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DE LA DESESCALADA

EL LLIBRE DEL DIA

Anna Ballbona: “He volgut
naturalitzar la perifèria”

LLIBERT TEIXIDÓ

MAGÍ CAMPS
Barcelona

L

a Mila, una noia que té
un do, creix en un po
ble on abans tot eren
camps, recorda son
pare, però que ara està
delimitat pel cementiri, el polígon
i l’autopista. La Mila és la protago
nista de No soc aquí, la nova no
vel∙la d’Anna Ballbona (Montme
ló, 1980), reconeguda amb el pre
mi Llibres Anagrama. Finalment
desconfinat, el títol arriba a les lli
breries per reivindicar, l’autora en
diu “naturalitzar”, la perifèria,
aquestes poblacions de l’entorn
urbà,commoltesdelseuVallèsna
tal, que han quedat atrapades en
tre vies fèrries, polígons indus
trials i autopistes.
La Mila afirma que no podrà ser
mai neorural perquèellajaés rural
de naixement. La seva infantesa es
mou entre la pila de llana de quan
xollen les ovelles, i les ferums tòxi
ques de les indústries. La narració
és plena d’històries i anècdotes,
tractades amb molt d’humor i iro
nia, per reflexionar, sense que es
noti gaire, sobre el sentit de la ma
ternitat. “No m’agrada el tremen
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disme”. Com la Mila de Solitud,
aquesta Mila també viu en un món
que li és feréstec i que la configura
com a persona.
“La novel∙la és la història d’una
dona nascuda a finals dels setanta
–explica Ballbona– a qui un fet
concret, un embaràs amb un punt
d’incertesa, li fa ressonar una es
tranyesaquevedelluny.Ésunaes
tranyesa existencial cap als orí
gens.Començaafilarrecordsiepi
sodis d’infància i adolescència per
intentar conjurar aquesta estra
nyesa de l’embaràs i del fet de sen
tirse estrangera en el món on ha
nascut”. La Mila diu a la novel∙la
que escriu la seva llibreta “per po
sar ordre a la vida”. “L’embaràs és
la palanca que fa que comenci a

Leonard Cohen va
compondre realment
la cançó ‘The partisan’?

E

n plena Segona Guerra
Mundial, amb les tropes
alemanyes avançant per
Europa,iFrançaocupada,
Emmanuel d’Astier de La Vigerie
va compondre el 1943 La complain
te du partisan, que es podria traduir
com El lament del partisà. La cançó
parla d’un soldat partisà que es veu
obligat a fugir de casa seva quan les
forces d’ocupació alemanyes en
tren a França. Diu que pel camí dei
xa dona i fills, però que, gràcies als
amics (referintse a la resistència),
la llibertat tornarà al país gal.
L’autor la va escriure per animar
les tropes aliades i, sobretot, la po

blació francesa. De fet, el que D’As
tier va fer va ser posar lletra a un
tema original d’Anna Marly, can
tant i compositora francesa d’ori
gen rus. Curiosament, D’Astier de
La Vigerie feia uns quants anys que
havia exercit de periodista en un
diari monàrquic francès, però la
seva experiència en la Guerra Civil
espanyola el va acabar posicionant
enpostulatsesquerrans.Defet,més
endavant el periodista s’allistaria
a les files de l’armada francesa, ar
ribaria a ser membre destacat del
Consell Nacional de la Resistència i
viatjaria a Londres, on va escriure
La complainte du partisan dos

pensar què ha heretat i, de tot això,
què donarà i què deixarà de do
nar”, puntualitza l’autora.
El lector recorre la vida d’aques
ta noia fins que va a la universitat,
la primera de la família que fa un
“eixamplament de parets i fronte
res”, i fa fins i tot un Erasmus a Pa
rís. Coneixerà nois, com el Jonás, i
acabarà vivint amb el Simó, amb
qui es planteja la maternitat. Té
una debilitat pels noms bíblics, li
diu una amiga.
La Mila va sentir l’impuls de fu
gir d’aquesta perifèria, però ara
s’adonaque“pertanyaaquellmón,
a aquelles repeticions, a aquelles
maneres de fer i de dir; i que tam
poc cal que hi renunciï ni que senti
la vergonya que sentia quan era
petita”, diu l’autora. Tot això és el
que rumia la Mila pensant en la
Bruna, la filla que ha de venir.
Ballbona reivindica la perifèria:
“S’hi aboquen tot de clixés cultu
rals i, en canvi, és variada i poc eti
quetable. De vegades només es
parla de delinqüència o es tracta
amb condescendència. És un lloc
amb particularitats, amb un món
de pagès que se’n va, però on enca
ra se sent aquest grinyol, i està en
voltada d’un urbanisme ferotge,
tant de ciment com mental”.
La feina lingüística és memora
ble. Ballbona retrata els personat
ges amb un llenguatge propi, ex
pressions en recessió, com que a
l’àvia, quan es desmaia, “se li fa
fosc”; o el vocabulari del pare, que
ha catalanitzat el gilipollas en un
meravellós filipolles...
L’autorafixalahistòriaenunes
paiquenovolidentificariconside
ra que aquesta aproximació a la
perifèria és més concreta que en la
seva novel∙la anterior, Joyce i les
gallines. “En aquest lloc hi passa
tot, la por i les alegries. No és un
lloc al darrere de tot i amagat, i l’he
volgut mostrar amb normalitat;
normalitzarlo en la lletjor que té”.
De fet, les “ferums tòxiques” del
principi s’acaben convertint en
“flaires tòxiques”.c

anys abans del final de la guerra.
Va ser emesa per primera vegada
a Radio Londres, el canal de ràdio
que la BBC va dedicar des del 1940
fins al 1944 a la resistència francesa.
Arran d’aquellaprimeraemissióra
diofònica, la cançó es va popularit
zar tant que Anna Marly en va gra
varunanovaversió,aquestcopamb
lletra de Joseph Kessel i Maurice
Druon. Va ser aquest tema, Le chant
des partisans, el que es va acabar
convertint en himne de la resistèn
cia francesa.
Ibastantsanysméstard,Leonard
Cohen va recuperar la composició
d’Emmanuel d’Astier / Anna Mar
ly.Vaagafarlaversióexistentenan
glès Song of the french partisan, la va
adaptar i la va incloure al seu segon
àlbum, Songs from a room (1969),
amb el títol The partisan. Tot un
clàssic seu en molt poc temps.
Al seu dia, quan es va publicar
una antologia de les lletres de can
çons seves el 2009, Cohen va es
criure respecte d’aquell tema: “Ai

#CulturaNoNomésACasa
Cites en línia i reobertures
Cinema
Fernando García
‘A bread factory (I i II)’
El cineasta independent Patrick Wan es basa en excel∙lents inter
pretacions per explicar amb emoció i humor dues històries sobre
art i comunitat davant el que anomenem gentrificació. El primer
film tracta sobre la lluita per salvar un espai artístic comunitari. Al
segon, els protagonistes preparen la representació de l’obra grega
Hecuba, mentre a fora es desenvolupa el veritable teatre contem
porani. A Filmin.
FILMIN.ES/PELICULA/ABREADFACTORYPARTEUNO

‘MI GRAN PEQUEÑA GRANJA’
La pandèmia pot fer que més d’un pensi a deixar la ciutat i anar
se’n al camp. Abans convé veure aquest documental, a Movistar+.
VER.MOVISTARPLUS.ES

Art
Teresa Sesé
TVE: PRIMER INTENT
L’any 1988 el programa Metrópolis va proposar a Antoni Munta
das un monogràfic sobre la seva obra. La seva resposta va ser un
film sobre la televisió espanyola a partir de materials d’arxiu i
d’altres que ensenyaven l’abandonament físic d’aquells mateixos
documents. Metrópolis no es va arribar a emetre mai. El Macba el
recupera avui dins el cicle Pantalla Oberta. A partir de les 10 h.
MACBA.CAT

ROCK VIU
El Palau Robert presenta diàriament una imatge de la seva expo
sició Rock viu: quatre dècades de rock a Catalunya (19842020), del
fotògraf Xavier Mercadé. L’última, el recentment desaparegut
Pau Donés en un concert a Luz de Gas el 2015.
ROCKVIU.CAT

Llibres
Xavi Ayén
DIA DE PARTIT
A Ona Llibres, Tatxo Benet (l’amo de la casa) entrevista Enric Cal
pena, arran de la novel∙la El primer capità (Edicions 62), sobre l’ar
ribada del suís Hans Gamper a la ciutat on fundaria el Barça.

ONA LLIBRES (SALA BOOKERIA). PAU CLARIS, 94. 19 HORES. MÀXIM, 50 PERSONES. TAMBÉ
EN STREAMING PEL CANAL DE YOUTUBE ONA.

EL LLORO, EL MICO I LA SENYORA DE NOVA YORK
A la NoLlegiu, el traductor Martí Sales i la professora Isabel Oren
sanz parlen de L’any del mico (Club Editor / Lumen), nou volum
de memòries de la rockera Patti Smith. Because the night...

NO LLEGIU. PONS I SUBIRÀ, 3. 19 HORES. PER A LES PRIMERES 10 PERSONES QUE S’HI
INSCRIGUIN. TAMBÉ VIA ZOOM, ACCÉS COMPRANT UN LLIBRE.

EL REPTE

PERE DURAN / NORD MEDIA

Leonard Cohen

I DEMÀ... Quin escriptor
va morir en una estació
de tren, als 82 anys, fugint
de la seva família?

xò ho vaig aprendre d’un amic quan
tenia 15 anys. Ell en tenia 17. El seu
pare era un líder sindical. Estàvem
treballant en un campament a Sain
teMarguerite, al Quebec. Cantà
vem junts cada matí, revisant The
people’s song book de dalt a baix.
Vaig desenvolupar la curiosa noció
que els nazis van ser enderrocats
per la música”.
Molts anys abans, gairebé qua
ranta, en una entrevista apareguda
a la llegendària revista Rock & Folk,
va dir, quan se li va preguntar sobre
la cançó en qüestió, després de pu
blicar Songs from...: “La meva mito
logia personal de valentia i coratge
està plena de la Guerra Civil espa
nyola, la resistència francesa... I els
camps de concentració. Pot ser que
les generacions més joves les hagin
oblidat, però crec que les emocions
continuen sent vàlides, i volia tor
nar a introduir en l’aire l’energia i
les emocions que van deixar aques
tes experiències. Crec que és útil”.
ESTEBAN LINÉS

