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“Seguim sent joves fins que 
ens han trinxat i ben fotut” 

gallines, perquè sempre ha estat a 
l’ombra: quan era petita havia fet de 
gallina en obres de teatre a l’escola, 
i era un personatge tan invisible 
com fer d’arbre o de poble”. El sen-
timent de perifèria de la Dora és do-
ble: viu allunyada del centre –Bar-
celona– i se sent un element acces-
sori, sense importància. “Engega un 
procés per sortir del tedi i la medi-
ocritat –avança–. El seu objectiu és 
arribar a ser ella mateixa”. 

Enamorar-se de Banksy 
Hi ha dos moments decisius en la 
transformació del personatge. El 
primer és un viatge a Dublín, on aca-
ba assistint a una lectura de dues 
hores del Finnegans Wake, de Ja-
mes Joyce, que li permet conèixer 
un “fanàtic” de l’escriptor irlandès 
que cria gallines, el Murphy (el nom 
del qual remet a un altre il·lustre du-
blinès, Samuel Beckett): “Joyce 
l’ajuda a distanciar-se de la realitat”, 
admet Ballbona. L’altre moment és 
“l’enamorament” de les accions de 
carrer de Banksy. “Quan el vaig des-
cobrir em va fascinar, igual que li 
passa a la Dora. Encara no s’havia 
convertit en un fenomen de mas-
ses”, explica.  

És gràcies a Banksy que decideix 
passar a l’acció: “Les seves accions 
de carrer lliguen molt amb el que 
ella farà quan es passegi per la pe-
rifèria de Granollers –continua–. 
Les pintades de la Dora, que utilit-
zen l’element de les gallines, volen 
causar un efecte en el que ho veu o 
ho viu”. Contenen missatges com 
ara “Esbotzeu el sistema!”, “El sis-
tema ha rebentat” o “Vindrà el nos-
tre temps”. És en aquest punt que 
Joyce i les gallines barreja ingredi-
ents de la novel·la social i del thri-
ller, acompanyats per comentaris 
que tenen l’objectiu de sonar humo-

rístics. “La mala llet que pu-
gui haver-hi és passada pel 
sedàs de l’humor, que ens 
salva a l’hora de fer literatu-
ra i també a l’hora de viure”, 
assegura l’autora. Hi ha, 
per exemple, atacs enveri-
nats contra certa moderni-
tat barcelonina: “No és 
una crítica concreta con-

tra el hipster o contra el que es dei-
xa la barba llarga, sinó a la façana i 
l’escenificació –exposa–. Tant a la 
Dora com a mi ens encanta desmun-
tar les façanes buides, ja siguin les 
dels moderns com les del periodis-
me, les inauguracions d’exposicions 
o les urbanitzacions”. La novel·la 

tan aviat elogia El ángel extermina-
dor, de Luis Buñuel, com critica l’úl-
tima escena d’Els quatre-cents cops, 
de François Truffaut (“S’havia que-
dat freda com una arengada amb 
l’escena final”). 

Amb un llengua àgil que no esca-
tima riquesa lèxica, Ballbona reivin-
dica també que fins fa no gaires anys 
als voltants de Barcelona hi havia 
gent “que vivia com podia, però fent 
de pagès”, un llegat familiar que tant 
el personatge com ella compartei-
xen. “Aquesta novel·la m’ha permès 
deixar-me anar molt i buidar-me 
–reconeix–. Tinc ganes de continu-
ar escrivint prosa i ja tinc idees per 
a un altre llibre”.e

Anna Ballbona (Montmeló, 1980) ha publicat dos llibres  
de poemes abans de Joyce i les gallines. PERE TORDERA

Anna Ballbona presenta la novel·la ‘Joyce i les gallines’ 
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“El primer motor de Joyce i les galli-
nes va néixer d’una conversa que 
vaig sentir en un tren que anava del 
Vallès Oriental cap a Barcelona. Hi 
havia un grup de persones que sem-
blava que tornaven d’una teràpia 
psiquiàtrica i que van motivar tot un 
seguit de preguntes: qui és boig i qui 
no?, qui és normal i qui escapa 
d’aquesta normalitat?”, recorda An-
na Ballbona, que va començar a tre-
ballar en la que acabaria sent la seva 
primera novel·la quan encara no ha-
via publicat el segon llibre de poe-
mes, Conill de gàbia (LaBreu, 2012).  

Ballbona, que és redactora al dia-
ri El Punt Avui i col·labora en re-
vistes com El Temps i Vallesos, va 
imaginar un personatge, la Dora, 
que treballa en un diari a Barcelo-
na i que té una habilitat especial per 
“detectar l’absurditat de la quotidi-
anitat més banal”. La Dora compa-
gina l’assistència a rodes de prem-
sa motivades “per rutines periodís-
tiques que es repeteixen sense ser 
qüestionades” amb la reflexió sobre 
quin és el seu lloc al món: “Té 
menys de 40 anys i tothom la con-
tinua tractant de jove, i a la nostra 
societat seguim sent-ho fins que ens 
han trinxat i ben fotut”.  

La protagonista de Joyce i les ga-
llines –que ha sigut finalista del pri-
mer premi Llibres Anagrama de no-
vel·la– es rebel·la contra el “funci-
onament atrotinat i precari” del seu 
entorn laboral i social. “La Dora viu 
a la perifèria de Barcelona, a Llero-
na, i els paisatges de la novel·la són 
els dels replecs del Vallès Oriental 
–resumeix, abans de referir-se a una 
de les particularitats del personat-
ge–. Ella es compara sovint amb les 
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Lluita  
El personatge 
del llibre 
“engega un 
procés per 
sortir del tedi i 
la mediocritat” 

Humor  
“La mala llet 
que pugui 
haver-hi és 
passada pel 
sedàs de 
l’humor”

Hermann Bonnín s’enfronta als símbols de Maeterlinck a ‘Interior’
L’obra proposa una reflexió so-

bre com s’afronta una “tragèdia 
quotidiana”: quatre personatges 
han de comunicar el suïcidi d’una 
noia a la seva família a mitjanit. A 
través de la psicologia dels protago-
nistes, el muntatge pretén indagar 
sobre el fet d’haver de transmetre 
una mala notícia com la mort. “I en-
cara més, el suïcidi”, diu el director. 

Per fer-ho, Maeterlinck fa ús dels 
silencis i les atmosferes. Es tracta 
d’un “teatre psicològic”, gairebé 
“sense acció”, diu Bonnín, ja que 
l’espera dels personatges per fer 
front al drama alenteix tota la tra-
ma. El director recorda una de les 
frases de Maeterlinck, “El silenci 
parla més que les paraules”, per de-

finir el principal element caracte-
rístic de l’obra: “El món del silenci 
que explora el simbolisme”. El text 
està ple de silencis que “no són pau-
ses”, adverteix: “Passen moltes co-
ses mentre els actors callen”. 

Bonnín ha escollit Interior per-
què és “un clàssic viu, que permet 
relectures i noves mirades”, perquè 
“expressa tota una sèrie de condi-
cions humanes més enllà del 
temps”. Aquesta versió del text de 
Maeterlinck, traduït per Jordi Cos-
ta, compta amb la dramatúrgia de 
Sabine Dufrenoy, que ha creat “un 
espai oníric” que encaixa amb la na-
turalesa simbòlica de l’obra origi-
nal, i amb l’escenografia de l’artis-
ta Joan Cruspinera.e

Carles Arquimbau, Padi Padilla, Òscar Intente i 
Laia de Mendoza protagonitzen Interior. ALBERT ERITJA
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El director català Hermann Bonnín 
confessa que sent un enorme “res-
pecte” per l’obra de Maurice Mae-
terlinck, el principal exponent del 
teatre simbolista: “M’interessa per-
què el teatre que perdura és el dels 
poetes, el que transcendeix el mo-
ment i parla de l’ànima humana”. 
L’any 2005, Bonnín va dirigir una 
de les Variacions sobre la mort 
d’aquest autor, La intrusa, i en-
guany estrena una altra obra de la 
mateixa sèrie, Interior, que es podrà 
veure a La Seca Espai Brossa del 6 
d’abril al 8 de maig. 
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