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Amb el suport de

Generalitat
de Catalunya

Un temps mort a l’aeroport
➤ Simonetta Agnello Hornby (Palerm,
1945) és filla d’una família de l’aristo-
cràcia latifundista de Sicília. Com moltes
de les seves amigues, va marxar a Lon-
dres de joveneta per estudiar l’anglès,
però un cop allà es va enamorar i als 21
anys es va casar i es va quedar a viure en
terres britàniques.

A Londres va iniciar la seva carrera
d’advocada, primer a la City i més tard
(quan ja tenia dos fills i se li va fer in-
sostenible ocupar-se d’ells i d’una feina
que no tenia horaris) va muntar el seu
despatx legal al barri de Brixton, dedicat
a la defensa dels drets dels menors.

Fins a l’any 2000, a Simonetta Agne-
llo Hornby no li havia passat mai pel

cap la idea d’escriure una novel·la. Però
tot d’una, mentre esperava que sortís el
seu vol Palerm-Londres, que anava amb
retard, va tenir una mena de revelació i
va concebre al seu cap l’argument de la
novel·la que ha acabat publicant-se amb
el títol de La Mennulara (La Magrana, en
català, i Tusquets, en castellà). En poc
temps, l’obra l’ha convertida en una de
les autores debutants més famoses d’I-
tàlia.

La novel·la s’inicia amb la mort de
Maria Rosalia Inzerillo (més coneguda
com la mennulara, la que recull ametlles
en el dialecte sicilià) l’any 1963 i l’acció
es precipita durant el mes següent a
aquesta mort.

Mitjançant el testimoni de multitud de
persones del poble de Roccacolomba que
van conèixer la difunta (com el metge, el
capellà, un mafiós, l’alcalde i els mem-
bres de la família Alfalippe, als quals va
servir durant tota la vida, fins al punt que
va acabar convertir-se en l’administrado-
ra de les seves finques), el lector va des-
cobrint amb comptagotes qui va ser re-
alment Maria Rosalia Inzerillo.

Per alguns no és res més que una
aprofitada, mentre que per altres és una
persona que malgrat els seus orígens
humils i el seu deure de servir els amos
ha sabut tenir una vida més feliç de la
que en un principi li hauria hagut de
tocar viure.

Cal advertir al lector que en la recerca
de la veritable identitat de la mennulara
no hi falten les sorpreses de tota mena...
La millor és la final, que, evidentment,
no desvelarem.

E N T R E V I S T A

Simonetta Agnello Hornby
Novel·lista italiana

➤ ➤ ➤

CRISTINA CALDERER

“Estic escrivint
una altra
novel·la perquè
publicar
‘La Mennulara’
ha estat una de
les experiències
més belles de
la meva vida”

“El lector va
coneixent la
‘mennulara’ a
través del
que n’opinen
i en recorden
els seus veïns
i amics
del poble”

L.D. ¿És cert que la idea d’escriure
‘La Mennulara’ li va venir a causa
d’un retard del vol Palerm-Lon-
dres, com explica al final de la
seva novel·la?
S.A.H. Sí, i per això vaig dedicar
el llibre a la British Airways!
Estava esperant a l’aeroport i
em va venir l’argument de La
Mennulara, com un flaix. En
aquell mateix moment vaig
decidir escriure la història.
Era el 2 de setembre del 2000
i recordo que vaig trucar a la
meva mare per dir-li que es-
tava escrivint una novel·la.
L.D. I quina va ser la seva resposta?
S.A.H. Em va dir: “Estàs boja!”. Jo
no havia escrit mai cap llibre
ni havia comentat mai que
tingués cap intenció de fer-ho.
Tampoc sóc una persona que
llegeixi gaire, perquè sóc ad-
vocada i tinc molt poc temps
lliure.
L.D. ¿Si el seu vol no s’hagués re-
tardat, creu que hauria escrit
igualment ‘La Mennulara’?
S.A.H. No ho sé! Suposo que la
inspiració m’hauria arribat
per alguna altra banda, però
no ho puc assegurar.
L.D. És tota una sort obtenir un
gran èxit amb la primera novel·la.
S.A.H. En sóc conscient. Però
també és cert que la inspiració
no ha vingut sola, sinó que
després hi he hagut de posar
molt de la meva part. Hi ha
molta gent a qui els arriben
idees per escriure una novel-
la, però són pocs els que fi-
nalment es decideixen a es-
criure-la.
L.D. Li ha estat difícil?
S.A.H. Esclar, era la primera ve-
gada que ho feia! A més, ho he
hagut de fer als vespres, els
caps de setmana, durant les
vacances... Els meus fills i els
meus amics m’aconsellaven
que ho deixés, que no valia la
pena tant de sacrifici, però jo
sabia que fins que no hagués
escrit la novel·la no em podria
quedat tranquil·la. Estic orgu-
llosa de no haver-me donat
per vençuda.
L.D. I quina és la recepta per no
engegar-ho tot a rodar?
S.A.H. Em vaig prometre a mi
mateixa que em dedicaria a
escriure La Mennulara durant
un any i que si passat aquest
temps no me n’havia sortit,
ho deixaria.
L.D. I, a més, hi havia la dificultat
afegida que vostè ja no viu a Si-
cília, sinó a Londres, i que, per
tant, havia de recuperar en part
la seva llengua materna.
S.A.H. Vaig haver de treballar
amb un diccionari anglès-italià,
perquè de vegades em venia al
cap la paraula anglesa, però no
la italiana. Vaig necessitar es-
criure fins a vuit versions! Al-
guns crítics han dit que el meu
italià era una mica antic: pot-

ser tenen raó, perquè he utilit-
zat l’italià que es parlava a Si-
cília fa 36 anys, el temps que fa
que vaig marxar de l’illa per
anar a viure a Londres.

L.D. ¿I ara que ja ha tastat l’expe-
riència d’escriure, pensa repe-
tir-la?
S.A.H. Ja estic escrivint una altra
novel·la! No ho faig perquè

tingui una necessitat
vital d’escriure, sinó
perquè publicar La
Mennulara ha estat
una de les experièn-
cies més belles de la
meva vida.
L.D. ¿Ara té més temps
lliure per dedicar-lo a la
seva nova novel·la?
S.A.H. No, ara és pitjor!
Encara tinc menys
temps que abans per-
què continuo treba-
llant d’advocada a
temps complet, però a
sobre estic fent la
promoció de La Men-
nulara per diferents
països i ara m’haig de
cuidar de tres néts, i
abans no.
L.D. ¿Per a ells és la ‘non-
na’ o la ‘grand-mother’?
S.A.H. La nonna, sempre
la nonna. Qui els ha
d’ensenyar l’italià si-
nó l’àvia?
L.D. ¿El seu nou llibre
també l’escriu en italià?
S.A.H. Sí, perquè també
està ambientat a Sicí-
lia i, per tant, sento
que no puc escriure’l
en anglès. La meva
nova protagonista
també és una dona. A
La Mennulara la histò-
ria tenia lloc durant
quatre setmanes, i en
aquesta l’acció té lloc
durant 60 anys. Crec
que són dues novel·les
molt diferents.
L.D. ¿Creu que la seva
professió d’advocada ha
influït en la seva manera
d’escriure ficció?
S.A.H. És possible, per-

què el lector va coneixent la
mennulara a través del que
n’opinen i en recorden els
seus veïns i amics del poble.
De manera paral·lela, quan

presento una causa judicial
d’abús d’un menor, en reali-
tat faig una tasca semblant:
ofereixo al jutge un seguit de
testimonis a favor i en contra
del meu client. Així aconse-
gueixo que el jutge el conegui
no pel que el client diu d’ell
mateix, sinó pel que n’expli-
quen els seus coneguts, fa-
miliars i amics. D’altra ban-
da, quan rellegia La Mennula-
ra em vaig adonar que hi uti-
litzava pocs adjectius: suposo
que és una deformació


