
"Sardenya s'acaba quan els polítics 
la fan entrar a la modernitat" 
Michela Murgia (Cabras, Sardenya, 
1972) ha aconseguit un esclatant 
èxit de critica i de públic al seu 
país amb els seus dos primers 
llibres. El segon, Accabadora, l'ha 
traduït Proa amb el títol L'acaba-
dora. 

—Stefanno Puddu Crespellani 
diu a l'epíleg que el títol que li 
havia posat l'autora era L'última 
mare. Per què l'heu canviat? 

—L'editorial em va recordar que 
un altre escriptor sard, Marcello 
Fois, havia escrit la novel·la Dura 
mare. I que els darrers cinc anys 
havien aparegut a Itàlia una vinte-
na de títols amb les paraules últi-
ma o mare. Accabadora era l'altre 
títol que havia pensat i a l'editorial 
els va acabar fascinant la paraula, 
encara que no l'entenien perquè 
no és una paraula italiana. Els va 
semblar una paraula màgica. 

— A i x ò que el personatge de 
l'acabadora, la modista del poble, 
vídua sense fills, que sap ajudar a 
ben morir la gent, a acabar, no és 
central a la novel·la. Tampoc no 
és que ajudi a morir gaire gent. La protagonista és la nena 
Maria Listru. 

— N o és pas acabadora perquè sàpiga com acabar la vida 
de la gent gran, sinó perquè coneix el sentit de les coses 
finites, sap quan una persona s'acaba. No és un executor 
material. A més, ella no ho fa com un ofici. El títol català, 
amb l'article, pot desorientar. En italià, sense l'article, el títol 
té dos nivells de comprensió, i no fa pas pensar en un únic 
personatge determinat. Primer, tant pot ser la mare com la 
filla, l'última persona de la qual es diu que ho és. I després fa 
referència al país sard, a la comunitat sarda. La filla se'n va a 
Torí perquè té el sentit de les coses que s'acaben i Sardenya, 
aquells anys 50, és un país a punt d'acabar-se i de transfor-
mar-se en un altre. Ella respira aquest aire acabador. 

—Correspon a cap figura històrica sarda? 
—No. 
—Què existeix exactament en la tradició sarda? 
— L a funció, però no la persona. Se sap que era dona i ví-

dua, però no se sap el nom de cap. Tampoc no ho recull cap 
llegenda. Era un ésser misteriós. El fet que les referències si-
guin vagues indica que va ser una funció que totes les dones 
podien fer quan s'esqueia, que mai no ha estat un ofici. 
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Michela Murgia, autora de la novel·la Accabadora. L'editori' 
al Proa l'ha publicada amb el títol L'acabadora. 

— E l poble de la novel·la parteix 
de cap poble determinat? De Ca-
bras, potser? 

— N o és Cabras, no, però evi-
dentment en té coses. És un 
poble format per característiques 
dels pobles de l'interior i de la 
costa. Seria un lloc de simbiosi. 
Tota la dimensió sarda hi és repre-
sentada. Això es fa molt entre els 
escriptors sards. Tots hem fet una 
novel·la en una geografia inexis-
tent i el lloc pot ser qualsevol lloc 
de l'illa. És una manera de negar-
nos a ser d'un lloc precís. 

— E l fet que la protagonista pu-
gui convertir-se en una filla per a 
la modista, sense que l'adopti, és 
típic de l'illa? 

—Del tot. M'interessava especi-
alment retratar aquesta maternitat 
col·lectiva. A Itàlia diuen que de 
mare només n'hi ha una. En sard 
no s'ha dit mai, això. A Sardenya 
hi ha una comunitat materna. En 
sard, totes les dones són íz/es, en 
senyal de respecte i en reconeixe-
ment a una quota de maternitat. 
I els fills són fills de tothom. 

Només una comunitat com aquesta pot concebre la idea de 
l'acabadora, perquè l'acabadora fa una cosa maternal i en 
nom de tothom. 

—Què penseu que es va fer malament a Sardenya els anys 
5 0 ? 

—Tot. Els polítics van pretendre que Sardenya entrés a 
la modernitat transformant els pastors en obrers i els tres 
grans pols industrials són tancats. No es pot importar 
el model industrial de cop i volta sense haver fet el pas 
històric necessari previ. No es tracta només de la desapa-
rició del pasturatge, sinó d'un món que segueix les regles 
del pasturatge, que era un codi de comportament, una 
mena de codi que regulava l'economia. I es va imposar la 
idea que allò que era vell era caduc. Van ser els anys de 
l'abandonament de la llengua, considerada la llengua del 
passat. 

— L a paraula acabadora no existeix en italià. És sarda i 
catalana. Per què, doncs, accabadora, amb dues ces? 

— E l sard no té l'escriptura normalitzada i les hi posem per 
influència italiana. 
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