
Entrevistes a familiars, amics, perio-
distes, escriptors, polítics, noctàmbuls, 
etc. que van conèixer el periodista 
Ramon Barnils, entre els quals hi ha 
Joan de Sagarra, Pepe Ribas, Eliseu 
Climent, Vicent Partal, Biel Mesquida, 
March Recha, Ferran Torrent i Ignasi 
Solé Sugranyes. Un llibre sobre un peri-
odista d’estil corrosiu i crític envers la 
societat dominant. També inclou el do-
cumental Barnils tal com raja, d’Albert 
Lloreta i Laia Soldevila. 

El silenci que envolta la duquessa Ma-
rianna Ucrìa, sordmuda des de petita, 
és com una barrera que la separa del 
seu entorn i la converteix en una va-
luosa observadora del seu temps. La 
Marianna enriqueix el seu món interior 
amb les abundants lectures que li pro-
porciona la biblioteca familiar que ella 
va completant, i això li permet sobrepo-
sar-se a les limitacions que li imposa 
la fastuosa i alhora sòrdida societat 
siciliana del segle XVIII.

Eudald Carbonell (Ribes de Freser, Ripo-
llès, 1953), director de l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social i catedràtic de prehistòria a la 
Universitat Rovira i Virgili, als seixanta 
anys i després d’haver dedicat tota la 
vida a l’arqueologia, l’antropologia i la 
divulgació, explica al seu fill acabat de 
néixer per què creu en el que creu, per 
què s’ha dedicat a la ciència, els seus 
valors, les seves prioritats i la seva 
filosofia de vida. 

El llegat vital de l’antropòleg 
català més universal

L’arqueòleg i el futur
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La llarga vida de la 
Marianna Ucrìa
dACIA MARAInI

Traducció de Marta Hernández 
Pibernat.Editorial Minúscula. Barcelona, 
2013. 386 pàgines / 20 euros

Jordi Julià diu en el seu magnífic estudi 
sobre la poesia de Mercè Rodoreda que 
l’escriptora mai no es va sentir una po-
etessa, si més no pels testimonis pos-
teriors que va deixar a l’etapa en què 
es va dedicar a la poesia, etapa em-
marcada entre els anys 1946 i 1960, i 
marcada per l’exili i per una invalidesa 
momentània en un braç que li impedia 
escriure textos llargs.

És del tot escaient recordar que el 
1933, a nou dies de fer 25 anys, i amb 
una primera novel·la publicada, Sóc una 
dona honrada?, l’escriptora proclama 
en el seu primer article d’opinió: “no 
sóc poetessa”.

L’article –citat per neus Real Merca-
dal (Mercè Rodoreda, l’obra de preguer-
ra)– es titula “Adéu a l’estiu” i apareix  
al primer número del setmanari de 
joventut, d’art i literatura, Clarisme, del 
dia 1 d’octubre d’aquell 1933. L’articu-

lista hi adverteix que, com que no és 
poetessa, “no us cantaré l’enyorança 
de les platges desertes, de la mar ter-
rosa i enfollida, de les il·lusions engan-
xades damunt la sorra”; dels “amors 
teixits en tot un estiu i que la tardor 
inconscientment haurà desteixit”; de 
“les noies embrunides, orgulloses de 
la seva brunesa difícilment aconsegui-
da, i que ara s’aniran esblanqueint”, 
i, finalment, tampoc “dels idil·lis més 
o menys lícits, que algun marit mai no 
coneixerà, i queixós tornarà a ciutat, 
quan hauria d’alegrar-se’n”.

L’autora serà de per vida fidel a la 
confessió, fins i tot després d’escriure 
una bona colla de sonets, fets a consci-
ència i amb l’ajut i l’impuls de Carner.

L’article té una segona importància 
històrica. L’autora hi elogia la tardor 
perquè “té tota la serenitat i la ma-
duresa d’una dona de trenta anys”. 
Efectivament, quan el desembre de 
1937, amb 29 anys fets, obté el premi 
Crexells per Aloma, que publica l’any 
següent, considera que ja ha comen-
çat a tastar la serenitat i la maduresa 
d’una dona de trenta anys i, per tant, 
serà l’únic llibre dels cinc primers del 
qual no renegarà.
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Mercè Rodoreda

Lluís Bonada

“No sóc poetessa”
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