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narrativa del Premi Dessí al setembre del 

2009, SuperMondello dins el Premi 

Mondello al maig de 2010 i el Premi 

Campiello, al setembre del mateix any. 

 

Michela Murgia desenvolupa una gran 

activitat com a persona compromesa amb 

el món actual i participa en debats públics 

on expressa i defensa sense embuts les 

seves conviccions. 
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Dimarts 28 d’octubre, 

a les 20.30 h 



 

L’acabadora 

 

 

Què significa “acabadora”? Segons la 

mateixa autora, Michela Murgia, l’acabadora 

era una dona que ajudava a morir la gent en 

els pobles rurals de Sardenya: la reclamaven 

els familiars de la persona que agonitzava i 

ella acudia per consolar el moribund, li 

recolzava la nuca en un jou i amb un lleu 

trencament de les cervicals acabava amb la 

fragilitat de la seva vida (entrevista a La 

Vanguardia, 19-12-2011).  

 

Per parlar-nos d’aquest antic ofici, l’autora 

ens endinsa en un altre costum sard, el “fill 

d’ànima”, una tradició que encara perviu a 

l’illa: dues famílies pacten i el fill d’una 

passa a ser el fill de l’altra. 

 

Seguint aquests costums  sards,  el llibre 

L’acabadora ens situa a Soreni, un petit 

poble de Sardenya, als anys cinquanta. 

Bonaria Urrai, la modista del lloc, dona 

d’antiga bellesa i perenne solitud, ha adoptat 

Maria, quarta filla d’una família humil que 

no pot tenir cura d’ella. A partir d’aquest 

moment, la vida de la nina, ara “filla 

d’ànima” de la tia Bonaria, es transforma per 

complet i a la seva fina percepció no escapa 

l’aura de misteri que embolica la seva nova 

mare: els llargs silencis, les estranyes 

sortides nocturnes i l’ombra de temor que 

encén els ulls dels qui es creuen en el seu 

camí.  

 

 
Encara que Maria creix feliç i estimada al 

costat de Bonaria, en realitat ignora una 

veritat que tots coneixen: a més de cosir 

vestits, la seva mare d’ànima és la dona que 

reconforta als qui s’apropen al final del 

camí. Quan arriba l’hora, és a ella, 

l’acabadora, a qui cerquen per proporcionar 

als moribunds una mort piadosa, el suprem 

gest d’amor de l’última mare. 
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Michela Murgia (Cabras, Sardenya, 3 de 

juny de 1972) és una escriptora sarda. 

 

La seva formació va ser de base catòlica. 

Cursà estudis de teologia, va fer de mestra 

de religió i exercí de monitora i animadora 

d’Acció Catòlica. 

 

Els seus pares tenien un restaurant a San 

Giovanni de Sinis, on s’hauria d’haver 

quedat a treballar, però el fet de convertir-

se en fill’e anima dels Sanna, un matrimoni 

fins aleshores sense fills, li va permetre 

sortir de l’illa per estudiar. 

 

Fou executiva d’una empresa 

termoelèctrica, però, com que es va negar a 

ocultar un abocament tòxic il·legal al mar, 

va ser acomiadada. Posteriorment va fer 

petites feines: comercialitzadora de 

multipropietats, assessora fiscal, portera de 

nit. Una d’elles, la de telefonista a una 

multinacional fabricant d’aspiradores, la va 

empènyer a obrir un blog anònim, Il mondo 

deve sapere, on va relatar les experiències 

laborals que es vivien a la companyia. Del 

blog, en va sortir un llibre, Il mondo deve 

sapere. Romanzo tragicomico di una 

telefonista precaria, on hi descriu 

l’explotació laboral i la manipulació 

psicològica a què són sotmesos els 

treballadors del sector, que va ser tot un 

èxit. Aquesta obra va ser portada al teatre 

per David Emmer i, finalment, constituí la 

base inspiradora del film Tutta la vita 

davanti, de Paolo Virzi. 

Posteriorment, al maig de 2008, va 

publicar, amb el títol Viaggio in Sardegna, 

una guia als llocs menys explorats de l’illa. 

Al maig de 2009 publicà la novel·la 

L’acabadora, que se submergeix a la vida 

de la Sardenya dels anys cinquanta. 

L’acabadora ha estat distingida, a Itàlia, 

amb nombrosos reconeixements: secció 

 

MICHELA MURGIA. L’acabadora 

 


