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H i hamoltesmane-
res d’apropar-se
a un paisatge i a
la seva gent. Hi
ha la perspectiva

del turista, la del gastrònom, la
del sociòleg, la del naturalista, la
del costumista, la de l’etnògraf,
la del lingüista. I hi ha la perspec-
tiva de l’escriptor, que sintetitza
tots aquests punts de vista i mol-
ts altres. Conèixer paisatges a
través de la mirada dels escrip-

tors és el que agrada de fer a
Francesca Romana Uccella (Ro-
ma, 1973).
El primer paisatge del qual

Francesca Romana es va enamo-
rar va ser el petit imeridional po-
ble d’Aliano, a la Basilicata, que
va inspirar el literari Gagliano
de Carlo Levi, a Crist s’ha aturat
a Eboli. Després d’acabar els
seus estudis d’Antropologia a la
Universitat La Sapienza de Ro-
ma, Francesca Romana Uccella
se’n va anar a viure mig any a
Aliano per estudiar la relació

que s’havia establert entre l’au-
tor, l’obra i aquest paisatge fasci-
nant del sud d’Itàlia. D’aquesta
estada en va sorgir la seva tesi de
llicenciatura, el seu primer tre-
ball aprofundit d’antropologia li-
terària.
L’any 2003 la vida la va portar

aBarcelona, on va començar a es-
tudiar la relació entre espai i lite-
ratura en l’obra de Mercè Rodo-
reda. Quan algú estudia seriosa-
ment la Rodoreda en el nostre
país, tard o d’hora acaba anant a
parar a Mariàngela Vilallonga.
FrancescaRomanaUccella va co-
mençar a treballar l’any 2005 a
la Càtedra Maria Àngels Angla-
da de la Universitat de Girona,
dirigida per Vilallonga, i l’any se-
güent ja es va establir a Girona.
Des de la Càtedra Maria Àngels
Anglada, Uccella ha treballat en
l’elaboració d’una dotzena de ru-
tes literàries. Tot just dissabte
passat es va presentar l’última, la
ruta Anglada a Figueres, que
completa el triangle angladià
Vic – les closes dels aiguamolls
de l’Empordà – Figueres.
Francesca Romana Uccella ha

après a conèixer el nostre país, a
conèixer-nos a nosaltres a través
de la mirada d’escriptors com
Mercè Rodoreda i Maria Àngels
Anglada, de tal manera que quan
llança una mirada al paisatge,
aquest li retorna una veu, la veu
dels escriptors que l’han des-co-
bert, que l’han cantat. A Girona,
Francesca Romana viu ben a
prop de la Vall de Sant Daniel i
troba cada dia una estona per
treure a passejar la seva gossa i
desamagar un tros de la Girona
més literària i inspiradora.c

A quests dies a
Venècia hi ha
inundacions. La
lluna plena i el
vent de xaloc

fan pujar el nivell de la llacu-
na. Els efectes són ben va-
riats: Els vaporettos canvien
d’itinerari: al centre, per no
empitjorar les coses; a la
perifèria perquè, pujant el
nivell de l’aigua, no passen
per sota dels ponts. (Dels
ponts més moderns, només
faltaria).
La Plaça de Sant Marc

s’inunda, l’aigua brolla d’en-
tre les pedres. I a la Font
dels Lleons, al costat de la
Basílica, els desguassos es
converteixen en brolladors.
El carter i els escombriaires
fan la seva feina amb katius-
kes. Com els que traslladen
maletes o altres coses: una
nevera, un armari, un carre-
tó ple d’enciams...
A les botigues, tan selec-

tes, els botiguers, també
amb katiuskes, esperen que
l’aigua torni al mar. Es cu-
riós veure joieries caríssi-
mes amb mig pam d’aigua.
O bars on es pot prendre
cafè amb aigua fins al tur-
mell. L’únic que es demana

al client és que camini a poc
a poc, per no fer onades.
A migdia les coses ja han

canviat. I a mitja tarda la
plaça és eixuta. Els boti-
guers s’han tret les katius-
kes. I els turistes miren in-
crèduls aquest retorn de la
normalitat. Al vespre, les
orquestres de sempre toca-
ran pels que es passegen i
pels que seuen a les taules
de cafès ben coneguts.
I l’endemà al matí, cap a

quarts de deu, l’aigua, fidel
a la cita, tornarà a cobrir la
plaça i els barris més baixos
de la ciutat.
Durant els temps glorio-

sos de la República, del se-
gle onze fins al disset, quan
Venècia era la porta
d’Orient, poderosa en el
comerç i en la guerra, la
ciutat es posà el sobrenom
de Sereníssima.
Sereníssima, potser per

un pacte secret amb l’aigua?
Un pacte entre la força de
l’aigua i la ciutat, que s’hi
enfronta i hi posa límits?
Potser sí.
L’acqua alta sembla indi-

car, més que un pacte, una
treva. Una treva que potser
un dia el mar trencarà defi-
nitivament. Mentrestant,
fins que el dia arribi, la Sere-
níssima s’alça com un en-
somni fet de pedra, aigua i
esforç.

Francesca Romana Uccella
Antropòloga literària i itinerògrafa ‘Acqua alta’
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