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Umberto Eco ha escrit una obra en què combina, un cop més, l’erudició històrica amb la intriga

Un Eco desbordant... i desbordat
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T
inc la impressió que
el començament de
Baudolino, la nova no-
vel·la d’Umberto Eco,
agafarà desprevin-

guts més de quatre lectors. En
la versió original italiana el
llibre s’obre amb un text escrit
en una endimoniada barreja
de llatí, de llengua vulgar i de
dialectes piemontesos. Un in-
troit que l’autora de la traduc-
ció catalana (una Carme Are-
nas en plena forma, diguem-ho
ja d’entrada) resol amb un en-
certat paral·lelisme fet a partir
d’una combinació de llatí i de
català trobadoresc adobada
amb una envitricollada pun-
tuació i una no menys com-
plicada ortografia. Tot plegat
per traslladar fidelment al lec-
tor d’aquí l’evident voluntat de
l’autor: confegir un pòrtic de
nou pàgines que demanen un
esforç d’atenció superior al
normal per poder entendre-les
completament.

D’altra banda el contingut
d’aquestes pàgines no és gens
trivial. Ben al contrari, són bà-
siques per situar-nos en la tra-
ma de la història ja que ens
expliquen de quina manera
l’infant Baudolino –una bar-
reja de personatge de novel·la
picaresca i de mentider com-
pulsiu, de pinta i de visionari,
de penques i de seductor–,
nascut en el si d’una família
humil, esdevé ni més ni menys
que fill adoptiu de l’Empera-
dor Frederic I Barbarroja.

UNA METÀFORA
He posat un èmfasi especial en
aquest capítol inicial perquè,
d’alguna manera, el veig com
una metàfora de les 500 pàgi-
nes que vénen a continuació i,
fins i tot, com una metàfora de
la concepció que per al seu
prestigiós autor té l’ofici d’es-
criure novel·les. De fet, no és la
primera vegada que en aques-
tes mateixes pàgines escric
que, al meu parer, el senyor
Eco és un dels ciutadans d’a-
quest planeta que té el cervell
més ben equipat. La impor-
tància de la seva obra com a
teòric de la comunicació està
fora de dubtes i la seva condi-
ció d’home savi, de curiositat
infatigable i d’erudit en múlti-

ples matèries l’ha demostrada
suficientment perquè algú go-
si discutir-la a aquestes alçades.
I, tanmateix, totes aquestes
virtuts abassegadores esdeve-
nen obstacle quan el nostre
home les intenta combinar
amb l’intangible joc de subti-
leses que suposa posar dem-
peus una estructura novel·lís-
tica competent.

Si hagués d’expressar-ho en
poques paraules diria que a
l’Eco novel·lista l’ofega la des-
mesura dels seus coneixe-
ments. Apassionat de mena,
quan es planteja construir una
història s’hi aboca de cap, sen-
se contemplacions ni reserves.
També sense matisos. Per això,
llegint-lo, es percep que la seva
literatura es va generant per
addició, acumulant fins a la
fatiga (i sense ponderar la seva
eficàcia en l’episodi concret i
en l’harmonia final del con-
junt) detalls erudits, referènci-
es històriques, discursos col·la-
terals i altres recursos enciclo-
pèdics que poden funcionar bé
en textos de divulgació o trac-
tats acadèmics però no tant a
l’hora de bastir un artefacte
narratiu que funcioni, que ar-
ribi a l’interior del lector, que
el sedueixi pell endins per tot

el que suggereix, no que es li-
miti a enlluernar-lo des de fo-
ra. Escassament tocat, doncs,
per la vareta màgica de la sub-
tilesa (per què tants escriptors
prescindeixen sistemàtica-
ment d’un recurs tan efectiu
com és l’el·lipsi?) Eco ha volgut
explicar-nos un Baudolino des-
bordant i li ha sortit un llibre
desbordat. Un llibre al qual, al
meu parer, li sobren massa
pàgines.

ECO I L’AMBICIÓ
L’ambició d’Umberto Eco l’ha
portat a convertir aquesta no-
vel·la en un compendi del món
medieval que ell coneix tan bé
tal com va demostrar en la ce-
lebradíssima El nom de la rosa.
En conseqüència, a Baudolino es
passa llista de manera quasi
exhaustiva a tots els elements
que configuren la iconografia i
l’imaginari de l’època. I així en
les seves nombroses pàgines
se’ns parla de fets històrics ri-
gorosos com ara la pugna en-
tre l’Emperador i el Papa i com
la tercera Croada, però també
es passa revista a les heretgies
del moment, als bestiaris fan-
tàstics, al Sant Grial, als Reis
Mags, als debats sobre la forma
de la Terra, als debats científics

sobre l’existència del buit, als
mapes antics, a les substàncies
al·lucinògenes, a la recerca de
la llengua primigènia, al mític
regne del Preste Joan situat
molt més a orient del món fins
aleshores conegut, a les tribus
errants d’Israel, al tràfic de re-
líquies de sants... i m’aturo per
no incórrer, jo també, en pecat
de desmesura.

També hi ha a Baudolino una
trama d’intriga que gravita al
voltant de la mort de l’Empe-
rador Frederic i de la desapa-
rició del Sant Grial en una en-
ginyosa variant medieval del
problema del crim en la cam-
bra tancada. La llàstima –i ai-
xò crec que il·lustra el que deia
més amunt sobre els proble-
mes de l’Eco novel·lista en-
frontat a l’Eco erudit– és que
entre el plantejament de la in-
triga i la seva resolució hi ha
un espai de quasi 200 pàgines
en què se’ns explica el trajecte
d’anada al país del Preste Joan,
l’estada en el regne del seu Di-
aca, la batalla contra els inva-
sors d’aquest regne, la història
d’amor amb Hipàtia, el cauti-
veri de Baudolino i els seus
companys i, finalment, la seva
fugida. Després d’un itinerari
tan llarg al lector li falta alè

per paladejar a plena satisfac-
ció l’enginyosa pirueta per
mitjà de la qual, poques pàgi-
nes abans d’acabar el llibre,
s’aclareixen definitivament
tots els enigmes.

MANIPULAR LA REALITAT
Baudolino pot llegir-se també en
clau contemporània ja que, en
el fons, ens parla d’un perso-
natge capaç de manipular
sense el més mínim escrúpol la
realitat per adaptar-la als inte-
ressos del seu Emperador.
Baudolino és capaç de crear els
poemes d’un amic seu que
passa per poeta oficial de la
cort, és capaç d’escriure apas-
sionades cartes d’amor a la se-
va secreta enamorada... i de
respondre-les ell mateix amb
missives no menys incendiàri-
es, és capaç d’inventar-se un
mite com el del Preste Joan o
definir la forma del Sant Grial.
És aquest Baudolino que juga
amb les armes de la intel·li-
gència i de l’astúcia, menys
èpic i més maquiavèl·lic, el que
a mi m’ha interessat més. La
llàstima és que aquests mo-
ments d’alta lluminositat que-
den massa diluïts enmig d’un
conjunt dominat per l’ombra
espessa de la desmesura.


