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Elogi de la utopia
➤ La llista de professions amb les quals un es
pot referir a Umberto Eco és generosa: filòsof,
teòric de la comunicació, semiòleg, ambaixa-
dor intel·lectual d’Itàlia, erudit, assagista... No
tenint-ne prou, a punt de complir els cin-
quanta anys, Eco, uns dels assagistes més
destacats de la segona meitat del segle i autor
de llibres de referència per a diferents gene-
racions, va decidir ampliar el llistat amb un
nou ofici: el de novel·lista.

Contràriament al que acostuma a passar
amb una opera prima, el seu debut com a autor
de ficció no va poder ser millor: la seva pri-
mera novel·la, El nom de la rosa, va ser un èxit
de vendes a nivell mundial; actualment porta
gairebé 20 milions d’exemplars venuts.

Amb les seves dues obres posteriors de fic-
ció, El pèndol de Foucault i L’illa del dia abans,
l’autor italià no va aconseguir igualar el ressò
que va obtenir amb El nom de la rosa. Potser per
això, en la seva quarta novel·la, Baudolino
(Destino/Lumen), Umberto Eco prova sort

tornant-nos a transportar a l’època medieval,
el període en què ja va ambientar el títol que
l’ha fet més famós.

El llibre narra de forma retrospectiva la vi-
da de Baudolino, un camperol d’Alessandria
adoptat per l’emperador alemany Frederic
Barba-roja. Resseguint l’itinerari vital del
protagonista durant prop de 600 fulls, conei-
xerem en realitat el món laic de finals dels
segle XII, un espai i un temps on les invasions,
els assetjaments, les fundacions de ciutats i
les guerres (en concret, la Tercera Croada i la
batalla de Legnano) són el pa de cada dia.

A Baudolino, Eco converteix l’Edat Mitjana en
el territori ideal per barrejar ficció i realitat
històrica. El protagonista és un personatge que
s’ha passat la vida inventant mentides pietoses
en les quals ell mateix acaba creient. Fins al
punt que Baudolino partirà a la recerca del lle-
gendari regne del Preste Joan, el darrer paradís
terrenal. Potser hauríem d’aprendre d’ell: d’il-
lusions i utopies també se’n viu, oi?
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“Davant la
impossibilitat
d’una utopia
geogràfica,
alguns
busquen nous
territoris per
explorar en el
seu interior”

L.D. Si hagués d’escollir, com defi-
niria ‘Baudolino’, com una no-
vel·la històrica, picaresca o d’a-
ventures?
U.E. Hi ha una mica de cadas-
cuna, però si li sóc sincer, això
no em preocupa. D’aventures,
sí, perquè és una novel·la on hi
ha viatges a l’Orient i paisatges
desconeguts i exòtics. Picares-
ca també, perquè Baudolino és
una figura popular, còmica,
una mica canalla, que té molt
del Bertoldino italià del segle
XVI, del camperol astut que
dóna consells a l’autoritat. La
primera part del llibre, d’altra
banda, és plena d’esdeveni-
ments històrics com, per
exemple, la batalla de Legna-
no, la mort misteriosa de Fre-
deric Barba-roja, les lluites
constants entre les ciutats del
nord d’Itàlia, la Tercera Croa-
da... Que decideixi el lector.
L.D. Amb ‘Baudolino’ torna a situar
l’acció a l’època medieval, com ja
havia fet a ‘El nom de la rosa’.
Quines són les grans diferències
entre aquests dos llibres?
U.E. La trama d’El nom de la rosa
té lloc en una Edat Mitjana
culta i monàstica, en un am-
bient tancat i durant set dies.
En canvi, Baudolino es desen-
volupa al llarg de prop de 50
anys i és un llibre protagonit-
zat per personatges populars.
Per tant, el llenguatge és molt
diferent també: el d’El nom de la
rosa és culte, filòsofic, ple de
cites, mentre que el d’aquest
darrer llibre és més popular.
L’un es situa en una època
medieval religiosa i l’altre, en
una de laica. Gairebé semblen
dues èpoques diferents.
L.D. A ‘El nom de la rosa’ provava
de reproduir el ritme de les crò-
niques medievals. A ‘Baudolino’
també?
U.E. No. En aquesta novel·la
m’he sentit més lliure per fer

i desfer. Fins i tot m’he pres la
llicència de crear una llengua,
ja que Itàlia no disposa de
documents escrits que reflec-
teixin la llengua que es parla-
va al nord durant aquella
època.
L.D. Com ha creat aquesta llengua?
U.E. He hagut de barrejar el
llatí acadèmic amb el dialecte
més vulgar del Piemont. In-
ventar-me la llengua vulgar
que es parlava a la zona d’A-
lessandria ha estat una de les
grans diversions del llibre.
L.D. Vostè es deu haver divertit
molt, però els traductors li hauran
maleït els ossos...
U.E. Suposo! Sobretot en el cas,
com el català o el castellà, en
què sí que existien documents
de l’època que ja mostraven la
llengua popular que es parla-
va en aquell segle.
L.D. Els periodistes sempre li pre-
guntem per què li interessa tant
l’Edat Mitjana...
U.E. De les quatre novel·les que
he escrit, aquesta només és la
segona que s’ambienta en l’è-
poca medieval, però tot i així,
sempre m’ho pregunten! La
meva resposta sempre és la
mateixa, també: per què t’has
casat amb aquella dona i no
amb aquella altra?, per què
prefereixes anar de vacances a
les Maldives i no a la Costa
Brava?... Cadascú té els seus
gustos i jo, de jove, em vaig
apassionar per l’època medie-
val. Li vaig dedicar la meva
tesi doctoral i després he vi-
atjat per tot Europa visitant
les abadies, les catedrals i els
castells medievals. En resum,
és l’època que conec millor i,
per tant, me n’aprofito en els
meus llibres.
L.D. Baudolino, que s’ha passat to-
ta la seva vida inventant-se fets i
notícies, explica la seva història a
Niceta Coniate, un dels grans

historiadors de Bizanci. Buscava
un personatge que fes de contra-
punt a tanta mentida?
U.E. El que volia era deixar tot
el que explica Baudolino en
un estat ambigu, que el lector
no sabés si ha passat de debò
o no. Per tant, Niceta és una
mena de testimoni de la veri-
tat, de garant. En aquest sen-
tit, assumeix el paper que en
les meves tres novel·les ante-
riors tenia el narrador. De to-
tes formes, personalment no
crec que Baudolino sigui un
mentider: el mentider men-
teix sobre el passat, sobre co-
ses que han succeït, mentre
que Baudolino ho fa sobre el
futur. És més aviat un visio-
nari. El lector pot creure que
Baudolino s’ha inventat l’e-
xistència del regne del Preste
Joan, o no. L’únic que sí que se

sap del cert és que al final del
llibre, el protagonista deci-
deix tornar-hi, o sigui que
creu de debò en les seves pos-
sibles mentides.
L.D. Com que Baudolino menteix
sobre el que ha de passar, alguns
crítics han vist en la seva novel·la
una defensa de l’utopia...
U.E. Sí, perquè l’obra és un elo-
gi de la imaginació que em-
peny els homes a fer Història,
en majúscula. M’agrada el
personatge de Baudolino per-
què amb el futur que s’inven-
ta en realitat està llançant
una utopia que fa moure els
altres per aconseguir-la. I tot
perquè diu exactament allò
en què els altres necessiten
creure encara que potser no
sigui veritat.
L.D. Quin seria el regne del Preste
Joan de l’actualitat?
U.E. Aquest és el gran proble-
ma! A l’Edat Mitjana la gent
podia fabular sobre l’existèn-
cia d’un paradís terrenal,
perquè part de la terra encara
estava per descobrir. Però ara,
la humanitat ja no pot tenir
l’esperança d’arribar a un país
on tot és diferent. A tot arreu,
sempre hi podrem trobar un
McDonald’s i uns texans.
Aquesta és la gran tragèdia de
la utopia contemporània: ja
no ens queda ni un petit racó
desconegut. Bé, sí: la caverna
de Bin Laden!
L.D. Vostè creu, doncs, que no que-
da res per descobrir?
U.E. Davant la impossibilitat
d’una utopia geogràfica, al-
guns busquen nous territoris
per explorar en el seu interior.
D’aquí bé la força del new age,
encara que, si et dic la veritat,
admeto que jo no hi crec gai-
re. Acabo de tenir un nét:
quina serà la seva utopia? Po-
bret! Potser hauria estat mi-
llor si hagués nascut 1.000
anys abans!
L.D. A ‘L’illa del dia abans’, la seva
novel·la anterior, el protagonista
també s’inventava tota la filosofia
del segle XVII...


