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“Escric quan
puc, encara
que admeto
que les parts
més feixugues
les escric quan
estic a la meva
segona
residència”

“No crec que
‘El nom de
la rosa’ sigui
la meva millor
novel·la,
però tampoc
et sabria
dir quina
ho és”

U.E. Sí, Baudolino s’inventa la
història i Roberto la filosofia
d’un segle. Suposo que m’agra-
da aquest tipus de personatges.
L.D. Sempre ha admès que quan
comença a escriure una novel·la,
no té la història molt ben plani-
ficada, sinó que parteix d’una
idea o d’una imatge. Quina va ser
en aquest cas?
U.E. Un dia em vaig llevar i vaig
pensar: “Vull explicar una
història que comenci a Cons-
tantinoble”. Així, com no hi
havia estat mai, vaig tenir un
bon motiu per visitar Istan-
bul. Una altra cosa que tenia
clara era que volia que hi
aparegués el llenguatge pri-
mitiu d’Alessandria, la meva
ciutat natal. A partir d’aques-
tes dues idees inicials, va anar
sorgint tota la història de
Baudolino al meu cap. Una
mica en broma, m’atreviria a
dir que tota la resta va venir
sola.
L.D. Els crítics han destacat que és
la seva novel·la més lúdica. Hi està
d’acord?
U.E. No ho sé, en tot cas això ho
han de dir els lectors. A El
pèndol de Foucault, com a Bau-

dolino, també hi havia perso-
natges còmics, però eren més
sinistres. Aquí els protagonis-
tes són gent del poble i això
em permet donar un toc extra
d’humor.
L.D. Per a ‘El nom de la rosa’ es va
haver de documentar en profun-
ditat sobre abadies, per a ‘El
pèndol de Foucault’, va haver
d’empapar-se dels carrers de París
i amb ‘L’illa del dia abans’ va
haver de viatjar als mars del Sud.
Què ha hagut de fer d’extraordi-
nari per escriure ‘Baudolino’?
U.E. És la novel·la que m’ha dut
menys feina de documenta-
ció. Els coneixements sobre
l’època medieval ja els tenia i
la memòria no m’ha fallat a
l’hora d’evocar els meus re-
cords d’infància d’Alessan-
dria. Per tant, l’únic que he
hagut de fer de diferent ha
estat visitar Istanbul.
L.D. En una entrevista que li van
fer a Itàlia per la sortida al mer-
cat de ‘Baudolino’, comentava que

estudiant l’època medieval italia-
na havia descobert moltes de les
raons de la crisi política actual
italiana. Ens en pot fer cinc cèn-
tims?
U.E. No és que hagi descobert la
pólvora! Em referia que va ser
tota una descoberta per a mi,
perquè em vaig adonar que la
història italiana era molt di-
ferent de la que t’expliquen
els llibres d’escola. A l’escola,
sempre se’ns havia ensenyat
que les ciutats italianes del
nord s’havien unit per lluitar
contra l’imperi de Frederic
Barba-roja. És mentida: la ma-
joria estaven enfrontades i per
lluitar les unes contra les al-
tres contínuament feien i des-
feien aliances amb l’imperi de
Frederic. Un dia estaven en un
bàndol i al següent, militaven
al bàndol contrari. Era un
campi qui pugui i aquest bati-
bull és el que s’ha mantingut
en la política italiana fins als
nostres dies. Només cal fer un

cop d’ull a les divisions de
l’esquerra italiana.
L.D. El fet que mostri la rivalitat
antiquíssima existent entre les di-
ferents ciutats italianes del nord
no deu haver agradat gaire als
polítics de la Lliga...
U.E. No em preocupa: la gent de
la Lliga no llegeix!...
L.D. Imparteix seminaris, fa confe-
rències, fa recerca, assisteix a con-
gressos, publica assajos... Quan es-
criu ficció?
U.E. En els intervals! El món és
ple d’intervals, d’espais buits
i desaprofitats. Si obres algú
amb el porter automàtic,
mentre agafa l’ascensor i ar-
riba a la teva porta del quart
pis, tens tres minuts per es-
criure un capítol de la teva
novel·la en el teu cap! Jo es-
cric en el temps que em que-
da entre una activitat pro-
gramada i una altra. Fins i tot
quan viatjo en tren o quan
estic assegut a la tassa del
vàter!

L.D. No és gaire partidari dels ho-
raris a l’hora d’escriure.
U.E. No. Escric quan puc, enca-
ra que admeto que les parts
més feixugues les escric quan
estic a la meva segona resi-
dència, a la rodalia de Monte-
felto. Tinc una casa al camp
que em dóna la tranquil·litat i
el silenci necessaris per poder
treballar bé. No em truca tan-
ta gent ni tants periodistes i
de tant en tant, fins i tot tinc
temps per anar a fer l’aperitiu
amb el metge i el farmacèutic
del poble. Com en una novel·la
de Flaubert!
L.D. ‘El nom de la rosa’, ‘El pèndol
de Foucault’ i ‘L’illa del dia abans’
van ser publicades a Itàlia un 5 de
gener. Per què?
U.E. Casualment, vaig acabar
d’escriure El nom de la rosa un
5 de gener, que és el dia del
meu aniversari, i, des de lla-
vors, totes les meves novel·les
les he publicades en aquesta
data. Pensa que El pèndol de

Foucault el tenia gairebé en-
llestit dos mesos abans d’a-
quest dia, però vaig decidir
acabar-lo al desembre perquè
sortís al gener!
L.D. És supersticiós?
U.E. No! Crec que sóc la persona
menys supersticiosa de tota la
terra! És un caprici com un al-
tre, un joc que feia amb mi
mateix i que em divertia i
prou.
L.D. Amb ‘Baudolino’ ha trencat el
costum...
U.E. Al gener del 2000, portava
escrita més o menys la prime-
ra meitat del llibre, o sigui que
vaig calcular que trigaria un
altre any a escriure la segona
part. Però resulta que m’hi
vaig posar fort a les vacances
d’estiu i ho vaig enllestir tan
ràpid que la novel·la estava es-
crita sis mesos abans del meu
aniversari. No entenia res, pe-
rò dos dies després va néixer el
meu primer nét, a qui li dedico
el llibre. És la primera vegada,
doncs, que escric una novel·la
per l’aniversari d’un altre!
L.D. Va començar a escriure tard,
quan ja rondava la cinquantena...
U.E. D’adolescent sempre havia
volgut escriure ficció. Encara
conservo alguns dels meus es-
crits d’aquella època. Als 50
anys vaig tenir finalment la
llibertat per poder fer-ho. Crec
que escriure és una manera de
mantenir-se jove, és un acte de
llibertat i tant de bo tothom
pogués tenir-lo.
L.D. Porta gairebé 20 milions d’e-
xemplars venuts d’‘El nom de la
rosa’ a tot el món. Sincerament,
creu que podrà repetir algun dia
l’èxit del seu primer llibre?
U.E. Probablement, no. De fet,
no crec que El nom de la rosa
sigui la meva millor novel·la,
però tampoc et sabria dir qui-
na ho és, perquè me les estimo
totes com si fossin els meus
fills. Tots els escriptors famo-
sos tenen un títol clau i per
molt bona que sigui la resta de
la seva obra, no aconsegueixen
que un altre llibre tingui el
mateix ressò. En el meu cas, he
tingut la desgràcia d’encer-
tar-la amb el primer...
L.D. Desgràcia?
U.E. Sí, paciència...


