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flama de la reina Loana.
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P
oques novel·les, si de
cas El perfum, de Pa-
trick Süskind, han
contribuït més al
concepte de best seller

culte que El nom de la rosa
(1980), d’Umberto Eco. Amb la
narrativa sud-americana mar-
cant encara l’esperit renova-
dor de començaments dels 80
i els autors peninsulars en un
procés clar d’assalt al públic
propi, el best seller es movia
encara entre les Seleccions del
Reader’s Digest i els escribes
anglosaxons amb pretensions
policíaques o objectius cine-
matogràfics. Europa, l’Europa
que començava a parlar d’una
Unió Europea forta amb una
política comuna, no tenia en-
cara, a l’inici de la dècada dels
80, una narrativa global adre-
çada a les masses lectores po-
tencials. Potser no va ser una
casualitat que aleshores co-
mencés a sonar una interes-
sant generació d’escriptors
italians –dels quals sembla no
haver quedat gaire més que
Antonio Tabucchi i el sempre
suggestiu i, alhora, irregular
Roberto Calasso.

Aquella novel·la d’Eco, au-
tèntica enciclopèdia literària,
homenatge continu als refe-
rents literaris i generacionals,
tant de l’autor com dels lec-
tors, en part també impulsada
per una pel·lícula més que ac-
ceptable de Jean-Jacques An-
naud, va suposar l’aparició
d’un concepte que semblava
arrossegar una greu contra-
dicció interna. Es va parlar de
best seller culte en un moment
en què la lectura de masses
s’identificava amb la mala li-
teratura que, si havia de ser
culta, no podia mai ser un fe-
nomen global. Però Eco va sa-
ber farcir El nom de la rosa dels
elements suficients, intriga
inclosa, per suscitar un sub-
gènere. La literatura ens dóna
notícia de nombrosos casos de
grans novel·les molt llegides,
però més al XIX i la primera
meitat del XX que no pas al
llarg dels trenta anys que van
des de la fi de la Segona

Guerra Mundial a l’inici d’a-
questa dècada prodigiosa per
a la modernitat que van ser els
anys 80.

Hem volgut contextualit-
zar la narrativa de l’escriptor
italià abans de parlar de la
seva nova novel·la, La misteri-
osa flama de la reina Loana,
perquè resulta evident la de-
pendència de les obres pos-
teriors a El nom de la rosa d’a-
quell impuls inicial que va
convertir l’autor en una de
les icones culturals del nos-
tre temps. Les valoracions
personals no serien, però,
gaire favorables. Umberto
Eco ha publicat cada cert
temps una novel·la destinada
a ser l’esdeveniment de l’any,
però no ha tornat a tenir un
encert tan significatiu com el
d’aquella novel·la amb un
Sherlock Holmes medieval
enfrontat a les forces obscu-
res de l’intel·lecte. Tant El
pèndol de Foucault (1988) com
L’illa del dia abans (1995) i
Baudolino (2001), tot i les
vendes milionàries, no han
sabut ocupar el cor dels lec-
tors com la primera novel·la.
I si posem una mica de malí-
cia en aquesta mirada al
nostre temps potser hauríem
també de concloure que cap
d’elles ha tingut una versió
cinematogràfica capaç d’ar-
rodonir l’acollida literària.

NOVEL·LISTA I CRÍTIC
Al mateix temps, Eco ha des-
envolupat una obra crítica i
assagística important que ha
marcat amb força els estudis
literaris, amb llibres com ara
Opera aperta (1962) i Lector in
fabula (1979), autèntiques fi-
tes de la intel·lectualitat
contemporània. Però si par-
lem de narrativa, de novel·la,
l’italià sembla voler reviure a
cada nova obra, amb l’ajuda
de fortes inversions editori-
als, l’esperit d’aquell llibre
que el va llançar a la fama.

D’entrada, La misteriosa fla-
ma de la reina Loana té prou
elements atractius per me-
rèixer la nostra atenció. Eco
juga amb la memòria d’un
personatge molt reeixit, lli-
breter de vell i excel·lent tes-
timoni del seu temps, per
presentar-nos una novel·la de
recuperació de la memòria

col·lectiva. El tal Bodoni,
després de perdre els refe-
rents del seu món particular
–que no els històrics– es
llança a un treball de recerca
exhaustiva per redescobrir
l’univers propi de la seva
formació. Així, es reclou al
seu poble d’infantesa i, so-
bretot, a les golfes, on el
temps ha anat emmagatze-
mant joguines, revistes, lli-

bres, col·leccions i molts al-
tres components de la me-
mòria perduda.

El resultat és una esplèndi-
da ficció de caràcter autobio-
gràfic. L’època retratada, la
Itàlia dels anys 30 i 40, no
queda gaire llunyana, en con-
sideracions globals, de la que
es podia donar a Catalunya, i
el contrapunt entre passat i
present està estructurat amb
la mestria habitual de l’autor.

Un altre tema seria si els petits
detalls, és a dir, allò que con-
forma de debò la memòria ín-
tima d’en Bodoni, molt més
limitats geogràficament, les
col·leccions, revistes, etcètera,
són vistes des d’una universa-
litat que els pugui atorgar
sentit per al lector català o
peninsular. En aquest punt,
els dubtes són manifestos,
perquè, al capdavall, Eco aca-

ba conformant una memòria
personal a la italiana. És just
que ho faci, però es limiten
força les connexions possibles
amb els lectors no italians.

Les característiques de La
misteriosa flama de la reina Loana
fan que com a novel·la quedi
molt a prop de l’enciclopedis-
me narratiu. Bodoni recons-
trueix la seva història del
món, que és també la de tota
una generació. Per posar-hi un

exemple molt clar, es pot dir
que aquesta novel·la seria l’e-
quivalent de Bouvard i Pêcuchet,
de Gustave Flaubert, però
mentre la novel·la del francès
perseguia un catàleg abasta-
dor de la modernitat de l’èpo-
ca, Eco es queda al llindar i
recopila, sobretot, la memòria
íntima.

Una altre aspecte a comen-
tar és la definició que ens
anuncia, tant des de la porta-
da de Destino (català) com de
la de Lumen (castellà), que te-
nim davant una novel·la il·lus-
trada. Aquesta és una antiga
aspiració de la novel·la, amb
exemples ja clàssics, com ara
aquell magnífic treball de
Cortázar, Los autonautas de la
cosmopista (1983), però de ma-
nera més recent ha estat W.G.
Sebald qui ha sabut dotar de
sentit aquesta possibilitat
narrativa d’incloure imatges o
fotografies en un text. En la
narrativa sebaldiana, les
imatges adquireixen signifi-
cats poètics i, fins i tot, dra-
màtics; pel contrari, les que
omplen el text d’Eco no van
més enllà de la mera il·lustra-
ció, meritòria en alguns casos
perquè ajuda els lectors d’al-
tres cultures a identificar
l’objecte tractat, però sense
més implicació amb el text.
Així, el resultat d’aquesta bar-
reja entre imatge i text pro-
porciona escasses emocions al
lector.

EXERCICI DE CULTURA
Com a resum podríem dir que
Umberto Eco ha escrit una
més de les seves novel·les, amb
implicacions més personals
que en obres anteriors, i que la
seva lectura és com ja esperà-
vem, un magnífic exercici de
cultura, un document únic
per entendre l’època i el país
tractats des de perspectives
individuals, amb l’afegit de
l’excel·lent traducció de Carme
Arenas. Ara bé, la seva vàlua
com a novel·la contemporània
no queda tan clara. Ens queda
el consol de la curiositat, de
l’humor, de la ironia que tan
bé ocupen la centralitat de les
seves narracions. No és poc,
sobretot si pensem que sempre
hem defensat la novel·la com
un gènere híbrid en què es re-
trata una visió del món.


