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Umberto Eco (Alessandria, Pia-
monte, 1932) entrà a l’auditori
de l’edifici Jaume I de la Universi-
tat Pompeu Fabra a Barcelona
amb la sala plena de gom a gom.
Les tres primeres fileres les ocu-
paven professors, la resta estudi-
ants. El personatge imposava
respecte als estudiosos que, un
poc embadalits, l’observaven en
silenci mentre abandonava
l’abric, el bastó i un cavalleresc
capell negre en un seient. De
cop i volta, un tímid aplaudi-
ment inicià una ovació que durà
minuts, el temps que el Professo-
re necessità per creuar la sala,
arribar al seient on havia de par-
lar amb el catedràtic Javier Apa-
ricio i començar a respondre les
qüestions dels estudiants sobre
la seva darrera novel·la, El ce-
mentiri de Praga (publicada per
Rosa dels vents en català i
Lumen en castellà). Aquesta és
una selecció d’aquell diàleg.

És un error molt greu con-
fondre el narrador amb
l’autor d’una novel·la.

El lector ingenu confon l’autor,
el narrador i el personatge, tot i
que pertanyen a tres nivells dife-
rents. És una confusió gairebé
instintiva. ¿Per què ploram la
mort d’Anna Karenina o de Ma-
dame Bovary si sabem que no
existeixen? A la lectura es crea
una fusió entre el text, l’autor i
el personatge. Quan un lector
atribueix a l’autor opinions d’un
personatge, la temptació és pen-
sar que és estúpid però, en reali-
tat, és perquè és humà, que en
el fons vol dir el mateix.

El personatge de Simonini a
El cementiri de Praga és
menyspreable.

He intentat crear el personatge
més antipàtic de la història de la
literatura.

Ha estat capaç d’escriure
tractats de literatura i al ma-
teix temps novel·les, demos-
trant que no existeixen els gè-
neres menors o els subgèneres
falsos.

Si un gènere es pot reconèixer
vol dir que té un principi litera-
ri. El més interessant apareix

màntica i estètica d’un text nar-
ratiu. Primer es llegeix per
saber què hi succeeix. Les des-
cripcions, els paisatges i les llis-
tes formen part d’una segona
lectura. En algunes novel·les ne-
gres, en les quals només ens in-
teressa saber qui és l’assassí i res
més, potser aquesta segona lec-
tura no té gaire sentit. Però la
traïció al gènere ha permès, en
ocasions, el naixement d’una
obra mestra. Al llibre The Mur-
der of Roger Ackroyd d’Agatha
Christie, per primera vegada
l’assassí és el narrador. És un lli-
bre que traeix les regles del gè-
nere i que, com deixa traces de
qui pot ser el narrador, cal lle-
gir-lo estèticament per com-
prendre tot aquest joc de la
Christie.

Vostè assegura que el nivell
literari d’un país es pot mesu-
rar pel de les novel·les negres
que s’hi escriuen.

La novel·la negra de gènere és
un exemple de narrativitat en
estat pur. Passen les coses i
prou. No s’hi necessiten des-
cripcions dels paisatges ni inter-
pretacions. Però es dóna el cas
que els països amb les millors
novel·les negres són els que
tenen la millor literatura, com
el món anglosaxó, el rus o el
francès.

Com conviu entre la seva
doble tasca de novel·lista i de
crític?

El meu estimat Roland Bar-
thes va morir amb l’angoixa
d’haver escrit només textos crí-
tics, però el seu treball era total-
ment creatiu. La meva posició
és platònica. Els poetes mentei-
xen i els intèrprets de la realitat
són els filòsofs. Una vegada vaig
patir el mal del colze del tennis-
ta. El màxim expert mundial
del tema vivia a Sydney. Em va
dir que per guarir-me calien
cinc operacions. Això vol dir
que cap no era la bona. Em va
acabar receptant una aspirina.
Idò bé, jo escric novel·les amb
cinc aspiracions diverses però
cap no és la bona. Potser la cor-
recta és perquè ho vull fer. No
he escrit una novel·la com una
forma alternativa de veritat. Un
assaig sempre intenta demos-
trar alguna cosa, mentre que en
un text narratiu seria gravíssim
voler fer-ho. És una contradic-
ció, però la vida és així. No s’ha
de discutir amb el lector excep-
te si aquest diu que has escrit
una cosa que no has dit. No es
polemitza amb el lector. A ell li
correspon arribar a les seves
pròpies conclusions.

quan et separes d’un determinat
gènere. Pinotxo comença amb
“Això era i no era un rei...”, i en
aquell moment intervé l’autor i
es dirigeix als seus petits lectors,
que és un exercici metanarratiu
molt valent, i els hi diu: no era
un rei, era un sabater. Tot sem-
bla un conte per a nins, però
aleshores tot canvia i sembla
una faula per a adults. En reali-
tat, ningú no s’atreveix a qualifi-
car-la així. Els gèneres són una
cosa molt seriosa que, si s’usen
bé, fa que ens oblidem de les
seves pròpies regles.

El discurs de la història sem-
bla un discurs de ficció.

Sempre hem rebut una idea es-

colàstica del segle XIX, la d’Ità-
lia, Garibaldi i el Risorgimento.
No ens imaginam que quan Ga-
ribaldi desembarcà a Sicília ja
usava una ploma estilogràfica.
Jo m’he fixat en totes aquestes
coses a la meva novel·la. És una
història de ficció que conta
coses vertaderes, certes en el
segle XIX i també al XX. I hi ha
moltes preguntes delicadas
sobre la línia tan prima que exis-
teix entre la història i la ficció.

És autor d’unes llistes mera-
velloses, com les dedicades a
James Joyce, amb títols de ma-
çons o de la gastronomia de
l’època.

Són diferents les lectures se-
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«Una vegada vaig patir el mal del colze del tennista.
El màxim expert mundial del tema em va dir

que per guarir-me calien cinc operacions.
Això vol dir que cap no era la bona.

Idò bé, jo escric novel·les amb cinc aspiracions diverses, però cap
no és la bona. Potser la correcta és perquè ho vull fer»
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«Per què ploram la mort d’Anna Karenina 
o de Madame Bovary si sabem que no existeixen?»


