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Eco, fabricant de falsificacions 

rònicac

L’escriptor italià presenta a Barcelona la seva novel·la ‘El cementiri de Praga’ 

ni? Crec que si escrivís un llibre de 
química em seguirien preguntant 
per ell. Així que el millor serà que 
escrigui una biografia de Berlusco-
ni perquè així potser em faran una 
pregunta de química». Així que ens 
quedem amb el dubte de si l’empe-
rador Napoleó III, «l’únic governant 

 Berlusconi es va inventar un com-
plot dels comunistes «quan aquests 
ja no existien».
 A El cementiri de Praga, se sap, l’ha 
perseguit la polèmica que a vegades 
persegueix les ficcions amb la seva 
càrrega d’ambigüitat per aquells 
que confonen la literatura amb les 
opinions. ¿Descrivint tan detalla-
dament les arrels de l’antisemitis-
me amb un protagonista pervers a 
qui, no obstant, el lector acaba te-
nint simpatia, Eco potser no està 
jugant, ell també, a l’antisemitis-
me, com suggeria un articulista 
del vaticà L’Osservatore romano? «Bé  
–va concloure l’autor–, L’Osservatore 
romano sí que ha sigut el responsable 

de l’antisemitisme al segle XIX. ¿Hi 
ha algú que es pot deixar influir per 
aquestes idees llegint el llibre? És ab-
surd. A Alemanya, el meu traductor 
va tenir dificultats perquè allà, pel 
seu complex històric, existeix una 
llei que prohibeix fer circular en pa-
per Els protocols dels savis de Sió i La me-
va lluita, d’Adolf Hitler, però són tex-
tos que es poden trobar a internet. 
A Itàlia hi ha un còmic molt popu-
lar, Diabolik, amb un protagonista 
dolentíssim i els lectors no acostu-
men a imitar-lo. Estic convençut que 
els que maten la seva àvia no han lle-
git Diabolik sinó més aviat Barbara 
Cartland». H

que ha donat un cop d’Estat gràcies 
al sufragi universal», és en realitat 
transsumpte del Cavaliere. I és clar, 
també hi haWikileaks. No impor-
ta que l’escriptor comencés la seva 
novel·la fa sis anys. Posats a trobar 
semblances raonables, novel·la i ac-
cions ciberactivistes contenen un se-

cret buit, cosa que per cert està en el 
cor de les millors novel·les de l’autor. 
«Res dóna més poder que un secret 
que a l’interior no té el menor con-
tingut. Un secret autèntic és un se-
cret buit i això és el que s’ha demos-
trat amb les filtracions d’Assange». 
I per ratificar-ho va recordar com 

«Si escrivís un llibre 
de química també  
em preguntarien  
per Berlusconi», diu

33 Umberto Eco llegeix un fragment de la seva novel·la, ahir, a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. 
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L
a primera impressió da-
vant d’aquest Umberto Eco 
sense barba que ha visitat 
Barcelona per presentar la 

seva última novel·la, El cementiri de 
Praga (Rosa dels Vents), és que junta-
ment amb les pilositats facials tam-
bé ha perdut el sentit de l’humor; 
que no és ell, vaja, sinó un impos-
tor una mica cansat amb l’aspecte 
d’Umberto Eco, l’exitós autor d’El 
nom de la rosa. I el pensament és lícit 
ja que l’obra va precisament de com 
es construeixen les falsificacions, i 
en especial de com es van fabricar Els 
protocols dels savis de Sió, la bíblia de 
l’antisemitisme. La mateixa novel-
la, ho ha dit Eco, un fals fulletó del 
XIX amb els seus personatges verda-
ders que semblen falsos i viceversa, 
també és una mistificació. 
 L’espàrring del semiòleg italià, 
Mònica Terribas, apartada des de fa 
un temps de les entrevistes i inflexi-
ble davant la seva pròpia interpreta-
ció, tampoc va contribuir que Eco es 
relaxés. Terribas insistia una vega-
da i una altra a llegir la novel·la des 
d’una òptica actual. I Eco, irònic i 
desganat, es defensava: «¿Berlusco-


