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la imatge 
del dia

Dimarts, 23 De febrer Del 2016

l’ascensorprivat

El creador de Face-
book va ser la gran 
estrella de la primera 
jornada del Mobi-
le World Congress 
defensant l’accés 
lliure a internet.

mark Zuckerberg

Aquesta atleta de 
Mollerussa es va 
convertir diumen-
ge en la campiona 
d’Espanya de mara-
tó en la categoria de 
majors de 40 anys.

eva ribalta

El cantant s’ha gua-
nyat un aplaudiment 
mundial al parar el 
concert a Mèxic i ex-
pulsar del recinte un 
espectador que agre-
dia la seua parella.

alejandro sanz

La corrupció del PP 
a València sembla no 
tenir final i ahir el 
detingut va ser l’antic 
vicealcalde de la capi-
tal i estret col·labora-
dor de Rita Barberá.

alfonso Grau

El PSOE, entre 
l’esquerra i C’S
el compte enrere per 
intentar formar govern 
per part del líder del 
PsOe, Pedro sánchez, 
avança inexorablement. 
ahir els socialistes es 
van reunir amb grups 
d’esquerra (Podem, iU 
i Compromís), a la fo-
to, i també amb C’s.

efe

Avui enterren al Castello Sfor-
zesco de Milà Umberto Eco, un 
dels darrers humanistes dels 
nostres temps. Recordo una 

matinada de la meva primera adoles-
cència aixecant-me i llegint, en una te-
rrassa a les Masies, entre el monestir de 
Poblet i l’Espluga de Francolí, El nom de 
la rosa, un llibre fascinant que t’enxam-
pava, t’absorbia i quedaves volatilitzat 
del món per fer-te carn en el món de la 
ficció, entre aquella boira de clausura 
que amagava secrets insondables. Po-
ques coses, res, m’han fet llevar-me a 
trenc d’alba des d’aleshores. Aquell títol, 
juntament amb El perfum i La conjura 
de los necios (Una conxorxa d’enzes, en 
desafortunadíssima traducció catalana), 
eren el principi del camí d’un nen que vo-
lia ser escriptor, pàgines que es marquen 
a foc en la consciència literària que tots, 
d’una manera o d’una altra, servem dins. 
Guillem de Baskerville (com Jean-Baptiste Grenouille i 
Ignatius J. Reilly) recollia el testimoni de dos segles de 
laberints detectivescos i es projectava, des del passat 
més primari, al present tecnològic, quan encara ob-
servem els rituals de la carn i l’esperit més ancestrals, 
perquè al capdavall som el que som. El nom de la rosa 

s’expandia, en certa manera, com una 
novel·la total, que tenia temps i cura per 
passejar-se per la superfície de les coses 
fins a les qüestions més fondes i elemen-
tals. Parlava de crims però parlava de la 
naturalesa obscura, a voltes absurda, que 
els provoca i exonera. Parlava de fets en-
cadenats amb transicions modernes però 
s’aturava quinze pàgines a descriure 
una filigrana arquitectònica o cinquanta 
a discutir greus disquisicions morals i 
religioses. Així era Eco. Un monstre de 
l’alta cultura que es plaïa rebolcant-se en 
el fang, amb una discreció i una saviesa 
inèdites, i més en aquests temps obscurs 
de façanes, gestos buits de contingut, 
indignitat ètica. Ell mateix va esgarga-
mellar-se, dels seus llibres intel·ligents 
estant, per denunciar-ho, en un país a 
més que s’esfondrava, Itàlia. Amb els an-
ys, per motius acadèmics vaig descobrir 
l’Eco semiòleg, sobretot el fílmic, amb 

volums de nou imprescindibles, com L’obra oberta, 
L’estructura absent o Lector in fabula. Fan de James 
Bond, detestava l’originalitat i sostenia que llegir era 
capturar la immortalitat cap enrere. Umberto Eco ja 
encalça entre les lletres l’eternitat. Seguirà sent una 
veu far, guia, enmig de la vall fosca.

Eco en la vall fosca

Així era Eco. Un 
monstre de l’alta 
cultura que es plaïa 
rebolcant-se en 
el fang amb una 
saviesa inèdita

txemA mArtínez || les cendres

Al jutjat als 15 
dies de vida
Deu ser l’imputat 
més precoç de la his-
tòria judicial, perquè 
el jutjat de la seu ha 
citat una persona 
imputada per roba-
tori amb violència 
que segons la data 
de naixement que 
citen a la interlocu-
tòria només tindria 
15 dies de vida. fets 
els aclariments per-
tinents, no és un cas 
de precocitat, sinó un 
error al transcriure la 
data de naixement.

Amb el clau 
preparat
a l’ajuntament de 
rosselló són molt 
respectuosos amb 
la història recent de 
Catalunya i tenen 
els quadres de tots 
els presidents de la 
Generalitat moderna: 
tarradellas, Pujol, 
maragall, montilla i 
mas. i al costat dels 
cinc retrats hi ha un 
clau preparat per al 
quadre del sisè, de 
Carles Puigdemont, 
la foto del qual no 
hi és perquè encara 
no s’ha repartit.


