
Pamuk narra un idil·li obsessiu en la 
primera novel·la després del Nobel

‘El Museu de la Innocència’ descriu l’Istanbul
dels anys 70 i 80 a través d’un amor impossible

L’escriptor s’ha inspirat en els melodrames 
musicals que produïa la indústria del cine turc

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
escriure el primer llibre 
d’un premi Nobel de lite-
ratura després d’assaborir 
els llorers de la glòria, i sor-

tir més o menys equilibrat de la situ-
ació, és sempre un repte. Però rara 
vegada d’aquest desafiament en sor-
geix una sorpresa com la novel·la del 
Nobel Orhan Pamuk El Museu de la In-
nocència, que divendres que ve, tres 
anys després que ell rebés el guar-
dó, arribarà a les llibreries en cata-
là (Bromera) i castellà (Mondadori). 
Pamuk (Istanbul, 1952) ha deixat 
anar els seus impulsos més romàn-
tics i, prenent com a base els melo-
drames musicals que produïen els 
estudis turcs als anys 60 i 70, tant o 
més que la novel·la decimonònica 
de Flaubert, Tolstoi o Dostoievski, 
presenta la història d’un amor im-
possible, que es prolonga obsessiva-
ment de 1975 a 1985, entre Kemal, 
un home en la trentena de l’alta so-
cietat d’Istanbul, i Füsun, una hu-

mil parent llunya-
na de 18 anys, amb 
mals d’amor, com-
promisos trencats, 
retrobaments i trà-
giques morts.
 «És una història 
d’amor, un idil·li», 
va reconèixer Pa-

muk quan va presentar el llibre des-
prés que fos publicat fa un any a 
Turquia. Igual que Nieve és un llibre 
polític, Istanbul unes memòries per-
sonals i ciutadanes i Em dic Vermell 
una novel·la històrica i d’intriga.

RETRAT D’ISTANBUL / Com a model, el 
Nobel ha pres les pel·lícules Yesil-
çam, el Bollywood turc dels 60 i 70. 
Amb tot, aquestes produccions co-
mercials locals, que van agafar el 
nom del carrer que freqüentaven 
actors, productors, guionistes i pe-
riodistes, podrien ser comparades 
també amb les pel·lícules espanyoles 
protagonitzades per Carmen Sevilla 
o Sara Montiel. A més de ser el gène-
re a partir del qual construeix el seu 
love story, els personatges es capbus-
sen en la mateixa novel·la en aquest 
món del cine d’Istanbul, que no és 
desconegut per a Pamuk. L’autor va 
escriure, amb poc èxit, diversos gui-
ons a principis dels 80.

33 Orhan Pamuk, el maig passat a Granada (a l’esquerra, portada d’El museu de la innocència).

Passa a la pàgina següent
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Scott Matthew
SALA B DE LUZ DE GAS (21.00)

L’emergent cantant i compo-
sitor australià presenta a BCN 
el seu nou treball, marcat per la 
tranquil·litat i la bellesa.

Memòria d’un amor

Kemal, senyoret de l’alta socie-
tat d’Istanbul a punt de prome-
tre’s amb la seva nòvia, té una 
història amb Füsun, la seva pa-
rent llunyana i pobra, més jove 
que ell. Kemal es promet, però, 
incapaç d’oblidar Füsun, no arri-
ba a casar-se. Durant anys, dèca-
des, aquella història passional el 
fa embogir fins a tal punt que ni 
tan sols el retrobament amb Fü-
sun li permetrà tornar a la nor-

malitat abans que el final, immensa-
ment feliç o insofriblement tràgic, 
posi cadascú al seu lloc. ¿Sona a me-
lodrama? ¿Sembla un culebró? Molt. 
¿Ho és, tot i venir firmat per una de 
les grans figures de la literatura eu-
ropea? Una mica, sí. Amb la matei-
xa imprecisió amb què sol usar-se el 
terme metaliteratura podríem parlar 
d’un metaculebró.
 A més d’escriure una Gran Novel-
la d’Amor (amb el risc implícit de 
caminar al caire d’un precipici), Pa-
muk s’enfronta a la no menys ambi-
ciosa tasca de ressuscitar un temps 
i un lloc. Reconstrueix la vida d’Is-

tanbul en l’últim terç del segle XX 
amb enorme eficàcia; la ciutat i la 
seva gent respiren al llarg de tota la 
novel·la. L’ambient és molt més que 
un mer teló de fons i entre les ana-
des i vingudes dels personatges es 
construeix un paisatge que no és no-
més físic, que en cap moment cau 
en el defecte de resultar turístic i 
que aconsegueix obtenir una iden-
titat moral, perquè la tasca de recre-
ar temps i llocs va molt més enllà de 
l’aspecte estètic. Així, el lector espa-
nyol se sorprendrà de trobar un ter-
ritori moral molt pròxim al nostre 
en èpoques amb prou feines lleuge-

rament anteriors a les de la novel·la, 
una societat garratibada per mor-
dasses similars i atontada per som-
nis igualment vans. Per a més mè-
rit de l’autor, els personatges no su-
cumbeixen a aquesta tasca, no són 
meres eines per a la reconstrucció 
d’una època. És a dir: el museu fun-
ciona a la perfecció.

PAISATGE I IDIL·LI / L’altra part, no 
tant. El temps és el gran enemic 
de l’amor, però també de tot relat 
amorós. Resulta fàcil transmetre la 
passió d’una primera trobada, pe-
rò tremendament difícil sostenir-
la al llarg dels anys. I, conseqüent-
ment, al llarg de moltes pàgines. 
Quan després de gairebé 500 pàgi-
nes se’ns diu per enèsima vegada 
que Kemal en tenia prou contem-
plant una arracada, o una burilla 
que havia estat fumada feia temps 
per Füsun perquè aquests objectes 

Pamuk interessa al dibuixar el paisatge i fatiga amb el seu metaculebró

NOVEL·LA

ENRIQUE DE HÉRIZ

J Igual que en la novel·la, el 
Museu de la Innocència real és 
en una casa de dues plantes, al 
número 24 del carrer Çukurma 
d’Istanbul, no gaire lluny de 
Beyoglu. El llibre inclou en 
una pàgina un tiquet d’accés 
que l’ordenança del museu 
segellarà als que, amb el llibre a 
la mà, vulguin visitar el centre. 
Hi entraran gratis i, estableix 
l’autor, «podran besar-se». 
Pamuk primer va comprar 
l’edifici, que obrirà el primer 
semestre del 2010, i després 
hi va situar la casa de la seva 
heroïna. 

J L’escriptor porta el 
protagonista de la novel·la a 
milers de petits museus de  tot el 
món, però li fa dir que la principal 
inspiració ha sigut «el museu 
sentimental, ple de passadors 
de cabells, arracades, jocs de 
cartes, claus, ventalls, flascons 
de perfum, mocadors, fermalls, 
collarets, bosses i polseres, del 
pis superior del Museu Frederic 
Marès de Barcelona».

INSPIRAT EN EL 
MUSEU MARÈS

L’ANÈCDOTA
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Ve de la pàgina anterior

 Però a més de la història d’amor, 
El Museu de la Innocència és també un 
retrat de la Turquia dels anys 70 i 
80, i més en concret de la classe al-
ta urbana que assajava «una superfi-
cial imitació d’Occident» al mateix 
temps que menyspreava els immi-
grants d’Anatòlia, creients i conser-
vadors, que arribaven del camp a 
la ciutat. En les més de 600 pàgines 
de la novel·la, Pamuk aborda temes 
com el tabú de la virginitat, els pri-
mers assajos d’obertura sexual, els 
cops militars, les convencions fami-
liars, les diferències de classe, els pa-
tètics intents d’imitar la moderni-
tat europea, les columnes periodísti-
ques dedicades a la crònica social... 

REALITAT I FICCIÓ / Orhan Pamuk s’in-
trodueix com a personatge de la 
novel·la en dos moments: com un 
jove que balla amb la protagonista 
i com l’escriptor que, a petició de 
Kemal, escriu finalment la seva his-
tòria. El Kemal de ficció li planteja 
fins i tot a Pamuk una pregunta que 
molts es faran: «¿Ha viscut alguna 
vegada un amor semblant, Orhan 
Bey?» «Hmmm... No estem parlant de 
mi», li respon el transsumpte de l’es-
criptor en el llibre. Però no és aques-
ta l’única ocasió en què la novel·la i 
la realitat es travessen.
 El Nobel, que va treballar en 
El Museu de la Innocència durant set 
anys, ha recollit al llarg d’aquest pe-
ríode multitud de materials efímers 
(joguines, cartells, tiquets de trans-
port, fragments de música i cine, 
postals...) que reconstrueixen la vi-
da quotidiana a l’Istanbul dels anys 
en què es desenvolupa la novel·la.
 És el mateix que fa Kemal amb 
tots els objectes que li recorden la se-
va estimada i que el compensen de 
la culpa per haver-la perdut, des de 
les burilles que fuma fins als gots en 
què ha begut. Tots dos, en la realitat 
i en la ficció, creen amb tot aquest 
material un museu, el Museu de la 
Innocència. Alguns capítols es des-
envolupen a partir de troballes que 
Pamuk va aconseguir de drapaires o 
antiquaris: Pamuk no va escriure al-
guns passatges fins que va tenir a les 
seves mans l’objecte en què s’inspi-
raven. H

«revelin la intensitat del seu amor», 
el lector no pot evitar arrufar les ce-
lles. Presentar dos personatges por-
tats per la passió des del primer mo-
ment i continuar parlant de «l’hura-
cà que bufava en la meva ànima» a 
la pàgina 445 implica una enorme 
fe en els lectors. Començant pel tí-
tol, la novel·la està plena de gestos 
de complicitat que impliquen que 
l’autor sap que el territori del seu re-
lat voreja el buit del melodrama. La 
seva veu ens guia amb fermesa ad-
mirable mentre recorrem el museu 
i agraïm la informació que ens pro-
porciona, però en algun moment 
del passeig voldríem que algú obrís 
una finestra i deixés córrer l’aire. H 

3 EL MUSEU DE LA INNOCÈNCIA  
EL MUSEO DE LA INOCENCIA 
Orhan Pamuk. Trad.: Ramon Monton /

Rafael Carpintero. Bromera / Mondado-

ri . 520 / 670 pàgines. 23,90 €
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H
onorable Sr. Ernest Ma-
ragall, quan va anunciar 
que faria el pas d’incorpo-

rar els ordinadors a les aules per 
substituir els llibres de text, vaig 
descobrir que s’havia ocupat de 
les màquines però s’havia oblidat 
el més important: els continguts. 
I em van venir al cap una sèrie de 
preguntes que ja m’imagino que 
no em respondrà. 
 ¿Per què dóna més importàn-
cia a una màquina que als tex-
tos? ¿Com pot pretendre que el 
paquet de continguts que fins 
ara costava més de 150 euros per 
alumne i any, ara només en val-
gui 30 si no és rebaixant-ne la 
qualitat? ¿És per això que només 
una empresa i sense cap experi-
ència en el sector, Digital Text, ha 
estat capaç d’assumir tants con-
tinguts a un preu tan barat? ¿Per 
què ha prescindit de tota l’expe-
riència del sector editorial, dels 
autors i dels directors científics 
que durant tants anys han defen-
sat el rigor? ¿Com és possible que 
els professors només puguin es-
collir una opció i hagin perdut la 
llibertat de càtedra, és a dir, d’es-

collir lliurement què i com han 
de treballar els seus alumnes? 
¿És seriós que un alumne es trobi 
preguntes de l’estil «Ròmul i Rem 
van ser alletats per un lleó. ¿Cert o 
fals?» ¿És seriós fer servir de coni-
llets d’índies els alumnes, pares i 
professors amb materials de dub-
tosa qualitat pedagògica? ¿Sa-
ben els pares que si l’ordinador 
es perd o s’espatlla són ells qui 
l’hauran de pagar sencer? ¿Ha ex-
plicat a la gent que a la resta d’Es-
panya l’ordinador és completa-
ment gratis però que a Catalunya 
els pares n’han de pagar el 50%? 
¿Saben els pares que són ells els 
que hauran de pagar uns 400 eu-
ros anuals per l’ADSL a casa per-
què els alumnes puguin fer els 
deures? ¿Qui ajudarà el profes-
sor i els pares quan sorgeixin pro-
blemes informàtics? ¿Sabia vos-
tè que els editors són els primers 
que estan a favor d’impulsar la 
lectura en un format digital, però 
que volen preservar el mateix ri-
gor intel·lectual que hi havia fins 
ara? ¿I és conscient que preservar 
la qualitat dels continguts no és 
un problema específic dels edi-
tors, sinó de tota la societat, co-
mençant pels professors, conti-
nuant pels pares i acabant amb 
els alumnes? Una última pregun-
ta: ¿per què no ha pres aquesta 
iniciativa amb el consens de tots 
els agents socials, com s’ha fet per 
exemple a França, i ho ha fet con-
tra tothom, corrents i de matina-
da? Molt cordialment. H

Preguntes

ERNEST

Folch

La substitució   
dels llibres de text 
per ordinadors oblida 
els continguts

deesi

DIRECTOR D’ARA LLIBRES

–En aquest llibre se’l nota bas-
tant enfadat davant els desajustos 
d’aquest mil·lenni ¿Per què?
–Vivim un període delicat i inqui-
etant, però el que de veritat em fa 
enfadar és que tenim els mitjans 
per afrontar els problemes però 
ens falta la voluntat i la visió polí-
tiques. El desajust, la pertorbació 
més greu, és la que es deriva d’un 
canvi climàtic amb conseqüènci-
es terribles per a tota la humani-
tat. Un altre perill és la desconfian-
ça entre els dos mons o civilitzaci-
ons de les quals em sento part: el 
que coneixem com a Occident i el 
món àrab.

–¿És la mateixa desconfiança des 
de fa segles o s’ha aguditzat des-
prés de l’11-S?
–Hi ha un fons de desconfiança 
a causa de les croades i dels pro-
blemes que va deixar la descolo-
nització. Però n’hi ha una altra de-
rivada de la recent transformació 
d’un món que ha passat de divi-
dir-se ideològicament a fer-ho per 
qüestions identitàries. En el món 
àrab hi ha hagut una evolució des 
dels moviments religiosos més 
 nacionalistes a moviments polí-
tics amb un component religiós 
més gran. 

L’autor aparca la ficció 
per reflexionar sobre les 
civilitzacions esgotades    
a Un món desajustat (La 
Campana / Alianza)

–També a Occident.
–Sí, però sempre hi ha hagut una re-
lació molt estreta entre política i re-
ligió, mentre que ara la vinculació 
és entre religió i identitat. Hi ha més 
confusió entre els elements nacio-
nals i religiosos.

–¿En quina mesura la globalitza-
ció n’és la causa, pel que té de por 
de les societats a perdre les seves 
 senyes d’identitat davant la referèn-
cia global?
–La globalització ha influït de dues 
maneres: incitant a superar els 
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«Els àrabs necessiten 
un segle de les llums»

JOSÉ LUIS ROCA

«A l’Iran, el problema 
nuclear s’està 
convertint en una 
qüestió identitària. 
És un truc del poder»

 sentiments de les societats més pe-
tites, que han saltat pels aires; i per-
què es tendeix a una actitud més in-
ternacionalista vinculada a la reli-
gió. La globalització, a més a més, 
ha exercit més pressió sobre les cul-
tures que s’han sentit amenaçades 
per la cultura global i s’han atrin-
xerat en els seus propis límits iden-
titaris. Per això ha sorgit la tempta-
ció de mirar al passat, de tornar a les 
tradicions. 

–¿Creu que encara són vàlids els 
principis de la Il·lustració?

–Crec que sí. Per construir una de-
mocràcia s’ha de passar per un segle 
de les llums. En particular als països 
àrabs s’ha de portar a terme una re-
volució voltairiana. Qüestionar les 
religions es converteix en un refugi 
del sentiment identitari. 

–El cas de l’Iran, on ara el règim 
dels aiatol·làs exhibeix múscul nu-
clear, ¿seria un exemple de mútua 
alimentació entre la política i la re-
ligió?
–S’està presentant l’amenaça nu-
clear com una relació entre reli-
gió i nacionalisme, quan la veritat 
és que té a veure amb els recents 
esdeveniments, summament per-
torbadors, després de les eleccions 
passades. No sóc especialment po-
ruc a l’amenaça nuclear, però em 
preocupa que s’estigui convertint 
en una qüestió nacionalista. Quan 
parlo amb exiliats iranians veig que 
sostenen punts de vista similars als 
del Govern, i el problema nuclear es 
converteix en una qüestió identità-
ria. I això ho han entès molt bé els 
que són al poder, que pretenen se-
parar per qüestions diplomàtiques 
la bomba dels míssils. És un truc, 
una manipulació que els fa presen-
tar-se com a portadors de la digni-
tat nacional.

–¿El problema es troba en la utilit-
zació de la religió per la política?
–Aquesta seria en tot cas la conse-
qüència. El problema és que hi ha 
una població exclosa, sense possibi-
litat de futur en aquest món, tal com 
està. Refugiar-se en la religió és una 
conseqüència del desemparament 
en què estan immersos. H


