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El títol d’aquesta
crítica no és nos-
tre. L’hem man-
llevat d’una obra
de teatre que juga
un paper impor-
tant en aquesta

novel·la, i que parla de la rebel·lió
d’una dona turca davant la imposi-
ció del vel. El marc on es represen-
ta l’obra és una petita ciutat de pro-
víncies del nord-est de Turquia, aï-
llada per una tempesta de neu de
tres dies. Tot el que hi passa a dins,
i al voltant seu, enfronta el lector
amb alguns dels seus miralls menys
afavoridors: la incomprensió de l’al-
tre, el paternalisme, la imposició.

Gràcies a la tasca de Bromera,
que ens està acostant tota l’obra del
premi Nobel turc del 2006, ens arri-
ba ara Neu, escrita just fa deu anys (i
acabada abans dels atemptats de
l’11-S), però que ressona d’una ma-
nera extraordinària llegida ara, com
a premonició, diagnòstic i constata-
ció de la incomprensió mútua entre
Orient i Occident. Si algú es pensa
que té una opinió formada sobre la
polèmica estrella quan parlem dels
països islàmics –la polèmica de les
dones i el vel– que llegeixi Neu im-

O la pàtria o el vel

PREMI NOBEL DE
LITERATURA 2006,
ORHAN PAMUK
ÉS UN DELS
ESCRIPTORS
TURCS MÉS
IMPORTANTS I
COMPROMESOS
D’AVUI. VA
DENUNCIAR
PÚBLICAMENT EL
GENOCIDI ARMENI
I VA SER JUTJAT
PER “INSULTAR
I DEBILITAR
LA IDENTITAT
TURCA”, PERÒ
VA SER ABSOLT

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL mediatament: no només quedarà
sepultat per l’increïble número de
capes contradictòries que té la
qüestió, sinó que en sortirà conven-
çut que qualsevol afirmació categò-
rica feta des d’Occident és, com a
mínim, agosarada.

La novel·la és més que un tractat
sociològic. També és la història d’un
home, Ka, que no troba mai el que
busca. Arrenquem dins el cap de Ka,
un poeta i periodista que fa un viat-
ge en autocar des d’Istambul fins a
Kars, la ciutat de la neu (en turc, kar
vol dir, precisament, neu, i d’aquí li
ve el nom a la ciutat). El viatge és
lent, com tots els viatges en autocar,
la ciutat és pobra i bruta, i els carrers
sense asfaltar són plens d’homes
que caminen d’un cafè a l’altre, i que
s’esllangueixen sota implacables
llums de neó. Ka ha viatjat fins allà
per encàrrec d’un diari, per mirar
d’esclarir una misteriosa epidèmia
de suïcidis femenins que s’hi ha des-
encadenat des de fa un temps, i per
cobrir les eleccions municipals que
estan a punt de celebrar-s’hi. Però
tot es revelarà molt més complex: a
la ciutat hi ha radicals islamistes
disposats a tot per fer prevaler les
seves creences, hi ha activistes

kurds, hi ha petges de l’Armènia es-
clafada pels mateixos turcs, hi ha
una policia i un exèrcit que no sem-
pre són a favor dels ciutadans, hi ha
joves aspirants a novel·listes que vo-
len ser com Ka, i hi ha, per donar un
to més apassionat a tot plegat, l’an-
tic amor de joventut de Ka, la bella
Ipek, que el nostre poeta vol enamo-
rar una altra vegada.

Una de les millors escenes del lli-
bre reprodueix l’enregistrament de
la conversa entre un professor
d’institut que ha prohibit l’entra-
da d’unes noies amb vel a classe i el
jove islamista radical que l’està a
punt d’assassinar. La conversa que-
da enregistrada en una cinta que el
professor duia lligada al cos, per
consell dels serveis secrets turcs, i
que el protagonista pot escoltar.
Pamuk, gràcies a un diàleg llarg,
emotiu i ple de contradiccions,
aconsegueix posar-se a la pell dels
dos personatges, i de les dues ma-
neres d’entendre el món. Ens ado-
nem que l’occidentalització de Tur-
quia és sentida, alhora, com una ne-
cessitat i com una humiliació, com
una renúncia dolorosa als vells cos-
tums i a les tradicions.

Ka camina, silenciós, sota les vol-
ves de neu i els trets dels soldats, i
li arriben versos. Estructura els po-
emes com un cristall de neu, al cen-
tre del qual es posa ell mateix. Pot-
ser ens hauria agradat llegir-los, pe-
rò Pamuk ens n’ensenya només al-
guns retalls. Per aquí és per on més
fluixeja la novel·la, que s’allargassa
una mica amb reflexions sobre la
presència de Déu, la neu i el silen-
ci, menys colpidores del que voldri-
en ser. Si som conscients que la no-
vel·la avança a un ritme molt lent i
contemplatiu, entrarem dins la do-
ble ànima turca sense gairebé ni
adonar-nos-en i, un cop llegit el lli-
bre, no podrem deixar de veure Tur-
quia com un animal ferit que es de-
bat entre la tradició religiosa i la
modernitat laica, una lluita que en-
cara no ha viscut tots els assalts.✒
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Ja ho saben: Paul Auster ha ve-
nut els seus llibres de butxaca a
Planeta, en detriment d’Ana-
grama, que continuarà publi-

cant-li les novetats, com el Win-
ter’s journal pròxim. Diuen que
Seix Barral/Booket ha pagat prop
d’un milió d’euros per fer possible
el traspàs, com si Auster fos un ju-
gador de bàsquet de primer nivell
–el futbol és d’una altra galàxia–.
En català, l’autor nord-americà
seguirà a Edicions 62 i a La Butxa-

a la fama. Fa uns mesos, a Anagra-
ma li va fugir Enrique Vila-Matas.
Anys enrere li va passar el mateix
amb Carmen Posadas, que va
marxar a Planeta i va acabar tor-
nant a Anagrama.

Planeta diu que amb els seus re-
cursos farà que Auster sigui més
conegut a l’Amèrica Llatina, grà-
cies a una millor distribució i a
edicions més barates. Auster, pe-
rò, sap que no és el mateix Anagra-
ma que Seix Barral?

ca. Queda clar on hi ha el negoci,
oi? En català, es venen llibres.
Molts. I n’hi poden haver més
d’una dotzena l’any que superen
els 10.000 exemplars, cosa impen-
sable, per exemple, a països amb
poblacions semblants a la nostra
i sense una llengua tan potent com
la castellana fent la competència
de manera directa.

En el mercat en català també es
produeixen traspassos. N’hi ha
hagut de sonats, com el de Ferran

Torrent de Quaderns Crema a Co-
lumna. Julian Barnes o Erri de Lu-
ca han deixat el Grup 62 per pas-
sar a Angle. Però normalment es
tracta més de connexions perso-
nals entre editors i autors que no
pas de milers d’euros.

En el mercat en castellà la com-
petència és més dura. Hi ha dos
grups molt forts, multinacionals,
que intenten apropiar-se dels au-
tors de les cases literàries, que cri-
en escriptors i sovint els llancen
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