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Vaig traduir Ne-
cròpolis de Boris 
Pahor el 2004 i 
encara ho recor-
do com un dels 
reptes més difí-
cils, per la impli-

cació emocional i ètica que aquesta 
confessió sobre els camps nazis em 
va exigir. En un simposi sobre la fi-
gura d’aquest autor vaig coincidir 
llavors amb un professor de filologia 
clàssica de Berlín que el llegia per-
què havia patit un càncer infantil. 

Amb la seva mare havien desen-
volupat tot un rang d’expressions 
per descriure tant el dolor fiblant 
com la sensació d’una pressió obtu-
sa, insuportable. Aquest erudit ber-
linès podia percebre en les dures es-
cenes de la novel·la els matisos que 
la majoria dels lectors no podem ni 
imaginar. Diu Burhan Sönmez que 
el dolor no es pot pas compartir. I és 

Davant el dolor 
dels altres
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EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL cert. La noció de tortura o de pati-
ment atroç és impossible de trans-
metre perquè els equivalents no 
existeixen. La majoria no tenim cap 
mena d’experiència comparable. 
Però fins i tot quan algú sí que co-
neix el dolor físic extrem –com 
l’hel·lenista alemany–, ¿es pot com-
parar la denigració a la qual van sot-
metre els nazis les seves víctimes 
amb l’atenció tendra que rep un in-
fant greument malalt?  

Què hem de fer, doncs, amb 
aquesta novel·la sobre l’inframón, 
amagat al subsol d’Istanbul? Sön-
mez ens confronta amb un entramat 
de presons subterrànies. Aquest in-
fern és intransferible en el sentit 
més literal. Ningú se’n pot fer càrrec, 
del que experimenta la persona tor-
turada, ni tan sols els companys de 
cel·la, sotmesos als mateixos supli-
cis. I, alhora, la novel·la és una pro-
va irrebatible que els recursos de la 
imaginació són inesgotables. Aquí la 
dignitat es recobra teixint els relats 
del no res. I a través de les paraules 
es creen mons habitables, molt més 
reals que una cel·la gèlida.  

Pensar i crear mons inexistents 
La saviesa dels pobles que han acu-
mulat massa dolor per ser digerit, 
massa injustícia per comprendre 
cap mena de llei, és aquesta: cal llui-
tar amb l’única cosa que tenim, la 
paraula. Cal pensar i inventar els 
mons inexistents, només imagina-
bles però certs. L’única cosa a què 
no podem renunciar mai és a aquest 
poder de creació d’una realitat pa-
ral·lela i millor. Com el vell cartò-
graf que havia dibuixat en un racó 
del mapa una illa inexistent per pre-
servar així el nom de la seva estima-
da. Una terra que, ves per on, exis-
teix quan hom més la necessita. 

L’illa imaginada és un recer capaç 
d’acollir els nàufrags més enllà de 
tota possibilitat. I aquesta és la Is-
tanbul de Sönmez, bella, càlida, ale-
gre, olorosa i indestructible. La ciu-
tat somiada, la que persisteix més 
enllà de tot dolor, com la vida ma-
teix. El dolor no pot pas encegar els 
ulls perquè aquesta sí que seria una 
pèrdua definitiva. Cal veure la belle-
sa, assaborir el gust més dolç de ca-
da instant, regalar l’un a l’altre els 
fragments d’una felicitat vaporosa, 
quasi inexistent. Els presoners invi-
sibles, soterrats sota capes i capes 
d’oblit, colgats per una història de 
sofriment indestriable i opaca, 
aquests homes i aquestes dones, jo-
ves, vells, alguns bonassos, altres 
una mica tramposos, els uns lletjos 
i els altres atractius, tots ells viuen, 
se sostenen drets, pel fet de regalar-
se els uns als altres. 

Sönmez no convida a cap mena 
d’entesa fàcil. Obliga, igual que Pa-
hor, a una actitud vinculant, ètica. 
Istanbul Istanbul és un llibre que no 
pot ser simplement llegit. L’experi-
ència de la tortura, incomparable en 
la seva intensitat, es cola en la cons-
ciència del lector com un assump-
te íntim, personal, intransferible. 

L’agresta bellesa d’aquest llibre 
es veu subratllada amb l’encert de la 
traducció. Do¤an i Saumell trans-
meten una llunyania pròxima. És 
comparable i comprensible aquest 
dia a dia enyorat dels protagonistes. 
Però, alhora, aquesta Istanbul so-
miada és desconeguda, fa venir ga-
nes de conèixer-la, de saber-ne el 
sabor exacte. Com aquella boirina 
que flota damunt el mar, la Istanbul 
es fa present, desconeguda i famili-
ar alhora. La ciutat del terror i del 
desig ens fa examinar els nostres 
propis valors.!
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Convertit en una 
icona empresari-
al, gairebé un 
símbol de la cul-
tura corporativa i 
del capitalisme, 
és fàcil oblidar 

que Mickey Mouse també és patri-
moni del còmic. Poc després de de-
butar en el curt animat Steamboat 
Willie (1928), el ratolí saltaria al pa-
per en unes tires de premsa que el 
1930 trobarien el seu dibuixant ide-
al en Floyd Gottfredson, responsa-
ble de la sèrie durant 45 anys. Lluny 
de limitar-se a explotar la populari-
tat del personatge, el Mickey de 
Gottfredson és un clàssic del còmic 
per dret propi, un cartoon imagina-
tiu, dinàmic i ple d’encant. Amb el 
pas del temps, però, els còmics de 

La reivindicació europea del llegat de Mickey Mouse
Mickey acabarien sent víctimes de 
la voracitat empresarial de Disney; 
mera explotació de marca, tot i al-
guns treballs notables d’artistes ita-
lians com Romano Scarpa.  

Per tot això és motiu de celebra-
ció que Planeta publiqui Mickey’s 
craziest adventures i Una misteriosa 
melodía, dos àlbums de Mickey 
creats per dibuixants euro-
peus de primera línia so-
ta el paraigua de l’edi-
torial francesa Glénat, 
però amb el vistiplau 
de Disney. Una mica 
a l’estil de la sèrie 
Una aventura de Spi-
rou por..., la iniciativa 
proposa versions d’au-
tor del personatge que, 
més que voler actualitzar-

que completen la història, una aven-
tura que segueix el Mickey i el Do-
nald en la recerca trepidant i fantàs-
tica d’un tresor que li han robat a 
–qui si no?– l’Oncle Garrepa. Més 
bucòlica i reflexiva és l’aportació del 
suís Cosey (gran premi d’Angulema 
del 2017), que a Una misteriosa me-
lodía s’imagina com va ser la prime-
ra trobada entre el Mickey i la Min-
nie, un episodi que els còmics no van 
arribar a explicar mai. Aquí es trac-
ta d’explorar l’univers fictici del 
Mickey dels anys 30, que fa de gui-
onista del Hollywood clàssic i aca-
ba enredat per culpa de Goofy en la 
recerca d’un manuscrit de Shakes-
peare. L’èxit definitiu: que les dues 
històries siguin aptes tant per a nens 
com a per als enamorats del llegat 
clàssic de Disney.!
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lo, en reivindiquen el passat gloriós. 
A Mickey’s craziest adventures, per 
exemple, Lewis Trondheim (Mis 
circunstancias) i Nicolas Keramidas 
(Luuna) asseguren que han trobat 
i restaurat un seguit de planxes do-
minicals de Mickey perdudes durant 
els anys 60, una invenció meta -

narrativa que porten fins a l’ex-
trem d’imitar la textura de 

la impressió òfset i el co-
lor puntejat de l’èpo-

ca; com que no n’han 
pogut trobar totes 
les pàgines, la nar-
ració és fragmenta-
da i hi falten capí-

tols, però el fil es pot 
seguir i les el·lipsis 

funcionen com a invi-
tacions a la imaginació 


