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Des de fa anys intento des-
cobrir quin és el secret,
que algú m’expliqui que li
veuen al narrador turc

Orhan Pamuk (Istanbul, 1952). Gua-
nyador de grans premis internacio-
nals, el 2006 li van atorgar el Nobel
de literatura. El reconeixement i les
polèmiques al seu país han contribu-
ït a forjar una personalitat indiscuti-
ble en el panorama de les lletres del
canvi de segle. El problema ve quan
un afronta la lectura desinhibida, és
a dir, sense fonamentalistes, premis,
associacions d’escriptors i altres po-
ders fàctics. La lectura dels seus lli-
bres té ritme, però sempre cau da-
vant d’un dels pitjors perills que té
l’art: l’obvietat. Altres obres de Pamuk
també han estat víctimes del tedi,
com Em dic vermell, Altres colors, El
castell blanc, Istanbul –totes quatre
traduïdes per Bromera– i El llibre
negre (Edicions 62), on el protagonis-
ta, amb la ciutat com a escenari,
també patia un fort desgast emocio-
nal després de ser abandonat.

En el cas de la seva última novel·la,
El museu de la innocència, el fenomen
es fa més palès que mai, com si ja fos
una qüestió d’estil. Pamuk no deixa
pensar o sentir el lector, li ha de dir tot.
El realisme perd tot el relleu davant
una omnisciència enfarfegant. Ambi-
entadael 1975,Elmuseude la innocèn-
cia narra les desventures d’un jove de
30 anys, membre de l’emergent bur-
gesia industrial. Amb un bon càrrec a
les empreses familiars, compromès
ambunanoiade l’altaburgesiad’Istan-
bul, tota la planificació d’una vida ben-

Recordo amb simpatia la
lectura de dos llibres amb
animalons al títol, El crit de
l’ornitorinc, del malagua-
nyat Albert Compte, i Pell
d’armadillo, de Jordi Puntí.
Eren dues obres per pensar,
gairebé dins el minimalisme
que va inundar bona part de
la literatura culta del final de
segle. Més imbricat en la
faula, Firmin –reeditat per
Labutxaca– va donar a conèi-
xer Sam Savage, un llicenci-
at de filosofia amb pinta
d’escriptor beatnik o contra-

cultural, que s’havia guanyat
la vida com a mecànic de bi-
cicletes, fuster, pescador i ti-
pògraf. Totalment fora de
circuit, publicada per una
petita editorial de Minnea-
polis, Firmin va esdevenir
una de les revelacions de la
literatura americana, i amb
bones vendes. La protagonis-
ta, una rata solitària nascu-
da en una atrotinada llibre-
ria de Boston dels anys sei-
xanta, intenta trobar
l’afinitat del llibreter, un es-
criptor fracassat d’obres de

ciència-ficció. Des del primer
paràgraf el llibre va de veres:
Nabokov, Tolstoi i Ford
Madox Ford, una guia de lec-
tura per pujar al cel.

En la seva nova novel·la, El
crit del peresós (Columna),
Savage continua col·leccio-
nant personatges marginals
amb la patologia de la lectu-
ra. En aquest cas un editor
d’una revista literària, que
resisteix com pot els embats
de la indústria i de la indife-
rència de les masses. Carre-
gat de deutes, amb un modus

vivendi manicomial, l’editor
intenta una fugida endavant
creant un festival literari
mentre totes les forces del
seu món li amarguen l’exis-
tència. El crit del peresós,
ple d’ironia i de somriures
sardònics, és una al·legoria
del món actual i un cant ten-
dre i emotiu als artistes. Hi
ha moments que el lector
s’ha d’aturar per subratllar
o simplement gaudir uns se-
gons d’una frase, una carta
o un comentari. Savage com-
mou des de la senzillesa.
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de costums sexuals d’una comunitat
instal·lada en una cruïlla de tradicions.
L’ambient de repressió i de doble mo-
ralnoresultagairediferentdeldelnos-
tre país al final del franquisme. Pamuk
enspotparlarde la indústria tèxtilodel
primer refresc de fruites turc mentre
l’obsessió del protagonista per la jove-
neta el porta a col·leccionar objectes
relacionats amb ella per gestar el Mu-
seu de la Innocència, que dóna títol a
la novel·la i que en realitat és un pro-
jecte real de Pamuk.

El plantejament és bo, però la nar-
ració, àgil, pateix les dificultats deriva-
des de la manca de tensió del text, de

l’escassa consistència del conflicte, de
l’absència total d’expectatives i la llar-
gària del fulletó, que aquest crític ha
patit a causa del petit cos de lletra de
l’edició de Bromera, un repte per a la
miopia. El museu de la innocència és
un relat lineal, diàfan però raquític de
rerefons, que no aporta res al lector
més que la suma d’anècdotes d’un
protagonista també despistat. Sense
acció rellevant ni emoció, la monoto-
nia s’apodera fins de tot de la recerca
dels objectes personals de la noia, pin-
tallavis, arracades, etc., que augmen-
ten la desolació del lector davant la so-
ledat del protagonista.❋

estant se’nvaenorrisquanes trobaen
una botiga una cosina llunyana. La
noia, 18anys,d’unabrancapobrade la
família, ha provat la carrera de model
ienaquell moment intenta treure’s un
certificat per accedir a la universitat.
Després d’un incident amb una ven-
da de la botiga, el protagonista la ci-
tarà al seu estudi i iniciaran una apas-
sionada història d’amor amb compli-
cacions afegides.

La història d’amor, desamor, gelosia
i separacions, estructurada en breus
capítols, està amanida de records his-
tòricsqueentrencomanuncisdemar-
ques o apunts sociològics dels canvis
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