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La Mesquita Nova (Yeni Cami)
dlsianbul. vista des del pom
Gákita, que creiw. el Halii;.

Turquía,
entre Europa i Vislant
Jordi C o r n e l l a ' D e t r e l l
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actual delimitació geográfica
de la república de Turquía té
un passar complex i convuls.
Si ens remuntem fins a la data
deis objectes rrobats ais jaciments arqueologics d'Aiiatólia, arribarem fins a la form a c i ó de les primeres c i u t a t s . T u r q u í a
també té al seu territori algunes de les
ciutats mítiques de la civilització grega,
com Pérgam o Troia, i també conserva
restes importants de l'Imperi Roma. Pero
els indrets mes coneguts actualment no
ens d u e n mes enllá de l'edat m i t j a n a ,
q u a n el t e r r i t o r i va e s d e v e n i r part de
l ' I m p e r i R o m a d ' O r i e n t ; tot i que fou
sobretot a partir de la instauracíó del sultanat, a mitjan segle XV, que es crearen
les condicions' idonies perqué ais segles
XVI i XVII I s t a n b u l a d q u i r í s la seva
característica fesomia islámica.

U n territori d'história convulsa
El present de Turquia, pero, no és pas
menys interessanc que el seu passat. Per
entendre'n els problemes actuáis és perfectament lícít no anar mes enllá de 1920, en
qué Mustafá Kemal instaura la república i
abolí el sultanat amb la incenció d'europe'ítzar el país. Pero la diferencia cultural i
económica e n t r e una elit de classe alta
intel-lectual o burgesa i les capes mes desafavorides de la població, majoritáries i islamitzades, ha fet que la tensió entre la jerarquía laica europeitzada í la població islamista no hagi d e s a p a r e g u t malgrat els
esfor^os de Kemal i deis governs posteriors
que han donat suport ais seus objectius.
L'octubre passat, per exemple, la policía va
reprimir durament les manifestacíons deis
islamístes que protestaven contra la prohibició de dur vel a les universítats.
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Malgrac que s'ha aconseguit un
cert a c o s t a m e n t a Europa, el m ó n
rural va fer guanyar el partit poh'tic
islamista Refah (Partit del Benestar) a
les eleccions del 1996; els laícistes
perdedors de les eleccions democrátiques van decidir prohibir-lo. La Unió
Europea va rehutjar el desemhre de
1997 la candidatura de Turquía -que
volia formar-ne part- a causa del problema kurd i peí fet que el Govem no
respecta els drets humans. També cal
teñir en compre, pero, que a Alemanya espanta l'emigració massiva que
podría provocar l'obertura de fronteres. A mes, G r e c i a , m e m b r e de la
U n i ó , t a m b é ha pressionat c o n t r a
l'entrada peí conflicte de Xipre. Turquía té al mateix temps conflictcs amb
Siria, país al qual s'acusa de donar
suport al PKK (Partit deis Treballadors Kurds) al seu territori, i amb Iraq
i el Liban, ais quals l'exércit t u r e
sovint no respecta els límits fronterers
durant els seus atacs ferotges contra la
població kurda. L'exércit ture, amb la
intenció de mantenir un territori de
s e g u r e t a t a m b a q u e s t s p a í s o s , ha
devastat els pobles fronterers. Aqüestes accions han infríngit impunement
els drets mes fonamentals de la poblacicí kurda sota el pretext que dona
suport ais guerrillers del PKK.
U n viatge a Turquía serv'eix per descubrir els vestigis de l'iníci de la civílització o per calibrar el luxe excessiu de
rimperi Otomá, pero sohretot és útil per
observar un model de societat diferent a
la nostra, que en té una visió excessivament tamisada pels tópics orientalitzants,
Istanbul,
la ciutat islámica d'Europa
L'arribada a Istanbul no pot ser
mes descoratjadora: els funcionaris de
Taeropúrt, ais quals s'ha de pagar 10
dólars peí visat, son francament desagradables, i l'accés al país després
d'haver superar els controls polícials
encara és mes desastrós; el garbuix de
guies i de turístes al vestíbul de l'aeroport és extrem. U n cop a fora, el cránsit caótic i els carrers, estrets i ennegríts per la poblució, evidencien que
la ciutat és un desgavell. Si a tot aixo
s'hi afegeíx cjue la temperatura és molt
baixa, plou i el cel esta completament
tapar, l'arribada no ofereíx bones perspectives. Per aixo no descarto que la

impressiú negativa que em va produir
l'entrada al país fes culpa del temps
advers.
L'urbanísme d'Istanbul és semblant a l'aspecte del vestíbul de l'aeroport: atapeit d'edificis, espontani i caotic; gairebé no presenta espais d'esbarjo públics. Cal dir, pero, que Turquía
es troba en un escat de desenvolupam e n t s e m b l a n t al del n o s t r e país
durant els anys seixanta i setanta, per
tant neí ens hauria de ser difícil disculpar o justificar l'abséncía d'espais
públics o l'arquicectura, tan funcional
que descuida absolutament Taparen^a;
el nivell de desenvolupament del país
encara no permet preocupacions de
tipas ecologic o esiétic. Ais afores, en
canvi, la urbanització ja és mes racional - q u a d r i c u l a d a , de fet-. La part
asiática de la ciutat no para de créixer,
Istanbul és el motor industrial del país
i la immigració de! camp és molt abundant. Oficialment hi viuen uns sis
milions de persones, pero oficiosament
es calcula que son mes de deu milions.

m u s u l m a n s , formats per c a r r e r o n s
estrets, cases de pedra, veis i mercats
exclusius per ais habitants d'Istanbul.
Des d'algun d'aquests carrerons es pot
entrar, amb sort i pagant una quantitat de lires turques raonable, en alguna de les incomptables mesquites de la
ciutat que no es veuen a simple vista;
escales de pedra desemboquen en patis
interiors envoltats de terrats i permeten accedir a mesquites potser n o
comptabílitzades a la xifra oficial (que
en té censades 1.700). Turquía és un
estat laic, pero aquesta xifra evidencia
que una bona part deis habítants no
ho son.
Al harri de Taksim, en canvi,
pot trobar l'lstanbul europei'tzat,
pubs postmoderns, els seí/-seruíce,
pizzeries i els caixers automátics.

s'hi
els
les
No

Minareí de la Mesquita Blava,
que s'anomena aixt per les rajóles hlaves
de íes ¡larets del seu interior.

L'extensió de la ciutat és enorme,
i el sector europeu (Istanbul és Túnica
ciutat del món que está dividida entre
dos c o n t i n e n t s ) c o n t é la part mes
antiga de la ciutat i en conseqüéncia
les e d i f i c a c i o n s i els r a c o n s mes
emblemátics: la Mesquita Blava, el
paiau de T o p k a p i , S a n t a Sofía i el
Gran Basar. Aquesta part és la mes
ben cuidada, amb jardins i un tramvía,
generalment pie a vessar, molt útil per
despla^ar-se amb rapidesa peí centre.
Per arribar a aquesta zona creuávem el
Hali9 (Corn d'Or), un golf Uarg í molt
estrct travessat per tres ponts. El camí
de l'hotel fins a la part histórica permetia contemplar la ribera del Corn
d'Or: moUs insalubres a banda i banda
plens de barques esquifides que s'ofereíxen ais viatgers per fer creuers del
Bosfor i negocís de tota mena: tallers
mecánics, tavernes, venedors ambulants... Creuant el Halig des del pont
Gálata, pie de pescadors -seria truculent descriure l'aspecte deis peixos que
c a p t u r a v e n - es contempla una vista
magnífica de la imponent Yení Cami
(Mesquita Nova).
A l'altra riba del Hali^ hi ha des
de les zones enjardínades de la Mesquita Blava o la u n i v e r s i t a t fins a
barris gens turístics en els quals cal
e n d í n s a r - s e per c o n é i x e r una part
f o n a m e n t a l de la c i u t a t : els barris
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Alguns llocs
sorprenents d'Istanbul

L'excraordinari ca¡) de la medusíi del Palau
Sidvncrfrií (Ycrehatan Saray), que en realitat
és una cisicnm subiencmia.

és un burri exclusiu de curistes -per bé
que és el Uoc mes recomanable d'anar a
la nit-, sino que és una zona per a les
elits liberáis de la ciutat, la minoritaria
classe alta. El contrast entre barris és
notable: mentre que a íes parts musulmanes la crida a Toració se sent de tor
arreu ¡ es respecten els preceptes de
l'islam, a Taksim els bars, les botigues
de discos -amb Tomniprescnt cantant
poy T a r k a n - i de roba europea mostren la cara mes moderna del país. Es
un barri amb restaurants excel-lents i
pubs on es pot beure Efes Pilsen, la cervesa turca. Hi ba licoreries í botigues
de Comestibles obertes fins tard, a mes
d'una presencia constant de la policía,
molt abundant a tota la ciutat i que
fins i tot flanqueja l'entrada de la universitat, que té les portes protegides per
un detector de metalls. Els disturbis i
les protestes provocades pels estudiants
son freqüents; en un canal de la televisió turca escollit a l'atzar vam veurc
com la policia rcprimia amb brutalitat
una d'aquestes manifestacions disparant trets a Taire i agredint sense contemplacions els periodístes.
. .
\=>W\ 6 6

Un lloc especialment recomanable
d'Istanbul és la cisterna que va construir Constancí al segle lll i va ampliar
justinia al segle VI. Es un cspai subterrani immcns, formar per mes de trescentes columnes de vuit merres d'altura i il-luminac amb tocus intermitcnts.
Els electos fantasmagdrics que crea la
il-luminació augmenten amb el goteig
continu del sostre. La cisterna o Yerebatan Sarai (Palau Submergit) ofereix,
pero, una atracció que supera l'interés
de rescenografía; al seu extrem esquerre hi ha dos caps de medusa invertits
que serveixen de base a les dues columnes que sostenen. Aquests caps, a causa
del contacte amb l'aigua, han adquirit
una tonalitat verdosa que n'accentua
els trets i els dona vivor. La seva aparició enmig de la massa de columnes i el
goteig i n c e s s a n t de les filtracions
d'aigua deu crear una a m b i e n t a c i ó
semblant a la que es trobava l'aventurer grec quan mirava cara a cara la
medusa l'instant abans de transformarse en pedra. Es prou simptomíitic de
l'estat actual de la societat turca que
aquesta cisterna, construida per suportar els setges a la ciutat, es transformi
de nit en un pub.
Els célebres basars d'Istanbul son
l'altra cara de la moneda, l'indret del
qual s'ha de fugir sí es vol preservar una
imatge idealitzada de la ciutat que va
ser capital de l'lmperi O t o m a . Son
l'equivalent al barrí Plaka d'Atenes,

aínb l'inconvenient, pero, que per cap
banda no es pot distingir un monument de la vistositat i el pes de TAcropolis. El Gran Basar és un cobert amat,
i aquest adjectiu tant es pot aplicar a la
il-luminació grogosa de les bombetes
com a la brutícia o els producces que
s'hi venen. Es una trama inacabable de
bulevards estrets que rtidegen illes de
botigues, petits comerlos en els quah
tot s'exposa a la vista i on el botiguer
está gariebé sepultat de mercadería.
Quant ais productes a la venda no cal
dir-ne gran cosa: son un conjunt de
galindaines de quincalla que es van
repefint de botiga a botiga; la successió
de productes idéntics és interminable.
El simulacre del regateig distreu els primers minuts, pero Túnic que s'aconsegueix practicant-lo, a mes d'exaspcrar
el comprador que espera que l'atenguin, és un dcscompte ínfím de productes d'un preu i una qualitat ínfims. Fins
i tot el Basar Egipci, molt mes petit que
l'altre, té pocs comerlos dedicats a la
venda d'espécies - p r o d u c t e s en els
quals h a v i a estat especialitzat-; la
majoria son plens deis objectes adotzenats que es poden trobar a l'altre.
Una tarda plujosa i fosca que havíem decidit visitar la mesquita de Süleymaniye, vam anar a parar, gairebé
sense ni adonar-nos-en, dins d'una
mesquita situada a l'interior d'un edifici. En un carrer pie de parades de roba
estesa a térra, els venedors de les quals
s'afanyaven a recoUir-la perqué augmentava la intensitat de la pluja, un
ture ens va assenyalar una petita entra-

Ai i'oíifint de SíiJitii So/ííi (a la ¡ote), L'Í (uúau To¡)ka¡n i ¡a McsLjidta Btava,
hi ha unes zones verdes que son poc comunes a la resta de la chaai.

l.í
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da ror indicnni amh cls bracos que
podíem pujar. Al capdamunt de l'cscala -havíem pitjac tres o quatre pisos- hi
havia un pati rodejat d'edificis amb
una porta d'accés a una mesquita. Era
un exemple deis centenars de mesquites que no es veuen a simple vista i que
no son m o n u m e n t a l s , que t e ñ e n
rúnica funció -compartida, pero, amb
les mesquites mes c o n e g u d e s , que
durant el temps de roració es buiden
de visitants i s'emplenen de creientsde servir per a la pregaría.
A la sortida de la mesquita, un
home cec amb els ulls blancs ens va
dcmanar que li donéssim alguns milers
de lires turques, una quantiat de diners
miserable si tenim en compte el canvi
de moneda. No és gens difícil passejarse per Istanbul amb uns quants milions
de lires a la butxaca, perqué un mílió
equival a poc mes de mil pessetes.
L'única manera de no haver de portar
feixos volumiriosos de bitllets és pagar
en dolars, acceptats a tot arreu, tot i
que el canvi, que es torna sovint en
lires, acostuma a ser sempre avantatjós
per al venedor.

,^.
BBBE^
ij-^^yj

rfT'-

—-=-.''
•a-i'jJcPÍ!í^5í'

:;.,:. '"r^"*' •--••^y-''^&¡ijít¡ ^»w

-._ Í ^ Í ^ J M B

' ¿ r

'•'•''*'•

•-"••-;.

•

"

•

'•

-,•'•

•

•'^

• • - • • •

,

Tal com s'ohserva per I'arquitectura i la disposició deis edificis,
Ankara és una ciuiai que trunca tots els lopics d'Asia.

proscriu les ortodoxes melmelades i
mantegues d'hotel a favor del formatge
blanc frese i les olives. Només deceben
les postres, basades massa sovint en
pastes i sucs doleos que embafen en
excés. Cal destacar que els preus son
U n descans: menjar
baixos: es menja excel-lentment bé per
i beure a Turquía
menys del que costa un menú en un
restaurant comú de Catalunya.
Una de les sorpreses mes agradaA T u r q u í a s'hi fan vins (a la
bles que el viatger inexpert en qüesCapadocia)
i cervesa, la Efes Pilsen,
tions de cuina Internacional s'endtí de
cosa
que
evidencia
un cop mes els conTurquía és la gastronomía, considerada
trastos de la socierat turca: mentre que
una de les millors del món. 1 un bon
l'Estat laic garanteix l'existéncia del
plat ben servit sempre és capa^ de rescórner^ i la f a b r i c a d o de begudes
cabalar-te de les inconveniéncies de la
alcoholiques, el seu preu és molt alt
pluja, el fred i les nevades. El kebah
(mes o menys eí que ens cobrarien en
(xaí) és la cam mes habitual, i pot anar
des deis simples doncr ¡<ebab (una lámi- un bar de nit a Catalunya). Tot i que
una bona part de la població segueix
na de pa cónica farcida de carn de xaí,
els preceptes de l'islam, es fa d'una
tomata i enciam) o sis ía;hah (l'equivam a n e r a molt mes relaxada que en
lent al soubíaki grec) tins a les salses
altres pa'ísos islamics. Ben segur que al
mes complexes, entre les quals destacamp i a les ciutats mes petites aquests
quen les que contenen íogurt. Tampoc
contrastos que coexisteixen sense pros'ha d'oblídar el pilaf (artos), preparar
hlemes a Ankara i Istanbul provoquen
de maneres diverses (les mes habituáis
mes prohlemes.
comparteixen la mantega i la ceba, tot
i que a partir d'aquebts dos íngredients
Peí que fa a les begudes cal teñir
la resta de productes que intervenen al
en compte que la mes usual no és el
plat poden variar molt) i que acostuma
célebre café ture, ni tan sois l'aigua,
a acompanyar la carn.
sino el te, sobretot el de poma. El café
L'exquisidesa del menjar i del servei - e n qualsevol restaurant el nombre
de cambrers és incomptable, per aixo
és convenient deixar una hona propin a - és tota una sorpresa per a qui desconegui la cuina turca, que fins i tot

ríf-

ture és menys habitual del que suggereix el seu nom. El métode de preparad o , que no és exclusiu de Turquía,
consisteíx en l'ebuUició del café molt
dins l'aigua, mésela que s'ha de beure
quan la porció de café insoluble ha
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quedar sedimentada al fons de la tassa.
El café, igual que l'alcohol, és una
beguda cara; en canvi el te, omnipresent, és molt barat, per aixo no és
estrany que n'ofereixin a qualsevol
botiga, fins i tot ais centres de canvi de
moneda.
Un ripus especial d'alcohol és el
raki, que significa 'Uet de lleó'. És un
licor molt íort amb gust d'anís que s'ha
de barrejar amb aigua; és imprudent
beure-se'l sol, ni tan sois els tures ho
fan. Quan es barreja amh l'aigua, la
trasparencia del licor desapareix i el vas
pren una tonalítat Uecosa, mes semblant, pero, a la blancor nuvolosa de la
Uet descremada que no al blanc immaculat de l'auténtíca Uet de vaca (i de
lleona, suposo).
Ankara, la ciutat europea d'Asia
Ankara és una ciutat que aparentment no té cap interés, i sens dubte és
aquesc el punt on resideix la seva personalitat. Aquesta afirmació, que sembla paradoxal, s'emplena de sentir si
tenim en compte que Ankara és asiática; segurament és la ciutat mes «europea» d'aquest continent. Una passejada pels seus carrers no descobreix res
que no puguem trobar en qualsevol
ciutat europea; és a dir: carrers ampies
plens de botigues, illes de cases ordenades, bulevards, espais públics, una gran
quantitat de gent movent-se atrafegada
67 15ii

repúlilica turca moderna. El museu está
formar per les peces trobades a les
excavacions del centre d ' A n a t o l i a ,
sobretot elements de les tombes reíais
d'Alacahoyük. Destaquen les tauletes
gravades de l'época hittita, els vasos
zoomorfs del període de les colonies
assíries i els cérvols i discs solars del
període de bronze. Algunes d'aquestes
peces son difícíls d'oblidar; les capacitacs plastíques d'aquestes civilitzacions
can líunyanes son sorprenents.
El mausoleu de Mustafa Kemal

A ia Capadocia hi ha pohles qtie encara no coneixen
el formigó; les cases s'adeqüen a l'entom.
—vestida e s t r i c t a m e n t ;Í la m a n e r a
e u r o p e a - i fins i cot algún edifici
d'arquitectura atrevida. L'interés
d'Ankara resideix en l'estranyesa que
provoca trobar-se en una ciutat que
defuig absolutament tots els topics del
país i del mateíx continent.
Malgrat que gairebé no conserva
restes históriques, és una ciutat que es
remunta al 1200 a. de C. Actualment,
perü, té poca relació amb el seu passat,
perqué va adoptar les seves funcions
m o d e r n e s al primer quarc d'aquest
segte. No es pot expressar d'altra manera: Ankara va adoptar unes funcions
perqué Mustafa Kemal la va convertir
en el centre polític del país; és, dones,
la ciutat del funcionariat, la ciutat deis
m i n i s t e r i s , de la G r a n A s s e m b l e a
Nacional i de la política, per aíxo té un
ritme europeu i una cultura laica: hi ha
una quantitat molt petita de mesquites
en comparació amb les que hi ha a
Istanbul.

dré targetes t e l e f o n i q u e s o passis
d'autobús per una comissíó ridicula fins
ais venedors ambulants que sostenen
sobre el cap una pirámide amb dotzenes de rosquÜles. A m b oficis com
aquests no és estrany que oficíalment
es divulgui que gairebé no hi ha atur.
A Ankara és imprescindible visitar
ei museu de les civilitzacions anatoliques, que a pesar de les seves petites
dimensions conté una coMecció de
peces extraordinaries datades entre el
2300 i el 2100 a. de C , i el mausoleu
de Mustafa Kemal, el fundador de la

El mausoleu es troba sobre u n
pujol que domina tota la ciutat; el conjunt arquirectonic es compon d'una
gran pla^a rectangular, amb un porxo
que n'envolta tres costats i tancada per
l'cdifici del mausoleu. Dins deis porxos
es poden observar els cotxes de Kemal
(n'era un gran aficionar), i en una sala
interior es pot conéíxer la vida del primer presidenc de la república a través
de fotografíes i peMícules. En una altra
sala hi ha exposats els seus objectes
personáis: sabres, cartas, tinters, medaUes, rellotges, fracs, vestits militars,
regáis de grans mandatarís intemacionals, la seva coberteria i la seva biblioteca, en la qual m'aturaré fent ús de la
meva condició de filoleg. Primer de tot
cal d e s t a c a r l ' e n c e r t d ' e x p o s a r en
públic la biblioteca d'un president; potser la idea s'bauría d'escendre -encara
que segurament mes d'un quedaría en
evidencia-, Repassant els títols deis lli-

Encara que ais hivems és habiliial que hi nevi,

la imatge de la Capadocia nevada ¿s pac comwia.

U n altre deis c o n t r a s t o s que
s'observa r á p i d a m e n t a Turquía en
relació amb el nostre país és el concepte del treball. Segons la nostra mentalitat, ais comerlos hi havia un nombre
excessiu de personal. L'optimització
laboral encara no ha arribat a Turquía;
a la majoria de restaurants o n vam
menjar, al nostre país haurien sobrat la
meitat deis cambrers. També s'evidencia en els inversemblants i miserables
oficis que es practiquen: des de reven15321 68
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bres es descobreix que Kemal era una
persona culta, que lle^ia en angles i
francés i que era un gran coneixedor de
la historia d'Europa, tal com demostra
el fet que la majoria de Uibres, exceptuant alguna novel-la francesa del XIX,
son d'historia. En l'apartat de curiosítats filologiques destaca que Kesnal
tenia moltes obres del lingüista danés
Otto Jespersen -sempre és un consol,
que un president de república s'interessi per la lingüística-. El fet és, pero, que
llegia aquesta mena de Uibres perqué
va ser l'artífex d'un canvi radical en la
cultura turca: va adoptar l'alfabet llatí,
fet que va obligar a imprimir noves
gramatiques, algunes de les quals també
están exposades i presenten comentaris
aiitografs del president.
El mausoleu és una mena de peristil amb columnes rectangulars que
conté una llosa de marbre de 40 tones
sota la qual esta enterrat Kemal. Arquitectonicament el conjunt no té res a
veure amb la monumentalitat de les
mesquites d'Istanbul, toe i que l'indret
on está empla^at és immillorable. Ateses les tradicionals desavinences de
Turquía amb Grecia, no sorprén que el
mausoleu vulgui dissimular mitjan9ant
columnes rectangulars í l'abséncia
d'arquitraus i frisos la seva evident inspiraciü neoclássica. En un deis laterals
de la piafa, una asta eleva la mitja
Uuna turca sobre tota la ciutat.
Per la descripció del mausoleu no
costa adonar-se que Kemal és mes que
el simple primer president de la república; per a una part de la població, i
sobretot per ais governs successius de
Turquía, ja hagin estat dictadures milltars o régims mes o menys demticrátics
-com ara-, és un símbol que es venera,
és l'home que va adoptar l'alfabet llatí,
va promulgar la laVcitat de l'Estat i va
retomar la confianza al poblé ture després de les humiliacions de la Primera
Guerra Mundial, en la qual Turquía va
donar suport a l'Eix, i per aixo al final
de la guerra el país va quedar sota el
control deis aliats. Mustafa Kemal
(1889-1938),-que havia estat un heroi
de la guerra, abandona Constantinoble
en veure qiie el sultá era massa submís
a m b les e x i g é n c i e s aliades i va
comentar la guerra de la independencia ( 1 9 1 9 - 1 9 2 3 ) . El 20 de juny de
1920 es va crear l'Assemblea Nacional, que abolí el sukanat i va nomenar
Ankara capital del país per tal de tren-
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£i museu a laiTc Uiiirc de Gorcme conté una ^an quamitat
d'esglésies bizantines excavades a ia roca.
car la continuitat amb l'época otomana. Els aliats varen abandonar Constantinoble l'any 1923, que a partir de
l'any 1924 passa a denominar-se oficialment Istanbul. L'any 1926 es va
abolir el sultanat i Mehmet VI abandona la ciutat, i l'any 1928 es va imposar l'alfabet llatí. Kemal va triar com a
segon cognom la paraula Atatürk, que
significa 'pare deis tures'.
Ultimes reflexions a la Capadocia
La Capadocia és una regió d'uns
paisatges singulars formats per l'erosió
de la tova, pedra d'origen volcánic
molt dúctil. Es una regió que a mes de
les formes arrodonides creades per
l'erosió té altres punts d'interés, com
les esglésies bizantines o les ciutats
subterránies, tunéis quilométrics excavats al subsol deis quals encara no se
sap la utilitat exacta. Es una zona on
s'ha limitat molt la construcció de
noves edificacions, i la conseqüéncia
és que encara hi ha pobles a la falda
de les muntanyes cxcavades que no
d e s e n t o n e n a m b el sen e n t o r n . Per
aixó els paisatges es conserven molt
deserts i ais pohles no hi han crescut
barris m o d e r n s ; noEiiés el fil de la
carretera destorba la vista de tant en
tant. A la Capadocia, pero, hi ha una
presencia persistent de soldats, fet que
remet a les Uuites entre l'exércit ture i
els guerrillers kurds. El PKK (Partit
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deis Treballadors Kurds), nacionalista
i d'ideologia marxista i leninista, va
ser crear l'any 1974 a A n k a r a i va
comeni^ar la Iluita armada el 1984.
Está molt estés al sud-est d'Anatólia, i
les cécniques repressives del Govern
per e l i m i n a r - l o h a n estat b r u t a l s ;
l'enfrontament ha produít desenes de
milers de morts.
A la Capadocia vam assistir a un
d'acjuells inefables espectacles folklórica que caracteritzen la diversió nocturna de molts llocs d'interés turístic.
El detall mes interessant de la vetllada
es va produir al final de l'acte, quan els
ballarins, emulant la célebre fotografía
de la Segona Guerra Mundial en qué
uns soldats en formació piramidal
aixequen la bandera americana, van
desplegar la mitja lluna turca. Teninc
en compre els poblemes militars Liue hi
ha a la frontera del país, aquesta adhesió incondicional deis suposats folklorics d'Anatólia al país és si mes no
dubtosa. Es una forma mes de les que
pren el nacionalisme violent i poc
sofisticat, molt present també al mausoleu d'Atatürk. Malgrat que s'intentin dissimular els problemes del país
amb desplegaments de bandera, cada
vegada tenim mes noticies sobre la
violencia injustificada que s'usa per
solucionar-los.
Jordi Cornella-Detrell
és Uicenciat en tilolotjia catalana.
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