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rédéric Beigbeder va irrompre
al món lector amb 13,99 eu-
ros, una quasi estafa literària

que delatava l’admesa relació de
l’autor amb el món de la publicitat.
Amb Finestres sobre el món, el fran-
cès va aportar a la cosa de la lletra
impresa una veu madura, melangio-
sa, emotiva i encomanadissa. L’au-
tor hauria fet bé d’haver-la recuperat
per a aquest nou text, que ven com
un intent de recuperar uns records
d’infantesa que sembla que s’han
mantingut lluny del seu abast.

L’excusa de Beigbeder a l’hora
d’emprendre la recuperació de la se-
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va infantesa perduda és senzilla: la
policia l’enxampa quan és a punt
d’incorporar unes ratlles de cocaïna
al seu sistema respiratori i el traslla-
da a un calabós en què l’autor, des-
proveït de tot el que constitueix la
seva quotidianitat, comença a creu-
re que, com a persona, té ben poca
substància. Així, comença a passar
revista a la vida que ha menat fins a
aquell moment.

El procés de recuperar la infante-
sa perduda com a mètode d’auto-
afirmació ho és tot tret de nou, en el
camp de la literatura. Associar l’in-
fant que es va ser a la veritable per-

sona que s’ha oblidat que s’és tam-
poc no resulta una novetat enlluer-
nadora. Per aquest mateix motiu,
l’operació exhumadora de Frédéric
Beigbeder es demostra fallida: el
text no aporta la intensitat necessà-
ria que cal quan es vol transmetre,
compartir, fer sentir, exposar, deixar
nua... l’emoció.

En l’àmbit de la formalitat, l’es-
tructura del llibre –pròleg, epíleg i 43
capítols en 158 pàgines– ajuda a en-
tendre el perquè de la fallida. L’autor
no s’endinsa amb ganes en els esde-
veniments amb què basteix el seu
relat: només els esbossa.

En l’àmbit dels continguts, el con-
junt peca de desequilibrat: vista des
de fora, la vida de Beigbeder apareix
com la d’un nen de casa bona que
ha viscut en contacte constant amb
la franja alta de la societat francesa.

És segur que, com qualsevol altra
persona, l’autor ha estat víctima de
les dificultats inherents a la gestió
dels sentiments. Se li ha d’admetre
que això s’entreveu al relat, però
atorga tanta importància a les seves
circumstàncies –en detriment de les
seves essències– que fa fàcil pensar
que ha escrit amb la tinta de la publi-
citat, no amb la de la veritat. ❋

Publicista ven infantesa
Novel·la Òscar Montferrer

es ciutats canvien amb el pas dels
dies i amb les mirades. Les dèries
personals i els estats d’ànim condi-

cionen el filtre dels ulls a l’hora d’observar
o percebre tant o més que la transforma-
ció que pugui experimentar una urbs. És la
subjectivitat. El periodista Andreu Barnils
advertia abans d’escriure un seguit d’arti-
cles sobre Nova York i els Estats Units a
Vilaweb: “Arribar a Nova York i no visitar
cap museu. Ni un. Arribar a NY, la capital
comercial dels Estats Units d’Amèrica, i no
anar a fer botigues. Ni una. Venir a la ciu-
tat més filmada de la història del cinema i
no fer fotos. Ni en pintura. Revelar, això sí,
un secret íntim, una confessió: no fer tu-
risme. No deixar-t’ho fer, això, de cap de
les maneres –i anar ferm a la teva–. Sí, ar-
ribar a la ciutat amb un únic objectiu, net i
clar: visitar-ne els amics que hi tens. La
resta, newyorkers.” I el resultat va ser un
retrat breu, excel·lent i trepidant.

El catedràtic d’història de l’art Fèlix Fa-
nés tampoc va a Nova York de turista, pe-
rò sí que es fa un tip de trepitjar museus,
qüestions professionals. Desembarca a la
ciutat dels gratacels un mes després dels
atemptats contra les Torres Bessones i ai-
xò li serveix com a fil conductor per radio-
grafiar-la a través d’un dietari de tres me-
sos que s’ha convertit en: Diari de guerra.
Nova York, tardor 2001.

Fanés s’estableix a Manhattan, al 670
de la Novena Avinguda, entre els carrers
Quaranta-sis i Quaranta-set, per preparar
un llibre sobre Joan Miró (Joan Miró, colla-
ge y cultura de masas, 2007) i una exposi-
ció sobre Dalí (Dalí and Films, Moma, Nova
York, 2007). I a partir d’aquí observa, dia-
loga, copsa i anota diàriament. Han passat
trenta dies des de l’atac i la ciutat i els
seus habitants no se n’han refet. Han que-
dat abatuts, desorientats i atemorits. La
bandera amb les barres i les estrelles és
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present a tot arreu, fins i tot en els llocs
més inversemblants. Mary Ann, amiga del
professor i neboda d’Arthur Miller, li dóna
una resposta: “De primer jo també me’n
feia creus, però ara em sembla que les en-
tenc. No és tant patriotisme com mostres
de solidaritat. La gent vol expressar que
no oblida el patiment dels morts i de les
famílies dels morts. La bandera fa aquest
paper”, i afegeix, crítica amb el govern
nord-americà, “la voluntat de les successi-
ves administracions després de la caiguda
del Mur de convertir els Estats Units en
l’única superpotència ha contribuït a in-
crementar la tensió al món i no ha servit
per a res de bo”.

És d’aquesta manera, parlant amb la
gent al voltant d’una taula o intercanviant
una ràpida impressió al metro o al carrer,

com Fanés identifica posicions radical-
ment diferents a l’hora de valorar com ha
de respondre a l’atac el govern Bush. Al-
guns opten per una actuació bèl·lica sense
reserves mentre que d’altres es mostren
més cautelosos. Ara bé, tots compartei-
xen una angoixa semblant davant d’un
possible atac amb àntrax o per qualsevol
altra via.

Una visió holística de la ciutat
Tanmateix, les notes de Fanés no es limi-
ten a calibrar l’estat anímic de la societat
novaiorquesa sinó que serveixen per des-
pendre’n una visió holística de la ciutat, del
món de l’art i de la vida en general. Això
passa perquè un dietari testimonia im-
pressions desordenades, divagadores i, de
vegades, contradictòries. Però sobretot és

fruit de la inquietud del pro-
fessor, amb una dilatada
formació humanística pre-
sent al llarg del recull. Per
tant, tan aviat podem tro-
bar-hi reflexions quotidianes
(“Avui hem canviat d’hora.
No sabia que aquí també
s’avançaven i s’endarrerien
els rellotges. Tot s’ha unifor-
mitzat de tal manera que ja
no hi ha diferències. Qualse-
vol ciutat es pot intercanviar
amb qualsevol altra”) com
artístiques (“L’arquitectura
continua sent el gran atrac-
tiu de Nova York, sobretot
per a nosaltres, europeus,
una mica cansats de la pa-
tuleia d’arquitectes preten-
siosos, responsables d’uns
edificis com més incon-
gruents millor.”).
     Diari de guerra. Nova
York, tardor 2001, doncs, és

un dietari, un gènere en creixement en el
país, com el dels periodistes de la vella es-
cola, que se sabien únics davant d’una
realitat llunyana i la intentaven esbossar
en una llibreta de mà per explicar-la. Es
nota que Fanés, precís en la descripció i
adjectivació com a bon crític d’art, ha be-
gut periodisme des de sempre a casa. Fill
de Manuel Ibáñez Escofet, el Manel que ell
anomena, no podia ser d’una altra mane-
ra. A més, per a la seva estada nova-
iorquesa s’endú les cròniques que el pe-
riodista va escriure sobre la ciutat per a El
Correo Catalán, De Cádiz a Bilbao con es-
cala en Nueva York, i de tant en tant n’apa-
reix algun fragment per contraposar una
mateixa realitat en dos temps i a través de
dues mirades diferents. Allò de la subjecti-
vitat inicial. ❋

Dietari Ivan Mullor
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