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El francès Frédéric Beigbeder ha escrit una obra sobre l’atemptat de l’11-S

Un 11-S personal
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Frédéric Beigbeder, Windows on the
World (Finestres sobre el Món). Traducció
de Pere-Albert Balcells. La Campana -

Anagrama. Barcelona, 2004.

F
rédéric Beigbeder va aconse-
guir la popularització del seu
nom amb 13,99, una novel·la
que va esdevenir best seller grà-
cies a una campanya de pro-

moció que l’autor va executar amb efi-
càcia i coneixement: allò que
va fer aquest escriptor francès
va ser anunciar a tort i a dret
que, en l’obra, desvelava els
mecanismes de la maquinària
publicitària, de la qual havia
estat expulsat a causa, precisa-
ment, d’haver-ne explicat els
secrets. De fet, Beigbeder va
emprar, a l’hora de vendre
–literalment– la novel·la, i de
vendre –mercadotècnica-
ment– el seu nom, els metòdes
que denunciava, cosa que el
delata com a persona pràctica i
intel·ligent, una mena de su-
pervivent.

El text no estava malament,
però no era res de l’altre món
–de fet, semblava una fotocò-
pia d’alguns escrits del Houe-
llebecq feta amb el tòner baix–
i no arribava a satisfer les es-
perances que generava la pro-
moció, però és va vendre, cosa
que, segons com, acaba sent el
que compta.

Ara, Windows on the World
(Finestres sobre el Món) fa que tota
aquesta peripècia paraliterària sigui ai-
gua passada –i oblidable– perquè pre-
senta l’autor al lector a través d’una
mirada completament diferent i, cosa
que és destacable, molt més densa i
complexa que en l’anterior provatura.

El tema de referència de l’obra –que
no és cap novel·la, si més no, formal-
ment– és únic i inqüestionable: els fets
que es van produir l’11 de setembre del
2001 a Nova York quan, a primera hora

del matí –hora d’allà– dos avions co-
mercials es van estavellar contra les
Torres Bessones, percebudes arreu del
món com a símbol del poder –o d’un
dels poders– dels Estats Units.

A partir d’aquest atac terrorista, que
ha passat a la història amb la denomi-
nació 11-S, Beigbeder proposa dues lí-
nies de narració que es volen comple-
mentàries i que fa avançar de manera
alternada emprant com a compàs de
navegació els minuts que transcorren a
partir de les 8.30h a raó d’episodi per
minut.

Una de les narracions, la fictícia –o la

més fictícia– té com a protagonista un
pare i dos fills als quals una decisió
aparentment innòcua –anar a un lloc
en comptes d’anar a un altre– situa a
l’antesala de l’infern, que té com a es-
cenari el restaurant Windows On The
World, que, efectivament, estava en
una de les torres ensulsiades el setem-
bre d’ara fa tres anys i que dóna, a causa
del seu poder com a metàfora, títol al
llibre de l’autor francès.

Aquest tram de l’obra és, fonamen-
talment, narratiu: en capítols curts –de
fet, arriben a constituir un capítol?–, es
descriu el periple que protagonitzen els
Yorston –pare i dos fills– durant dues
de les hores d’aquell matí que ha passat
a la memòria col·lectiva –tothom re-
corda què estava fent quan es va assa-
bentar que les Torres Bessones havien
estat atacades; el dia de la mort de Lady
Di, superant oceans de diferències,
comparteix la característica.

Beigbeder, en aquests esbossos, es
delata com a narrador eficaç a través
d’un dibuix enèrgic en què no hi ha lloc

per als dubtes ni les imprecisions.
L’autor martelleja el lector amb petites
descripcions que, malgrat la seva mida,
demostren la convicció amb què han
estat elaborades: en certa manera, el
lector, aquí, ho té fàcil per assimilar
allò que s’explica i, també en certa
manera, per entendre –assumir?–
l’horror que van viure amb tota certesa
aquells que van quedar empresonats en
els colossos en flames, aquells que van

morir engabiats pels barrots d’acer que
tant d’orgull van arribar a generar i
aquells que van arribar al punt de des-
esperació que els va fer semblar prefe-
rible llançar-se al buit que esperar la
mort –per asfíxia, per combustió...–
des de la resignació.

A més, en aquests capítols, la defini-
ció moral dels personatges –un exercici
perillós: la pietat que se sent per les
víctimes distorsiona la mirada amb què
se les recorda– es mou dins els límits
que imposa la maduresa: hi ha tendre-
sa, però no és gratuïta.

L’altre meitat del relat té com a pro-
tagonista l’autor, que proposa una re-
flexió personal sobre la tragèdia i que
empra amb idoneïtat la parisenca torre
Montparnasse –la cosina pobra de les
Torres Bessones i de la resta de gratacels
gegantins del món– com a punt elevat
per a efectuar una mirada interior en
què l’ensulsiada novaiorquesa té un
paral·lel amb l’esfondrament del ben-

estar de l’escriptor, que també
censa un seu periple per la ca-
pital del món.

Beigbeder empra el desastre
de l’11-S com a font de reflexió
–i fa constar en les pàgines del
llibre els resultats d’aquesta lí-
nia de pensament, que li ve, en
part, provocada per la relació
personal que manté amb els
Estats Units, que han posat
paisatges a part de la seva vi-
da– i com a referència per a
una mena d’autoanàlisi en què
fa passar pel sedàs facetes del
seu jo, com ara les relatives a la
manera en què es produeix
com a professional i també les
vinculades a la manifestació i
execució dels impulsos senti-
mentals, que tenen com a des-
tinatàries la dona que estima i
la seva filla.

Aquest Beigbeder proper
–fictíciament o realment–
proposa unes vies de contacte
amb el lector diferents de les
del Beigbeder narrador, però
l’eficàcia és la mateixa en tots

dos casos, que sí que assoleixen la
complementariat volguda i que ator-
guen a Windows On the World (Finestres
sobre el Món) una solidesa que permetrà
que, sense que mai arribi a ser un clàs-
sic, els anys envelleixin les seves idees
sense dur-les al cementiri de les obres
vergonyants. Si més no, en aquests
temps codidavinciniats, s’agraeix el va-
lor d’abocar el compromís personal a la
lletra impresa.

Esperit de farsa
A S S A I G

P A U D I T O T U B A U

Lluís Permanyer, Dalí parlat.
(Amb una conversa

enregistrada). Quaderns

Crema. Barcelona, 2004.

S
ota el títol Encontres
maliciosos, sempre esti-
mulants, Lluís Perma-
nyer acaba de lliurar
un del retrats més

oportuns del farsant de fira
més astutament enginyós de
l’art del segle passat, Dalí,
l’home del centenari, un altre
cop d’actualitat. No es tracta
d’un retrat en tercera persona
amanit amb intimitats, ni d’un
compendi biogràfic o profusa-
ment anecdòtic, sinó d’un re-
lat d’admirable economia ex-
positiva –no fa ni vint-i-cinc
pàgines– sobre les complexes
relacions entre el periodista i
el pintor, al voltant de les tro-
bades i les entrevistes al llarg

dels anys, que acaba conver-
tint-se en un mordaç i maliciós
mirall públic de les genials
ocurrències i algunes de les
indigències de Dalí: la confes-
sió terrible, tan infantil com
graciosa, que es considera molt
més bon pallasso que pintor o
escriptor; la picardia davant
dels aristòcrates i els arribistes
de tota classe, a l’hora d’apro-
fitar-se’n, amb la confidència
de l’interès de seduir Gala per
entrar en el grup surrealista;
l’admiració davant dels salon-
nards que no tenen res a dir
però sedueixen la concurrèn-
cia; i, al cim de l’avantguarda,
les submissions davant de
Franco o dels membres d’uni-
forme de la benemèrita.

Profeta i pioner entre els pi-
oners de l’art com a estirabot
procaç reproduït en polèmi-
ques de saló –amb Pujols i
d’Ors com a antecedents menys
histriònics–, de les disputes
amb resultats invariablement
victoriosos a l’arena dels platós
i a les portades de revista, la
prodigiosa capacitat de Dalí a
l’hora de fer soroll, de projec-
tar-se arreu i de glorificar-se
amb èxit –la seva dedicació a la
mascarada va ser, no obstant,
un afer amb més d’una excres-
cència dramàtica, perquè, pas-
sat un temps, ja no en tenia
prou amb la ironia per evitar
que el personatge suplantés la
personalitat– és una de les po-
ques facetes que en celebra la

poca clemència de Permanyer,
per altra banda saludable.

El contrast entre el retrat i les
tres entrevistes posteriors pot-
ser no afegeix gaires coses al
perfil del personatge, algunes
ocurrències amenes, alguna
confidència delirant, però les
dues primeres, publicades a
Destino (1963) i a La Vanguardia
(1972), no només tenen aquell
aire de natura morta en què
acaben convertint-se totes les
fotografies de família i els arti-
cles de diari, sinó que subrat-
llen les diferències entre el
Permanyer que opina i el que
anota, entre la sinceritat sense
embuts i la submissió a algunes
normes del gènere. La tercera,
una conversa enregistrada i

posteriorment transcrita sobre
l’erotisme amb un Dalí envellit
al caire de la diarrea (1978), és
una batzegada borda que co-
mença amb un comentari més
o menys crític sobre la porno-
grafia i acaba parlant del seu
desig permanent, mai no re-
solt, de sodomitzar Gala. La de-
liciosa malícia de la confessió
assoleix el seu cim en el mo-
ment en què defensa la impo-
tència com a motor de la vita-
litat artística, entre la bufonada
i el tic traumàtic, amb afirma-
cions com ara que “només els
impotents arriben a fer grans
coses”. I esmenta que compar-
teix l’afinitat electiva amb Hit-
ler i Napoleó. I la cosa queda en
una farsa mig divertida mig
complaguda sobre l’exageració
instintiva i l’originalitat dels
castrats, a major glòria del rei
de la verborrea, que Permanyer
titula subtilment El pinzell eròtic
de Dalí. Vet aquí una revisió de
comptes i una formidable re-
passada.


