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Ahmed Rashid és un dels autors d’‘El món després de l’11 de setembre’

Després de l’11 de setembre
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E
ls atemptats contra
les Torres Bessones i
el Pentàgon del pas-
sat 11 de setembre
van posar en evidèn-

cia la inestabilitat del món
després del final de la Guerra
Freda. Després d’aquells atacs
res ha tornat a ser com abans.
De la mateixa manera que la
Guerra del Golf semblava tan-
car el segle XX, sembla cert que
el segle XXI s’ha obert amb una
confrontació de característi-
ques ben diferents, però no
menys dramàtiques. L’extraor-
dinària dimensió dels atemp-
tats que afectaven el cor ma-
teix dels Estats Units significa-
va, d’altra banda, la reaparició
de l’enemic que havia desapa-
regut amb la desintegració de
la Unió Soviètica. Els fets des-
mentien la fi de la història
preconitzada per Francis Fu-
kuyama, mentre retornava a
l’actualitat el xoc de civilitza-
cions teoritzat a principis dels
noranta per Samuel Huntign-
ton. Els atacs de l’11 de setem-
bre van generar un munt de
pàgines impreses, algunes de
les quals, escrites per autors de
prestigi, es recullen en el llibre
que presentem. El volum ve
encapçalat per dos textos es-
crits per Ahmed Rashid i Gilles
Kepel que ens introdueixen en
el que cadascú d’ells considera
la base del conflicte. Segons
Rashid, autor entre altres lli-
bres d’Els talibans i Jihad (tots
dos publicats per Empúries),
els llargs anys d’abandona-
ment per part dels Estats Units
i Occident han permès als tali-
bans convertir l’Afganistan en
el centre d’una xarxa terrorista
estesa arreu del món. Segons
Kepel, la base del conflicte està
en la llarga confrontació entre

àrabs i israelians. Kepel, que
havia teoritzat la fase crepus-
cular de l’islamisme a La Yihad.
Expansión y declive del islamismo
(Península), explica els atemp-
tats de l’11 de setembre com
un intent del declinant isla-
misme radical per arrossegar
el món musulmà cap a la seva
causa.

El gruix del volum corres-
pon a una dotzena d’articles
publicats en diferents mitjans
de comunicació entre el 15 de
setembre i els primers dies de
novembre del 2001. Les posici-
ons defensades en aquest vo-
lum col·lectiu es poden sinte-
titzar en dos blocs contrapo-
sats. En primer lloc, els que, en
una línia no gaire diferent a la
sostinguda per Noam Choms-
ky a 11/9/2001 (La Magrana), ex-

pliquen els atemptats amb
relació a la política exterior
nord-americana. Així, Susan
Sontag demana mirar la reali-
tat a la cara i denuncia la po-
lítica governamental nord-
americana, mentre Juan Goy-
tisolo es pregunta si el conei-
xement brutal del dolor aju-
daran els nord-americans a
comprendre millor el pati-
ment i la frustració dels pobles
víctimes de la fam i l’opressió.
John Le Carre constata el fracàs
dels serveis d’intel·ligència oc-
cidentals i la ceguesa política
que ens va fer armar uns fanà-
tics per lluitar contra l’invasor
soviètic i que després va aban-
donar-los en un país devastat i
sense líder. Precisament, Mario
Vargas Llosa critica la satanit-
zació dels Estats Units i recor-

da que hi ha una guerra de-
clarada, no als Estats Units, si-
nó al conjunt de societats
democràtiques i lliures del
món que cal saber afrontar en
aquest segle XXI que defineix
com el de la confrontació entre
el terrorisme i els moviments
fanàtics –entre els quals in-
clou el nacionalisme– i les so-
cietats lliures.

ESPAI ÚNIC INTERNACIONAL
Per la seva banda, Felipe Gon-
zález i Baltasar Garzón propo-
sen una nova arquitectura in-
ternacional configurada, res-
pectivament, per espais regio-
nals supranacionals, com ara
la Unió Europea i el Mercosur,
i per una Convenció Internaci-
onal sobre terrorisme que per-
meti avançar en la definició

d’un espai únic internacional.
José Saramago i Umberto Eco
analitzen el paper de la religió
i la cultura en els esdeveni-
ments de l’11 de setembre. Ai-
xí, Saramago constata que ha
estat precisament en nom de
Déu que al llarg de la història
s’han permès i justificat els
actes més horrorosos i cruels,
mentre que Eco –que recorda
que la dreta, aparentment la
defensora dels valors occiden-
tals, també té un discurs deci-
didament filoàrab– destaca la
capacitat de la cultura occi-
dental de posar al descobert les
seves pròpies contradiccions i
assenyala que precisament en
els moments de gran confusió
és quan cal saber emprar les
armes de l’anàlisi i de la crítica.
Els textos d’Edward W. Said i
Salman Rushdie, probable-
ment els treballs més analítics
del recull, clouen el volum.
Said rebat la idea de xoc de
civilitzacions com a causa del
conflicte i assenyala que hi ha
relacions molt més properes
entre civilitzacions aparent-
ment enfrontades del que
usualment es vol admetre. Fi-
nalment, Salman Rushdie ad-
verteix que, si volem derrotar
el terrorisme, el món de l’Is-
lam haurà d’incorporar els
principis seculars i humanis-
tes en què es basa la moder-
nitat. Probablement, Rushdie,
en la meva opinió en un dels
textos més oportuns del vo-
lum, l’encerta plenament
quan ens recorda que els fets
de l’11 de setembre tenen
molt a veure amb l’Islam i
que, certament, moltes de les
crítiques a Occident estan fo-
namentades, però també que
l’Islam s’ha convertit en el seu
propi enemic.
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D
iu la contraportada
del llibre, i ha rati-
ficat cert sector de
la crítica, que l’estil
de L’avió del migdia

és deutor del periodisme. Amb
tots els respectes, no ho crec
pas. Se m’acut, a manera d’ex-
plicació, que potser n’haja pe-
sat massa el currículum, a
l’hora de valorar el debut com a
narrador de ficció, de Francesc
Bayarri (Almàssera, 1961). En
efecte, parlem d’un dels més
prestigiosos periodistes del País
Valencià. Del primer cap d’in-
formatius de Ràdio 9, l’emisso-
ra autonòmica. D’un professio-
nal que ha col·laborat a Notícias
al día, Levante-EMV i El País. I que
ara dirigeix Nou Dise, el periòdic
setmanal de la Universitat de
València, i publica regularment
al diari electrònic araomai.com.

Però, al meu entendre, poc d’a-
quest Francesc Bayarri es deixa
intuir en la prosa de L’avió del
migdia. En tot cas, i posats a
buscar, potser siga cert que
l’atmosfera de la Transició ha
interessat particularment els
periodistes que han esdevingut,
també, narradors de ficció. Pot-
ser. Però, en tot cas, aquesta és
l’única –i rebuscada– coinci-
dència.

CAP A LA FRASE RIU
Vegem-ho: és sabut que el ma-
nual d’ús del bon periodista
aconsella l’ús de frases curtes. I,
en canvi, l’estil de l’obra deriva
sovint cap a la frase riu, que es
desplega i es desplega com una
capsa de nines russes. Un pecat,
en prosa periodística. Un repte,
en literatura, que de vegades li
surt, a Bayarri, i de vegades no
tant. La pràctica periodística

aconsella també d’anar directes
al fet, de descriure’l amb preci-
sió i economia de mitjans; i la
prosa de L’avió del migdia es de-
mora en canvi en detalls me-
nuts, en circumloquis que
alenteixen el progrés de l’acció
i, sobretot, en immersions pro-
fundes en el més íntim dels
personatges. Un exercici que,
sovint, provoca la dilució gai-
rebé absoluta de la trama: dels
fets. Són dos exemples. Única-
ment dos exemples que posen
de manifest que, ben al contra-
ri, la pretensió de Bayarri és
fugir de la prosa periodística:
anar-hi, fins i tot, en contra.

L’argument de l’obra trans-
corre a l’estiu del 1974 i gira al
voltant d’un grup de joves uni-
versitaris que prepara una reu-
nió política il·legal a un poble
de l’Horta de València. S’hi res-
pira un aire carregat d’ideolo-

gia, on les utopies conserven la
capacitat d’alimentar il·lusions,
on sembla possible, encara, as-
pirar a canviar el món. Un am-
bient, aquest, que Bayarri con-
traposarà breument, a la fi de la
novel·la, amb una situació no-
va, l’actual, filla d’aquell
impuls, però radicalment con-
trària: un món on regna el
pragmatisme, la desesperança,
la manca de solidaritat, la bui-
dor, el desencís.

PERSONATGES ESCOLLITS
En aquell ambient es mouen
personatges escollits amb cura:
uns quants joves universitaris
(un dels quals vingut de París),
una exiliada interior –la Rus-
sa–, un guàrdia civil estricte,
un alcalde que sap nedar i
guardar bé la roba, els perde-
dors de la guerra que continu-
aren vivint al poble o que hi

han tornat, després d’alguns
anys. Una galeria variada i ex-
tensa que permet a Bayarri d’a-
nalitzar quins són els diferents
corrents que confluiran en el
riu de la Transició. Uns perso-
natges que, lluny de retratar a
manera de paradigma, Bayarri
es preocupa de dibuixar des de
tots els angles, sense carregar
les tintes en els aspectes més
tòpics, entenent-los complexos,
contradictoris, polièdrics: hu-
mans. Uns personatges que, a
cops, arriben a enamorar el
lector. I que constitueixen el
valor suprem d’una novel·la
que, de vegades, es perd en
disquisicions innecessàries, en
excessos teòrics, en sobreinfor-
mació. I que, al capdavall, acaba
resultant irregular, mancada
d’equilibri entre les parts. Amb
tot, L’avió del migdia guarda va-
lors literaris innegables, alguns
ben explícits –el retrat de per-
sonatges– i d’altres encara la-
tents –la seguretat de la prosa,
quan fa via pel camí més di-
recte–, que anuncien que el seu
autor està capacitat per a fites
més altes. Restem, doncs, a
l’espera.


