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A
finals dels anys trenta, una
jove dama del sud assistí a
un concert de Fats Waller en
una sala de ball de la seva
ciutat i en va sortir tan im-

pressionada que va transformar aque-
lla experiència en un dels relats més
singulars que mai s’han escrit sobre el
jazz: Powerhouse. L’autora, Eudora
Welty, nascuda a Jackson el 1909, ja
havia escoltat Fats en disc i coneixia bé
el món del Mississipí i els seus habi-
tants. Abans de començar a escriure
havia treballat d’agent de publicitat
per a la Work Progress Administration
–una de les oficines creades per Roo-
sevelt per impulsar el New Deal–, i
amb la seva càmera fotogràfica va
captar escenes de la vida quotidiana
de la gent del sud durant la Depressió
que serien publicades per primera ve-
gada en el llibre One Time, One Place:
Mississippi in the Depression (1971).

Tot i la seva passió per la
fotografia –la va mantenir
fins al dia que va oblidar la
seva Rolleiflex en un banc
del metro de París–, Eu-
dora Welty es va decantar
per la literatura, perquè,
com va afirmar, la vida no
s’està quieta i només les
paraules la poden trans-
metre. La seva obra literà-
ria, tanmateix, va seguir
captant les vides d’aquell
Mississipí que també fasci-
nava el seu admirat Faulk-
ner en novel·les –de les
quals existeixen traducci-
ons al castellà com ara Bo-
da en el Delta, El corazón de los
Ponder i La novia del bandi-
do– i llibres de relats com
ara Una cortina de follaje i Las
manzanas doradas, entre
d’altres. No era, però, una
dama provinciana. Va vi-
atjar assíduament a Nova
York, va viure a San Fran-
cisco i va recórrer Europa i
la seva obra explora un
paisatge interior de gran
intensitat i s’implica pro-
fundament en la realitat
que l’envolta. Després de

l’assassinat de l’activista dels drets
civils Medgar Evers, Eudora Welty va
escriure el relat Where is This Voice Co-
ming From, que va impactar profun-
dament els lectors, fins al punt que li
van dir si no tenia por que el Ku Klux
Klan plantés creus al seu jardí. L’es-
criptora va respondre: “No crec que
aquesta gent llegeixi el New Yorker”.

LA NIT D’UN GRUP DE JAZZ
Powerhouse és el relat d’una nit d’ac-
tuació d’un grup de jazz negre en una
sala de ball i davant un públic blanc.
El mateix Waller, que va inspirar el
personatge de Powerhouse, va actuar
en els seus darrers anys en els llocs
més inversemblants, fins i tot en po-
bles perduts als quals havien de dur
els instruments a cavall ja que els ca-
mins no permetien el pas d’altres
transports, i davant dels públics més
heterogenis.

Powerhouse, un pianista poderós,
físicament i musicalment, lidera el
seu grup en una descàrrega musical
majestuosa, però a la sala no balla
ningú. Només dues parelles de gent
gran i algun ballarí esbojarrat. El pú-
blic observa Powerhouse i intercanvia
mirades que diuen: “Ja se sap com són
aquests, els negres, els músics, tocari-
en igual, donant-ho tot, encara que
només hi hagués una persona al pú-
blic...”, escriu Welty. I sentencia:
“Quan algú, qualsevol, ho dóna tot, fa
que la gent senti vergonya d’altri”.

I davant aquest públic distant, Po-
werhouse concedeix una de les peti-
cions que li han fet arribar i arrenca
un vals, Pagan Love Song, d’Arthur
Freed i Nacio Herb Brown, en què no
podem sentir la lletra de la cançó
–“els turons nadius ens criden... / i
ens animarem l’un a l’altre / amb la
cançó d’amor pagà”– sinó la tràgica

conversa entre Powerhou-
se i els seus músics, en la
qual aquest els explica que
ha rebut un telegrama
anunciant el suïcidi de la
seva dona.

Eudora Welty sempre va
afirmar que va escriure Po-
werhouse d’una tirada i no
n’havia esmenat ni una
coma. Sembla ser, però,
que l’editor de la revista
Atlantic Monthly va insistir
que canviés la darrera
cançó que interpreta Po-
werhouse. Va ser així com
els divertits versos del Hold
Tight (Want Some Seafood,
Mama) popularitzat pel
sempre irònic Fats Waller
–“Vull marisc, mama...
M’agraden les ostres i
també el llamàntol... i al
vespre quan torno de la
feina... tinc peix a taula, el
meu plat preferit”– van
ser substituïts per un tema
més convencional: Some-
body Loves Me (Algú m’esti-
ma). Com escriu Welty en
el seu relat, a vegades,
quan algú ho dóna tot, la
gent se n’avergonyeix.
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E
l dia de Sant Jordi del 1978 la di-
recció de la petita escola on jo
anava va decidir dedicar el matí a
passejar per les Rambles. Cada
classe anava tutelada per un mes-

tre. Aviat ens vam dispersar. Els grups ens
vam fragmentar i els alumnes, així que po-
díem, fugíem dels tutors. Semblàvem mos-
ques colloneres en formacions anàrquiques
de vol capritxós i ràpid, mentre esvalotàvem
unes parades de llibres en què l’oferta in-
fantil no era protagonista. Uns feixistes (no
els neofatxes del Llach, sinó els de tota la vi-
da) van desmuntar amb quatre cops, vuit
amenaces i vint-i-tres insults una paradeta
amb llibres, insígnies i adhesius catalanis-
tes, independentistes, d’esquerres... un còc-
tel ideològic, vaja. La democràcia encara
estava tendra i nosaltres, testimonis boca-
badats de la impunitat de l’atac, també,
potser per això el llibre que havíem de
comprar estava a la frontera entre infantil i
juvenil, tot i que vam comprovar posterior-
ment que tenia molt més pes emotiu i di-
dàctic del que esperàvem. Era un llibre del
1960, El pequeño Nicolás (Alfaguara), amb di-
buixos de Sempé i textos de René Goscinny,
coautor de les sèries d’Astèrix i Lucky Lucke,
que havia mort el novembre del 1977.
Aquesta col·laboració va donar el fruit de
cinc llibres que si no són del tot genials, si
més no resulten inoblidables.

M’ha arribat fa poc a les mans el llibre
amb què Text-Enciclopèdia Catalana va ce-
lebrar els primers 10 anys de vida
(1992-2002), un recull de fragments literaris
per simbolitzar les deu espelmes d’un pastís
imaginari. Aprendre de lletra. Deu contes entorn
de l’escola té a la portada una il·lustració de
les que Sempé va fer per a la sèrie del petit
Nicolàs (per cert, publicat en català per La
Galera) i acull textos de Manuel Rivas, Gos-
cinny, Joaquim Carbó, Teresa Duran, Mont-
serrat Viza, Susie Morgenstern, Dolors Gar-
cia, Seve Calleja, Patxi Zubizarreta i Carlo
Collodi, autor d’un clàssic que reviscola pe-
riòdicament, Pinotxo.

La pega d’aquesta mena de llibres com-
memoratius és que no estan a la venda, tot
i que, de fet, per què ens hauríem de con-
formar amb, posem per cas, un tall de fuet
si podem menjar-nos el porc sencer? Si us
pregunteu, com jo mateix faig ara, què
m’ha inspirat el símil porcí, diria que és una
seqüela de la regressió de més amunt, en
concret recordant aquells que el 1978 arra-
saven parades i en l’actualitat pretenen
sortir indemnes d’una marea negra.
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