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Kazuko Ueno, Veus per existir.
Cossetània. Barcelona, 2004.

“Q uan surts a fer el viatge
cap a Ítaca has de pre-
gar que el camí sigui
llarg, ple d’aventures,

ple de coneixença”, versa Kons-
tandinos P. Kavafis. Escoltar la
versió musicada de Lluís Llach
d’aquest esplèndid poema va fer
que Kazuco Ueno es decidís per
endinsar-se en el món de la Nova
Cançó i en les reivindicacions
nacionalistes d’aquest movi-
ment. S’havia enamorat de la
veu del cantautor català, que
anys després tindria l’ocasió
d’entrevistar amb motiu de les
actuacions del cantant de Verges
al Théatre de la Ville de la capital
francesa. De Llach va passar a
descobrir Raimon i Maria del
Mar Bonet i la cultura i la llen-
gua catalana, una llengua que
avui domina i que va aprendre al
Centre d’Estudis Catalans de la
Universitat de París, on des del
1979 treballa com a traductora i
periodista.

De la Nova Cançó catalana va
passar a la basca i d’aquí a les
polifonies corses, que són els tres
moviments de cançó d’autor que
aplega Veus per existir. Ara bé, no
es tracta d’una llista exhaustiva
de les cançons o dels cantants,
sinó d’un assaig en forma de
quadern de viatges que recull les
estades de Ueno a Catalunya, el
País Basc i Còrsega. A.T.

ROBERT RAMOS

Xavier Moret ha guanyat el premi 23 d’Abril amb ‘Dr. Pearson’

El doctor de la llum
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Xavier Moret, Dr. Pearson.
Premi 23 d’Abril. Columna.

Barcelona, 2004.

L
es biografies dels ho-
mes que s’han fet a si
mateixos, ja siguin
enginyers com Henry
Ford, empresaris

com John Rockefeller i, més
recentment, informàtics com
el magnat Bill Gates, acostu-
men a ser textos literaris de
conte de fades en els quals
l’èxit financer apareix envol-
tat de prestigis gairebé mís-
tics. Amb Dr. Pearson, la histò-
ria de l’home que a comen-
çaments del segle XX va por-
tar l’electricitat a Catalunya,
Xavier Moret s’allunya d’a-
quests escrits farragosos, que
creen adeptes entre els inge-
nus creients en el somni
americà, els caçafortunes i els
estudiosos de la matèria en
qüestió, per crear una bio-
grafia novel·lada en la qual
s’implica fins al punt que el
procés de recollida de dades i
la redacció de l’obra van
marcant la seva vida.

Quan Moret encara era un
nen amb pantalons curts i
clenxa ben traçada, el seu avi
el duia a fer tombs per Bar-
celona en tramvia i un dia, en
contemplar el monument a
Pearson a la plaça de la Creu
de Pedralbes, li va dir: “Ell va
ser qui va dur a Catalunya la
llum, el progrés!”. Des d’ales-
hores, diverses coincidències
farien que sentís la necessitat
de narrar la trajectòria d’a-
quest enginyer que més de
cinquanta anys enrere havia
enlluernat el seu avi.

Pearson va trepitjar per
primera vegada Barcelona el
juny del 1911, quan feia poc
que Antoni Gaudí havia co-
ronat la casa Milà. L’esquema
que va seguir per electrificar
Catalunya era el que ja havia
emprat prèviament a Mèxic i
al Brasil: crear una societat
que duia, a més del nom de la
ciutat on s’instal·lava, l’afegi-
tó de Light and Power, disse-
nyar una línia de tramvies
per a la ciutat i construir una
central hidroelèctrica que
proporcionava l’electricitat
requerida. D’aquesta manera,
el llibre repassa no només la
creació de La Canadenca (el
nom amb què la gent va mo-
tejar la Barcelona Traction

Light and Power, fundada a
Toronto), sinó també del que
ara són els ferrocarrils cata-
lans i de les centrals elèctri-
ques del Pallars. Amb la
quantitat de projectes que va
tirar endavant en només 4
anys, Pearson es revela com
un home que sempre feia les
coses de manera accelerada,
lluitant contra un rellotge
d’acer inexorable, com si in-
tuís que no li quedava gaire
temps de vida. I és que, el
maig del 1915, un submarí
alemany va enfonsar el vai-
xell Lusitania en què viatjava
aquest doctor de la llum. Els
seus plans, però, ja estaven
engegats i l’ordenació del
territori català va continuar.

Xavier Moret
(Barcelona, 1952)
és periodista i es-
criptor. Ha publi-
cat diverses novel-
les, així com un
grapat de llibres de
viatges, entre els
quals destaquen
Boomerang. Viatge al
cor d’Austràlia i El
català de la terra del
foc. A Dr. Pearson,
que s’ha endut el
premi 23 d’Abril,
un Moret narrador
parteix de dades
històriques i intuï-
cions personals per
reconstruir les pe-
ripècies de l’engi-
nyer. Però, a l’estil
de Javier Cercas a
Soldats de Salamina,
les alterna amb les
explicacions de
com va avançant
personalment en
la redacció de la
novel·la. Així, l’ac-
ció va saltant entre
l’època actual i la
de fa gairebé un

segle. A més, les brillants ide-
es de Pearson s’exposen sobre
un teló de fons que il·lustra la
història del nostre país en
uns anys transcendentals del
segle XX, amb la recerca obs-
tinada del progrés, la cons-
trucció d’unes obres faraòni-
ques i les vicissituds del mo-
viment obrer. Un cop més,
Moret, lluny de quedar-se
únicament amb la necessària
piconadora d’aquest missio-
ner tecnològic, ens presenta
una atractiva i curiosa novel-
la que ens parla de tot, de la
vida i de la mort, dels anhels
i dels fracassos, de l’escriptu-
ra i del camí fet perquè ara,
en prémer l’interruptor, es
faci la llum.
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Melissa P., Cent cops de raspall
abans d’anar a dormir.

Columna. Barcelona, 2004.

E studiant de dia i lolita de
nit, Melissa és la protago-
nista i l’autora (que prefe-

reix amagar-se sota el pseudònim
de Melissa P.) d’aquest diari eròtic
que arriba a Catalunya després
d’haver escandalitzat tot Itàlia. Al
llarg de les 200 pàgines de Cent
cops de raspall abans d’anar a dormir,
aquesta nena de 15 anys, que de
nena no en té res, ens fa participar
en el viatge a la recerca de si ma-
teixa a través del seu cos d’ado-
lescent, del sexe sense límits. Cre-
ient que els homes no poden es-
timar-la prescindint del seu ero-
tisme, es dóna a tots els que l’hi
demanen amb l’esperança que al-
gun vegi quant amor està dispo-
sada a donar.

Desenvolupat com si fos un
testimoni xocant, el debut literari
d’aquesta jove de Catània (Sicília),
que actualment té 18 anys i està
acabant el batxillerat, esdevé una
novel·la de pobra qualitat estilísti-
ca. D’acord que en aquests temes
el millor és ser directe, però no
per això ha d’estar escrita com un
diari rosa clàssic o com les notetes
que les noies es passen durant les
classes. És inevitable preguntar-se
si Melissa pot haver viscut totes
aquestes experiències i si algú pot
ser tan ingenu de lliurar-se a tal
deliri per trobar el veritable amor.
Sembla que el llibre ha estat escrit
per un adult que coneix bé els
gustos del gran públic. ¿Autèntic
retrat sociològic o àvida operació
de màrqueting? A.T.

La culpa
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Patrice Favaro, No morim, ens
maten. Traducció de Pere
Comellas. La Campana.

Barcelona, 2004.

E
l món dels infants,
la psicologia prea-
dolescent, és un te-
ma no gaire abun-
dant en la novel·lís-

tica contemporània si des-
cartem l’allau de literatura
per a joves protagonitzada
per nois i noies. Existeix, és
clar, una tradició que arran-
ca de Dickens, R.L. Steven-

son, Carroll, Mark Twain i
que arriba a Günter Grass,
entre d’altres. Moltes de les
obres dels autors esmentats
poden situar-se sota l’epí-
graf de la novel·la d’aventu-
res en què l’acció i la psico-
logia adolescent es barregen
en un tot.

No morim, ens maten és una
narració bàsicament psicolò-
gica centrada en un nen de
deu anys. Carlino, el protago-
nista, té gelosia del seu germà
Gino, uns anys més petit que
ell, del qual un dia ha desitjat
la mort. La història, molt es-
quemàtica, narra la relació de
Carlino amb la seva família,
pares i avis i, principalment,

amb el seu germà que en un
moment del relat agafa una
malaltia incurable. Serà,
doncs, el sentiment de culpa,
infantil i ingenu, el centre de
la novel·la i el nucli del dra-
ma.

Per les dimensions del lli-
bre, de poc més d’un cente-
nar de pàgines, i per l’esque-
matisme dels personatges,
ens trobem més aviat davant
d’una narració curta, del que
en francès en diuen una nou-
velle, que d’una novel·la prò-
piament dita.

Tot i que Patrice Favaro
(Niça, 1953) escriu bé, amb
elegància i sensibilitat, No
morim, ens maten no deixa de
ser una obra menor, sense
dramatisme i amb un interès
escàs. Per més que pugui lle-
gir-se amb interès, la novel-
leta és una d’aquelles obres
que costa entendre que ha-
gin estat traduïdes i més en-
cara que comptin amb ajuts
institucionals.


