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Per un moment, tinc la sensació
que podria estar parlant amb
Francisco Sebastián hores i ho-
res ininterrompudament. És un
bon conversador, té la memòria
lúcida i plena d'anècdotes, de
moments memorables i, sobre-
tot —cosa estranya, poc habitual
en el gremi d'artistes—, sap escol-
tar. S'estableix de seguida, per
tant, un diàleg, en què ell natu-
ralment du la veu cantant, però
que permet el meu contrapunt,
fins i tot lameua incursió valora-
tiva, cosa molt d'agrair. M'expli-
ca que l'exposició que està prepa-
rant la centrarà en l'Albufera i
en el Saler, un tema que ha treba-
llat des de sempre, fins i tot
abans de Lozano i Michavila.
Convé amb mi que és una
llàstima que l'estany no haja
creat més escola, que les aproxi-
macions hi hagen estat tan fugis-
seres: “La veritat és que l’han ex-
plotat molt malament. És un pai-
satge superb, que bé es mereix
més atenció per part dels nos-
tres pintors. Però els que l'han
pintat, amb les evidents excep-
cions de Michavila i Lozano,
n'han fet una targeta postal. Els
aquarel·listes n'han fet un tòpic,

una mica coent, i els bons pin-
tors han fugit d'aquest paisatge
per evitar caure en aquella tram-
pa". Em mira i afig: "Darrera-
ment, estic experimentant molt
amb l'Albufera. He creat un pai-
satge quadrat, amb un horitzó
molt alt, molt llunyà, i un primer
pla gran, desproveït de singulari-
tat, una gran taca monocroma,
on no hi ha res, o quasi res.
Aquesta tècnica la vaig posar en
pràctica en una sèrie que vaig

fer sobre Lanzarote, que va mar-
car un abans i un després en la
meua obra. Allí vaig treballar
molt el violeta, que és un color
criminal. Que per què ho és? Per-
què el violeta ho contamina tot,
passa igual que amb el carmí. No
te'l pots llevar de damunt, és un
color embafador, molt perillós,
que t'arruïna l'obra. Cal anar
molt amb compte!”. Li dic que

Michavila opina una cosa sem-
blant del color verd. “També és
el meu enemic!”, diu amb rotun-
ditat. “També has de vigilar, no
et pots encantar! En aquesta
sèrie de l'Albufera he treballat
els verds, a fons, totes les gam-
mes que he pogut aconseguir.
Quasi com un repte personal. El
quadre no s'ha d'escapar, i això
amb els verds és difícil. Cal bus-

car un equilibri, de vegades si
poses un punt blanc o si el lleves,
tot canvia. Jo he destrossat mol-
ts quadres!”.

Vull saber les seues influèn-
cies, els seus mestres, per qui
sent admiració. Però Francisco
Sebastián evita donar noms. “Un
pintor té moltes influències: és
com una esponja, i quan la pre-
ms n'ix una mescla de tots”. No

em convenç i torne a la càrrega,
però és inútil, no vol donar-me
cap nom. La conversa, de sobte,
corre el risc d'esgotar-se, jo vull
saber i ell es resisteix a dir res en
aquest aspecte. Finalment accep-
ta donar-me alguna pista: “Al-
guns crítics descobreixen paral·-
lelismes entre la meua obra i la
d'Ortega Muñoz, uns altres
veuen en les meues obres del Sa-

ler aspectes de l'obra de Loza-
no… Però jo fa tota una vida que
pinte el Saler! Mira, el que jo
busque, el que amim'interessa,
és el matís: el matís és el secret
del color. Què vull dir amb això?
Que un roig és un roig, però un
gris ja no se sap com està fet. Ja
no és el color que has comprat
al comerç. Això és el que investi-
gue: el matís. Prem l'esponja i

en trac allò que m'és pro-
pi". Hi insistisc: què és
allò que considera propi?
Em mira i rebla:
“L'ànima que trac al pai-
satge!”. S'alça àgilment
(ell seu en una butaca i jo
en el sofà del tresillo, en
una estança contigua a
l'estudi) i em diu amb un
gest de mà que l'acom-
panye: en el cavallet de
l'estudi hi ha un quadre
exposat, d'unes casetes
del Saler. M'assenyala
una zona del quadre i
m'explica: “La llum rau
en l'ombra, més que en la
llum mateixa. Fixa't que
no empre mai el negre. Si
vull treballar la llum, tre-
balle l'ombra… Si es para
una mosca la pots veure-
hi!”. Ara m'assenyala el
cel: d'un color verdosenc,
difícilment definible. "A
qui se li acut fer un cel
verd? Però veritat que, si
no t'ho dic, no te n'ado-
nes, de tan integrat com
està en l'obra? Això és el
matís!".

Li pregunte si segueix
pintant, i em diu que és

clar que sí, que està preparant
una nova sèrie que es dirà "Sub-
tileses", on treballarà diverses
gammes del blanc. "No sé si em
donarà temps", afig. I continua:
"La pintura és l'individu, res-
pon a la seua manera de ser.
Amb els meus paisatges tots
em diuen el mateix: que tras-
puen serenitat". Sens dubte, és
admirable aquesta tenacitat,

aquesta il·lusió per continuar
treballant. "Li tinc dit al meu
fill Paco que, quan comence a
fer males pinzellades, m'ho di-
ga. No vull arruïnar una
trajectòria per uns pocs qua-
dres dolents". Li recorde el que
deia el seu fill en l'entrevista a
propòsit de les seues exposicio-
ns i com temia el judici patern
més que qualsevol altre. Fran-
cisco Sebastián mou el cap afir-
mativament: "Aquella entrevis-
ta teua em va emocionar,
saps?". I de sobte veig que se li
humitegen els ulls, i entenc
com és de fecunda, intensa i ple-
na aquella relació pare-fill.

Abans d'acomiadar-nos-en
Jesús Ciscar li fa uns retrats vo-
ra algunes obres seues. En una
prestatgeria veig una col·lecció
de CD, perfectament ordenada,
etiquetats com a música popu-
lar, flamenca, guitarra, ligera…
Apartat de tots hi ha un disc del
grup de rock Polock, on un dels
néts fa de vocal. Li pregunte si li
agrada i diu que sí, tot i que
l'entén poc, perquè canten en
anglés ("la meua dona sempre
diu: per què no canten demane-
ra que jo ho puga entendre!").
Ara és l'avi qui parla, ben satis-
fet i cofoi dels néts. Em mostra
els versos d'un altre nét, Nelo
Sebastián, d'un poemari inèdit
titulat La ley del paso. El fullege
i em trobe aquest vers: "Todo es
electricidad y golpe en las inter-
mitentes aguas de l'Albufera".
Li'l llig. És un vers que bé po-
dria encapçalar la seua
pròxima exposició. Diu que sí i
somriu feliç.

S etembre és, sens dubte,
un dels millors mesos de
l'any, si no el millor. Molt

millor, per exemple, que no
l'agost. L'agost és un mes inútil,
impertinent, apegalós, superflu.
No saps on ficar-te, a l'agost. A
les ciutats, no hi trobes ningú,
les botigues tanquen, tothom
aprofita l'avinentesa per a fer
obres i fa un soroll de mil dimo-
nis, l'asfalt és una estufa, els con-
tenidors puden més que mai…
Als pobles de platja o de mun-
tanya, tan tranquils i pacífics du-
rant la resta de l'any, has d'anar-
hi amb casc i amb un punyal
entre les dents: per a aparcar,
per a comprar el diari, per a
plantar un para-sol vora mar.
Hi esdevens un nombre, una
ovella insignificant de l'immens
ramat. Posats a fer retallades,
propose que s'extirpe el mes
d'agost, que siga suprimit de
l'any i dels calendaris, i que siga
substituït per un altre mes. (El
mes d'agost, puntualitze; no les
vacances, que són sagrades.).
Substituït per un mes de prima-
vera o de tardor, per exemple, ja
que se'ns fan curtes, en aquest
país. Una primavera o una tar-
dor més llargues ens farien
-amb permís dels al·lèrgics-
més feliços. O substituït, potser,
per un altre mes de setembre.
Setembre no és, tan sols, l'inici
del curs escolar. Setembre és

l'inici de tot, l'inici en
majúscules. Ja ningú es creu
allò que l'any comença al gener.
La Nit de Cap d'Any és una far-
sa, una impostura. No hi acaba
res ni comença res, aquella nit.
Tot hi continua. No hi ha cap
tall. A més: és al setembre que
el raïm està realment bo, acabat
de collir, i no per Cap d'Any.
Creieu-me: l'any comença al set-
embre. Canvieu d'agendes.
L'única agenda realista és la

que comença al setembre.
Setembre: la rentrée, que
deien els francesos i que
ara diem tots. El principi.
De tot: dels bons propòsits,
de reprendre l'anglés,
d'abandonar el tabac i fer
esport… D'acabar, per fi,
allò que havíem començat
o de començar, per fi, allò
que no acabarem. Al setem-
bre, a més, un pot anar a la
platja o a la muntanya i
gaudir-ne al màxim, amb
facilitat per a aparcar, com-
prar el diari, etc. Al setem-
bre no cal el casc, ni el pun-
yal entre les dents. I a les
ciutats, tot rutlla, et trobes
a tot déu. Massa gent i tot,
que et trobes. T'assaben-
tes, també, d'alguns canvis
en l'entorn: un conegut ha
faltat, una parella d'amics
es divorcia, el forn on com-
praves el pa tanca, enfront
de casa obrin una botiga
de mòbils… Al setembre,

un sent realment un tall, el tall
que significa l'estiu. S'ha fet ne-
teja, per a bé o per a mal. Tot
sembla nou, acabat d'encetar.
Fa olor de lleixiu, algú ha fregat
el terra. I tots tenim l'ànim
fresc, emprenedor, amb ganes
de menjar-nos el món o, si més
no, d'assaborir-lo com si fóra la
primera volta. Creieu-me: al set-
embre comença el primer any
de la resta de la nostra vida.
Aprofiteu-lo! Feliç any nou!

PauRoca, conegut per les es-
purnes d'electricitat que,
des de fa més de tres lus-

tres, irradien les cordes de la seua
guitarra quan s'ajunta amb la res-
ta dels components de La Habita-
ción Roja, necessitava una via
d'escapamentdel seu format habi-
tual. Unamena de big bang sonor
que estigués format, al cinquanta
per cent, de casualitat i preme-
ditació. Ell explica que Litoral és
un projecte "molt casual i molt
pensat alhora", perquè "havíem
pensat moltes vegades en la ma-
nera comvolíem fer-ho, en l'estèti-
ca de la banda i els seus referents
i, a més, jo, particularment, que
he fet d'aglutinador, sí que tenia
moltes coses fetes amb guitarra
espanyola que, amb La Habita-
ción Roja, ni tan sols emmolesta-
va a presentar". El cas és que, a
més, va tindre la sort de trobar-se
alguns dels seus companys
d'aventura musical, pràctica-
ment, paret amb paret: "Compar-
tia pis amb Iván Cuevas (veu i tex-
tos); PabloMagariños (bateria) vi-
via just al pis del meu damunt;
Edu Baos (baix de Tachenko), el

conec de tota la vida; JaviMontse-
rrat (baix, guitarra i ukelele), tam-
bé el coneixíem de l'època en què
tocava amb El Hijo, així que es
pot dir que tot és un munt de fe-
liços accidents", diu Roca, que de-
talla la formació d'una banda que
es completa amb Manu Moreno
(violí) i Guillaine Goosse (veu o
xilòfon).

Amb els concerts que han ofe-
rit al PopKomm de Berlín i amb
altres dates a França, la seua tar-
geta de presentació no ha pogut
tindre un caire més internacio-
nal. Descriuen com a "molt sor-
prenent" l'acollida que se'ls ha fet
en tots dos països. De fet, diuen
que "a París, vam tocar en una
sala plena i amb molta gent can-
tant: sembla que el so mediterra-
ni que practiquem, i que ells cap-
ten, el veuen com un valor afegit,
sense deixar de ser cançons pop".
Javier Monserrat, també present
en la conversa, atribueix l'interés
forà al fet que "es pot dir que te-
nim un peu en el folk clàssic i un
altre en la modernitat". I és que
no és gens difícil rastrejar el
tarannà folk, amb fortes arrels
tradicionals, de la seuamúsica, re-
forçat per un to eminentment

acústic que és "com un alleuja-
ment, perquè, a més, el fet d'arri-
bar a un bar o a unparc i al cap de
deu minuts estar en condicions
de tocar, també està molt bé. Jo
em vaig comprar la guitarra por-
tuguesa; l'ukelele o el caixó fla-
menc també són instruments que
donenunes característiques espe-
cials a la nostra música, que no
deixa de quedar molt coherent".
Un format, com es veu, ideal per
al pensat i fet, per a una naturali-
tat que no volen confondre amb
amateurisme o manca de regis-
tres, ja que Pau Roca reconeix
quehan d'adaptar el seumissatge

també a les grans audiències: "es
pot traslladar allò que fem a un
gran escenari, però costa. Jo he
vist Pj Harvey tocar una cançó al
FIB, ella sola demanera acústica i
sembla que la toque només per a
tu. Hem de mirar d'acostar-nos a
això."

Tant Roca com Monserrat
creuen que la recerca de les
arrelsmusicals autòctones és una
de la vies de creixementmés apro-
fitables per al pop rock indie. De
fet, Roca ho creu "al cent per
cent", i remarca la creença que
"això serveix per a qualsevol
generació i en qualsevol país.
També els Beatles començaren
fent versions de rythm and blues;
no hagueren pogut fer un Sargent
Pepper tot just començar. I en
aquest país també han influït les
condiciones sociopolítiques, per-
què el folk, o fins i tot la copla o la
rumba, s'han utilitzat política-
ment en temps passats, i calia pas-

sar per tot allò perquè ara
es pogués recuperar". So-
bre el recent boomdel folk
pop en català, ara queMa-
nel són popularíssims, Ja-
vier Monserrat reconeix
que, al voltant d'una supo-
sada conjuntura favora-
ble, "a escala mediàtica sí
que se'ls para més atenció
a grups que, fa cinc anys,
se'ls haguera titllat d'igno-
rants". Uns vents favora-
bles que Roca també atri-
bueix al fet que "ara tam-
bé hi ha grups més bons,
com El petit de Cal Eril.
Però mai no se sap si el
corrent actual tindrà
continuïtat en més grups.
Fixa't en l'època en què
van aparéixer Dover, que

tothom volia fitxar grups amb
una xica del seu estil, però només
van triomfar Dover. Tot i que és
clar que, per a algú a qui li agrade
Manel, és més fàcil que li agrade
Litoral. Això no pot ser dolent".

Un apunt del disc explica per-
fectament quina és la intenció i
l'esperit de Litoral: Incidents
melòdics del món irracional conté
una versió en francés de Fade In-
to You, celestial tema dels Mazzy
Star (del 1994) que fa temps que
treballaven i que acosten de ma-
nera exemplar al seu terreny. Pau
Rocadiu que "sempre l'hem tingu-
da com a pròpia, de fet a voltes se
m'oblida que és una versió, amb
l'adaptació de la lletra, i mira que
l'hem tocada vegades! Està bé fer
música mediterrània i, al mateix
temps, saber qui sónOsMutantes
o Stereolab.Disposar d'aquest bac-
kground sempre ajuda a no fer
allò que se suposa que és el més
típic."

Afortunats accidents
en cadena
Litoral, banda capitanejada per Pau Roca
(La Habitación Roja), publica ‘Incidents
melòdics del món irracional’

NOTES DE CAMBRA

Feliç any nou!

El secret del matís
“Un roig és un roig, però un gris ja no
se sap com està fet”, diu l’artista

Pocs lectors deu haver-hi
que, en començar la lectu-
ra de les Cartes a Mercè

Rodoreda, d'Armand Obiols
(Fundació La Mirada, 2010), no
porten ja al cap una imatge de
l'escriptora. No debades, Mercè
Rodoreda és l'autora demés pres-
tigi i lamés coneguda de la litera-
tura catalana del segle XX. I Ar-
mand Obiols, contràriament,
nom literari de Joan Prat i Este-
ve, no és en veritat un personatge
gaire popular. Tots dos s'exilia-
ren a la primeria del 1939 com a
conseqüència de l’entrada de les
tropes franquistes a Barcelona.
Obiols visqué primerament a
França i més tard a Suïssa i a
Àustria, on vamorir l'any 1971. El
pròleg del volum, preparat per
Anna Maria Saludes, ajuda a si-
tuar el context de tota aquesta
literatura epistolar, que abasta el
període 1941-1971, i que, en no
incloure les respostes de l'escrip-
tora, configura una situació de
lectura d'un cert interés per-
què, quasi sense que ens
n'adonem, condueix la nos-
tra atenció cap al retrat del
corresponsal absent. I és
curiós, perquè no es tracta
només de la diferencia de
pes específic entre l'un i l'al-
tra, que fa que cada lector
—sempre hi haurà excepcio-
ns, però, que confirmaran
la regla— porte al cap un re-
trat predeterminat de l'es-
criptora, sinó del fet que la
mateixa absència ens incita
a imaginar-nos el personat-
ge que, de manera indirec-
ta, carta rere carta, se'ns
està dibuixant. El resultat fi-
nal és d'una evidència que
no accepta discussió: Obiols
i Rodoreda tenen actituds
distants respecte de la litera-
tura. M'excusaran vostés si
tracte de resumir-ho amb
una sola constatació: men-
tre que aquesta escriu con-
tes i novel·les, aquell esmerça el
temps a corregir amb pèls i sen-
yals els originals que li envia la
seua estimada. No dubte, tanma-
teix, dels valors de l'Obiols escrip-
tor. Aquesta mateixa correspon-
dència mostra que tenia virtuts
en el domini de la prosa. Però les
cartes també retraten la seua
posició de dependència absoluta
respecte de la capacitat creativa
de l'escriptora.

Obiols corregia els textos de
Rodoreda, i els corregia a fons,
no amb suggeriments vagues o
amb esmenes ortogràfiques. Qui
tinga la paciència de seguir amb
tots els ets i uts el procés de
correcció dels primers originals
de La plaça del Diamant,
observarà amb quina disciplina
Obiols es prenia seriosament
l'encàrrec. Quina paciència i
quin interés, però també quanta
perícia! Ja sabíem de l'existència
d'aquestes correccions: algunes
de les cartes ja s'havien publicat
prèviament i deuen haver-hi
pocs lectors de Rodoreda que no
estiguen assabentats de l'afer Co-
lometa, títol original de La placa

del Diamant, amb el qual Rodore-
da es presentà a un premi Sant
Jordi que no va guanyar. Dos dels
membres d'aquell jurat, Ernest
Martínez Ferrando i Joan Fuster,
es cartejaren durantmolt temps i
gràcies a la Universitat de Valèn-
cia i a l'editorial 3i4 tenim un vo-
lum, que jo mateix vaig preparar
(Joan Fuster, Correspondència,
III, 1999), on queden ben retrata-
des les discussions del jurat, així
com també les opinions que els
seusmembres defensaven respec-
te de l'obra de l'escriptora. Tot
plegat —premis, enveges, capelle-
tes, etc.—, circumstàncies ben sa-
budes de la societat literària en
general, i de la catalana en par-
ticular, un anecdotari que té ben
poc d'exemplar i que el mateix
Obiols, potsermogut per l'amor a
una escriptora a qui li havien ne-
gat un premi que sens dubte me-
reixia, contribueix a augmentar.

Paga la pena, doncs, aturar-se
en els retrats que les cartes trans-

meten dels interlocutors. I, sobre-
tot, en moments precisos en què
Obiols expressa, amb una prosa
que més d'un deu considerar im-
pregnada de poesia, la seua
passió amorosa. "Potser t'he som-
niat la nit darrera, però ja m'he
llevat ple de tu…", li escriu pel
maig del 1943 des de Bordeus.
Són dos versos esplèndids, no és
cert? Fins i tot potser algú deu
lamentar que les cartes, amb el
temps, es decanten per preocupa-
cionsmés pragmàtiques. Però no
tindria sentit oblidar que estem
davant d'un document valuós a
propòsit de l'exili. I això per bé
que ens emocione conéixer un
Obiols capaç d'escriure a la seua
estimada: "tu que estàs plantada
al mig de la meva vida com
l'ànima dintre del meu cos".

Manuel Baixauli

Mercè Rodoreda.

Els components de Litoral.

L’estudi rep una llum blanca i pura, que realça
la pulcritud i l'ordre que regna en aquella sala.

Obiols corregia
els textos de
Rodoreda, i els
corregia a fons

A MANERA DE TASCÓ

De l’Obiols que
estimava Rodoreda
Vicent Alonso

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA
València

“No és gens difícil
rastrejar l’aire folk, amb
forts arrels tradicionals,
de la seua música”

“Darrerament,
estic experimentant
molt amb
l’Albufera”
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