
Els pirates no
ploren
Pep Castellano
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Els relats de Pep
Castellano, amb la
companyia, com és
el cas, de les il·lus-

tracions de Canto
Nieto, tenen la ins-
piració de la litera-
tura clàssica d’aven-
tures. Es pot com-
provar, una vegada
més, en aquest vo-
lum, que va obtenir
el Premi Carmesi-
na, on es planteja
la història d’una xi-
queta que se'n va a
viure amb el seu
avi, un personatge
que li pareix un pi-
rata i que és, en rea-
litat, un militant
ecologista que viu
de reciclar o reapro-
fitar ferralles i an-
dròmines.

El món i l’obra
de Joan F. Mira
Diversos autors

Editorial Denes
Paiporta, 268 pàgines

Aquest volum, a cu-
ra d’Emili Casano-
va, Albert Hauf i
Lluís Meseguer, re-

cull les intervencio-
ns d’un simposi de-
dicat a analitzar el
món intel·lectual i
la producció li-
terària i assagística
de Joan Francesc
Mira. Des del perio-
disme a l’etnologia,
passant per la na-
rrativa, la lexicogra-
fia o la teoria valen-
cianista, hi abor-
den les aportacions
de Mira autors
com Enric Bala-
guer, Francesc Pé-
rez i Moragón, Vi-
cent Pitarch, Adolf
Piquer o Jaime Si-
les.

Una illa remota
Josep V. Boira

PUV
València, 274 pàgines

La ficció d’inspira-
ció històrica i, a
més a més, amb in-
tencions de divulga-
ció científica, és

una proposta plena
de riscs. Boira acon-
segueix en aquest lli-
bre superar un rep-
te tan complex amb
la peripècia d’un jo-
ve metge escocès
del segle XVIII que
viu a l’illa de Me-
norca durant l’ocu-
pació britànica. Ins-
pirada en un cientí-
fic real, la novel·la
aconsegueix bastir
un univers literari
propi, sense dece-
bre les intencions di-
vulgatives ni renun-
ciar a una actitud
que podem qualifi-
car d’il·lustrada.

Infantil AssaigNovel·la

De tant en tant, el món
editorial en català ens
depara sorpreses feli-
ces, i això, precisa-

ment, és el que ha sigut per a mi
el llibre amb què discutesc en
aquests dies: Els bons salvatges
de Ferran Sáez Mateu. Un títol
que, per cert, ha aparegut en
una col·lecció, L’Arquer, del
grup 62, que fins ara s’havia ca-
racteritzat per una inconscièn-
cia programàtica. Sens dubte,
l’esperit bufa allà on vol, que se
sol dir.

Ferran Sáez és un professor
d’orígens lleidatans que ha sa-
but conservar el bon humor pro-
pi de la terra. És un observador
atent dels dies de cada dia, un
conservador discret i un melò-
man subtil i documentadíssim.
En resum, una persona molt ci-
vilitzada. Els seus llibres bascu-
len entre l’antropologia, la críti-
ca política i l’anàlisi de les men-
talitats socials, i estan escrits en
una prosa clara i ben moguda,
que fa de bon llegir. En un as-
saig seu publicat a València, Dis-
locacions, ha demostrat de so-
bres aquestes qualitats. En Els
bons salvatges s’enfronta amb
un gran tema, perquè usa
aquest mite proteic com la clau
per a entendre una mentalitat
que ha tingut tràgiques con-
seqüències al llarg del segle XX
i que, en diverses modalitats, en-
cara continua molt estesa.

El “bon salvatge”, com sa-
bem, és l’ésser humà encara no
pervertit per l’artifici de les nor-
mes socials, que viu en la pura
innocència dels orígens. Aquest
mite, inventat (amb precedents
obvis) al segle XVI per a criticar
els errors de la societat de l’èpo-
ca, que ressaltaven més si es
comparaven amb un model
idíl·lic, es va convertir en fona-
ment dels principals projectes
d’emancipació social a partir de
Rousseau, cosa que salta a la
vista en els manuscrits de Marx,
però també en el brutal projecte
descivilitzador del Pol Pot, o en
la fantasia ària dels nazis. Per a
Ferran Sáez, doncs, el “bon sal-
vatge” no és una figura margi-
nal, sinó el subjecte fundacional
de bona part de les ideologies
influents al segle XX (i XXI).
Es tractaria d’un subjecte imagi-
nari que permet teoritzar una
societat futura que redimirà la
natura humana de la seua caigu-
da —siga la propietat privada,

l’Estat o el cristianisme amansi-
dor, tant fa—. Sáez assenyala
bé dos dels aspectes més para-
doxals d’aquest projecte: substi-
tueix un subjecte real (el proleta-
riat explotat del segle XIX o els
alemanys empobrits pel tractat
de Versalles) per un de comple-
tament quimèric i pretén fer
una revolució antropològica
per a construir un home nou
que no serà un altre que l’home
primitiu. La primera paradoxa
implica que els subjectes reals
del canvi social, la gent concre-
ta amb problemes i desitjos con-
crets, no serveixen per a fabricar
utopies; els fantasmes ideolò-
gics funcionen molt millor (i
d’ací se segueix que la gent de
veritat, alienada o impura, no-
més pot ser víctima d’aquestes
transposicions: convertir-se en
un mite no és a l’abast de tots.
Per això les utopies del segle
XX han sigut tan mortíferes).
La segona revela en tota la seua
estupefaent absurditat una teo-
ria que identifica el futur (nor-
matiu) de la humanitat amb els
seus orígens (imaginaris).

Ferran Sáez és un escriptor
impressionista: acumula anèc-
dotes, digressions i perspectives
—des del calvari dels habitants

de l’est d’Europa a la tragèdia
dels ionquis contraculturals,
passant per les il·lusions del bo-
nisme progre— fins al punt que
pot fer perdre de vista el fil argu-
mental, tot i que aquest no es
trenca mai. A partir d’un mo-
ment, suscita la impressió que,
més que aprofundir en el tema,
el que fa és girar al voltant seu.
Ara bé, aquesta estructura li
permet atacar-lo per molts cos-
tats, veure la relació de fons en-

tre fenòmens aparentment dissí-
mils —lligant-los pel sentit— i
traçar-ne un mapa molt revela-
dor. En realitat, el que l’autor
ens mostra ací, amb la figura
del bon salvatge, és el millor in-
dicador possible d’un tema en-
cara més vast i ominós: la in-
fluència del naturalisme en les
mentalitats dels últims segles,
entenent per naturalisme aque-
lla manera de pensar que dóna

per descomptat que l’estat de
natura és l’ideal perdut de la hu-
manitat mentre que la civilitza-
ció només n’és la perversió i
l’origen de tots els mals. Que
aquest estat de natura primor-
dial es puga entendre com un
paradís arcàdic o com un esce-
nari de la lluita per la vida dar-
winiana no importa tant (tot i
que les conseqüències varien
molt) com la idea que tota la
civilització humana —tot el que
hem fet i ens fa— no és més que
una impostura que ha de ser
destruïda perquè puguem tor-
nar a ser qui som en puritat.
Emparada en el Paradís i l’Edat
d’Or, la utopia naturalista és
una de les temptacions més per-
sistents de la civilització euro-
pea, i el seu potencial devasta-
dor és incommensurable. El lli-
bre de Ferran Sáez ens adver-
teix, amb raó, del perill d’aques-
ta fantasia multiforme. Com bé
subratlla (perquè sempre hi ha
qui ho entén tot a l’inrevés),
abandonar la fe en aquesta uto-
pia no implica deixar de projec-
tar una societat millor, sinó sim-
plement deixar de fonamentar
aquests projectes en referents
quimèrics que no poden dur
més que a desastres massa reals.

CARTES DE PROP

De somnis i malsons
ENRIC SÒRIA

No vaig poder establir cap con-
tacte amb Toujan al-Faisal,
durant la meua estada breu a
Amman de pas cap a Beirut.

No obstant això, uns amics palestins
es van oferir a facilitar-me una troba-
da amb l’exdiputada jordana, que es-
tava sota vigilància policial. Vaig as-
sistir a Beirut, com a delegat, als ac-
tes que es van celebrar amb motiu del
XX aniversari de la matança de Sa-
bra i Xatila, on van ser assassinats
tres mil palestins i libanesos per la
falange d’aquesta mateixa nacionali-
tat i les forces israelianes d’Ariel Sha-
ron. Jean Genet en va ser testimoni i
ens va deixar aquell horror en un lli-
bre esborronador: Quatre hores a Xa-
tila. Van passar uns quants dies fins
que finalment vaig rebre una telefona-
da dels meus amics d’Amman. Van
ser molt cauts en la conversa i jo no-
més els vaig dir que ens podíem reu-
nir en un hotel de la capital jordana
la setmana següent. A Beirut, a més
del programa de la nostra delegació,
em vaig ocupar de concertar una visi-
ta amb l’advocat, que també era pa-
lestí; ell i altres col·legues àrabs i
europeus pretenien empaperar Sha-
ron per genocidi i no sé quines altres
atrocitats més, i, també, vaig mante-
nir converses amb algun dirigent de
Hamàs. Finalment, va poder ser i la
reunió es va celebrar en algun lloc de
la capital libanesa. Les conversacions
amb el vicesecretari i alguns mem-
bres de l’organització de la resistèn-
cia islàmica van ser cordials i aclari-
dores.

A la meua tornada a Amman, un
dels meus amics m’esperava al confor-
table vestíbul de l’hotel i em va dir:
“Demà, agafa un taxi i que et porte al
Tercer Cercle. Allí, a les set en punt
de la vesprada, algú se t’acostarà i et
dirà que el seguisques. Segueix-lo a
una certa distància. Ell et portarà al
lloc”. La veritat és que quan em pas-
sen coses com aquestes o em diuen
frases tan suggeridores, tendisc a lite-
raturitzar la realitat i a buscar claus i
antecedents en un baül de lectures
polsegós. Supose que és un exercici
poc recomanable, però no puc evitar-
ho. De manera que quan anava en el
taxi camí del Tercer Cercle, vaig pen-
sar en Graham Greene, en la violèn-
cia d’alguna de les seues històries i en
el seu pudor intel·lectual. L’home a
qui vaig seguir durant uns vint mi-
nuts, costera amunt, per uns dels set
tossals de la ciutat, em va deixar amb
un gest enfront d’un edifici solitari i
esvelt, on m’esperaven alguns cone-
guts. Confesse que caminava entre les
ombres de Dashiell Hammett o entre
els focus de John Huston, quan em
van acompanyar a uns bells jardins,
en un dels quals, algú donava una
conferència. En acabar, em van invi-
tar a un te i, poc després, em van
introduir en un despatxet d’aquell edi-
fici que era el Col·legi de Professio-
nals. Toujan al-Faisal em va sorpren-
dre: era d’edat mitjana, rossa i atracti-
va, vestia pantalons i una brusa i por-
tava una rosa groga a la mà, que em
va donar quan ens acomiadàrem.
L’entrevista va durar quasi una hora
i vaig gravar les seues paraules i les de
la traductora. Em va dir que era cir-
cassiana, per a dissipar la meua sor-
presa. També em va contar que havia
perdut la seua condició de diputada i
que havia estat condemnada a 18
mesos de presó per haver denunciat
les corrupcions del primer ministre
jordà. La solidaritat internacional i el
perdó reial, la van posar al carrer. No
em va deixar tornar al meu hotel en
taxi, ho vaig fer en el seu cotxe amb la
seua secretària i dos homes d’aspecte
inequívoc, que no van deixar de mi-
rar per la finestreta de darrere durant
el trajecte.

El tercer
cercle

E. CERDÁN TATO

L’escriptor Ferran Sàez Mateu, autor del llibre Els bons salvatges. / EDU BAYER

El “bon salvatge”
fonamenta projectes
d’emancipació social
a partir de Rousseau
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JULIO A. MÁÑEZ

Dagoll Dagom va nàixer el
1974, a Barcelona, encara
que va començar a sonar
tres anys després amb l’estre-

na de No hablaré en clase i, sobretot,
amb la bomba d’Antaviana, sobre
contes de Pere Calders, l’any següent,
que va marcar definitivament el rumb
de la companyia en les seues reeixides
contribucions al gran gènere musical.
El nom de la companyia, que no signi-
fica res, es deu a Joan Ollé, el primer

director, que prompte va donar lloc a
un equip format per Joan Lluís Boz-
zo, Anna Rosa Cisquella i Miquel Pei-
rel. Ha rebut premis com el de la Críti-
ca, el Nacional de les Arts Escèni-
ques, el de la Fundació Jaume I, la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya i el Max al millor espec-
tacle musical. Ara tornen al Micalet,
de València, amb Còmica vida, una
obra de format reduït sobre les inte-
rioritats del món del teatre, per a tres
actors i sense música ni aparell esceno-

gràfic, escrita per Joan Lluís Bozzo,
que dirigeix Pep Cruz. No suposa del
tot un gir en la seua trajectòria, ja que
per al mes que ve s’anuncia l’estrena
d’un altre gran musical, Aloma, basat
en la novel·la de Mercè Rodoreda.

Més de trenta anys fent grans es-
pectacles musicals no són broma i
n’hi ha prou per a justificar una vida
sencera. Però ara Bozzo es presenta,
quasi com un torero, autor d’una
obra com si fóra de cambra.

 Passa a la pàgina 2

Dagoll Dagom,
en format reduït

25 anys després de l’estrena de ‘Glups!’, la companyia torna al
Micalet amb un muntatge íntim sobre el món del teatre

En la geografia del batxille-
rat, fa molts anys, ens expli-
caven que un país era ric,
almenys ric en potència,

quan tenia minerals i terra fèrtil.
En segon lloc venia la producció
d'objectes, màquines i aparells,
cotxes, teixits, productes químics:
un país ric de fet, no en potència,
era un país industrial. I només en
tercer lloc venia el sector sense
substància material, dit vagament
de "serveis", que no sabíem molt
bé si era només faena d'oficinistes
i de cambrers, però en tot cas sem-
blava una mica paràsit dels altres.
Passats els anys, els entesos en la
disciplina (?) econòmica explica-
ven, amb gran còpia de teoria,
que això era cosa del passat: que
justament la immaterialitat era el
secret de la prosperitat
il·limitada. Que una economia
moderna havia de dedicar-se mas-
sivament a la producció d'èter sen-
se matèria, a transaccions abstrac-
tes, a intercanviar-se informacio-
ns sobre el no-res, a les finances
impalpables. Al Regne d'Espan-
ya, aquest entusiasme es combina-
va amb l'amor immoderat a la
construcció d'habitatges, cada
any més cars i, per tant, prova
d'una prosperitat perpètua que
omplia d'orgull els ministres, els
presidents del govern i els ciuta-
dans, i omplia de milions els cons-
tructors i els venedors. Érem fe-
liços. Però això no s'aguanta,
déiem alguns, perquè a l'univers
hi ha coses immutables, com ara
alguns principis cosmològics: no-
més Déu Nostre Senyor pot crear
realitat del no-res, i encara així
només una vegada i amb moltes
dificultats. I perquè
l'il·lusionisme, la fantasia finance-
ra, la fascinació dels polítics, no
poden eliminar totalment la natu-
ralesa de les coses. No està gens
clar, vam dir per tant els antics. I
ens deien els moderns: no enteneu
res, la riquesa futura és aire i fla-
tus vocis, no és matèria sinó deri-
vats financers, circulació aèria del
crèdit, coses així. Fins que s'ha
vist la trampa: eren simplement
una estafa, en el millor dels casos,
i en el pitjor eren una fe destructi-
va. Eren el paradís entre núvols:
ara, per a molts, si no són ja l'in-
fern, són un malson i un purgato-
ri. Tot per no recordar que oiko-
nomía, en grec, vol dir bona admi-
nistració de la casa. I fantasia vol
dir pura aparença. Qui oblida el
grec va a la catàstrofe, que vol dir
capgirament, gran rebolcada.

Economia,
fantasia
JOAN F. MIRA

Còmica vida, el muntatge que Dagoll Dagom representa al teatre Micalet, de València.

Entrevista amb el cantautor Òscar Briz, que fa un retorn al pop amb el disc que acaba
de traure, ‘Asincronia’ � El director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Carlos López, publica

una crònica personal de la gran institució arxivística



XAVIER ALIAGA

Ò
scar Briz (l’Alcúdia,
1965) se sent com si ha-
guera deixat a la vora del
camí un pes aclaparador.
Sols un any després de la

publicació de Quart creixent, re-
apareix amb Asincronia, un disc,
per molts motius, de canvi d’eta-
pa. Perquè cus les cançons amb
els fils pop dels seus comença-
ments de banda, amb els enyorats
Banderas de Mayo o The Whit-
lams, la formació de la seua etapa
australiana. Perquè diu que ha
trobat, gràcies a la llibertat d’ac-
ció creativa atorgada als seus mú-
sics, un so més orgànic i natural. I
perquè el desencís amb l’esquerra
i el nacionalisme valencià l’ha fet
guardar en el calaix, sine die, la
temàtica de combat i l’ha substi-
tuïda per l’observació de la reali-
tat quotidiana. Tot plegat, una
col·lecció redona de cançons
lluents i directes, potser la millor
de la seua carrera en solitari, amb
temes deliberadament aptes per a
les ones, cas de Vides creuades,
AP7 (un tema que recorda Ala-
cant —per interior— de Feliu
Ventura, malgrat que Briz diu no
que no l’ha sentit), Per tu, Dimo-
nis pugen o Arquitectes femenines.
Una immediatesa matisada amb
la recerca de l’excel·lència musi-
cal i literària de les enormes 360º i
Fish, o la mediterraneïtat irònica
de L’esmorzar o Taurons i sirenes,
talls que invoquen, tot i que siga
de manera epidèrmica, l’herència
de Remigi Palmero. Un disc tan
polit i lluent com l’impecable as-
pecte amb què es presenta pun-
tualment a l’entrevista.

“El disc està bastant equili-
brat. Literàriament hi ha temes
lleugers, fàcils d’escoltar, sense
tant de pes filosòfic, polític o so-
cial, però es manté l’enllaç amb
la poesia, amb allò més artístic a
través de cançons més experimen-
tadores. I en el terreny musical
també hi ha cançons més directes
i unes altres en què hem intentat
fer més coses”, explica. Potser un
referent n’és el pes de les línies
càlides de piano que omplin Asin-
cronia. “Tinc la sort de comptar
amb uns músics excel·lents, i en
el cas d’Abraham Rivas, és el pro-
tagonista més important del disc,
a banda de mi. Sóc guitarrista,
però si alguna cosa marca la di-
ferència amb el so de treballs an-
teriors és la gran presència de pia-
nos que Abraham ha treballat
amb un gust exquisit”, diu en
al·lusió a la llibertat de movi-
ments que ha donat als seus mú-
sics, el pianista més Xavier Ala-
man, Víctor Traves, David Gadea
i Lisa-Jane Roberts, la banda que
va portar Quart creixent al direc-
te. “Aquell era un disc més dels
productors i meu”, conta en re-
ferència a Tony Garcia i Josep
Pérez, responsables de nou de la
producció, “però Asincronia és
un disc molt més de grup, té un
so més natural, més radiable”, as-
segura. Hi ha també, com a tret
definitori, la tornada al pop. “Te-
nia ganes de tornar a casa. Pro-
vinc del pop, patisc d’anglofília, i
no puc negar que, com la gran
majoria de la població que escol-
tem música, som anglòfils. I
aquest retorn a casa em reconfor-
ta, em fa llevar pes. Tinc la sort
de poder fer el que em dóna la
gana en el terreny artístic. Més
endavant, si fem més coses, conti-
nuarem experimentant la línia
amb un poc més de fusió, d’apor-
tar un tot propi, nostre, o si vols

que no siga tan òbviament an-
glòfil”, avança. “A mi m’encanta
el que fa Caetano Veloso, que
igual trau un disc de boleros que
un disc súper cru i roquer... Tot
és música i m’adrece a persones
obertes”.

La publicació d’Asincronia,
sols un any després de Quart
creixent, és prèvia a un altre disc,

que podria veure la llum també el
2008, compost per a ser cantat en
castellà per la vocalista de jazz
Cristina Blasco. “No sóc super-
prolífic, però tinc molt de mate-
rial acumulat i hi ha temporades,
com l’inici del 2008, que són espe-
cialment prolífiques. Pel que fa a
traure un disc darrere d’un altre,
en aquest cas no tenia molta ur-

gència, encara que hui en dia, en-
tre la marabunta que es produeix,
si no traus material és molt difícil
que la roda continue girant”.

Temàticament, una qüestió
pertinent rau en el fet d’esbrinar
què s’amaga darrere del títol. “Té
a veure amb la meua manca de
coincidència amb els grans co-
rrents i les grans coses que mouen
el món, com els diners, com a
gran símbol totalitari. Però això
no vol dir que no patisca les
meues contradiccions diàries, que
tots gestionem més bé o més mala-
ment”, assenyala. Un estar fora
de lloc que, potser, té relació amb
la recerca d’històries quotidianes.
“Tinc una natura filosòfica, d’en-
gegar el pensament i reflexionar
sobre les coses. Em vaig basar a
l’hora d’escriure en alguns temes
en aquesta quotidianitat, en his-
tòries que, en aparença, no tenen
importància. En uns altres hi ha
la introspecció o el pensament
simplement exposat, com feia
abans”. En les lletres d’Asincro-
nia, a més, desapareix la denúncia
política, una circumstància que

Òscar Briz atribueix obertament
al desencís per la desintegració de
l’esquerra al País Valencià. “Això
m’ha influït molt, com també co-
néixer de primera mà qui són els
autoanomenats catalitzadors de
la producció en valencià sota cri-
teris nacionalistes. A mi, el nacio-
nalisme em sembla una religió lai-
ca, amb moltes connotacions de
dogma, litúrgia, simbologia i bea-
teria. Hi ha coincidències d’idees,
de reivindicacions, però al cap de
de deu anys m’he adonat que no
és el que desitge. El fracàs dels
partits d’esquerra és immens amb
conseqüències de les quals no sa-
bem com eixirem. Veig poc canvi
de direcció, poca gana de debatre
allò que es creu vàlid des de fa
tants anys, quan estem en un món
tan canviant”. “Arribes a un punt
en què tot és hostil, des del punt
de vista dels postulats nacionalis-
tes, i jo així no puc viure. Sols
tenim una vida i tenim dret a gau-
dir-la, no a estar sempre empren-
yats”, conclou amb un to de veu
seré, com qui troba oxigen enmig
d’un incendi.

Speculum (Vida i treballs
de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó)
Carlos López

Editorial Irta
València, 146 pàgines

ADOLF BELTRAN

L’episodi té un regust he-
roic. Un home tímid i
sensible, historiador i es-
criptor, esquiva l’any

1939 les ordres d’un govern de
la República abocat a la derro-
ta, que pretén traslladar fora de
la península els fons de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, diposi-
tats a Viladrau durant la Guerra
Civil per a eludir els bombar-
deigs de Barcelona. Ernest Mar-
tínez Ferrando (València,
1891-1965), director accidental
d’una institució de la qual es fa-
ria càrrec oficialment entre els
anys 1940 i 1961, envia per enda-
vant unes primeres caixes, que
contenen documentació de po-
ca importància, revistes i altres
publicacions, per donar temps
que les tropes franquistes entren
a la capital de Catalunya i evitar,
així, una operació perillosíssima
per a la integritat del gran con-
junt documental.

És un dels episodis de la his-
tòria de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó que el director actual,
Carlos López, recrea en un lli-
bre d’estil molt personal publi-
cat, no per casualitat, per la va-
lenciana editorial Irta. “Martí-
nez Ferrando tenia fama de
pusil·lànime, però demostrà no
ser-ho en aquelles dramàtiques
circumstàncies”, escriu Carlos
López Rodríguez, que va ser
una dècada director de l’Arxiu
del Regne de València i no ama-
ga la seua predilecció per l’autor
de Les llunyanies suggestives.

Speculum és un llibre singu-
lar i amé, on la passió per l’ofici
d’arxiver (que “evoca llocs fos-
cos, olor d’humitat i paper vell,
individus tristos, cruixits de fus-
tes”, segons reconeix el mateix
autor) es plasma en una crònica
intimista, per on desfilen episo-
dis i personatges d’una institu-
ció amb set segles d’existència,
des que Jaume II la va fundar
“un dia de juliol del 1318”.

“Quan aquest arxiu va
nàixer”, reflexiona, “la terra era
plana, Amèrica no existia i, se-
gons deien, animals meravello-
sos habitaven les mars i campa-
ven per l’interior de les costes
africanes i per les estepes asiàti-
ques. Llarg ha estat el camí reco-
rregut des d’aleshores”. El vo-
lum és, de fet, una vindicació de
la memòria que contenen els do-
cuments. “Això és l’Arxiu de la
Corona d’Aragó: un tresor, per-
què guarda el més gran tresor
que ningú no pugui posseir, el
temps passat”, explica Carlos
López, que afig, en al·lusió a les
tempestes polítiques de què ha
estat centre la institució: “No
m’estranya que hi hagi un dur
combat per apoderar-se’n”.

L’autor emfatitza la flaire
sentimental del seu escrit (“per-
cep amb nitidesa els treballs i els
dies de les cinquanta-tres genera-
cions d’arxivers que m’han pre-
cedit”) amb la pretensió d’evo-
car els protagonistes d’una es-
forçada dedicació a la investiga-
ció fosca i anònima. I aconse-
gueix que, darrere la crònica do-
mèstica del gran arxiu, hi bate-
guen mil anys d’història ama-
gats en les entranyes d’una casa
que és “molt més que un anodí
magatzem de papers vells”.

ÒSCAR BRIZ Cantautor

“Tenia ganes de tornar al pop”
La passió

de l’arxiver

El cantautor Òscar Briz. / JESÚS CÍSCAR

“A mi, el nacionalisme
em sembla una religió
laica, amb moltes
connotacions de dogma”
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És la troballa d’una certa intimi-
tat o es deu a un criteri estètica-
ment estalviador? “M’agrada
molt el terme que utilitza”, asse-
gura Joan Lluís Bozzo, “sobre
què seria estèticament estalvia-
dor. Crec que defineix perfecta-
ment el que es persegueix amb
Còmica vida. Sempre he pensat
que si algú no és capaç d’imagi-
nar espectacles amb uns mitjans
mínims no pot fer treballs de
gran format, ja que el gran for-
mat només substituiria la falta
d’imaginació”. D’altra banda,
prossegueix Bozzo, “l’origen re-
mot d’aquest muntatge és un lli-
bre de relats al voltant del món
del teatre que vaig publicar el
2001. A Pep Cruz li va agradar, i
em va proposar escriure alguna
cosa amb el mateix estil, però di-
rectament teatral. D’aquí va sor-
gir l’espectacle. El motor va ser, i
és, Pep Cruz”.

Dagoll Dagom va apostar
molt prompte pels grans musi-
cals, en un context sense cap altra
tradició seriosa que la sarsuela, i
ha triomfat en els escenaris
d’arreu del món. Però no per
aquest motiu cal suposar que va
ser una decisió molt anticipada:
“Vist des de la perspectiva ac-
tual”, assenyala Bozzo, “tot sem-
bla molt meditat i molt previst,
però la realitat és ben diferent.
Sempre hem anat corrents i el
nostre recorregut s’ha fet pas a
pas i sense massa visió global.
Ara tot sembla encaixar, però
això és una il·lusió”. Bé, però és
cert que en els muntatges de Da-
goll Dagom sempre hi ha una me-
na de tendresa soterrada, una
complicitat amb l’espectador a
partir de la solidaritat amb els
personatges de les seues obres.

Bozzo pensa: “És possible, sí. Iro-
nia i tendresa ha estat la fórmula
que quasi sempre ha circulat per
l’interior dels nostres espectacles.
Però això no succeeix en Còmica
vida, que és molt més sarcàstica
que tot l’anterior”.

Que el teatre ja no és el que
era ho, admet gairebé tothom, en-

cara que aqueix món siga ara un
poc pitjor que fa trenta anys.
“Efectivament”, admet Bozzo,
“el teatre ja no és el que era. Però
tampoc ho és la societat ni la
gent que es dedica a la cultura.
Vam créixer en un ambient de
resistència i de militància, ens
vam veure vitalment implicats en
tot això, però el temps ho canvia

tot, i el teatre també ho ha fet. De
totes maneres, crec que en termes
objectius estem millor que lla-
vors”. D’altra banda, Bozzo afig:
“Sempre he buscat una tercera
via entre el teatre d’intel·lectuals
per a intel·lectuals i el teatre co-
mercial sense cap compromís ètic
ni estètic. És una tercera via que
implica una doble condició per a

pujar a escena un espectacle; un,
que jo crega que agradarà a la
gent; dos, que m’agrade a mi”.

En aquest context, i atés que
Albert Boadella es proclama ciu-
tadà universal que abomina de
Catalunya, res més lògic que l’es-
trela dels Joglars fitxe per una
altra ciutadana universal com Es-
peranza Aguirre, no? Guanyarà

el teatre madrileny amb una
presència tan senyera i no perdrà
res Boadella. Oli en un cresol.
"La deriva política de Boadella”,
apunta Bozzo, “acabant en mans
de la dreta, em sembla esperpènti-
ca. Sempre vaig admirar el seu
talent artístic, però les seues idees
polítiques em semblen nefastes.
Vendre anticatalanisme té una
gran acceptació per part de les
dretes espanyoles. Però així no es
va enlloc”.

Les condicions de possibilitat
de l’eclosió del gran teatre català,
a través de companyies com Els
Joglars, Dagoll Dagom, La Cuba-
na, el primer Teatre Lliure, entre
altres, no semblen molt proclius a
la redifusió, la qual cosa porta
Joan Lluís Bozzo a considerar:
“Bé, com ja he suggerit abans,
vam viure llavors una eclosió cap
a la llibertat que només podria
repetir-se en el cas de viure qua-
ranta anys més de dictadura mili-
tar. I com això no és molt desitja-
ble, ens quedarem molt contents
que no es repetisca”.

El recorregut de Dagoll Da-
gom, infestat d’èxits, sembla ha-
ver complit un cicle, que es reno-
varà (ja està fent-ho) sense grans
problemes creatius. Propose a Bo-
zzo un petit joc: mencione alguns
dels seus muntatges, i ell resu-
meix el lloc emocional que ocu-
pen en la trajectòria de la com-
panyia. Antaviana: “La nina dels
meus ulls”. Glups!: “Precursor
del desencant que després ens ha
posseït a tots”. El Mikado:
“L’aprenentatge del teatre musi-
cal de la mà dels clàssics”. Mar i
cel : “Creació d’un espectacle mu-
sical de gran format a la recerca
del gran públic”. Flor de nit: “Ma-
nolo Vázquez Montalbán, Mano-
lo Vázquez Montalbán, Manolo
Vázquez Montalbán, l’enyorat”.
T’odio amor meu: “L’espectacle
que m’agradaria més tornar a
muntar”. Poe: “Una aposta molt
personal que no va ser ben ente-
sa. O ben explicada”. Boscos en-
dins: “El meu millor treball com
a director d’escena”.

I el futur? “Aloma”, conclou
Bozzo, “que s’estrena el mes que
ve. Posar en peu aquest text de
Mercè Rodoreda és un interés
meu que tinc des del 1972, en què
vaig esbossar una primera adap-
tació. És això un bon símptoma?
No n’estic segur. Si el repòs dóna
solvència a un espectacle, aquest
serà el més solvent que mai hà-
gem fet”.

J. A. M.

L’obra de Dagoll Dagom,
menys efímera del que
sembla, quedarà potser
per sempre en la me-

mòria dels seus espectadors,
uns espectadors transgeneracio-
nals units per la màgia del musi-
cal escènic ben confeccionat.
Des del 1977, si descomptem
dues propostes prèvies, fins al
2008, aquesta companyia ha
arriscat la seua supervivència es-
tètica amb quasi una vintena de
muntatges, bona part de molt
d’èxit, en què figuren títols com
Antaviana o Nit de Sant Joan,
El Mikado o Flor de nit, Pigma-
lió o Els pirates… A banda
d’aqueixes excel·lències, Dagoll
Dagom també va trobar temps
i talent per a desenvolupar algu-

nes sèries televisives i altres crea-
cions extrateatrals.

I bé. Em fa l’efecte que un
talent no menys important en la
trajectòria de Dagoll Dagom és
la seua capacitat per a incorporar
altres talents al seu interés escè-
nic. Joan Lluís Bozzo, Anna Ro-
sa Cisquella i Miquel Peirel són
caps de repartiment d’un cartell
que inclou col·laboracions decisi-
ves de Jaume Sisa, Manuel Váz-
quez Montalbán, Xavier Bru de
Sala, Lauzier, Dorothy Parker,
Santiago Auserón, Pere Calders,
Àngel Guimerà, Lapine, Mercè
Rodoreda i tantes altres figures
de cultura i memòria tan intenses
com extenses i d’una oportunitat
sense fissures.

Tot sembla indicar que Dagoll
Dagom no va voler, des del princi-

pi, limitar-se a comptar amb els
seus efectius en nòmina, de mane-
ra que va ampliar les seues
col·laboracions, no per incorpo-
rar al projecte a figures oripella-
des, sinó amb el propòsit més im-
portant de no ser aliens a qualse-
vol succés cultural que es pro-
duïra en el seu entorn d’ambició
estètica. Caldrà reconéixer sense
fissures que aqueix és també un
dels mèrits més significatius d’una
companyia escènica ja històrica. I
es pot vaticinar que aqueixa his-
tòria no ha fet més que començar.
Quan els entrebancs gairebé no
són significatius i les troballes
il·luminen tota una trajectòria, el
futur sembla disponible. Entre els
desitjos de Joan Lluís Bozzo hi ha
el de muntar alguna cosa a Valèn-
cia. A veure si algú li fa cas.

De llarg recorregut

A l’esquerra, una escena d’Antaviana, que fou el gran èxit de la companyia Dagoll Dagom. A la dreta, Joan lluís Bozzo. / EFE / GUIDO MANUILO

L’obra ‘Còmica
vida’ és molt més
sarcàstica que tot
l’anterior

Una escena de Mikado, l’opereta de Gilbert i Sullivan que Dagoll Dagom va adaptar. / MARIA MORENO
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