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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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