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No ho tornaré a fer.
Aquesta serà, de debò,
l’última vegada, si més no
durant un bon temps.
Però és que precisament
aquesta setmana m’ha
caigut a les mans el breu
assaig d’André Compte-
Sponville Montaigne y la
filosofía, publicat per
Paidós. I no em puc
resistir de parlar-ne. Ja
saben que tinc debilitat

per l’autor dels Assaigs, a
qui he dedicat un
diccionari divulgatiu. Per
justificar l’obra, i parlant
del savi francès del segle
XVI, jo afirmava que “és
molt més que un savi”. I
em quedava tan fresc.
M’ho va fer notar el cap
d’Opinió d’aquest diari,
David Caminada. Doncs
bé, la resposta me la
serveix en safata Comte-

Sponville. Segons l’autor
de llibres com L’ànima de
l’ateisme, “el que
Montaigne ens diu és que
no és un savi, en el sentit
que Sòcrates, Epicur o
Zenó podien ser-ho”,
sinó que la seva és “una
altra saviesa, menys
heroica, menys forta,
menys segura d’ella
mateixa, una saviesa per
als que no són savis (...),

per a la gent ordinària,
per a vostès i per a mi,
una saviesa per la vida
tal com és, tendra i fàcil
de trastornar (...), una
saviesa tota ella en
moviment, flexible i
lleugera (...) plena de
misericòrdia, de
benevolència, just amb
l’humor i la
despreocupació
necessàries, una saviesa

somrient i humil, una
saviesa apacible i dolça”.
És a dir, que Montaigne
és filòsof i savi en el
sentit que és un mestre
de vida. Per cert, que,
segons Compte-Sponville,
“el que és molest, en el
cas de Montaigne, és que
les ganes de citar-lo són
massa fortes”. Que és
precisament el que em
va passar a mi.❋

M
he llegit amb
reverència el pròleg
que Ricard Salvat va
escriure per
introduir la seva
novel·la, Animals
destructors de lleis,
que l’editorial

Meteora ha ressuscitat 50 anys després
d’haver estat publicada de manera
clandestina, perquè la censura hi va dir la
seva. Acabava de veure en Salvat de cos
present, a la vetlla, i vulgues que no això li
donava a les seves darreres paraules
impreses un to solemne que ell segurament
no devia buscar. I els donava sobretot un
sentit testamentari. Doncs bé: crec que hi ha

alguna cosa, alguna frase, que explica molt
bé qui era Salvat. Jo no he estat mai amiga
seva: ens saludàvem amb afecte, però des
d’una cordial distància. L’havia tractat molt,
anys enrere, quan jo feia crítica de teatre,
però els últims anys amb prou feines
coincidíem, i sovint era al metro, perquè
érem veïns a les Corts.

Salvat era molt suau en el tracte, molt educat,
però els ulls ensenyaven malfiança. La vida li
havia donat algun cop dur, començant per l’època
i la circumstància que va haver d’entomar, com
tothom de la seva generació. Ara sembla una
bajanada, però aprendre, crear i projectar sota
una dictadura criminal, que a sobre pretén
destruir la teva cultura, no és cosa que es paeixi
amb facilitat. I menys si tens l’ambició, entesa

com a exigència, que tenia Salvat. El cas és que
Salvat mirava el món una mica de gairell, com
preparant-se per al mal temps. Aquests dies s’ha
parlat molt d’una pretesa marginació, o si voleu
obliteració, de Salvat, i no hi estic d’acord. Salvat
no estava ni aïllat ni oblidat: havia rebut les
merescudes medalles institucionals i tenia
reconeixement professional. No era aquest el
problema.

El problema és que Salvat no ocupava el lloc
central que li hauria correspost i que ell sabia que
li pertocava. Era un home transcendent, seriós:
sabia la vàlua del que havia fet. El pròleg
esmentat ho traspua: parla de com coses com el
Teatre Viu o la pròpia novel·la s’havien esvaït. No
en parla ningú, diu. No està ressentit: ho constata,
una mica estranyat. I no és que la cultura del país
no l’hagués castigat amb una certa incomprensió
en altres moments. El Festival de Sitges, per
exemple: el trituràvem, joves com érem, sense
entendre que un certamen de risc com aquell ha
de tenir coses sublims i també nyaps. Però
nosaltres vam ser una generació difícil, perquè
estàvem en contra de tot per principi, per instint, i
en Salvat era una altra cosa. Era una altra saviesa.
Per cert, aquesta quinta salvatge i intransigent, la
dels 70, és l’autèntica generació perduda del
teatre català, perquè ha estat expulsada dels
escenaris, amb l’excepció d’en Papitu Benet i,
menys, del Ramon Gomis.

El que vull dir és que Ricard Salvat no
acabava d’entendre que Catalunya s’ha venut
a la frivolitat. I que en aquest marc lleuger ell
no podia ser mai un referent. Els referents
catalans són la creativitat exacerbada i un pèl
retòrica de Ferran Adrià o la intel·ligència
emocional de Pep Guardiola. Per no dir
l’alegre disciplina de la Nina! Són valors, no
dic que no, però el pes intel·lectual hi és
gairebé impalpable. Ricard Salvat era pedra
picada. Amb aquest món català d’avui no
sabia com fer-s’hi, no sabia com tractar-lo.
Per això se’l respectava, però no se’l mimava.
I, les coses com siguin, Salvat havia arribat a
una edat en què tothom es mereix una mica
de manyagueria. O, si més no, que li
haguessin donat les gràcies.❋
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