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Ricard Salvat

L
M a n u e l V á z q u e z M o n t a l b á n

a mort de Maria Antònia
Pelauzy i l’homenatge a
Ricard Salvat em coinci-
deixen amb dos flash
back diferents però com-
plementaris d’aquella

cultura de la resistència construïda a
Catalunya a partir dels anys cinquanta.
Maria Antònia va ser durant tota la seva
vida una formidable agent de consci-
enciació social, dotada a més d’una
gran capacitat organitzativa, i va estar
darrere d’esdeveniments culturals crí-
tics i també de mobilitzacions que van
marcar una època. Però el meu primer
record la vincula al teatre independent
que aleshores sostenien grups que
–tant si es deien La Pipironda com Gil
Vicente– eren conduïts per forçats de la
ruta com Ángel Carmona, Nel·lo, Feliu
Formosa i Francesc Espinet, a la recerca
d’un teatre prohibit o senzillament se-
pultat sota les tones d’oblit que el
franquisme va llançar sobre el nostre
patrimoni cultural heterodox. La pri-
mera vegada que la vaig veure, Maria
Antònia interpretava, crec, una peça de
Salinas, La Taberna, en representacions
pseudo o decididament clandestines, i
els que érem joves, gairebé adolescents
seguidors d’aquells afanys, convivíem
en una molt especial i a vegades an-
goixant comunió dels sants, sotmesa a
tota mena de repressions.

I en coincidència amb el període
desvetllador del teatre independent
com a instrument de reconstrucció de-
mocràtica, apareix Ricard Salvat com a
rara avis, professor de filosofia però de-

cididament inclinat cap al teatre ales-
hores d’avantguarda a Europa i, molt
especialment, a la recerca d’una
transferència de significants i signifi-
cats a la deprimida realitat teatral ca-
talana. Era lògic que en temps de co-

incidències d’avantguardes estètiques
i polítiques, en els quals l’alliberament
de llenguatges i codis tenia un valor
polític, Salvat aportés un teatre que
abraça un espectre capaç de reunir
Piscator i Espriu, misteriós arc gairebé

teològic que Ricard Salvat i Maria Au-
rèlia Campany van aconseguir establir.
Fruit d’aquesta obstinació va ser la
conversió d’Espriu en un clàssic del
teatre català i còsmic, i a partir de l’è-
xit de Ronda de mort a Sinera qualsevol
muntatge de Salvat portava el marxa-
mo d’un teatre necessari en el marc
d’una cultura necessària.

Curiosa evolució la d’aquell teatre
catàrtic, ofert per directors de la im-
portància de Salvat i per autors que en
lluita amb la censura oferien l’espe-
rança d’una gran renovació l’endemà,
just l’endemà del final de la dictadura:
la paraula escènica ajudaria a recupe-
rar el llenguatge emancipatori. No va
ser així. Avui dia, autors teatrals que
aleshores van aconseguir grans èxits
malgrat les circumstàncies, són matè-
ria d’estudi en universitats d’arreu del
món, però no troben teatres o públic
per exhibir ni el que el van escriure en
el passat, ni el que consideren el seu
propi creixement com a autors. Tam-
poc Ricard Salvat ha tingut durant els
ja vint-i-cinc anys de democràcia el
paper magistral que va assolir durant
vint-i-cinc anys de resistència. Es va
produir alguna cosa semblant a passar
comptes, perquè, d’alguna manera, el
nou bloc cultural dominant, a vegades
fins i tot en nom de la democràcia de
mercat, l’única que aquest bloc real-
ment assumia, va voler liquidar o dis-
minuir persones i obres que exhibissin
una excessiva musculatura crítica. Van
ser temps de consensos i de pactes de
desmemòria, però ara, de sobte, com
acostumen a arribar les primaveres i
les rebaixes a El Corte Inglés, la Vir-
reina repassa cinquanta anys, cin-
quanta, de la vida teatral i cultural de
Ricard Salvat i ens permet així recu-
perar algunes dècades del que va ser
aquella reconstrucció de la raó demo-
cràtica, a partir d’un entramat de
clandestinitats i metàfores que con-
formen una de les parts més brillants
i exemplars de la nostra història.

LA PUNTA DEL DIT

Taules corcades
X a v i e r R o i g

U
n bon amic, propietari i cui-
ner d’un restaurant on es
menja molt bé, està fent una
estada d’aprenentatge amb

un xef suís. Aquest amic, abans d’obrir
el seu restaurant, s’havia format a les
millors cuines de Catalunya. M’explica
que allà on està fent ara l’estada són
dinou a cuina, de cinc diferents naci-
onalitats. L’anglès és la llengua de tre-
ball, és clar. En aquella cuina es pre-
paren plats fenomenals, d’una alta
qualitat. “M’he quedat de pedra!”, em
diu. “Ens pensem que som el melic del
món, però a Catalunya no he vist tre-
ballar com ho fan aquests individus.
Especialment alemanys i suïssos”. L’a-
nècdota ens torna a un dels temes re-
currents amb els quals tinc els meus
lectors castigats: cal sortir de casa, tas-
tar-ho tot, parlar idiomes i integrar-se,
per poder detectar que, a més de les
cassolades de la Barcelona mestissa i
bilingüe, al món hi ha altres coses.

Que a Catalunya hi ha bons cuiners
i restaurants? D’acord, però, contràri-
ament al que de forma interessada
diuen els diaris, cada cop menys. A la
degradació del sistema gastronòmic
català (al d’accés públic, però també al
privat de les llars) hi ha col·laborat
una falta d’educació del paladar que
comença a ser preocupant. Ara es co-
mencen a pagar les conseqüències
d’unes generacions criades en el mo-
nocromatisme gastronòmic més
avançat. Són daltonians gustatius.
Acostumats a menjar preparacions
poc matisades, gastronòmicament
planes, han adquirit un paladar que
només s’estimula amb gustos extrems
i xocants. Blanc, o negre. A tot això hi
ha ajudat, i hi ajuden cada dia, les
escoles. Perquè la gasòfia que servei-
xen fa que els nostres fills contemplin
una pizza amb coca-cola amb grans
esperances. Dels horaris escolars d’es-
morzar i dinar, millor que ni en par-

lem. Com amb l’AVE, en lloc d’apro-
ximar-nos a Europa ens acostem a
Madrid –això, consellera, és també
culpa de la ministra Del Castillo?–.
Com a conseqüència, massa indivi-
dus, educats amb un paladar caser-
nari, han començat a visitar restau-
rants (cars i dolents) i s’han incorpo-
rat a la moda de parlar de cuina per
fer-se l’interessant. Són gent forçosa-
ment guiada per recomanacions peri-
odístiques i rànquings de manuals
aberrants. I el fet és perillós, perquè
cap guiaburros ni cap cuiner, per ex-
cepcional que sigui, podrà desempa-
llegar-nos d’aquesta plaga. Si em per-
meten tornaré, només un instant, als
nostres corruptes consistoris, i els
posaré el símil dels arquitectes. Hem
tingut, i tenim, grans arquitectes.
Professionals que són cridats d’arreu
del món per fer feines importants.
Molt bé. Però, oi que aquest fet no
ens salva de tenir els pobles més

lletjos d’Europa? Dons així estem.
Per donar solució al fet que la ma-

joria de catalans ja no tenim criteri per
detectar que un restaurant és una
porqueria, i que un vi és millor fer-lo
servir com a desembussador del vàter,
han aparegut els crítics i les guies. Jo,
ja els ho dic ara, no llegeixo cap crò-
nica gastronòmica des que el senyor
Nèstor Luján ens va deixar. Perquè el
periodisme gastronòmic s’ha prostitu-
ït. Fa tres setmanes vaig sopar a Nova
York amb l’amic Colman Andrews, que
és l’editor, per a mi, de la revista de
gastronomia més rodona que existeix:
Saveur (www.saveur.com). Aquest senyor
coneix el nostre país de fa molts anys
(va viure aquí), i em comentava que la
corrupció dels crítics gastronòmics
catalans comença a ser coneguda in-
ternacionalment.

Els ho il·lustraré amb una anècdota.
El restaurant d’aquest amic meu cui-
ner, amb el qual començava aquest
escrit, va merèixer una notícia en un
diari de Barcelona. Doncs bé, la perso-
na que va escriure l’article mai va
aparèixer pel restaurant. Això sí, va
rondinar perquè l’establiment no té
pàgina web, i va demanar que li envi-
essin una carta de menú per fax! Ja
veuen, doncs, que a taula, a més de
determinats polítics i determinats
constructors, hi seuen altres corruptes.
Fins i tot, membres del periodisme
gastronòmic virtual.

■ Xavier Roig. Enginyer i escriptor


