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D Ò X I E S

L’exposició Salvat
À L E X B R O C H

A
la Virreina, aquestes darrers
mesos, hi ha hagut una expo-
sició sobre Ricard Salvat. Com
tot esforç per donar a conèixer
una obra diversa com la de Ri-

card Salvat és important però, també,
insuficient. Moltes coses han quedat
apuntades i d’altres, mínimanent asse-
nyalades. Ha primat, per exemple, el di-
rector, l’home de teatre sobre el teòric o
l’investigador. En principi sembla lògic,
però la migrada bibliografia que recollia
la part final de l’exposició deixa mal
gust. També el catàleg que recull, bàsi-
cament, la fitxa d’estrenes, ha estat una
ocasió desaprofitada. Els textos publicats
són testimonis d’amistat, informen però
no obren ni tanquen res de nou.

Salvat té una bibliografia pròpia im-
portant i, a més i sobre ell, només en
l’àmbit català, ja s’han escrit treballs que
ajuden a situar i comprendre millor la
seva obra. N’esmento tres. El pròleg a
Escrits per al teatre (Institut del Teatre,
1990), de Maria-Josep Ragué; el próleg de
Ferran J. Corbella a Quan el temps es fa espai
(Institut del Teatre, 1999) i la llarga con-
versa-entrevista de J.M. García Ferrer i
Martí Rom, Ricard Salvat (Enginyers In-
dustrials de Catalunya, 1998). Aquesta
darrera és molt útil perquè és el mateix
Salvat qui s’explica i explica el procés
seguit. El pròleg de Ragué, com un dels
primers textos d’abast global, establia
unes primeres bases d’interpretació d’u-
na obra àmplia i diversa. I el pròleg de
Corbella ens dóna una informació molt
útil i imprescindible per conèixer l’evo-

lució de l’altre Salvat. No tant el director
escènic com el teòric, l’investigador i
l’autor dramàtic.

Com a investigador, Salvat escriu tres
libres que són un ampli panorama del
teatre universal i català dels segles XIX i
XX: El teatre contemporani (I i II) (1966), El
teatro de los años setenta (1974) i El teatro
moderno (I) (1981), en els quals és força
evident i perceptible la defensa del teatre

objectiu i èpic. Com a dramaturg, Salvat
documenta la primera meitat del segle
XX amb Adrià Gual i la seva època (1972),
Salvat-Papasseit i la seva època (1981) i Cas-
telao e a sua època (1969). Sense oblidar,
d’altra banda, l’especificitat de Ronda de
mort a Sinera (1966). Com a director re-
cordem Els meus muntatges teatrals (1971).
I com a teòric, conferenciant, polemista
i publicista la seva principal obra queda
recollida en els llibres Escrits per al teatre i
Quan el temps es fa espai, que inventarien i
recullen una àmplia bibliografia seva no
vista a l’exposició de la Virreina.

A l’exposició quedava clar, però, que la
preocupació per la plàstica en Salvat és
una constant, com bé demostren tots els
escenògrafs que col·laboraren a l’EADAG.
Doncs bé, aquesta aportació ara queda
reflectida en un magnífic i recent llibre,
Els artistes plàstics de l’EADAG (2003), publi-
cat per la Diputació de Barcelona que,
justament, ressegueix la història plàstica
de l’EADAG i l’obra dels artistes plàstics
que hi col·laboren, presentats per Joan
Abellan: A. Ràfols Casamada, M. Girona,
F. Slèvia (Fabià Puigserver), J.M. Subi-
rachs, A. Tàpies, A. Cardona Torrandell, J.
Guinovart, J. Pla Narbona, J.J. Tarrats i els
germans Pericot, principals represen-
tants de l’avantguarda catalana dels anys
60. És un bon camí per entrar en el co-
neixement de la història de l’EADAG,
com també ho és el text memorialístic de
Joan Anton Codina que recull el llibre.
Aproximacions parcials a una història, la
de l’EADAG, encara no escrita i que algú,
algun dia o altre, haurà de fer.

I L L E S P E R D U D E S

Honestedat
intel·lectual

M I Q U E L D E P A L O L

E
ls he de fer una confessió
sobre un afer que fa un
temps veia de manera intu-
ïtiva, però ara, quan ja fa
unes dècades que brego en

el gremi de la lletra, puc encarar so-
bre l’estadística més aclaparadora.
Quan sento algú dient que és honest
per damunt de tot, que és incorrup-
tible en les idees, que actuarà amb
tota la fermesa del món, ja em poso a
tremolar, igual com quan sento algú
que diu “ara seré sincer de debò”, em
preparo per sentir una grolleria.

No parlo de diners, d’amistat, d’a-
fectes personals. En aquests terrenys,
l’honestedat, la decència, com el valor
en la mili, ja se suposa. Parlo d’una
cosa més ambígua, sovint difícil de
destriar fins i tot per un mateix. Parlo
de l’honestedat intel·lectual. Després de
30 anys d’ensurts i malentesos, els he
de confessar que són més borrosos que
mai els dominis d’allò en què puc estar
d’acord i allò en què, si manifesto les
meves idees, per aquest fet em veuré
separat d’aquest o de l’altre col·lega.

Sembla que, en principi, hauria de
ser fàcil distingir entre el que són
idees generals sobre la matèria tracta-
da i el que són opinions i judicis de
valor sobre individus. Abans de dir res
més, aclarim que no em refereixo no-
més a la crítica literària; l’abast del
fenomen és més general. Hi ha punts
en què la posició està tan identificada
amb l’individu, que es fa indeslligable
una cosa de l’altra. Per descomptat
que sempre serà lloable dir el que es
pensa, i per passiva reprobable men-
tir, enganyar l’interlocutor o el lector.
També és clar que quan es parla entre
amics en privat és del tot injustifica-
ble, si un creu que l’altre s’equivoca,
deixar de dir-l’hi. ¿Però com s’apreci-
arà aquesta mateixa opinió expressa-
da en públic, incidint en els resultats
en el parer d’altres que no van a favor,
sinó tot al contrari?

Tot el que en teoria semblaran ob-
vietats, es converteix en la pràctica en
una tremenda pista de patinatge, on
es pot arribar a confondre honestedat
amb mesquinesa, franquesa amb des-
lleialtat. Que un convidat malparli de
l’amfitrió, ¿és transparència o és mala
educació?

Els croats dels principis acaben
convertits en inquisidors, i el pitjor de
tot és que al final resulta que tanta
puresa tampoc ha estat tal. Els herois
de la honestedat sempre acaben tenint
un parell d’esquelets amagats a l’ar-
mari, així que potser val més que tots
plegats siguem una mica més humils
i contemporitzadors. Com se’n diu,
d’això? El que per uns serà pietat i
compassió, per d’altres serà relaxa-
ment de principis, desídia i corrupció.
I amb això sembla que he pres un
partit, i tampoc no és així del tot: he
pres el partit del dubte sistemàtic, de
l’anàlisi de cada situació, de sospesar
pros i contres de cada cas.

Aquest cronista no té una conclusió.
La qüestió és tan personal, que cadas-
cú en pot treure la seva. Per mi, l’a-
mistat és una raó per no acabar de dir
en públic el que penses molt menys
nociva des de qualsevol punt de vista
que l’interès material, que les consig-
nes empresarials i que la por a les re-
presàlies. Tot i que per molts resultarà
menys comprensible.

E N I G M Í S T I C A

2 anys, 7 mesos i 1 dia
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

E
l títol no és cap condemna sinó
el temps que ha resistit un
criptograma abans de ser des-
xifrat. El vaig plantejar en
aquesta columna per Sant Jor-

di del 2001, una mica escaldat després
que els lectors haguessin resolt en quatre
dies l’enigma anagramàtic que figurava
a les cobertes de Verbàlia (Empúries i Pe-
nínsula). Les dues versions havien sortit
al mercat el 27 de novembre del 2000 i
aquella mateixa setmana ja van comen-
çar a arribar cartes amb el vers d’Ausiàs
March de l’edició catalana i el de Juan de
la Cruz de la castellana. Després de re-
produir el famós criptograma que Poe va
incloure al conte L’escarabat d’or, explica-
va la meva frustració per la rapidíssima
resolució de l’enigma de Verbàlia i plan-
tejava el nou. L’article es deia Elemental,
estimat Sant Jordi i hi escrivia: “Sospito que
el d’avui és una mica més difícil, i aquest
cop no penso revelar-ne la resposta fins
que algun lector no me l’enviï o s’arris-
qui a publicar-la a la secció de cartes al
director. Només llavors diré si sí o si no.
No hi ha cap més pista i l’únic premi que
ofereixo és el plaer de resoldre’l. O el
neguit de quedar-se a l’escapça”. Feia:
5723 9253 9987 2368 5135 3331 8975
8595 5911 6538 1568 5791 8882 5720
7357 1153 9228 2368 1613 1022 7106
2015 1687 1653 8169 2156 8538 8899
2453 9275 1822 1799 1568 7979 4536
7375 8141 0223 3168 3527 7356 7182

3765 3102 9216 2922 6527 7575 1689
2979 1123 6883 2388 8921 6992 242.

Aviat vaig adonar-me que aquella ve-
gada era més difícil. Com qui no vol la
cosa, van anar passant els mesos. El 18
d’abril del 2002 vaig republicar-lo en
aquesta secció sota el títol Un any d’espera
i el 17 d’abril d’enguany hi he tornat en
una altra columna titulada Dos anys
d’espera. Alguns lectors (Joan Capó, Mar-
ta Xufré, Ferran Ávila, Jordi Serra, Su-
sanna Coll) van fer-ne aproximacions
fallides. Només l’editor Enric Borràs
semblava que n’hagués descobert la
clau. Però res. Vull destacar especial-
ment les imaginatives hipòtesis que
m’ha fet arribar la Gabrielle Deakin en
el decurs d’aquests dos anys i mig, per-
què em consta que hi ha dedicat molt de
temps i energia. Però el cert és que el
criptograma ha resistit fins a aquest
mes d’octubre.

En un correu electrònic enviat a
quarts de tres de la matinada, el pro-
fessor de matemàtiques Josep Maria
Martí em dóna la solució correcta. Mar-
tí, que és un campió escrablista i bon
amic, m’explica amb total transparèn-
cia el procés de desxiframent. Després
de provar totes les claus possibles, un
comentari de l’Enric Borràs durant una
partida de Scrabble el va posar sobre la
pista. Borràs havia explorat la via de la
taula d’elements químics de Mendelèiev
(per allò de l’Elemental, estimat sant Jordi

del primer article), però que s’havia en-
callat. Martí va intuir el perquè. Borràs
pretenia associar una lletra a cada dues
xifres, quan els nombres atòmics de ca-
da element poden tenir-ne d’una (hi-
drogen, 1) a tres (laurenci, 103) i els seus
símbols també varien d’una lletra (hi-
drogen, H) a dues (sodi, Na). Per tant, va
aplicar la cintura verbívora. Ho descriu
així: “Si tenia quatre xifres, per exemple
1234, anava provant les combinacions
12+34, 123+4, 1+234, 1+2+34 per fer les
substitucions fins a trobar trossos de
text amb sentit. Quinze minuts després
tenia la frase enllestida. L’Enric no va
tenir prou habilitat però va ensopegar
amb la idea feliç. Jo, infeliç, li vaig haver
de manllevar hàbilment”.

Som-hi, doncs. 5723 9253 9987 2368
5135... 57-lantani-La, 23-vanadi-V, 92-u-
rani-U, 53-iode-I, 99-einsteni-Es, 8-oxi-
gen-O, 7-nitrogen-N, 23-vanadi-V, 68-er-
bi-Er, 5-bor-B, 13-alumini-Al... i així fins
al final. La solució feia: “L’AVUI ÉS ON
VERBÀLIA S’HA CREAT AMB PASSIÓ PER
LA PARAULA CATALANA I UNIVERSAL.
NO CONEC CAP SOLUCIÓ SUPERIOR A
ESCRIURE ARTICLES PER A UN PÚBLIC
TAN BO. SI NO HE ASSOLIT ENTABA-
NAR-VOS I NO US HEU FET ENRERE SOU
FAUNA VERBÍVORA...” i vuit lletres més
plenes d’estimació (va, treballeu una
mica, ni que sigui començant pel final!).
Ja he començat a preparar un nou
criptograma.


