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He anat a veure l’obra de Mercè Rodore-
da, Un dia. Mirall trencat, dirigida sà-
viament per Ricard Salvat, a partir de
l’hàbil adaptació de Manuel Molins i el

mateix director. El Teatre Borràs estava ple com
un ou. Tres hores intenses de representació, ser-
vides per la Companyia El Corral de l’Olivera,
amb interpretacions brodades de Rosa Novell,
Rosa Vila, Anna Sahun, Daniela Freixas, Arace-
li Bruch, per citar-ne només algunes, i un mun-
tatge eficaç gràcies als bons oficis d’un equip ar-
tístic i tècnic de primera línia. I l’èxit de la repre-
sentació té encara més mèrit si ens fixem en la
complexitat del material rodoredià amb el qual
tots han hagut de treballar.

SALVAT HA FET EXACTAMENT EL QUE CALIA: per una
banda, demostrar el talent inqüestionable de
Mercè Rodoreda com a autora teatral, i per
l’altra, deixar-nos experimentar l’actualitat in-
negable de la seva obra dramàtica. Ras i curt,
Ricard Salvat ha cregut en el talent dramàtic
de Mercè Rodoreda. I el veterà director ho ha
volgut demostrar de la millor manera possible,
que és atrevir-se a fer-ne una lectura actual,
una lectura des del 2008. A més, cal afegir que
és una lectura actual i actualitzada, perquè el
director ha llegit fidelment Un dia, una obra
dramàtica datada el 1959, i l’ha complementa-
da a partir del seu posterior desenvolupament
en prosa narrativa a la novel·la Mirall trencat,
publicada l’any 1974. Per una altra banda, salta
a la vista que Salvat també ha consultat tota la
literatura crítica sobre la personalitat, l’obra i
l’època de Rodoreda perquè no passés per alt
cap matís significant.

TORNEM-HO A DIR: SALVAT HA CONFIAT plenament en
la dramaturga Mercè Rodoreda. La gran majo-
ria de lectors i estudiosos adopten una actitud
més aviat pedant i displicent, i consideren la
producció teatral i poètica de Rodoreda com a
marginal o menor i, en tot cas, exclusivament
dependent de la seva obra narrativa. Salvat no
comet aquest error i considera Rodoreda una
narradora, dramaturga i poeta completament
consolidada.

I TAMBÉ TORNEM-HO A DIR: SALVAT HA MUNTAT una Ro-
doreda actual. No ha fet preciosisme escènic ni
ha tractat l’obra dramàtica de Rodoreda com
una troballa arqueològica amb la qual estem obli-
gats a carregar per les pressions incessants del
centenari del naixement de l’autora aquest any.
Ja ho ha dit ben clar Salvat en un impagable text
al programa de mà: “Feia temps, anys, que tenia
el desig, la il·lusió, gairebé el deure, de posar en
escena una obra de Mercè Rodoreda”.

SALVAT RECONEIX EL GRAN VALOR DE L’OBRA dramàtica
de Rodoreda, perquè fa anys que la llegeix a fons
amb intel·ligència i independència, lliure de tots
els prejudicis absurds, fruit de la ignorància, que
pengen com una llufa a l’esquena de la nostra au-
tora. El director sap perfectament que les obres
teatrals de Rodoreda tenen una gran complexi-
tat pel que fa a contingut i forma, que situen l’au-
tora com a clàssica moderna de l’escena catala-
na: clàssica en el sentit que toca aspectes pro-
funds de la condició humana que sempre

nodriran les successives generacions d’especta-
dors i lectors. Per aquesta raó, Salvat no dubta
gens a l’hora d’establir paral·lelismes entre Sha-
kespeare i Rodoreda.

DAVANT DEL LLUÏMENT DE SALVAT, se’ns imposen dues
preguntes una mica incòmodes. Com és que un
director de la solvència provada de Salvat ha tri-
gat tants anys a poder arribar a muntar una obra
de Rodoreda? En aquest sentit, recordem que la
primera estrena d’una obra teatral de Mercè Ro-
doreda data de l’any 1979, quan Araceli Bruch
va escenificar L’Hostal de les tres Camèlies, en
vida de l’autora. I a partir del desè aniversari de
la mort de la dramaturga, el 1993, s’han anat es-

trenant les altres. I, com és que Salvat ha es-
trenat al Teatre Borràs, amb tots els respec-
tes, i no al Teatre Nacional de Catalunya? Do-
nada l’ocasió solemne única de la celebració
del primer centenari del naixement de Mercè
Rodoreda, 1908-2008, hauria estat la cosa
més lògica i més comprensible que la gran es-
trena rodorediana es fes a la Sala Gran del
TNC. Però no. El TNC va preferir inhibir-se
directament davant el repte d’un muntatge
d’una obra dramàtica de Rodoreda i va prefe-
rir la sortida fàcil d’una adaptació, fatigosa i
de poquíssima volada intel·lectual, de la
novel·la més popular de l’autora, La plaça del
Diamant. En un mot: no van confiar plena-
ment en l’obra dramàtica de Rodoreda.

UN TEATRE NACIONAL, DEL PAÍS QUE SIGUI, té l’obliga-
ció política, artística, intel·lectual i moral de
muntar correctament un repertori de clàssics
moderns de l’escena. I no s’hi val l’excusa ba-
rata de fugir d’estudi declarant que l’obra no
té ganxo per a un públic actual. Un teatre naci-
onal ens ha de fer veure i viure l’actualitat dels
clàssics moderns. I si no ho poden fer, tenen
només una solució: plegar i cedir el lloc a qui
confia en dramaturgs com Rodoreda.

VULL VEURE MUNTATGES SÒLIDS de tots els clàssics
catalans moderns com ho he pogut fer ara amb
Ricard Salvat i la seva Mercè Rodoreda.

REFLEXIONS SOBRE L’OBRA
‘UN DIA. MIRALL TRENCAT’

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Plenaconfiança

“Salvat ha fet el que calia: per
una banda, demostrar el talent
inqüestionable de Rodoreda
com a autora teatral, i per
l’altra, deixar-nos experimentar
l’actualitat innegable de la seva
obra dramàtica”

AL PEU DEL CANÓ

Surrealisme
lingüístic

Sebastià
Alzamora

Diu que diumenge passat, els
entranyables Ciutadans/Ciu-
dadanos, en companyia del
PP de Catalunya, van convo-
car una manifestació a
favor del bilingüisme i en
contra de la imposició esta-
linista del català que pateix
la bona gent d’aquest país.
Com que sembla que van
arreplegar poqueta parrò-
quia, se m’acut que potser
el missatge d’Albert Rivera
i companyia s’està tornant
tebi a força de repetir-lo, i
que els convindria refor-
çar-lo amb algun argument
prou potent. Doncs cap
problema: a Mallorca ha
aparegut un nou valent, de
nom José William Vega
García, i president d’una
associació d’immigrants
colombians coneguda com
a Asocolombia, que afirma
que l’ús del català a les esco-
les porta el jovent al con-
sum de les drogues. Tal
com ho llegeixen: segons el
raonament del senyor
Vega, l’ensenyament en ca-
talà fa que els nois que no
parlen aquesta llengua es
desmotivin i acabin practi-
cant l’absentisme escolar,
amb la conseqüència que,
de tanta estona que passen
al carrer, fàcilment cauen
en el consum d’estupefa-
ents. No em diguin que no
és fascinant: abans, per ar-
ribar a les drogues dures, se
solia dir que es començava
pels porros, però ara n’hi
ha prou de rebre classes en
català. L’associació del se-
nyor Vega també té engega-
da una campanya amb l’es-
lògan No compres si no en-
tiendes, per boicotejar els
productes etiquetats en ca-
talà. En fi, jo crec que els
amics de Ciutadans farien
bé d’estudiar les idees del
senyor Vega, i qui sap si fit-
xar-lo: és un consell gratis,
perquè després diguin que
els tenim tírria.
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