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CULTU A

L
a sala és plena de gom a gom.
Gent gran, gent de mitjana edat,
força jovent i jo, amb molta
curiositat davant un espectacle
de tres hores. El reixat d’un
casalot rep els espectadors
matiners i ja et fa pensar en el
món rodoredià, en el món de

Mirall trencat, i penses vejam què m’oferiran. I vet
aquí que la història comença al casalot, amb la
presència mai no desitjada de les rates.

En tres hores veiem el món de Rodoreda, la
història de diverses generacions d’una família, tot
allò que apareix a la coneguda novel·la Mirall
trencat i a la desconeguda obra teatral
Un dia, que és una mena d’embrió de
l’anterior.

Però avui no parlaré de Rodoreda.
Avui vull parlar de Ricard Salvat
perquè Un dia. Mirall trencat m’ha
semblat una obra concebuda de
manera magistral per Ricard Salvat i
per Manuel Molins. Sembla ser que
Salvat feia anys, molts anys, que anava
darrere d’aquest projecte que, es
percep de seguida, no té res
d’improvisat. Salvat és l’exemple de
feina ben feta, de treballador
infatigable que va darrere del seu
somni amb constància i rigor, i que se
sap envoltar de professionals als quals
empelta el seu entusiasme. Perquè Un
dia. Mirall trencat és un espectacle
gran, immens, on direcció d’actors,
coreografia, escenografia, vestuari,
llum, so... són extraordinaris. On la
música que se sent està sempre al
servei de la narració i de la
dramatització de cada escena. On tot
plegat és un plaer per a la persona
àvida de sentir explicar històries. Per
a mi, una de les coses més valuoses,
a part d’explicar amb saviesa
històries que apareixen
desordenades en el temps, és que
Salvat, el repartiment i tot l’equip
artístic han sabut entrar en el món,
en l’ànima lírica de Rodoreda. No
entenc com aquesta obra no s’ha
programat al Teatre Nacional. Si
justament la principal raó de ser d’un
teatre nacional és assumir espectacles
amb la volada i el pressupost del que
Salvat i els seus han muntat, m’imagino
que amb molt de risc econòmic.

I ja que hi som posats, em ve de gust dir que

Ricard Salvat és un home que admiro des de fa
molts anys per la coherència, el rigor i la passió
amb què ha desenvolupat la seva carrera de
director teatral, de dramaturg, d’animador
d’iniciatives, de creador d’espectacles; breu:
d’home de teatre.

En vaig començar a ser conscient quan el 1965
va estrenar Ronda de mort a Sinera. Una cosa
eren els contes d’Espriu; una altra, l’adaptació
teatral de Salvat. Va ser llavors quan vaig
començar a aprendre la importància que té, en
art, la mirada sobre les coses. Parlo de fa més de
trenta anys; era una època de bullici i
efervescència en el panorama teatral

català, lligat als problemes de la censura de la
dictadura. Feia poc que s’havia creat l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual; Bertolt Brecht començava a
ser conegut entre nosaltres gràcies a un jove
Ricard Salvat a qui vaig començar a respectar i
admirar sense conèixer-lo.

I un dia el vaig conèixer personalment. Els fills
del pla Maluquer, dels estudis de filologia catalana
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
de Barcelona, vam tenir el privilegi de poder
comptar amb Ricard Salvat en la seva faceta de
professor. Jo el vaig tenir com a professor de
literatura contemporània i el recordo de manera

nítida, exigent, puntual, profund, obrint
portes als que estàvem assedegats d’una
mica de coherència en les nostres moltes
lectures desordenades. Salvat, al rigor i
coherència, hi va afegir un element que
ha fet que avui encara el recordi com a
professor: ens va regalar passió: passió
pel text; passió pel món creat; passió per
la literatura. Aquesta mena de mestres,
que són capaços d’aquest grau de
comunicació, són els que queden i per
més anys que passin, continuen sent
referència en la teva vida. En tinc uns
quants, però no gaires.

Hem estat molts anys orfes de Ricard
Salvat i no entenc per què. És clar que
per Europa l’han aprofitat perquè no ha
parat de treballar en petits i grans
projectes; pregunteu als hongaresos què
els va semblar la seva recreació de La
tragèdia de l’home, d’Imre Madách, on
va involucrar un centenar de
professionals. Em sembla molt bé que
Salvat vivifiqui el teatre europeu; però jo
vaig viure els seus esprius, el seu
villalonga o el seu wagner; i
l’organització del Festival Internacional
de Teatre de Sitges i la creació de l’AIET. I
no entenc com és que en cap dels grans
projectes estructurals i institucionals de
la vida teatral no s’hi ha comptat.

Salvat no deixarà mai de fer teatre ni
de viure per al teatre. Mai: és la seva
vida. Ho hem pogut constatar aquesta
tardor al teatre Borràs de Barcelona i
amb Rodoreda. Per cert, les rates de
l’inici de l’espectacle reapareixen al final
de manera insòlita quan entenem que la
filla de Teresa Goday frisa per fer
enderrocar el casalot per fer-hi construir
pisos. Gran Mercè Rodoreda. Gran
Ricard Salvat. ❋

Jaume Cabré

Ricard Salvat
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