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ment i només fa un exercici, que
es troba a la majoria de les cartes,
que consisteix a carregar-se tot i
tothom, de Pedrolo a Foix pas-
sant per Salvador Espriu. Crec
que és oportú recordar que en
Sales posava la paraula geni amb
una actitud menyspreadora, com
es pot veure en aquestes paraules
transcrites d’una altra carta a la
Rodoreda: “Són els de Destino
que van proclamar geni en Pedro-
lo –geni en totes les lletres, en lle-
tres de motllo–: ho han vist els
meus propis ulls; geni l’Espriu,
geni en Foix, geni en Perucho i
ara geni l’Espinàs”.

El fet és que va caure molt ma-

H
e rellegit ara, pràcti-
cament cinquanta
anys després,
aquesta novel·la.
M’ha fet una im-

pressió molt estranya, com si fos
una mena de realitat molt allu-
nyada de mi i, a la vegada, és clar,
molt pròxima. Alguns fragments
no els recordava.

Penso que haver tingut, du-
rant tants anys, aquesta novel·la
en l’oblit ha estat un fet molt cu-
riós i molt revelador de certs me-
canismes del nostre món cultu-
ral. Que jo sàpiga, no n’ha parlat
ni s’hi ha referit ningú, és com si
no hagués existit mai. No havia
tingut cap mena de presència a
cap nivell, malgrat que algunes
persones l’havien defensat amb
entusiasme. Voldria recordar, per
exemple, que un crític que signa-
va E. i que no puc recordar qui
era s’hi va referir a Destino a la
secció Panorama de Arte y Le-
tras (24-11-62), tot dient: “‹Ani-
mals destructors de lleis›, libro
que supone la introducción de
un nuevo escenario y una nueva
temática en la narrativa catala-
na. Los pasos que da un mucha-
cho catalán en Alemania sirven
para mostrarnos dos modos de
entender la vida”. Hi ha també
qui em deia que era la primera
novel·la europea de després de la
Guerra Civil.

M’adono que aquest any 2009
hi ha dos fets molt sorprenents
en relació amb la meva feina.
D’una banda, l’interès dels edi-
tors de Meteora per la meva
novel·la, i de l’altra, la publicació
del llibre El Teatre Viu, una resis-
tència cultural, d’Enric Ciurans.
En aquest assaig històric s’estu-
dia la trajectòria del Teatre Viu
(TV, en aquell moment encara no
hi havia televisió i, per tant, la
sigla només era nostra), 1956-
1962, una empresa teatral crea-
da per Miquel Porter i per mi, i
que va tenir, diria molt humil-
ment, un impacte extraordinari,
sorprenent en aquells anys tan
grisos. Mai ningú no ha parlat del
que fou l’aportació del TV. Cap
dels estudis que s’han publicat
sobre història del teatre català no
ha mencionat mai aquest movi-
ment que va ser molt més que un
pur grup teatral. Va tenir una
projecció sociològica molt consi-
derable pel que era aquella època.
Al volum 22 de l’Enciclopèdia Ca-
talana hi ha una curta referència,
que en el fons no dóna notícia de
la importància que la proposta va
tenir, i Jordi Coca s’hi refereix
adequadament en el seu assaig
L’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona (1978).

En definitiva, de manera molt
divertida, s’ha hagut d’esperar

molts anys perquè tant l’empre-
sa teatral com la novel·la de jo-
ventut trobessin llum en el mo-
ment actual.

Aquesta novel·la va ser prohi-
bida per la censura espanyola, no
hi va haver manera que la deixes-
sin publicar, malgrat que alguns
amics varen fer gestions perquè
es tragués la prohibició. No hi va
haver manera.

Per sort als anys 60 solia venir
per aquí, amb certa freqüència,
Odó Hurtado, novel·lista i home
de negocis que s’havia hagut d’exi-
liar a Mèxic. Ens vàrem conèixer.
Ell seguia molt puntualment el
que passava a la cultura de casa
nostra i un dia em va preguntar
per la meva obra. Jo li vaig expli-
car el que m’havia passat i li vaig
comentar el desencís i el senti-
ment de ràbia en què em trobava.

Va ser rapidíssim, no s’ho va
pensar ni un moment. Tot som-
rient em digué: “No està tot per-
dut, si aquí no us la deixen publi-
car, la publicarem a Mèxic”.
Em vaig quedar, com és lògic,
molt sorprès i vaig pensar
que ho deia, potser, perquè
m’havia vist tan desencan-
tat, i que, tal vegada, quan
tornaria a Mèxic oblidaria la
proposta. Em va demanar
una còpia de l’original i em
va dir: “És millor que no surti
per correu normal. La teniu
corregida?”; “Sí –li vaig contes-
tar–, està corregida. És més, Sal-
vador Espriu es va brindar a aju-
dar-me”. Cal recordar que Espriu
havia estat en el jurat del premi
Joanot Martorell i, després,
havia seguit amb preocupació
tots els avatars de la prohibi-
ció. A mi ja se’m coneixia en els
ambients de Pont Blau, entre
altres raons perquè
Maria Aurèlia Cap-
many hi havia pu-
blicat un article
sobre la meva
novel·la. L’Odó es-
tava estretament
vinculat a aquesta
revista.

[...]
La nit que em van trucar per

dir-me que havia guanyat el
premi vaig anar al restaurant ab-
solutament atabalat. Recordo
que en Joan Fuster, en veure’m
arribar, es va aixecar de la taula
del jurat, va venir a abraçar-me i
em va dir que li havia agra-
dat molt la novel·la i que
m’havia defensat de ma-
nera aferrissada contra al-
guns membres del jurat. Em
va dir, també, que l’Espriu
havia estat un dels primers a
donar el meu nom i a dir que calia
donar suport a la meva novel·la
pel canvi de perspectiva narrati-

va que comportava. Ara, aquest
any, tot llegint les cartes de Joan
Sales a Mercè Rodoreda, m’he
adonat que la defensa d’Espriu
devia ser tan entusiasta com en
Fuster em va dir. En aquesta apo-
teosi d’intel·ligència, “humor ma-
ligne” –uso l’expressió d’Armand
Obiols a Bordeus 45– que són les
cartes de Sales i Rodoreda, Sales
diu concretament: “El darrer
Martorell que van donar a un jo-
venet que respon per Ricard Sal-
vat i que no ha escrit més que ba-
cinades (ponderades com a geni-
als per l’inevitable Salvador
Espriu)...”. Dubto que Sales ha-
gués llegit res meu en aquell mo-

lament que un jovenet guanyés
un premi tan important. Val a dir
que van quedar finalistes Vila i
Casas, Ferran de Pol i Mercè Ro-
doreda, que es va presentar amb
l’obra Una mica d’història, mai
amb La Colometa, com diu Sales.
No vaig entendre mai algunes re-
accions irades com les de Vila i
Casas i Ferran de Pol. La veritat
és que jo no comprenia res. Un
bon dia se’m va ocórrer presen-
tar-me a un premi, com ho havia
fet abans a Biblioteca Breve en
castellà, on, per cert, vaig quedar
com a finalista, i em vaig trobar
amb la sorpresa de guanyar-lo. Sí
que recordo que em va saber greu
adonar-me que hi havia la Rodo-
reda entre les finalistes. Jo havia
llegit Aloma i em semblava extra-
ordinària, i per això em vaig dedi-
car, a partir d’aleshores, a defen-
sar la seva obra literària i, especi-
alment, el seu teatre. L’any 2008
vaig poder dur a terme finalment
l’estrena de l’obra Un dia. Mirall
trencat, una de les meves grans
obsessions.

Com que la meva novel·la no es
podia editar se’m va ocórrer fer-
ne una adaptació teatral que es
va estrenar, en castellà, a Grana-
da i després a Barcelona, al Tea-
tre Calderón, on va rebre tota
mena d’elogis. Em va sorprendre
de tenir set crítiques d’aquest es-
pectacle i, enfront del silenci que
s’havia fet a la novel·la, aquesta
generositat suposo que em va fer
decantar-me definitivament pel
teatre. Voldria recordar que
l’obra de teatre es va titular Nord
enllà i que va passar censura amb
tota naturalitat. Suposo que, per
aquesta raó, quan l’Editorial
Nova Terra la va publicar va uti-
litzar aquest títol.

De vegades m’han preguntat
per què no he seguit escrivint
novel·la o narració. El teatre m’ha
anat guanyant o dominant, però,
amb tot, he escrit algunes narra-
cions com La cafetera, conte per
a infants, Sempre la llum, llibre
de bibliòfil a l’entorn de la pintu-
ra de Ricard Ferrer, Petita cròni-
ca del meu temps, publicada re-
centment, etc. Suposo que la
meva necessitat d’escriure prosa
l’he anat realitzant a través d’un
diari del qual Canigó en va publi-
car uns fragments, i que per la
seva extensió, mai per la seva
qualitat, penso que es podria
comparar amb el d’Anaïs Nin.

Ara que els amics de Meteora
publiquen aquest llibre –propos-
ta que no agrairé mai prou–
penso que tal vegada ha arribat
el moment d’anar donant a co-
nèixer la part inèdita de la meva
producció.

Barcelona, febrer de 2009

50 anys després

L’últim textRicard Salvat va escriure aquest pròleg per a la reedició de la seva
novel·la ‘Animals destructors de lleis’ (Meteora), on exposa com se sentia
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