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Entrevista a Ricard Salvat: 
«Que el teatre català depengui només

de tres o quatre persones és molt inquietant, massa»

Una avinguda de llibres em rep a casa de Ricard Salvat, abans d’arribar al pati enjardinat on
xerrarem, beurem i dinarem. Potser són més de 22 metres de paret de dalt a baix plenes

de llibres de tota mena. Aquí a la Canonja (Tarragona) només hi ha una petita
proporció dels llibres que té Ricard Salvat (Tortosa, 1934), catedràtic d’Arts Escèniques de la

Universitat de Barcelona, un dels homes que més ha fet per la llengua, la cultura i especialment
el teatre català des dels anys cinquanta i que continua molt i molt actiu, darrerament en la

direcció d’un espectacle  d’un jove i nou autor teatral, Francesc Cerrö, i en l’organització i direc-
ció d’un actualíssim festival de teatre a Tortosa: el festival de les tres cultures, «Entre cultures». 

Com saps, sóc molt crític amb la
situació actual. És molt greu el que ha
passat amb el TNC. Quan va arribar el
tripartit me’n van invitar a la presenta-
ció al Tinell; vam sortir entusiasmats
però algú ja em deia: «veurem què
passa d’aquí a un o dos anys». No par-
laré de si ha funcionat o no el tripartit
políticament, els resultats parlen per ells
mateixos. En tot cas va ser una fita
històrica però es va veure de seguida
que no tenien programa cultural definit
i el teatre ha estat la pitjor de les seves
activitats. Una cosa positiva ha estat
l’intent de creació del Consell de les
Arts però ha estat tot tan tímid i tan
llarg d’aprovar al Parlament que arriba
quan el tripartit ja no existeix. Es va
perdre un temps preciós. La direcció
general administrativa del Liceu s’ha
nomenat «a dit». Al TNC no es va voler
rescindir el contracte a Domènech
Reixach malgrat que era possible per-
què no hi havia cap contracte blindat.
Se l’ha mantingut tres anys i quan se
l’ha substituït s’ha nomenat qui ja n’era
de fet el director intel·lectual i artístic:
Sergi Belbel. I, a més a més, en Belbel,
en la seva nova programació, no ha
volgut fer una virada de 180 graus com
calia per no posar en evidència la
malíssima política teatral portada per
Reixach. Les raons per la crítica són evi-
dents: cap dels espectacles ha tingut

veritable to teatral, l’han substituït pel to
televisiu; no hi ha hagut programació
amb visió cultural; no s’ha fet repertori.
És gravíssim que no s’hagi muntat cap
tragèdia grega ni tampoc autors elisa-
betheans ni tampoc alemanys com
Goethe, Shiller o Lessing; no s’ha fet
cap Strindberg però tampoc no han
donat a conèixer quina és la veritable
dramatúrgia última a nivell internacio-
nal, a part de Neil La Bute i David
Harrower que sí que em semblen dos
autors interessants. No s’ha fet cap

autor jove alemany ni de l’Europa de
l’Est. I no parlem dels autors que vénen
«més enllà del mar…», uso l’expressió
encunyada per Nicola Savarese.

El T-6 ha donat a conèixer autors
dels Països Catalans, però en tants
anys no ha passat res important per-
què potser l’estètica que ells defensen
no és la bona. És potser una extensió
estètica de la Sala Beckett; i ara ha
quedat molt clar que la gent de la
Beckett ha passat a ser de l’actual
direcció del TNC, com per exemple
Toni Casares. Al T-6 hi ha hagut coses
insultants com programar Alberola,
Sirera i Galceran, i els responsables
han dit que hi havia d’haver sempre
algú amb experiència al T-6. Això no
s’aguanta enlloc. Excepte Raccord de
Sirera, eren obres comercials. És un
sistema de valors perillós. Si aquests
autors havien de tenir categoria cultu-
ral havien d’anar a la Sala Gran, com
Benet i Jornet i com Belbel. En accep-
tar el T-6 Alberola i Sirera accepten un
sistema de valors fals perquè Sirera és
més important que el mateix Benet.
Sirera no ho havia d’haver acceptat,
com Josep Pere Peyró, que em va dir
que no havia acceptat d’anar al T-6. A
més, es bandeja totalment alguns dels
autors dels Països Catalans que a mi
més m’interessen, com és el cas de
Manuel Molins.
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L’opinió que té Ricard Salvat del
Teatre Lliure tampoc no és positiva.

És que ara no hi ha diferència. El
Lliure s’ha convertit en teatre d’un grup
familiar. Només treballen entre ells.
Més reduït encara que el TNC.
Montanyès volia obrir-lo als qui els
havien tancat el TNC (jo vaig poder fer-
hi Ronda de mort a Sinera). Ara és un
repertori amb poquíssims autors cata-
lans. I els textos clàssics, com per exem-
ple Santa Joana dels Escorxadors,
estan excessivament tallats. 

Sí, clar que el Lliure és més obert que
el TNC, però és una obertura mínima.
No hi veig una línia dramàtica defini-
da. Quan va començar Àlex Rigola ho
va fer amb una obra com Suzuki I i II
d’Alexei Xipenko que era molt interes-
sant. A mi també m’interessa molt Von
Mayenburg que també donaren a
conèixer. Però no crec que s’hagi de
fer tant Mamet que ja és massa un
autor cinematogràfic. El Lliure ha anat
perdent risc i també s’ha tancat a
massa autors històrics, com és el cas
de Pere Planella. Tampoc Jordi
Mesalles era un director per fer-se
només a l’Espai i no al Teatre Principal.
Ara hi ha una polèmica absurda: han
d’anar paral·lels o coordinats el Lliure i
el TNC? La veritat és que les progra-
macions són molt semblants. Un exem-
ple de comercialitat al Lliure és El matri-
moni de Boston de Mamet, tan munta-
da de cara al públic, és fer una obra
de bulevard en un espai que suposa-
dament ha de ser molt experimental.
Un aspecte sociològic que sí que m’ha
agradat del Lliure és que Àlex Rigola,
com a director del Lliure, dirigís Ar-
busht, una obra d’un autor jove com
Paco Zarzoso, propiciada pel mateix
Teatre Lliure. Això al TNC no passa.

El Mercat de les Flors és una altra
cosa. Ara sembla que s’ha definit una
línia de dansa, no de teatre, que sem-
bla que està bé. Segueixo amb molt
d’interès tot el que allí passa.

D’altra banda, el Grec... Ha fet una
política molt poc arriscada. Tampoc
aquí es té en compte el teatre de l’a-
nomenat Tercer Món, tret d’un especta-
cle de Corea.

Un gran interès de Ricard Salvat,
com ja ens deia abans, és el teatre
més enllà del mar, un teatre que a
Catalunya no sembla interessar massa
a ningú dels qui programen, subven-
cionen o produeixen teatre.

A l’AIET ja vam fer obres de Wole
Soyinka, de Zakes Mda, de Kateb
Yacine, de l’argentí Ricardo Monti
(abans Argentina es considerava Tercer
Món)… Foren un fracàs comercial.

El Festival Internacional de Teatre de
Tortosa, «Entrecultures», és un projecte
de molts anys que, finalment, amb el
govern socialista va trobar el moment
dolç que el va fer possible. Veure que
els Països Catalans, que van estar a
l’avantguarda als anys seixanta, intro-
dueixen autors i noves tendències de
la direcció escènica, i adonar-me que,
malgrat això, ara no hi havia cap
interès en les altres cultures, compro-
var que aquí hi havia una mirada tan
eurocèntrica d’una manera tan desca-
rada, tot això em va motivar a intentar
fer aquest festival. Ara, al novembre
farem la tercera edició.

Evidentment, la situació política
internacional fa difícil, a la vegada
que resulta estimulant, una confronta-
ció teatral entre pobles enfrontats polí-
ticament i gairebé en guerra.

L’any passat ja vam tenir la sort de
programar dos grans èxits. D’una
banda, Osher (Felicitat) de Michael
Gurevitch, una producció del Teatre
Khan, un espectacle jueu de Jerusalem
Oest. De l’altra, Jidaryya (Mural) del
gran poeta palestí Mahmoud Darwish,
procedent de Jerusalem Est. També
vam tenir un èxit molt important fent
tres versions de Fatma, de M’Hamed
Benguettat, el gran mite de la dona
africana. La vam representar en àrab,
en francès i la Mercé Lleixà la va fer
en català.

Aquest any volem fer una obra jueva
en àrab i en hebreu. Esperem com-
panyies de Mali, de Xipre, d’Iran i fins
i tot del Líban. Ells diuen que podran
venir i que vindran de totes totes.
També ens agradaria fer un nou espec-
tacle del Khan Theatre, triomfador de
l’edició passada. També tenim Costa
d’Ivori, Tunísia, el Marroc i potser
Síria. Jordània crec que no vol partici-
par en un festival on participa Israel.
Potser s’hi afegiran altres països.

Just en aquests moments sona el telè-
fon. És Michel, una persona de teatre
que viu a Beirut i que ara truca des de
París per dir que tot s’ha normalitzat, i
que no tindrà problemes per anar a
Beirut.

«Quan siguis a Beirut truca’m i
busca algun bon espectacle que pugui
venir aquí», li diu abans de penjar.
(Salvat és la persona amb més energia
que jo conec.) Tornem a parlar del tea-
tre català.

Un Teatre Nacional no és res de tot
això que tenim. Cal fer obres com les
que fa Check by Jowl, per exemple
The Changelling, sense concessions;
cal fer, com ells, un teatre que no es
dirigeixi ni al públic ni a les vedettes
televisives i que, amb tot, aconseguei-
xi grans èxits de públic.

Mira, ara, o ets a l’ègida del TNC,
o a la del Lliure, o bé a la de grups
com Focus o com Balañà; si no, no hi
ha res a fer. Que el teatre català
depengui només de tres o quatre per-
sones és molt inquietant, massa.
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Només quedaven les alternatives però
ja comencen a ser controlades pel
TNC. Ara cal donar pas a les alterna-
tives de les alternatives. És l’esperança
de futur.

Salvat és coherent amb el que
pensa. La seva darrera direcció ha
estat Mika i el Paradís, d’un autor jove
totalment desconegut fins ara:
Francesc Cerrö; i ho ha fet amb un
repartiment en el qual hi ha Pep
Torrents, Teresa Sánchez i Miquel
Garcia i amb un espai escènic de Jon
Berrondo.

Crec que és un moment bo d’autors i
cal donar-los-hi facilitats per treballar
en un context evolucionat. Es pot
demostrar que el T-6 no està ben portat.

Vam fer l’espectacle durant una set-
mana a Reus, vam anar al Festival de
Marràqueix i estem pendents d’anar a
la Sala Muntaner. En Josep Maria Coll
insisteix que s’obrirà aviat i que hi vol
fer l’espectacle, però també podríem
anar al Club Capitol si tot això s’enda-
rrerís massa.

L’evolució que ha portat el teatre des
de les eleccions de 1982 és claríssima
per Ricard Salvat.

És l’anul·lació de la capacitat de pro-
ducció per les companyies privades.
S’ha anat augmentant el control: tot el
que no és políticament correcte no té
subvenció o bé no troba lloc on distri-
buir l’espectacle. Jo vaig aguantar la
companyia Adrià Gual fins l’any 1985,
quan vaig posar en escena l’Ur-faust de
Goethe. No vaig continuar perquè vaig
adonar-me que en deu anys de
democràcia no tenia cap garantia de
poder mantenir la continuïtat de la com-
panyia. Totes les empreses privades
han anat desapareixent. 

Sí, Focus és un contrapoder extraor-
dinari, tot i que, d’altra banda, està
connectadíssim amb el TNC. Jo vaig
conèixer Daniel Martínez, l’actual direc-
tor de Focus, quan va venir a Sitges i
dirigia un grup del Turó de la Peira;
l’any 1980 hi va fer La serenísima his-

toria del príncipe Don Carlos, de Carlos
Muñiz. Ara Focus és una gran empresa
i si realment és empresa privada em
sembla bé el que fa, sobretot al Romea.
Per a mi, la programació que Javier
Daulte ha fet a la Villarroel per a la pro-
pera temporada m’ha decebut. No ha
agafat ni un sol autor d’aquí i és evident
que ell els coneix i que n’hi ha una pro-
liferació. Crec que calia que s’arris-
qués. Sí, Focus és la única alternativa.

Potser també María José Balañá, és
a dir, l’empresa Balañá. Ha fet alguna
cosa interessant al Tívoli, algun espec-
tacle d’Abel Folk al Borràs. També al
Capitol, tot i que Rubianes —que és
un actor interessantíssim— ja no inves-
tiga i repeteix fins a l’infinit la seva
mateixa fórmula.

De fet, l’evolució ens ha portat a la
dominació de tota la producció a tra-
vés del TNC, el Lliure o Focus. Els
nuclis de poder es van reduint. Ara tot,
o gairebé tot, està controlat. Ja t’ho
deia, han acabat controlant fins i tot
les alternatives.

Ricard Salvat m’explica que ell, Pere
Planella i Jordi Mesalles —que va morir
al cap de pocs dies— quan la gent de
la Generalitat va dir que tot havia can-
viat, van anar a veure Sergi Belbel.

Vam dir-li que no acceptàvem que
una gent amb una trajectòria defini-
da, més o menys llarga segons l’edat,
havíem de participar, que la fita del
teatre català no eren només els tex-
tos, o només espectacles com Mar i
Cel, que estava bé que es fessin, però
que un teatre nacional ha de valorar
també les posades en escena històri-
ques. Jo, com a director, sóc patrimo-
ni d’aquest país. Ho sento per l’actual
direcció del TNC. En el Lliure havia
recuperat Ronda de mort a Sinera, un
espectacle històric com altres que
també són patrimoni, com Alias
Serrallonga o No hablaré en clase.
Mesalles va proposar dirigir Final de
partida, recuperar Beckett. Planella
va proposar un espectacle sobre la
història de Catalunya que començava
durant la Guerra dels Segadors i
també un espectacle de Labiche, El
barret de palla d’Itàlia. Jo vaig pro-
posar un espectacle de Mercè
Rodoreda, una Orestíada completa
traduïda directament del grec al
català i sobretot la recuperació de
Primera història d’Esther d’Espriu. Al
cap de tres o quatre mesos, Belbel em
va dir que sí, que farien Espriu i la
dirigiria Oriol Broggi… Sempre les
mateixes anades i vingudes, les conti-
nuades exclusions, clar que, amb el
pas del temps, amb l’edat tothom
queda en el seu lloc.

Amb l’edat, Ricard Salvat, com el
bon vi negre, ha guanyat en qualitat i
excel·lència, tant professional com
humana. El reconeixement o el no re-
coneixement dels actuals gestors tea-
trals no afectarà el seu caràcter de
patrimoni del teatre català en tots els
seus vessants. La llàstima, això sí, és
que nosaltres, els qui estimem el teatre,
ens ho perdem. Però això sí, avui he
disfrutat de la seva conversa i del seu
tarannà (que es deu traduir al castellà
per talante).

Maria-Josep Ragué-Arias


