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El director escènic Ricard
Salvat (Tortosa, 1934) in-
crementa ara la seva vasta
producció artística amb

Un dia. Mirall trencat, un especta-
cle que ajunta l’obra teatral i la
novel·la en què Mercè Rodoreda
va abordar la puixança i el declivi
de l’alta burgesia catalana, en
paral·lel a una afinada descripció
de la ciutat de Barcelona fins als
anys cinquanta del segle passat.
Ho fa pel seu propi compte, avesat
ja a romandre exclòs dels circuits
institucionals, en l’any dedicat al
centenari d’una autora a qui va
conèixer personalment. Rosa No-
vell, Enric Majó, Marta Carrasco,
Jon Berrondo i Bàrbara Granados
són només alguns dels integrants
del “generós” equip artístic que
l’acompanya en l’espectacle, que
s’estrena oficialment el proper 11
de setembre al Teatre Borràs de
Barcelona, tot i que es faran repre-
sentacions prèvies demà i els dies
6, 7 i 10. L’obra es podrà veure fins
al 19 d’octubre. Home crític amb
la gestió del patrimoni teatral ca-
talà que es fa des dels cercles ofi-
cials, diu que ja està cansat de ser
un corcó i, sobretot, del desgast
que aquest paper li ha reportat.

Pregunta. Fa dos mesos que as-
sagen l’obra, però el projecte ve de
lluny.

Resposta. Sí. Un dia sempre
m’havia agradat, i quan el 1993 la
vaig veure al Mercat de les Flors
dirigida per Calixto Bieito em vaig
acabar de convèncer de la seva
grandesa. Malgrat que mai he fet
obres ja estrenades, vaig dir-me
que si podia la muntaria. Des
d’aleshores he anat fent intents in-
fructuosos, fins que aquest any,
gràcies a l’ajut d’uns bons amics i
el lliurament de tot un equip, es fa
realitat aquell vell somni.

P. Vostè ha participat en dife-
rents conferències de l’Any Ro-
doreda, però, en canvi, no ha

pogut trobar suports per a l’es-
pectacle i per poder-lo fer ha
muntat una companyia privada
amb la seva dona.

R. Sí. Es diu El corral de l’olive-
ra, en homenatge al primer teatre
que va existir als Països Catalans.

P. Quin regust li deixa haver-ho
de fer així?

R. Ja m’hi he acostumat. S’ha
vist clar que no hi ha cap interès
que jo treballi al país. He de dir
que també compto amb l’ajut
d’un grup de gent, que no vol figu-
rar, que han dit prou i han posat
uns diners. Ho entendria si les últi-
mes coses que he fet no haguessin
funcionat, podrien dir que és que
ja m’he fet gran. Però muntatges
com Ronda de mort a Sinera o
Noche de guerra en el museo del
Prado han tingut molt d’èxit.
No em vull amargar més. Ara he

pogut fer això, doncs que bé.
P. Fa poc li demanava al conse-

ller Tresserras que canviés l’equip
directiu del Teatre Nacional. Mala
forma d’anar fent amics, si espera-
va que l’estrenessin allà.

R. És que ja no ho espero. I,
com diu Sam Abrams, crec que
s’ha de començar a demanar que si
no canvien res, li canvïin el nom i
es digui Teatre Català, sense el Na-
cional.

P. Perquè hi ha grans oblits?
R. No grans, és que hi són tots.
P. Vostè va conèixer Rodoreda?
R. Sí, teníem una relació bas-

tant bona. Ella estava agraïda amb
mi perquè l’havia defensat en un
moment que ningú la valorava, pri-
mer, l’any 1959, com a novel·lista,
i després en teatre. El 1979 vaig fer
tots els possibles perquè Aracel·li
Bruch pogués muntar La sala de
les nines i L’Hostal de les tres ca-
mèlies. Aquesta última la vam fer a
Sitges amb tots els honors, Rodore-
da estava il·lusionadíssima, però la
van rebre d’una manera absoluta-
ment desagradable, freda.

P. I com la recorda?
R. Com una dona molt dolça,

summament penetrant i infinita-
ment tímida. Quan se sentia segu-
ra s’obria, però no d’entrada.
Aquella nit terrible de l’estrena a
Sitges va sentir la necessitat d’obrir-
se. Jo li vaig dir que en aquest país
el món del teatre és molt dur i que
no havia d’oblidar que era una do-
na. Vivim en un món de mascles, i
més en aquella època, i no s’accep-
ta que una dona tingui talent. I
diem-ho clar, Rodoreda és la mi-
llor novel·lista del segle, no només
a Catalunya, és una de les impor-
tants d’Europa, algun dia ho apren-
drem i haurem d’acceptar-ho.

P. Al final sí que va viure el
reconeixement.

R. Bé, perquè ella va ser molt
pertinaç, va tenir la sort de tenir
un o dos admiradors rendits, Joan
Sales i Xavier Benguerel. Cap de
les grans editorials de l’època,
aquestes que ara es vanten que edi-
ten la Rodoreda, la va voler. Final-
ment va tenir l’èxit que mereixia,
tot i que crec que aquí encara no se
n’ha fet el veritable reconeixement,
mentre que sí el té a Alemanya,
Hongria, Itàlia…Ens agradi o no
és la nostra creadora més adulta.
Escriu des del dolor, des de la gran-
desa d’haver viscut els exilis, la por,
els problemes de salut, i això li va

donar aquesta riquesa infinita de
visió del món. Una visió absoluta-
ment desencantada.

P. Com se li va ocórrer ajuntar
les dues obres en un espectacle?

R. Un dia és una obra d’una
gran modernitat perquè usa una
narrativa aleatòria, amb uns llocs
d’espai i temps esplèndids. La va
escriure l’any 1959, enmig d’una
gran puixança del flaixbac per in-
fluència del cinema negre. La his-
tòria que desenvolupa és una
gran troballa, i quan la treballa 15
anys més tard a Mirall trencat fa
una cosa molt més rica. Manuel
Molins, que s’ha ocupat de l’adap-
tació, va proposar anar incorpo-
rant-ne els aspectes que podien
enriquir l’esquelet d’Un dia.

P. Quin retrat fa de la burgesia
en aquests textos?

R. Crec que una de les seves
grans aportacions és que fa una
radiografia de l’alta burgesia cata-
lana als anys 20 i 30, que va ser
d’una categoria, una elegància,
un esclat de modernitat que enca-
ra avui no sé si l’hem atès del tot.
L’obra mostra que és un gran mo-
ment de Barcelona, una societat
esplendorosa per la seva catego-
ria, elegància i estimació pel país.
Ajudaven molt els artistes, tria-
ven i ho feien bé. I després va
venir la Guerra Civil, l’exili, i tot
això es va anar acabant.

P. Definitivament?
R. Ara estem en un moment

dolç, i si sabéssim fer-ho es po-
dria recuperar aquesta Barcelo-
na, perquè hi ha un bon nivell de
preparació, però és un talent que
malauradament moltes vegades
es perd.

P. També diuen que ara no hi
ha un context favorable perquè
això floreixi.

R. El nostre gran perill, que
també l’assenyala Rodoreda, és
l’endogàmia. Cada cop ho som
més, i pensem que si el nostre fill
no és bo per portar la botiga que
tenim, és igual, però així té la fei-
na, i res de contractar un professio-
nal. I això ha anat empobrint i fent
que es perdi la iniciativa.

P. Com a bon espectador del
teatre, quin és el valor de les no-
ves veus que sorgeixen?

R. Hi ha molts autors que

m’interessen, persones com Da-
niela Feixas, Mercè Sàrrias, Jo-
sep Pere Peyró, Pau Miró, Gui-
llem Clua… Hi ha un moment
que podria ser fabulós, però s’ha
de fer una política cultural ade-
quada, i encara no hi és.

P. Vostè ha criticat que el Grec
no doni més joc a aquest poten-
cial.

R. Aquest any ha estat d’esque-
nes al teatre català, es veu que Ri-
cardo Szwarcer [director del Grec]
ho vol així. Jo lluitaré per canviar-
ho, però si lluito em faig fama de
difícil.

P. S’ha cansat una mica de ser
el Pepito Grillo del teatre d’aquí?

R. Crec que ja ho he fet prou. I
ara que agafi algú el relleu. Ja hi ha
gent que ho fa, com Jordi Coca.

P. D’on treu les energies i les
ganes per continuar treballant?

R. Segueixo un consell que un
dia em va donar Roman Polanski:
el secret de no envellir és interessar-
te per tot. En els assajos d’aquesta
obra els actors feien broma dient
que segur que em prenia Red bull,
perquè puc dirigir set hores segui-
des. És un do que m’han donat els
déus.

RICARD SALVAT Director escènic

“El nostre gran perill
és l’endogàmia”

� Als anys seixanta, Salvat va capitanejar un projecte
cabdal per al teatre independent català, l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual i la companyia del mateix nom.

� Va ser un dels cinc directors del Teatro Nacional de
Barcelona, impulsat per decret des del Madrid franquista
que va durar entre 1968 i 1975.

� Entre 1977 i 1986 va ser director del Festival de Teatre
de Sitges, que va intentar internacionalitzar.

� Va ser l’impulsor a Tortosa del desaparegut Festival
Entrecultures. Ara intenta recuperar-lo a Barcelona.

� És catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i
membre de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts, i ha rebut
la Medalla d’Or al mèrit artístic de la ciutat de Barcelona.

� Director de l’Aula d’Investigació i Experimentació
Teatral, que a més de la divisió pràctica, amb el muntatge
d’espectacles per part dels alumnes de la Universitat, fa
una tasca teòrica cabdal amb la publicació de la revista
Assaig de Teatre.

UN LLARG RECORREGUT

El director estrena
un muntatge on
fusiona dues obres
de Mercè Rodoreda

“El teatre viu un
moment que seria
fabulós si es fes una
bona política cultural”

Ricard Salvat, director del muntatge on es fusiona una obra teatral i una novel·la de Mercè Rodoreda. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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La ciutat cansada
Pere Calders
Presentació i edició de Jordi Caste-
llanos. Pròleg de Joan Melcion
Edicions 62
231 pàgines. 20 euros

Al’exili mexicà, entre els
anys 1944 i 1952, Pere Cal-
ders va escriure els 150 fo-
lis mecanografiats i els

140 folis manuscrits que ens han
arribat de la novel·la La ciutat can-
sada. Quan ja només li faltava re-
dactar-ne el desenllaç i pentinar-ne
l’estil i la llengua, ho va deixar cór-
rer. Va preferir embarcar-se en un
nou projecte que també va quedar
inacabat. En una carta al seu pare
va atribuir l’abandó de la novel·la
a la certesa que no hi havia ni edito-
rial ni públic possible per a aquell
llibre. Un escriptor es pot posar a
escriure un conte, un aforisme o
un poema sense ni tan sols arribar
a plantejar-se si el seu escrit arriba-
rà mai a trobar lectors. Una altra
cosa molt diferent és una novel·la:
sense intuir que a sota hi ha una

xarxa de recepció, sense referents
estètics, vitals o intel·lectuals com-
partits amb els lectors potencials,
sense complicitats ni competidors
visibles, ni ressò periodístic i crític,
difícilment un escriptor aguantarà
gaires anys la cursa de resistència
que representa obsedir-se amb una
novel·la. Calders va arrossegar les
llibretes i els papers de La ciutat
cansada durant vuit anys del seu
exili mexicà, mentre sortia d’un di-
vorci, estrenava un segon matrimo-
ni, feia tres fills, canviava unes
quantes vegades de casa i de feina,
muntava una impremta i patenta-
va un sistema fallit de fotograva-
ció. Quan l’any 1952 va arribar a
la conclusió que estava embrancat
en una novel·la sense lectors, no
pensava només en termes literals i

quantitatius: pensava també en ter-
mes estètics. La mena de cosa que
estava fent tenia encara massa a
veure amb la Catalunya abolida
d’abans de la guerra, i la seva ma-
nera irònica i desdramatitzadora
de parlar de l’exili podia molt fàcil-
ment caure en una incomprensió
suspicaç. Va decidir desar la
novel·la en un calaix i allà ha se-
guit més de cinquanta-cinc anys,
fins que amb molt bon criteri li
han tret la pols i l’han posada en
circulació Jordi Castellanos i Joan
Melcion. Llavors potser sí que una
novel·la com aquella tenia poques
esperances de vida. Ara és tota
una altra cosa.

Confesso que vaig començar a
llegir La ciutat cansada amb aquell
punt de malfiança de qui

—escaldat per experiències
anteriors— ha arribat a la conclu-
sió que no sempre les operacions
de rescat literari aporten materials
d’un interès que vagi més enllà del
que pugui arribar a desvetllar en-
tre els addictes a les edicions críti-
ques. Però no han calgut gaires pa-
ràgrafs per esvair totes les pors i
els prejudicis. Tal com està, sense
la repassada d’estil i de llengua
que li esperava i amb un final tot
just esbossat, La ciutat cansada ja
és una gran novel·la. Hi surten uns
catalans de ficció cansats de ser
qui són: amb una màscara que no
s’acaben de creure, sempre entre la
vehemència i la sornegueria. Hi
surt un país basat en sis tradicions,
quatre de les quals se sospita —a
través de les investigacions d’un

historiador estranger— que són lle-
tra morta. Hi surt el desnonament
forçós dels llogaters d’un edifici
que activa un moviment de solida-
ritat que organitza una mena de
marxa de la llibertat cap al camp:
la gent s’exilia en massa en un èxo-
de bíblic i naturista que deixa la
ciutat abandonada. Farà mal fet
qui pensi que tot plegat és una bes-
tiesa hiperbòlica agafada pels pèls:
la gràcia és que no hi ha cap esque-
matisme ni al·legorisme de ma-
nual. L’ambigüitat, el matís i la du-
plicitat dels personatges ens con-
dueix a un món peculiar i consis-
tent, amb un humor i una traça
argumental que converteix els
afers de genteta i els problemes do-
mèstics dels llogaters d’un edifici
en l’ull de l’huracà d’un artefacte
novel·lístic que tritura amb ironia
sistemàtica el tremendisme, el mes-
sianisme i l’exaltació romàntica i
ideològica de tota mena: una
novel·la on l’exili col·lectiu es con-
verteix en una fontada arcàdica i
faceciosa. I el país en una mascara-
da cordial i tràgica.

Un èxode domèstic
MANEL OLLÉ

Acontinuació segueix la
transcripció d’una car-
ta enviada per Cal-
ders al seu pare, missi-

va que forma part del material
amb què treballa Magda Ale-
many per a la futura edició
d’aquesta correspondència:

Mèxic D.F. 1 de setembre del
1950

Estimats pares: Novament ens
hem endarrerit en la correspondèn-
cia, uns i altres. I el resultat és el
mateix de sempre: nosaltres estem
plens de neguit i a vostès els deu
passar el mateix.

Vaig rebre el llibre L’humor a la
Barcelona del noucents. Va fer-me
una il·lusió indescriptible i si no fos
que sóc modest de mena, fins i tot
se m’hauria desvetllat la vanitat.

Mantinc una correspondència
força regular amb en Joan Triadú,

un dels valors que em semblen més
interessants de les noves promoci-
ons. No sé si per afalagar-me o
perquè ho creu de debò (jo prefe-
reixo quedar-me amb això darrer,
naturalment) diu que considera
que la meva obra s’ha de donar a
conèixer a Catalunya i insisteix en
què li lliuri els originals per a un
volum de contes i ell s’encarregarà
de buscar editor. Diu que està
prou ben relacionat per reeixir en
aquesta comesa.

Veig que s’han interromput les
trameses de Gaeli, pare. Ho atri-
bueixo a la seva molta feina i a
l’estiueig a Bellaterra. Tant de bo
que no sigui per cap causa dolen-
ta. El pare de la Rosa va dir-me
que li agradaria molt publicar-
me’l a la Col·lecció Catalònia,
que ell dirigeix. Si ens sembla que
això no ha de representar cap com-

plicació per ningú, m’agradaria.
Abans d’ahir vàrem celebrar el

sant de la Rosa, i ahir el del Rai-
mon. Es va excitar tant amb els re-
gals (el petit, és clar!) que a les dotze
de la nit encara no dormia i va des-
pertar-se a les cinc dient que volia
sortir al menjador per veure els re-
gals. Ell i la nena estan maquíssims;
no és una opinió simplement pater-
nal: ho diu tothom i nosaltres sem-
pre estem disposats a creure-ho.

I ara que parlem de nens, per-
metin que els dongui una notícia
atòmica: pel desembre, si Déu vol,
rebrem la tercera visita de la cigo-
nya. Sí, no s’esverin que és veritat!
La Rosa es troba molt bé, el metge
ho corrobora i ella i jo estem
il·lusionats com si es tractés del
primer fill. Si és un nen, hem acor-
dat (aquí no puc negar la meva
intriga) que es dirà Pere, i si és una

nena, Maria Teresa, combinació
dels noms de la mare i de la Rosa.
Ja veuen que l’Amèrica no ens fa
perdre l’humor i que fem tots els
possibles per a millorar la situació
demogràfica de Catalunya.

Aquí, a Mèxic, estem en plena
febre de la televisió. Avui precisa-
ment s’ha inaugurat oficialment la
primera estació, i a tots els grans
magatzems venen aparells per als
gustos més diversos. El Tísner, que
és l’home més dinàmic i emprene-
dor de la família, ja ha obtingut la
plaça d’escenògraf, molt ben remu-
nerada, en aquesta naixent organit-
zació.

Aquests dies he llegit Un senyor
de Barcelona, d’en Pla, i m’ha agra-
dat molt, a desgrat d’unes inevita-
bles reserves. L’anecdotari d’aque-
lla època feliç de començaments
de segle, és deliciós i trobo que ex-

pressa molt bé l’esperit del nostre
poble, almenys el que tenia abans.
Quina llàstima que s’hagi anat per-
dent l’humor i el gust del bon viu-
re, en una Europa tan plena d’an-
goixa. I a desgrat de tot, el que de
bo es produeix en el món, segueix
sortint d’aquest vell continent tan
estimat. Els americans estan en ple-
na orgia de la llauna i del plàstic i
no fan res que valgui la pena. Qual-
sevol producte manufacturat a Eu-
ropa, àdhuc en aquestes circums-
tàncies tan precàries, supera en
tots els aspectes als que surten dels
tallers americans.

En arribar en aquest punt hem
rebut la seva carta. Gràcies a Déu!
Molt content del retrat del Joan. He
quedat tan comprimit, que ja només
em queda espai per acomiadar-me.

Abraçades per a tots del seu
Pere

Un retrobament feliç

“Rebrem la tercera visita de la cigonya”
CARTA DE PERE CALDERS ADREÇADA AL SEU PARE A L’ÈPOCA DE L’EXILI MEXICÀ

L’escriptor Pere Calders retratat a Mèxic, on no va trobar la tranquil·litat necessària per escriure la novel·la que volia. / HEREUS DE PERE CALDERS
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