
Ricard Salvat i les maduixes podrides
No hi havia peixos grossos a l’enterrament: molt millor, la hipocresia ofèn més que la traïció

«Tot és polièdric, i tots». Aquest 
axioma universal m’estalvia 
singularitzar el perfil divers de 
Ricard Salvat. Per això no escriu-
ré ni un mot sobre teatre parlant 
d’ell. Ho han fet els qui millor el 
coneixien i coneixen la seva obra. 
I no s’han estalviat de picar de 
peus protestant per l’ostracisme 
i l’exili a casa on fou arraconat en 
aquests darrers anys per aquells 
que mai tindran una entrada de 
text en la nostra història.
 Amb Ricard Salvat érem amics. 
Un fet ben difícil, si explico que 
ens vam conèixer fent política i 
fent política ens vàrem anar trac-
tant. En política he trobat gent in-
fecta i gent extraordinària. La po-
lítica en temps difícils no accepta 
gaires matisos entre la fidelitat i 
la traïció. No cal dir que Ricard es-
tava entre els meus millors amics, 
per generós, per combatent, per 
desinteressat, per treballador, per 
persistent, per conseqüent. Eren 
temps de dictadura, de lluita a la 
contra. Feina dura dintre de casa 

i feina tediosa i lenta, però impres-
cindible, fora. Els que podíem està-
vem obligats a sortir a l’exterior a 
respirar, a sumar-nos a protestes, 
passant informacions, teixint, paci-
entment, modestes complicitats in-
ternacionals contra aquell caspós 
règim franquista de mai acabar.
 Ell era el president de la dele-
gació catalana al Consell Mundi-
al de la Pau, amb seu a Hèlsinki. Va 
ser quan ens vam conèixer, i ja mai 
més se’ns va escapar un tracte re-
gular i afectuós. Vaig formar part 
d’aquell Consell Mundial durant 
molts anys i sóc un testimoni privi-
legiat per dir i explicar com fou de 
decidida la seva naturalitat per fer 
respectar la delegació catalana, cla-
rament diferenciada de l’espanyo-
la, aquí i en les reunions generals 
del Consell Mundial. Ricard Salvat 
era el nostre president i Juan An-
tonio Bardem era el president de la 
delegació espanyola. Tot amb una 
naturalitat com gairebé mai es dó-
na en afers internacionals, espor-
tius inclosos. 
 Ricard era d’una naturalesa que 
mai el vaig veure enfangat en dis-
cussions identitàries. Érem cata-
lans, érem la delegació catalana a 

de la pau Seán MacBraide a Llu-
ís M. Xirinacs, en vaga de fam a 
Montserrat, gràcies als seus bons 
oficis. Visita de grans conseqüèn-
cies i molt favorables a la nostra 
causa, a nivell internacional i na-
cional també. En tinc la foto. Tam-
bé em recordava no fa gaire amb 
fruïció Pepe Rubianes –i Salvat 
m’ho confirmava dies més tard– 
que gràcies als seus contactes, i 
amb una visita personal al mi-
nistre de Cultura cubà, Pepe va 
poder eludir la presó a l’illa, en 
aquells primers temps de cabaret 
i disbauxa rubianera. 
 Algun dia s’hauria d’escriure 
sobre aquella etapa de la lluita de 
Catalunya contra el franquisme 
i a favor de la pau, a escala inter-
nacional. Fins i tot en llibres es-
pecialitzats sobre el tema, la nos-
tra lluita ha estat silenciada. Nin-
gú n’ha dit mai res. En la darrera 
conversa amb Salvat vàrem par-
lar llargament d’aquest mutisme. 
Em volia embolicar però ni tinc 
memòria, ni tinc la fe que ell tenia 
per creure que pugui servir de res, 
en aquests moments de madui-
xes podrides. Ell em deia que cal-
dria explicar la nostra experièn-
cia perquè algú pogués aprofitar-

ne alguna cosa. «Som tan pobres 
d’experiència política internacio-
nal diferenciada...», em deia. 
 Un dels trets més significatius 
d’aquest Ricard Salvat en la llui-
ta política amb majúscules era 
el seu respecte gairebé exagerat. 
Sempre començava fent-te una 
consulta, demanant-te l’opinió. 
Després et deixava anar la seva. 
Gràcies a ell i a aquestes trobades 
internacionals vàrem poder con-
frontar en directe sobre pau, so-
bre violència, sobre solidaritat, 
sobre nacionalismes, sobre de-
mocràcia, etcètera, amb persona-
litats com Rafael Alberti, Enrique 
Líster, Moreno Galvan, Carrillo, 
López Raimundo, Maria Antònia 
Pelauzi, Josep M. Castellet, Gui-
novart, Josep Montserrat, Maria 
Aurèlia Campmany...
 Quins temps.
 Més tard, aquí, a casa, tot va 
canviar i a poc a poc es va desinte-
grar el grup i la feina. Amb l’arri-
bada d’aquesta democràcia se’ns 
va trencar el mirall. Ara ja tot són 
trossos. Curiós: amb la democrà-
cia va arribar el control. Algun co-
missari sota estricta obediència 
partidista va provocar el nostre 
silenci. Espiats pels nostres. ¡Fins 
aquí podíem arribar!
 A l’enterrament de Salvat no hi 
havia peixos grossos. Millor, molt 
millor. La hipocresia ofèn més 
que la traïció. I en aquests temps 
de sindicats cada cop més verti-
cals; de policies autonòmics cada 
dia més grisos; de polítics més cas-
posos, i d’intel·lectuals més trans-
parents, fins a fer-se invisibles, he 
volgut deixar dos mots de reconei-
xement a peu d’esquela el dia de 
l’enterrament de l’amic Ricard 
Salvat.
 Amb nostàlgia, Jaume.  H

ell no parava. Mai un no a res. Amb 
una paciència franciscana (de dol-
ça paraula i gest afectuós), exigia 
solidaritat internacional en la nos-
tra lluita contra el règim de  l’enano, 
com deia Moreno Galván. L’havia 
observat i veia com era admirada 
la seva persona, en aquestes reuni-
ons internacionals; com eren ate-
sos els seus pronunciaments; com 
eren considerats els seus escrits i 
iniciatives. I entre nosaltres, no cal 
dir-ho. Ricard Salvat en sabia molt. 
Perquè llegia, estudiava i conver-
sava i coneixia molt de prop perso-
natges i situacions.
 Els seus bons oficis foren de-
terminants en molts casos. Ara, 
de cop, recordo la visita del Nobel 
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Hèlsinki, a Xile i a Cuba… que a tot 
arreu havíem d’anar. Amb bonís-
sima harmonia amb la delegació 
espanyola. Fins al punt que, en un 
llarg període de temps en què el go-
vern franquista va retirar el passa-
port a Juan Antonio Bardem, fórem 
Ricard Salvat i jo mateix els que, 
a petició de la delegació espanyo-
la, portàvem la representació a les 
reunions internacionals. Mai cap 
problema. Alguna incomprensió 
en alguna delegació d’algun país 
de l’Est... anecdòtica.
 Aquests anys, llargs, de bona fei-
na en les relacions internacionals 
per Catalunya i per la pau, Ricard 
Salvat no es va estalviar ensurts ni 
disgustos. El vigilaven de prop. Però 
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Algun dia s’hauria 
d’escriure sobre el seu 
combat internacional  
per Catalunya
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