
LLIBRES

un llibre de 
Ricard Salvat 
sobre teatre

per Domènec Guansé

la primera impressió que pro-
dueix la presència física de Ri-
card Salvat no és la d'un artista, 
d'un home de teatre; és més 
aviat la d'un tècnic. El veieu 
aplomat, segur d'ell mateix, com 
una força concentrada, en re-
pòs; alhora, la seva paraula 
tanquil·la emana un sentiment 
de bondat. Però tot seguit que hi 
inicieu una conversa sobre tea-
tre, veieu que tot ell es remou, 
amb la sensibilitat a flor de pell, 
a punt de desencadenar la seva 
potència. Tal ens semblà l'home 
¡'única vegada que potser l'hem 
vist. I la veritat és que aquests 
dos densos volums del seu estudi 
sobre El teatre contemporani* res-
ponen força a l'expressada im-
pressió. Més que l'estructura d'un 
estudi literari, té l'estructura 
d'un informe tècnic que procura, 
abans que tot, la claredat; les 
obres no s'hi agrupen per gène-
res, en successions cronològiques, 
sinó que sense eximir-les de la 
coloració de l'època, s'hi agru-

’ El teatre contemporani, de Ricard 
Salvat. Col·lecció «Llibres a l’Abast», 39 
i 40. Edicions 62. Barcelona 1968.

pen per matèries, és a dir, per
unes determinades característi-
ques comunes que Salvat hi des-
cobreix o fa sensibles. La seva 
prosa marxa sense encarcara-
ments acadèmics i sense embol-
callar mai les idees amb les cor-
tines de fum tan habituals en les 
lucubracions artístiques buides de 
contingut; és una prosa didàctica, 
funcional, expressiva, que s'arra-
pa a l'ordre del llenguatge oral; i 
si en ocasions sembla obscurir-se, 
és perquè topa amb el tòpic o 
el lloc comú establert, tot des- 
muntant-lo. Ara bé, a mesura 
que l'aneu llegint, us adoneu que 
el llibre està sensibilitzat pertot 
arreu, carregat de passió, i que 
és terriblement polèmic, desafia-
dor sovint. Si mai no esclata en 
una pirotècnia de trons i llamps, 
és perquè la raó hi predomina 
per damunt la passió, la frena, 
l'encarrila.
Però la novetat o singularitat 
d'El teatre contemporani és que
les obres no hi són estudiades en 
pura funció de llur text literari, 
sinó de llur representació teatral. 
És a dir, que es’ tracta, com diu 
Salvat mateix, del teatre consi-
derat com a espectacle basat en 
la paraula. Per tant, si el text

n'és un element important, i cal 
que sigui íntegrament respectat, 
és necessari tenir en compte tots 
els altres elements que componen 
l'espectacle; director, actors, es-
cenografia. Salvat hi te, a mes, 
present el moment històric en 
què l'espectacle s'ha produït, els 
factors sòcio-econòmics que l'han 
possibilitat i la influencia exerci-
da damunt l'autor per l'ambient, 
la cultura, els atavismes.

Del teatre considerat així, com a 
espectacle, Salvat no n analitza 
solament el que ha vist amb els 
propis ulls •—considerable i subs-
tancial —*, sino que procedeix 
com els historiadors: investigant, 
informant-se. Les seves fonts pre-
ferides són les observacions i 
opinions dels directors que han 
tingut- una decisiva influència en 
les noves orientacions teatrals i 
les dels autors amb esperit re-
novador. Així les seves citacions 
són per elles mateixes documents 
importants de l'evolució teatral. 
Salvat té, a més, la virtut de no 
tractar d'esgotar un tema inesgo-
table. Arriba fins allí on bona-
ment pot o fins allí on considera 
convenient per a les seves fina-
litats, i, alhora, confessa les se-
ves limitacions, degudes, sobretot,

a les dificultats d'informació da-
vant països molt tancats o que 11 
són desconeguts; però les limita-
cions que confessa són el que 
més contribueix a fer-nos adonar 
de la seva capacitat informativa; 
hom pressent que no hi ha gaire 
cosa —i de vegades no res més— 
més enllà del que diu. Quant 
a l'actitud assumida per Salvat 
davant dels autors i de les obres 
que presenta, deriva d'una in-
formació i d'uns assabentaments 
tan variables; de vegades es li-
mita a exposicions aparentment 
objectives, però no exemptes mai 
d'intencionalitat, d'altres, s'hi en-
fronta amb una crítica molt viva 
i fins i tot cruenta.

El teatre contemporani de Salvat 
abraça una àrea gairebé univer-
sal i un període aproximat de 
mig segle, és a dir, des del tom-
bant que en la literatura i els 
costums marca la primera guerra 
mundial, 1914-1918, fins al 1966 
en què acaba l'obra. Però, natu-
ralment, l'autor ens ofereix tots 
els antecedents necessaris per a 
comprendre aquest teatre que té 
els fonaments en el segle XIX 
amb arrels que s'enfonsen en els 
temps medievals i que s'allar-
guen fins a la comèdia i la tra-
gèdia gregues. Ara bé, El teatre 
contemporani, de Salvat, ¿és una 
història, un panorama o una crí-
tica? És tot això plegat, però 
més que això és tot el procés 
d'una meditació sobre el que ha 
estat, el que és i, sobretot, el 
que ha d'ésser el teatre. O el que 
Ricard Salvat voldria que fos.

L'analitza així en el seu conjunt, 
començant pel teatre burgès que, 
d'acord amb una expressió de 
l'argot teatral francès, ell denomi-
na de la pièce bien faite. Ni cal-
dria dir que per a Salvat aquest 
teatre' ha esgotat totes les fórmules 
possibles i que, per la seva con-
dició ahistòrica, no expressa les
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inquietuds i els anhels de l'home 
dels nostres temps. És un teatre, 
doncs, per a dir-ho a la manera 
de Salvat, que cal anihilar. Tan-
mateix, atès el caràcter histori-
cista de la seva obra, no en pot 
prescindir perquè, segons els seus 
càlculs, ocupa el 90 per cent de 
les cartelleres. Altrament, si en 
prescindia, faltaria una peça es-
sencial en el curs de les seves 
meditacions. Així presenta un sol 
exemple del teatre que vol limi-
tar-se a divertir i a fer riure i 
del qual tots els altres del ma-
teix caire serien, segons diu, una 
monòtona reiteració, i es refereix 
després concretament a les obres 
que, sense evadir-se de l'estructura 
de la pièce bien faite, conserven 
un valor pel llenguatge, tenen un 
sentit renovador, li imposen respec-
te pel seu sentiment tràgic o el 
complauen pel seu caient poètic: 
no oblidem que Salvat és sempre 
sensible al valor literari d'una 
obra i a les seves suggestions 

teatrals, mal que aquest no satisfa-
ci els seus ideals ètics i estètics. 
Però el seu estudi, en definitiva, re-
caurà sobre el deu per cent res-
tant del teatre contemporani que 
només de tant en tant treu el 
cap a les cartelleres i que, si no 
s'hi manté gaire, és el que pro-
dueix les grans commocions, el 
que en la seva constant evolució 
en constitueix la història viva: tea-
tre del desemmascarament i de la 
desmitificació, teatre de l'absurd, 
teatre polític, teatre popular, teatre 
realista, realisme èpic.

Explícitament i implícita, Salvat 
fa observar que els més grans 
creadors teatrals han estat guiats 
pel propòsit de plantejar unes 
aspiracions socials, i és evident 
que a ell l'impulsen idèntics pro-
pòsits. Amb Piscator, represen-
tant del teatre social i polític, 
es pregunta si el teatre és una 
arma, i es respon, amb Brecht, 
que és una ètica. Pregunta i res-
posta que es reverteixen, ja que, 
en definitiva, del que es tracta 
ós de destruir per reconstruir 
una societat més digna i més 
justa. D'ací deriva tota la seva 
actitud i la marxa de la seva 
meditació apassionada, medita-
ció saturada del pensament natu-
ralista de Zola, avui en plena 
rehabilitació. Zola és en el prin-
cipi del teatre modern, però més 
en les idees, en les teories, que 
no en la pràctica. El camí, no 
va encertar-lo. Segons el plante-
jament de Salvat, els primers 
grans peoners foren Ibsen, amb 
el seu teatre del desemmascara-
ment; Strindberg, que fornirà tots 
ela elements per a la llibertat 
necessària a l'escena; Txèkhov, 
més a la vora de la nostra sen-
sibilitat, que hi introduirà l'ob-
jectivisme... I és seguint aquesta 
marxa que Salvat va a parar a 
Brecht, el gran llac on desembo-
quen tots els corrents vàlids. En 
el que en l'obra de Brecht hi ha 
de contrari al subjectivisme líric 
i dramàtic, això és, en el seu

realisme èpic, en l'horror de ]a 
nostra època que l'impregna, en 
el que té de denúncia de les 
alienacions, en el seu to de crò-
nica, de balada, de roman- de 
fira, en el seu llenguatge viu 
poètic i bíblic, Ricard Salvat veri 
la forma més apropiada per a] 
teatre de la nostra època.

Tractant d'ésser equànime, dirà 
amb exemples que d'altres for-
mes de teatre popular poden és-
ser vàlides. Tant se val que ho 
digui. En analitzar-les demostra, 
o es demostra a ell mateix, qué 
no tenen l'eficàcia ni la potent 
suggestió de Brecht. Exagerant, 
diríem que Salvat s'esmerça a 
denunciar camins esgotats, ca-
mins perdedors, camins que me-
nen a atzucacs irremeiables, au-
tors que, tot i la seva importàn-
cia, són o massa dogmàtics o 
massa superficials, i que, en 
conseqüència, l'únic vàlid és 
Brecht: Brecht, que és qui ens 
ofereix «la forma teatral ade-
quada per a les capacitats 
expressives de l’home del se-
gle XX». Ara bé, sincer amb ell 
mateix, sincer amb el lector, afe-
girà — i són gairebé les darreres 
paraules del llibre — que de 
tota manera «no hem trobat el 
camí que ens condueix a la mas-
sa». Una nova problemàtica que-
da, doncs, com ell diu, plante-
jada.

Semblava difícil,, i gairebé peri-
llós, d'introduir el nostre esqui-
fit . teatre en el context d'aquest 
brillant carroussel d'El teatre 
contemporani. ¿No hi faríem un 
paper molt deslluït? Ricard Sal-
vat ha estat hàbil: no n hi dis-
simula ni la migradesa ni la 
paupérrima situació, però al ma-
teix temps hi fa sensible que les 
causes de la misèria del nostre 
teatre obeeixen a causes més 
externes que internes i que, per 
tant, no són insuperables. Amb 
l'important estudi que dedica a 
Salvador Espriu i les referències 
a autors com Manuel de Pedrolo, 
Joan Oliver, Joan Brossa, Xavier 
Benguerel, Baltasar Porcel, Maria 
Aurèlia Capmany, Joan Colomi- 
nes, J. M. Espinas, Josep M. Be-
net, i altres, fa pensar en la 
quantitat i qualitat que tindria 
el nostre teatre si oferia «un mí-
nim de garantia de solvència eco 
nòmica i ètica».
Obra sense precedents en la li 
teratura catalana, el que per a 
munt de tot la fa particularment 
interessant és la seva densa in 
formació, esmaltada amb data 
curiosos i més o menys inèdits, 
el gran nombre d'estudis, P- 
netrants i suggestius, sobre obres, 
autors i directors. Tot i la manca 
d'un índex onomàstic, pot ésser 
especialment útil als qui, en a 
nostra fosca nit teatral, vulguin 
orientar-se pels no gens planers 
viaranys del teatre contemporani.

DOMÈNEC GUANSÉ.
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