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Ricard Salvat (Tortosa,
1934 - Barcelona, 2009)
era afable i desconfiat. Es-
cèptic, ja, de rebre cap just
homenatge del sector tea-
tral català, que ell va bastir
els anys cinquanta i sobre-
tot, als seixanta. El director
i estudiós, inquiet als 74
anys, tenia el cor d’artista,
estava segur de si mateix i
tenia una actitud insubor-
nable en la seva manera
d’entendre el teatre, amb
un aire progressista i, si era
possible, amb un català de
dicció irreprotxable. Der-
rotat contínuament pel vai-
vé de la política cultural
que no exalça prou els seus
pares i que es deixa encate-
rinar pel pactisme. La dar-
rera partida perduda va ser
el projecte d’un museu tea-
tral que s’havia parlat de
fer a Barcelona; després, a
la seva Tortosa natal, i fins
fa cosa d’un mes, a Reus.
El Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), pe-
rò, va ser l’últim que li va
confiar una direcció, Mika
i el paradís (2006), del jo-
ve Francesc Cërro. Aques-
ta temporada, Salvat enca-
ra va presentar una produc-
ció ambiciosa, Un dia / Mi-
rall trencat, una lectura de
Mercè Rodoreda (l’enè-
sima peça que la direcció
del TNC va rebutjar) que
Salvat va decidir fer com a
producció pròpia al Bor-
ràs, amb èxit de públic.
Salvat va rebre la Creu de
Sant Jordi (1996), el Premi
Nacional del Teatre (1999)
i la Medalla d’Or al Mèrit
Artístic de Barcelona
(2003).

El dramaturg, estudiós
del teatre i director de fes-
tivals com ara el Sitges
Teatre Internacional
(1977-1986), que va refun-
dar, i de l’Entre Cultures
de Tortosa (2005-2007),
va crear el 1953 l’Agrupa-
ció de Teatre Experimental
a la universitat. Amb Mi-
quel Porter i Moix va crear
el grup experimental Tea-
tre Viu, que es va integrar
el 1957 en l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona.
Salvat. Inicialment, era un
intel·lectual que va trobar
un model a la República
Democràtica Alemanya

(la Berliner Ensemble)
«per bastir un miratge de
normalitat cultural en un

panorama opressiu i re-
pressiu» a Catalunya, se-
gons recorda Albert de la

Torre en el catàleg de l’ex-
posició Ricard Salvat i la
seva època, promoguda

per l’Institut de Cultura de
Barcelona el 2003. El lla-
vors regidor de Cultura,
Ferran Mascarell, qualifi-
cava el dramaturg de «co-
herent, curiós, lluitador so-
cial, generós, lliure i sem-
pre creatiu». Als seus ini-
cis, amb l’aplicació de tèc-
niques brechtianes i pisca-
torianes, va escenificar
textos de Maria Aurèlia
Capmany (ella també diri-
giria textos de Salvat) així
com de Brossa, García
Lorca, Alberti i, sobretot,
Espriu. El poeta va mante-
nir una relació molt estreta
amb Adrià Gual. El 1965,
Salvat va reestructurar tex-
tos, versos i diàlegs d’Es-
priu per construir Ronda
de mort a Sinera, que esde-
vindria un símbol i que es
va representar amb gran
repercussió en la Biennal
de Venècia. Salvat va recu-
perar aquest text el 2002,
en l’única producció sig-
nada per ell en un teatre
públic català. Tot i l’èxit de
crítica i públic, el Lliure no
el va tornar a programar,
per a sorpresa i enuig del
director.

L’últim comiat
La capella ardent serà
avui, de dos quarts de dues
a les nou de la nit, i demà,
de les vuit a dos quarts de
dotze del matí, al Tanatori
de les Corts, de Barcelona.
Posteriorment, es farà una
cerimònia adreçada a
amics i familiars. Segons
fonts properes a la família,
el cos s’enterrarà al ce-
mentiri de les Corts.

Mor Ricard Salvat, el director que va
vincular el teatre català amb Europa

El director, referència des de fa mig segle en l’escena catalana i mundial, va morir ahir a Barcelona sense haver dirigit el TNC

Ricard Salvat treballant al seu despatx, el 2003. / GABRIEL MASSANA

JORDI BORDES / Barcelona

e Ricard Salvat em quedo
el record d’aquella escola
esplèndida, pel seu rigor i

amb un esperit que avui no es tro-
ba. I també amb el personatge ple
de passió i saviesa, que sempre et
descobria alguna cosa. No s’estava
mai quiet. Estava al cas de tot i es
mantenia en contacte amb molta
gent. No ens podrem quedar amb
cap record de’n Salvat al TNC.
Aquesta serà una espina que ens
quedarà clavada per sempre. És
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es necrològiques per-
tanyen al gènere im-

púdic perquè els que les
escriuen acostumen a
aprofitar-se del difunt per
parlar d’ells mateixos.
¿Haig de dir que Ricard
Salvat, l’estimat Ricard
Salvat, va ser el millor
professor que jo mai hagi
tingut? ¿Haig de dir que
després de molts anys de
no veure’ns, el dia que ho
vam fer va estar tan con-
tent que em va regalar un
gravat de Cardona Toran-
dell –un cartell de quan
Salvat era director del
Festival de Sitges–, que jo

tinc emmarcat a casa com
una joia, com la joia que
és? Ho haig de dir, dispen-
sin, només perquè no sé
dir d’altra manera que Ri-
card Salvat va ser un gran
professor i un home molt
generós. I això que sem-
blava tan malcarat i que
estava mig renyit amb mig
món.

En la Universitat de
Barcelona dels anys setan-
ta de la nostra era, Salvat
feia unes classes que amb
prou feines es preparava i
en les quals deia sempre
més o menys el mateix,
tant si corresponien a l’as-
signatura de teatre com a
la de literatura catalana o
a la de teoria de l’art, però
les feia tan bé i tan sug-
gestives, treia d’ell mateix
tanta saviesa, que molts
alumnes –no, jo, molts–
ens vam fer addictes de
Salvat i el seguíem on fos
que ell anés, de curs en
curs, de conferència en
conferència i fins a la Uni-
versitat d’Estiu de Prada,
si calia.

Ricard Salvat sabia de
tot, de cine, teatre, d’arts
plàstiques, de literatura, i
tot ho barrejava i lligava
fins a crear productes de
gran cultura que feien ru-
miar fins al cap d’uns
dies, fins al cap d’uns
anys i que encara em, ens

fan rumiar.

L

● Ricard Salvat va morir ahir, als 74 anys,
a conseqüència d’un vessament cerebral.
El 15 de març va perdre la consciència.
Dijous, la família li va posar a les mans la

una vergonya no haver-li donat
l’ocasió a un home de teatre, savi,
que va fundar una escola que li ha
d’agrair una generació d’actors.

Salvat, darrerament, se sentia
com un home que el país no li ha-
via reconegut la seva labor. I tenia
raó. Tenia un caràcter dur però po-
dia ser una persona tendríssima. Jo
he rigut i he plorat amb ell. Des de
molt jove, gràcies al bagatge que
duia d’haver estudiat a Alemanya,
va entestar-se a fer del teatre la se-

reedició de la novel·la Animals destruc-
tors de lleis que es presentarà l’1 d’abril,
ara en clau d’homenatge. Que se sàpiga,
mai no el va poder celebrar. Salvat, ànima
de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual,

va raó professional. Salvat va patir
allò que deia Espriu d’aquest po-
ble, que Catalunya és un petit po-
ble envejós i que tant aviat es res-
salta un, com s’ignoren els del seu
costat. Aquest també és un país
amb poca memòria. Salvat és el
primer que fa teatre interessant en
català després de la Guerra Civil de
manera professional, als anys 60. I
no es queda amb Sartre, Pirandello
o Brecht sinó que descobreix Es-
priu a Europa o Joan Brossa.

va ser un dels paladins de la renovació i el
clam per la professionalització del teatre
des de l’Agrupació Dramàtica de Barce-
lona. Reivindicador de Brecht o Sartre ai-
xí com d’Espriu, Brossa o Capmany, va

caure en el descrèdit d’una part de la pro-
fessió, tot i ser director del Sitges Teatre
Internacional i l’EntreCultures. L’home
de teatre, reconegut internacionalment,
mai no va fer una direcció al TNC.
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