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El llibre pesa uns quatre
quilos (cinc, quan ho va
enviar per correu a l’actriu
Núria Espert, que el prolo-
ga). Són un miler de pàgi-
nes que repassa èxits i, so-
bretot, fracassos de la vida
teatral d’aquest noi que un
bon dia es va enamorar del
teatre fent Els pastorets (i
no tant pel fet d’haver anat
d’infant a sarsuela amb el
pare).

Fer una mirada al pati de
butaques durant la presen-
tació del llibre, el dia 20
d’abril passat, ja definia la
transcendència del perso-
natge i, per tant, del llibre:
des d’actors com ara Enric
Majó, Ferran Rañé, Mercè
Managuerra o Mingo Rà-
fols a directors com Her-
man Bonnín, Ricard Re-
guant o Boris Rotenstein.
Actors i directors d’ara i,
evidentment, d’ahir. Núria
Espert sempre ha conside-
rat Polls la persona que el
va descobrir en la compa-
nyia infantil del Romea i la
va fer actriu professional a
l’Orfeó gracienc. Per Es-
pert, Esteve Polls i Adolfo
Marsillach són dos homes
de teatre. L’un, va saltar a
Madrid i va aconseguir la
glòria. I l’altre ho va pro-
var al teatre Romea, a Ità-
lia, a Colòmbia, a Costa
Rica (on ja s’havia fet un
nom) i va decidir tornar a
Catalunya, i va caure en un
descrèdit per una bona part
de la professió. Actors, jo-
ves i adults que hi han tre-
ballat recentment sempre
en destaquen les qualitats,
tant personals com artísti-
ques. Jaume Melendres,
un professor històric de

l’Institut del Teatre, va ser
el ponent que s’havia llegit
el llibre més lúcid: la bio-
grafia de Polls és una no-
vel·la que, tot i ser absolu-
tament autèntica, «és in-
versemblant», deia irònic.
Sembla impossible que
tots els capítols tinguin

una mateixa persona com
a protagonista i amb no-
més 60 anys de carrera ar-
tística. Per això Melendres
el convidava a falsificar:
avui ningú es pot creure
que algú s’atrevís a fer una
gira amb autocar de sei-
xanta places per Itàlia amb

les cinc mil pessetes dei-
xades pel pare. El passatge
és èpic.

Voltas, per la seva ban-
da, es preguntava si Cata-
lunya ha fet el merescut
homenatge a una genera-
ció que ha mantingut els
prims fils de les disciplina

escènica. El llibre de Polls
esdevé imprescindible per
reconstruir els ponts de la
història. De fet, des de la
taula de presentació s’ani-
mava els actors de les dè-
cades dels 50 fins als 70
que fossin valents, igual
que Polls, i fessin un repàs
del panorama teatral i polí-
tic català durant aquella
època. El director ha fet un
ingent treball de memòria
però aventura (en el ma-
teix títol) que encara que-
den cinc minuts per conti-
nuar oferint teatre.

Sense índex onomàstic
Un dels documents que
han retirat de l’original és
l’índex onomàstic. Els ex-
perimentats en llibres
d’autobiografia saben que
és l’esquelet imprescindi-
ble per tocar calent a la pri-
mera. Les fòbies dels au-
tors queden localitzades
en aquest índex. Sovint,
aquests tipus de llibres es
llegeixen, al final, com
una mena de diccionari,
resseguint els noms i les
companyies de referència
d’una època, i no lineal-
ment. Adolfo Marsillach
va obligar que es llegís tot
el seu llibre Tan lejos, tan
cerca (Tusquets Editores).
L’actor, director, produc-
tor, dramaturg i gestor po-
lític va guanyar el Comi-
llas el 1998 per una obra
en què advertia als man-
drosos que si algú volia sa-
ber què deia d’ell se l’hau-
ria d’empassar sencer. Per
cert, Marsillach declara un
profund respecte pel tre-
ball d’Esteve Polls a la pà-
gina 332 del seu llibre.

Esteve Polls, titànic
El director degà de teatre, amb 60 anys de carrera, publica les memòries i pensa en més projectes

Esteve Polls, durant la presentació del llibre al Romea, el 20 d’abril passat. / PACO AMATE

● Esteve Polls no té manies a l’hora de dir que
el seu llibre és «un totxo». L’editor de Cinc mi-
nuts abans que caigui el teló, Enric Viladot, va
aconseguir estalviar uns quants arbres recon-

JORDI BORDES / Barcelona duint el centenar de documents a la pàgina web
de Viena Editors. El director degà de teatre as-
segurava fa uns mesos que feia la seva gira de
comiat per Catalunya amb Jugant amb Moliè-
re.A la presentació del llibre, fa uns dies, el se-

cretari de Cultura, Eduard Voltas, confessava
no haver tractat mai Polls. Fins llavors. El di-
rector ja va proposar-li projectes. No para. La
seva empenta, igual que la seva urbanitat (tot i
que no es mossega la llengua), es titànica.

● Ricard Salvat va dedicar la vi-
da al teatre. Ho va fer, en part,
després de la mala entrada que va
tenir en el món de la literatura.
Jove i de manera inesperada va
obtenir el premi Joanot Marto-
rell el 1959 (l’any següent, el
premi es va convertir en el presti-
giós Sant Jordi). Va guanyar, pe-
rò no li van deixar exercir de no-
vel·lista i, tot i el suport de Joan
Fuster i Salvador Espriu i, més
tard, de Robert Saladrigas, va te-
nir (està documentat) uns adver-
saris de pes: Joan Sales i Mercè
Rodoreda. Salvat va morir quan
estava prevista la reedició de la

seva única novel·la, Animals
destructors de lleis (Meteora).
Al final, en veure el resultat i
comprovar l’entusiasme d’edi-
tors es va animar a escriure un
pròleg en què pronosticava que
desenterraria altres textos. No va
tenir temps. De fet, intuïa Jordi
Ferrando, aquell pròleg és possi-
blement la seva última creació.
Un home de teatre que va morir
escriptor. A l’SGAE, durant la
presentació de fa unes setmanes,
el van aplaudir com a novel·lista
actors com ara Enric Majó i bès-
ties de càrrega teatral com ara
Gloria Montero i Jordi Coca.

Animals destructors de lleis fa
olor d’autobiografia. Salvat,
com el jove protagonista Sandre,
també va anar a Alemanya a es-
tudiar. Va tornar amb una forta
càrrega acadèmica (el descobri-
ment de la Berliner Ensemble i
Bertolt Brecht) i personal (que
l’impulsaria a escriure aquesta
novel·la). La novel·la, del 1959,
sorprèn per la seva modernitat.
El text recorda aquell Cap de
turc de Günter Wallraff.

La publicació d’aquest premi
ja va demostrar l’esforç mai prou
recompensat perquè ressorgís
l’acció intel·lectual. Es va publi-

car a Mèxic i va entrar d’amaga-
totis a Barcelona on, amb prou
feines, se’n va poder fer cap res-
sò. Salvat, com el Sandre de la
novel·la, emprèn el maleït paper
de’n Sísif, d’arrossegar una pe-
dra dalt del cim per veure com
cau. Cada cop. Ara, la reedició
de Meteora i la voluntat de me-
mòria de la gent de teatre fa justí-
cia a l’esforç i al resultat, per
molt volàtil que esdevingui un
art viu com és el teatre. Robert
Saladrigas, escriptor que va des-
cobrir Salvat com a periodista,
des de feia 46 anys li exigia que
reprengués el perfil d’escriptor.

Ricard Salvat mor com a escriptor

Una exposició
traça els 40 anys
de Tusquets
● Barcelona. La Bibliote-
ca Jaume Fuster és el
marc fins al 28 de maig
una exposició que re-
corre els quaranta anys
d’història de l’editorial
Tusquets a través d’una
cronologia que incor-
pora autors que van des
de Gabriel García Már-
quez fins a Haruki Mu-
rakami. S’hi poden
veure fotografies, pu-
blicacions i originals
com ara el Relato de un
náufrago de García
Márquez, tot de docu-
ments que han acumu-
lat Beatriz de Moura i
Óscar Tusquets, funda-
dors del segell el 1969.
L’editorial va néixer
amb la idea de publicar
llibres de petit format i
van treure Cuadernos
íntimos, de Spinoza, i
Marginales, de Bec-
kett. En català tenen la
col·lecció l’Ull de Vi-
dre. Entre els seus au-
tors hi ha Milan Kunde-
ra, John Irving, J.M.G.
Le Clézio i Henning
Mankell. / EL PUNT

L’Institut Llull
subvenciona la
traducció búlgara
de «Bearn»
● Barcelona. L’editorial
búlgara Uniscorp ha
publicat la traducció al
búlgar de Bearn o la sa-
la de nines, de Llorenç
Vilallonga, gràcies a
una subvenció atorgada
per l’Institut Ramon
Llull a finals del 2007.
La traducció ha anat a
càrrec de Mariana
Gueorguieva Kitipova.
La subvenció s’inclou
dins la convocatòria
anual de l’Institut Llull
adreçada a empreses
editorials per a la tra-
ducció a l’estranger
d’obres literàries i de
pensament en llengua
catalana. / EL PUNT

El Palau de la
Música integra la
Societat d’Arts
Escèniques
● Barcelona. El Palau de
la Música Catalana en-
tra a la Societat Interna-
cional per a les Arts Es-
cèniques (ISPA), una
xarxa de 600 executius
de sales de concerts de
més de 50 països, amb
seu a Nova York que té
per objectiu l’intercan-
vi d’experiències i
idees. / EL PUNT


