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Els decorats de pel·lícula dels Germans Salvador
colònia, de TV3). “Contínuament
repintem i restaurem decorats per
conservar-los en bon estat”, explica
Guillermina Salvador, i tot seguit en
mostra un que es va fer servir per a

la inauguració dels Ballets de Ca-
talunya, en plena foscor

del franquisme: hi ha la
Moreneta, la senye-

ra... Quan ho va veu-
re l’autoritat falan-
gista que assistia a
l’espectacle, que
va tenir lloc al te-
atre de la Penya

Cultural Barcelo-
nesa, va posar el crit

al cel. Però l’actuació
no es va suspendre. Tot

estava previst: dalt de tot
del decorat, visible només des de

les primeres files, on ell havia de
seure, s’hi havia pintat la bandera
espanyola.e

pectacles professionals com ama-
teurs. No cal dir que, a l’època de
Nadal, els Pastorets els han fet anar
de bòlid: “De tant en tant, encara
avui, actors reconeguts que vénen al
taller es disculpen pels petits es-
trips que feien fa una pila
d’anys al decorat de pa-
per, quan, impacients,
esperaven sortir a
escena als Pasto-
rets”, recorda la
Guillermina. Una
de les especialitats
de Germans Salva-
dor són els corti-
natges de grans di-
mensions. Un dels úl-
tims, per exemple, per a
la pel·lícula Red lights. Els
decorats els lloguen per a pel·lí-
cules i sèries de caràcter històric (en
podrem veure a la pel·lícula The wi-
ne of summer i a la minisèrie Olor de

D.R.

BARCELONA. “Darrere dels deco-
rats s’hi acostumaven a enganxar ti-
res de teixit que es compraven al
drapaire, ja que el paper no era gai-
re consistent –en el millor dels ca-
sos, era paper d’embalar–. A més,
s’hi feia una capa de pintura, tam-
bé al darrere, per enfortir-lo”, expli-
ca Guillermina Salvador, filla de Jo-
sep Salvador, que l’any 1949 va fun-
dar amb el seu germà Joan un taller
d’escenografia a la ciutat de Barce-
lona que avui és dels més antics del
país que continua obert. Situat a la
ronda de Sant Pau –a tocar del Pa-
ral·lel, rovell de l’ou dels teatres de
la ciutat– i a prop del Liceu –per al
qual va treballar uns anys–, Ger-
mans Salvador ha realitzat milers
de decorats, cortinatges per a l’esce-
nari, ciclorames, telons de boca i
cortines per a la sala, tant per a es-

diu el director d’aquesta empresa,
que també realitza nombroses esce-
nografies per a grans teatres de Ca-
talunya. Cada encàrrec és un món.
Els projectes per fer una escenogra-
fia arriben al taller de maneres ben
diferents, alguns de manera singu-
lar. D’històries d’èxit que expliquen
que tot va començar en un tovalló de
paper n’hi ha de reals, també en
aquest àmbit. Una d’elles va succe-
ir a Odeón Decorados. L’any 1992
Pedro Moreno va dibuixar a les tova-
lles de paper del restaurant on va so-
par com havia de ser l’escenografia
de l’espectacle El triomf de Tirant,
basat en la novel·la de Tirant lo
Blanc. “El dibuix s’entenia molt bé, i
en vam tenir prou per fer l’esceno-
grafia”, recorda Simón.

del país: Comediants, el Gran Tea-
tre del Liceu, Josep Maria Flotats,
La Cubana, Mario Gas, el Teatre
Lliure, el Nacional, Tricicle i un
llarguíssim etcètera.

Artesans de vell ofici
Josep Castells gaudeix de valent
ambientant espais públics en èpo-
ques passades. Així, per exemple, va
fer viatjar la plaça Rovira, del bar-
ri barceloní de Gràcia, fins als anys
40 (per a la pel·lícula El embrujo de
Shangai, de Fernando Trueba). Els
materials que fa servir per fer-ho
possible són d’allò més diversos:
ferro, alumini, porexpan, fusta, tei-
xits... En realitat són els que sem-
pre s’han fet servir per a l’esceno-
grafia. I la manera de reproduir fi-
gures –primer fent un model amb
fang o amb porexpan i després re-
alitzant la construcció amb resina
de polièster– és també la mateixa
de sempre. El Josep i el Jordi fa
trenta anys que ho fan així. I és que
hi ha coses del món del teatre que
no canvien. Com l’emoció que té tot
actor, fins i tot el més veterà, en el
moment de sortir a l’escenari.e

pals actius del taller dels germans
Castells, instal·lat a Santa Agnès de
Malanyanes.

El Jordi i el Josep són bessons i
comparteixen un munt de coses. I
tot i que pot passar que una feina la
comenci un i l’acabi l’altre –“i no es
nota!”, diuen a l’uníson–, de fet ca-
dascú té la seva parcel·la: el Josep
construeix decorats per al cinema
i per a dramàtics de televisió, espais
escènics per a exposicions i esceno-
grafies per a parcs temàtics i mu-
seus, mentre que el Jordi se centra
sobretot en escenografies per al te-
atre. Va iniciar l’activitat amb An-
taviana, de Dagoll Dagom, una obra
de teatre basada en contes de Pere
Calders, i des d’aleshores ha treba-
llat per a un grapat de companyies

“En quasi totes les escenografies
que fem tenim en compte que es
puguin desmuntar en peces força
reduïdes, sobretot per facilitar-ne
el transport; a més, els teatres an-
tics acostumen a tenir les portes
molt petites, perquè abans els de-
corats eren de paper i hi passaven
sense problema”, diu Jordi Cas-
tells, que va començar a treballar
com a escenògraf professional tar-
danament, passada la trentena, al
mateix temps que el seu germà Jo-
sep. Abans treballaven al taller del
pare, pintor de parets, però arreu
deixaven la seva empremta artísti-
ca en forma de sanefes, decoracions
de pa d’or... No és casualitat, doncs,
que la pintura i les diferents tècni-
ques pictòriques siguin els princi-

De gira
Totes les
escenografies
s’han de
desmuntar en
peces força
reduïdes

UN FALS PIANO DE CUA
El taller d’escenografia del

Teatre-Auditori de Sant Cugat
va dissenyar el decorat de

Violines y trompetas,
actualment en cartell

al Teatre Borràs.
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