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Aquest mes de març es com-
pleixen cinc anys de la mort
de Ricard Salvat, doctor

en Filosofia, catedràtic d’Història
de les Arts Escèniques, acadèmic
de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi, escriptor, di-
rector teatral i figura destacada
del teatre català.

Nascut a Tortosa, va mante-
nir amb Reus, el Centre de Lec-
tura i els teatres de la ciutat una
relació constant i profitosa.
Convidat pel Centre de Lectu-
ra, va venir el 5 de maig de 2005
acompanyat per Lluís Pasqual
per commemorar el centenari
del Teatre Bartrina.

En aquella ocasió va escriure
en el llibre de signatures de l’en-
titat una llarga i emotiva dedi-
catòria: «de fet el primer cop
que vaig actuar en un teatre-tea-
tre, un teatre com Déu o les mu-
ses manen va ser aquí. Mañana
amanecerá era el títol de l’obra
d’Henry de Montherland. Érem
molt joves, plens d’il·lusions, i aquí
vàrem trobar una acollida i rela-
ció d’amistats continuades».

Ricard Salvat era aleshores
el joveníssim director d’un grup
denominat Teatro Experimen-
tal de la Facultat de Filosofia y
Letras de la Universitat de Bar-
celona. A propòsit d’aquesta re-
presentació, Xaver Amorós es-
criu en el llibre segon de Temps
estranys: «el 14 de desembre de
1955, al Bartrina, es va iniciar
–s’havia iniciat– el cicle de tea-
tre de cambra.

En l’anunci requadrat a la re-
vista del Centre, deia Ciclo or-
ganizado con motivo del cincuen-
tenario del teatro del Centro de
Lectura. L’obra era Mañana ama-
necerá, de Montherland, dirigi-
da per Salvat que llavors només
tenia 21 anys. Hi havia tres quar-
tes parts de la platea ocupades i
l’obra va agradar francament al
públic, tot i que, com és lògic els
actors del Teatro Experimental
de la Facultat de Filosofia y Le-
tras de la Universitat de Barce-
lona eren molt joves, com perto-
cava, i, en alguns casos, als intèr-
prets se’ls notava una joventut
massa marcada per a interpre-
tar personatges adults, madurs.
Però l’actuació, dominada per

un Salvat amb grans capacitats,
fou rodona».

Durant els anys cinquanta i
seixanta, convidat pels Amics
del Teatre i pel Teatre de Cam-
bra de l’Agrupació Pericial del
Centre de Lectura, va portar a
la ciutat molts dels seus espec-
tacles que es van representar
tant al Teatre Bartrina com al
Teatre Fortuny. Escriu Salvat
«mai no vaig entendre, quan ve-
nia amb la meva mare a visitar ‘Les
Amériques’, que Reus tingués
dos teatres i Tortosa cap, i te-
nia una mena de sentiment d’en-
veja. Per sort com vivíem (i ara
hi torno a ser) a La Canonja em
sentia d’aquesta ciutat de teatres,
me la feia una mica meva».

L’Escola d’Art Dramàtic
Amb Maria Aurèlia Capmany ha-
via fundat l’any 1960 l’Escola
d’Art Dramàtic Adrià Gual que
tenia la seva seu a la Cúpula del
Coliseum, a Barcelona. Entre al-
tres muntatges destacats de l’EA-
DAG dirigits per Salvat, cal recor-

dar les representacions que es
van fer al teatre Fortuny, espe-
cialment la de Primera història
d’Esther de Salvador Espriu el
17 de maig de 1963 i que va comp-
tar amb la presència del mateix
Espriu i amb un repartiment de
luxe (Maria Aurèlia Capmany,
Fabià Puigserver, Montserrat
Roig, Josep M. Benet i Jornet,...),
el 20 de novembre de 1963, San-
ta Joana, de Bernard Shaw i el 24
d’abril de 1964 s’havien de re-
presentar tres peces breus: La
barca dels afligits, d’Apel·les Mes-
tres; Colometa la gitana, d’Emi-
li Vilanova i En garet a l’enra-
mada de Joaquim Ruyra, però la
sessió va ser suspesa per ordre
governativa amb el consegüent
rebombori per part del públic ja
assegut a les butaques.

Més endavant la gent del Tea-
tre de Cambra va intentar por-
tar a Reus Ronda de mort a Sine-
ra, un espectacle amb una reco-
pilació de textos de Salvador
Espriu efectuada per Salvat, però
no va ser possible degut a la gran

complexitat escenogràfica del
muntatge.

Ronda de mort a Sinera
Anys més tard, quan el 2002 Ron-
da de mort a Sinera es va tornar
a muntar en una producció del
Teatre Lliure i la complexitat
del muntatge tornava a ser im-
portant, Salvat, tant si com no,
va voler portar-la a Reus, en
aquest cas al Bartrina, que enca-
ra presentava més dificultats
que el Fortuny, però el director
es va entestar en fer-ne una adap-
tació especial. Va ser una repre-
sentació excepcional i encara
ara és difícil entendre com va
poder encabir-se aquell gran es-
pectacle en el petit escenari del
Bartrina.

Només la tossuderia i el ta-
lent de Ricard Salvat ho feu pos-
sible. Tant pel públic com pel
director va ser una nit teatral
inoblidable: «Tinc, també, un
meravellós record d’aquest tea-
tre, del dia que vàrem venir a re-
presentar Ronda de mort a Sine-

ra. Va ser una vetllada molt es-
pecial i emotiva. Era com pen-
sar a anar tancant un cercle».
Un cercle que Salvat volia clou-
re traslladant a Reus els fons
teatrals recollits durant la se-
va dilatada trajectòria i amb els
quals desenvoluparia a la ciu-
tat un Museu o Centre d’Inter-
pretació de la Història del Tea-
tre Català. La proposta de Sal-
vat finalment no fou prou tinguda
en compte per l’ajuntament i el
projecte es perdé.

Menys encàrrecs públics
En els darrers anys de la seva vi-
da, els encàrrecs dels teatres
públics van anar minvant i l’úl-
tim que va dirigir va ser l’any
2006, al Teatre Fortuny, una
proposta del CAER , amb el text
Mika i el paradís de l’autor reu-
senc Francesc Cerro, amb un
repartiment format per Josep
Julien, Marta Domingo i Pep To-
rrents. Reus i Ricard Salvat van
ser un binomi important en el
teatre català contemporani.

Avui, dissabte
■ A les 10 h, a la sala Horten-
si Güell. Teatre: taller mono-
gràfic de maquillatge i carac-
terització, a càrrec de Te-
resa Costa.
■ Jornades d’història: ‘Joan 
Prim i Prats, personalitat 
política i militar’. A la sala
d’actes. A les 10 h ‘La Guerra
dels Set Anys, carlins ver-
sus liberals’, a càrrec de Lluís
Ferran Toledano i Ramon
Arnabat. A les 12 h, ‘Context

general del segle XIX a Cata-
lunya i a l’Estat espanyol’, a
càrrec de Borja de Riquer i Jo-
sep Fontana Lázaro.
■ Ales 21 h, al Teatre Bartri-
na, cloenda i lliurament de 
premis del Festival Europeu 
de Curtmetratges FEC 2014.
Dilluns, 17 de març
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Conferència ‘La Gran 
Guerra, 1914-1918: causes, 
fets i conseqüències’, a
càrrec del Ramon Arnabat.

■ A les 19.30 h, a la sala sec-
cional. Cicle 1714. Xerrada ‘Un
mas, un topònim i un para-
ny: la Guerra de Successió a
les muntanyes de Prades’.
Dimarts, 18 de març
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Cicle ‘Veus Literàries al 
Centre’: Imma Monsó.
Dimecres, 19 de març
■ A les 11 h i a les 19 h, a la sa-
la d’actes. Sessió de docu-
mentals de l’Aula del cinema 
de la URV.

Dijous, 20 de març
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes, xerrada d’art amb Va-
lentin Roma, comissari d’ex-
posicions.
■ A les 20 h, a la Secció Excur-
sionista. Documental ‘De la 
Colòmbia Precolombina a 
la Colòmbia actual’. A càrrec
de Jaume de Porta.
Divendres, 21 de març
■ A les 20 h, a la sala d’actes.
Dia Internacional de la Poe-
sia: sessió En Veu Alta dedi-

cada a Joan Vinyoli. Amb
les veus de Montserrat Au-
qué, Dolors Esquerda i Jor-
di Francesch.
■ A les 21 h, al Teatre Bartri-
na. Cineclub: Hannah Arendt, 
de Margarette Van Trotta. 
Dissabte, 22 de març
■ A les 10 h Excursió i visita 
al Mas del Nebot (Mont-ral) 
i al Desenrocat dels Castellans 
(La Febró).
■ A les 11 h, a la Biblioteca in-
fantil. Taller d’origami.

El diumenge 23 de març
■ A les 18 hores., al Teatre Bar-
trina de Reus. El món perdut 
de Salvador Espriu, recital
musicoliterari ambla parti-
cipació de Joan Massotkle-
iner i Toti Soler.
El dilluns 24 de març
■ A la les 19 hores, a la sala
d’actes del Centre de Lectu-
ra de Reus. Projecció de l’au-
diovisual ‘La Paz a les Altures 
(Bolívia)’ dirigit per Santi
Nogués.
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