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Dietaris Es publica el primer volumdels diaris del director teatral, teòric i escriptor Ricard Salvat
(19342009): una panoràmica de la cultura, la política i la societat catalana des de 1962, quan Salvat, que
acabava de tornar d’Alemanya, va introduir el teatre de Brecht i va convertir elmón d’Espriu en referent

El jove Ricard Salvat
sacseja el teatre català
JULIÀGUILLAMON
El veredicte del premi Joanot Mar
torell, el 13 de desembre de 1959,
marcauncanvidecicleen lahistòria
cultural catalana del segle XX. Va
guanyar un jove de vinticinc anys,
Ricard Salvat, estudiant de teatre a
Alemanya, amb una novel∙la, Ani
malsdestructorsde lleis, quereflectia
el buit moral de la generació de la
postguerra.Entreelsperdedors:una
autora dels anys trenta (Mercè Ro
doreda), un exiliat (Lluís Ferran de
Pol) i un escriptor de la primera
generació del franquisme (Joan Pe
rucho). Entre els membres del jurat
tres figures emergents: Salvador
Espriu, Maria Aurèlia Capmany i
JoanFuster.

Lafaseresistentdelaculturacata
lana quedava enrere i s’iniciava una
etapad’expansió.Esvancrearelpre
mi Sant Jordi, Serra d’Or, Edicions
62, es va rellançarProa, es vanenge
gar Edigsa i Concèntric i es va recu
perarelTeatreRomea.Lacúpuladel

cinema Coliseum va esdevenir una
menadeBauhaus,discreta iefectiva:
elFADhivaengegarunMuseud’Art
Contemporani i l’Escola d’Art Dra
màtic Adrià Gual, dirigida pel jove
RicardSalvat, hi va tenir la seu.És el

miracle català dels anys seixanta: el
renaixement d’una cultura que
moltsdonavenpermortaienterrada.
No tot van ser flors i violes, natu

ralment, i d’aquí la importància
d’aquest primer volum dels dietaris
de Ricard Salvat que expliquen el

queanavapassantdesdedintreiamb
moltsdetalls,mostralestensionsiels
dubtes que hi havia, i reconstrueix
ambunavisiópanoràmicaelcontext
internacional, marcat per la guerra
freda, elsCongressosde laPauorga

nitzats per la Unió Soviètica que
aplegaven intel∙lectuals d’arreu del
món (barrejats amb agents de la
CIA), les prohibicions, la censura, i
els intents del règim franquista de
rentarse la cara, confiant a artistes
d’avantguarda la representació en
certàmensdefora.
Salvat,quequancomençaeldieta

ri té vintiset anys, hi juga un paper
molt actiu: va amunt i avall, de la
Unió Soviètica a Cuba, coincideix
amb grans figures (d’Adamov a Le
zamaLima),confabula(ambunpunt
d’escepticisme) i busca oportunitats
per desenvolupar els seus coneixe
ments.Esfauntipd’anaral teatre ial
cinema,queenaquellsanysviuenun
bullitconstant.Entre1962i1965l’Es

Als anys seixanta, la cúpula del Coliseum
va esdevenir una Bauhaus, discreta i efectiva,
amb l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual
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aquell món perdut de la República

L’any1962,mitjançantNúria
Espert i el seumaritArmando
Moreno,RicardSalvatvapoder
saludareldramaturgAlejandro
Casona,depasperCatalunya.
“Emfeiamolta il∙lusióparlarhi
perquèeracomsiconeguésalgú
d’unaltremón,delmónde la
República,d’aquellqueenshan
estafat”.Aquestapreocupació
perrecuperarelpassatelduràa
conèixerEspriu, a tractaramb
Avel∙líArtísGener,Tísner, a
muntarEladefesiodeRafael
Alberti imantenirunarelació
afectuosaambAlberti iMaría
TeresaLeón,amirard’adaptar
peral teatre laGorradeplatde
XavierBenguerel, aaprofitar les
estadesaSantCarlesde laRàpi
taperanaravisitarSebastià
JuanArbó,cadacopmés tancat
enellmateix iambmenysganes
dedeixarseveureaBarcelona.
Sovint, la fascinaciópelque

signifiquenaquestspersonatges
contrastaambles impressions
de lectura,quenosempresón
favorables.Salvathibuscael
nervide lacreacióautèntica ino
sempreelpot trobar.Enelcas
deTísner, acausad’unexcésde
brometa,queelprivade treure
totel suca l’argumentde la

novel∙laParaulesd’Opotonel
Vell (eldescobrimentd’Amèri
caa l’inrevés: elsmexicans
descobreixenEuropa).Enelde
Benguerel, acausad’unacerta
claudicacióqueduulahistòria
percaminsprevisibles.Enelcas
de la traducciódeJosepPalau i
Fabred’Unatemporadaa l’in-
ferndeRimbaud,per la llengua.
TrobaBuñuelunceltiber recal
citrant iViridianaunproducte
decinematecaqueentusias
maràelscansatspaladars fran
cesos.
El llibreestàplederetratsde

figuresdelpassat,unamica
desencaixadesenelmóndels
anyssetanta.J.V.Foix,que
respona l’art social ambun
articlede1934.OCarlesSolde
vila,quevaacceptar sense
queixarsequeel 1963elpopu
laríssimJoanCapriarreglés i
ampliésCivilitzats tanmateix,
unacomèdiade trentaanys
enrere.RicardSalvatconstata
untall irreversible.
Diaris (1962-1968)éselpri

merd’unasèriededeuvolums
queabasten finsa lamortde
Salvatel2009.Elproper,de
1969a1972,estàprevistperal
mesde junydel2016.

cola d’Art Dramàtic Adrià Gual fa el
cimamb lesproduccionsbasades en
lesobresd’Espriu. Introdueixel tea
tre d’avantguarda (sovint la seva
aportacióesdeixadebanda i sembla
queelteatrecatalàcontemporanico
menciambelTeatreLliure).Perl’es
cola hi passen figures centrals de la
cultura catalana, no només del tea
tre:PilarAymerich,JosepMariaBe
net i Jornet, Julià de Jòdar, Josep
Minguell, Fabià Puigserver, Mont
serrat Roig, Carme Sansa, Carme
Serrallonga i Maria Tubau, per dir
neunsquants.
La relació Maria Aurèlia Cap

manySalvador EspriuRicard Sal
vat és un dels pinyols del llibre, que
obremoltesperspectives. Salvat tro
ba en Espriu una referència. Veu la
possibilitat de posar en pràctica, a
partirdelsseustextos,lesideessobre
el teatre èpicquehaportat d’Alema
nya. Espriu es deixa estimar i, quan
cal, dónaunaempentetaperpersua
dir Salvat de desenvolupar Gent de
Sinera i ferneRondademort a Sine-
ra, per exemple. Salvat admira Es
priu,peròpateixper lamancadena
turalitatdelseuteatre.Elveucomun
gran escriptor, però no comun gran
creador, i dubta si farà resmés. L’es
criptura privada d’Espriu és una de
lícia, i lescartesilestargetesqueapa
reixen en el text fan un farciment
d’una qualitat superior que el lector
esperaambcandeletes.
El dietari reprodueix el debat in

tern de Salvat, entre la necessitat

A dalt a l’esquerra,
els actors de la
Companyia Adrià
Gual saluden al
públic el 1970, a

Venècia, després
de representar
Ronda de Mort a

Sinera. A sota,
Salvat, amb Jordi

Vilaseca caracterit
zat com la mort. Al
centre, Salvat a
Port de la Selva i a
la dreta, amb

Salvador Espriu i
Josep Maria
Subirachs en un
assaig a la cúpula
del Coliseum.

També hi ha Benet
i Jornet, Maria
Tubau i Manuel
Núnez
FUNDACIÓ RICARD SALVAT

El 1964, a Alema
nya: en aquest
viatge va conèi
xer el dramaturg
Erwin Piscator,

referent de la
República de
Weimar
FUNDACIÓ RICARD

SALVAT

>



6
Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

D
is
sa
bt
e,
30

ge
ne
r
20
16

LL
IB
R
ES deseguirunatrajectòriapròpiaiel

projecte de l’Escola d’Art Dramàtic
AdriàGual(“Pensoquepotsertambé
és una errada sacrificar lameva car
rerateatralpertirarendavantl’Esco
la”, anota el 28 de gener de 1963).
L’any 1966, Salvat va acceptar anar a
dirigirLabuenapersonadeSezuande
BertoldBrechtaMadrid,encastellà,
amb Núria Espert. La qual cosa va
provocar un terrabastall, perquè re
presentavauncanvidepuntdevista:
aprofitar pragmàticament les opor
tunitatsques’oferien,obrirelventall
cap al teatre professional, buscar la
manera de projectar el teatre
d’avantguardaiarribaraunaltrepú
blic. En aquell mateix moment es
produeix la ruptura ambMaria Au
rèliaCapmany,sobrelaqualpassade
puntetes.Més tardesdistanciad’Es
priu.
En moltes anotacions de 1962,

1963 o 1964, Salvat constata l’efecte
demolidor queha tingut el franquis
me sobre la gent, la incapacitat per
arribaralsespectadors, forad’unpe
titnuclid’iniciats, l’estultíciadelper
sonal que s’ha acostumat a viure en
unmónenelqualnohihaconflictes,
refractari a tot el que segui sensibili
tat,pensamenticrítica.Elssenyoras
sos de Barcelona, per exemple, que
van a veure L’eclisse d’Antonioni al
cinema Alexandra, i cada cop que

Monica Vitti apareix caminant pels
carrers exclamen: “Mira, ja torna a
ferquilòmetres”.
Mentrepreparava l’exposicióSal

vadorEspriu.Hemirat aquesta terra
al CCCB vaig tenir contacte amb al
guns actors de l’Escola d’Art Dra
màtic Adrià Gual i amb l’ajudant de
direcció de Salvat, a l’Escola, Josep
Anton Codina. Em van parlar d’un
home entotsolat, tancat, que es cor
respon bastant bé amb el perfil que
ofereix una anotació del 16 de juliol
de 1966, a propòsit de Salvador Es
priu: “I és això el que em fapord’ell:
aquesta necessitat absoluta de sole
dat, de cloure’s en ellmateix; aquest
narcisisme intel∙lectual; aquesta in
diferènciacapa totapriori (quedes
prés,perestranyaisempreinespera
da generositat, sap vèncer); la seva
actitud escèptica, estoica, però amb
la seva mancança fonamental. A mi
em famolta por que ens assemblem
mésdel quepodria semblar. Jo tam
bé tincmolts d’aquests defectes que
veig en ell, i de vegades encara més
exageradament”.
A desgrat d’aquest caràcter reser

vat,Salvatvaviureintensamentlase
va època. Una gran crònica d’uns
anysdecisius. |

RicardSalvat
Dietaris (19621968)
UNIVERSITAT DE BARCELONA EDICIONS. 538 PÀGINES. 32
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> Narrativa Fa dinou anys que l’àlter ego deRezzori,
Aristides, acumulamaterial per escriure la seva
biografia. El resultat: un univers infinit d’idees

Una novel∙la
desbordada

ROBERTSALADRIGAS
Aixícoml’any2009Anagramavaas
sumir la responsabilitat d’ajuntar en
un gruixut volum (gairebé 900 pà
gines) i sota el títol La gran trilogía
tres llibres cabdals de la narrativa
europea moderna deguts a Gregor
von Rezzori (Txernivtsí, Bucovina,
1914, aleshores part de l’imperi
austrohongarèsToscana 1998) els
títols del quals eren Un armiño en
Chernopol, Memorias de un antise
mitaiFloresenlanieve–vaigescriure
sobrelasevaaparicióalCultura/sdel
25/III/2009–,aral’editorialmexica
naSextoPisodivulgaperprimerave
gada en espanyol la que sembla que
és l’obra cimera de Von Rezzori pu
blicada el 1976:Lamuerte demi her
mano Abel (Der Tod meines Bruders
Abel), en l’extraordinària versió del
traductor cubàJoséAníbalCampos.
Per ferse una idea de la naturalesa
de la narració, n’hi ha proudedonar

un cop d’ull a la nota del traductor
quetancaelvolum.
Quina és l’essència de l’anècdota,

allò que es pot explicar de la trama?
Aristides Subicz, romanès, guionista
decinema,amantexpertdeprostitu
tes i dones de llinatge social que ha
viscutenprimerplalaviolentahistò

riaeuropeadel’ascensió idesfetadel
règimdeHitler–va assistir enquali
tatdetestimonialsnoumesosdeses
sionsdeljudicideNuremberg¬,fadi
nou anys que acumulamaterials per
aunanovel∙laquehadereflectirlase
va autobiografia de ciutadà escindit
per laHistòria i lamemòriavivad’un
continentquesota larunadelaguer
rahaenterratlasevaidentitat.Subicz
s’entrevistaambJacobG.Brodny,un
prestigiós agent literari jueu que li
demana l’absurd: la sinopsi de la no
vel∙la, amb la qual aspirarà al Nobel
de literatura, reduïda a “tres frases”.
Inconcebible, atès que l’agent –ni el
lector desinformat– es pot imaginar
queSubicz té el seupropimètodede
treball consistent a no rebutjar res
dignedeseraprofitat,demaneraque
segons el seu parer una idea porta a
l’altra i així, tirantdels fils finsonens
menin, senseni tan solspensar a tre
narlos, es pot abastar un continent,
elmónenter, l’univers infinit…
Rezzorihodescriuambconcisióa

la pàgina 152. No podria relatarli la
story(alsorprèsBrodny)perquè“es
ta prolifera entremismanos sin que
yo intervenga en absoluto, actúa por
sucuenta,semultiplicaenunasuerte
de partenogénesis incontrolable.
Cualquier cosa que narre, da lugar a
otra narración. Cualquier historia
generaotrasdiez:uncrecimientoce

lular híbrido que no es posible con
trolaratravésdeningunaforma”.Dit
d’unaaltramanera,queLamuertede
mi hermano Abel estableix una pro
posta rupturista de novel∙la sense
bastiment de tal: un cúmul de textos
formidables pel que fa a l’estil però
sense encaix en una estructura, que
es despleguen a voluntat de l’escrip
tor,aliensaqualsevoltemponarratiu,
esquema, ritmeocontrol; és així que
sucumbeixenalalentitudilatriviali
tat, provoquen una fatiga a la llarga
insostenible, i s’acaba amb la sensa
ció que en capmoment no s’ha trac
tat d’ordenar el caos aclaparador de
lahistòriaquedesbordaeltextambi
guamentnovel∙lístic.
Quin sentit té un llibre així avui

dia?Elmateixnarradors’hopregun
ta en el diàleg imaginari que té amb
Johannes Schwab, el seu àlter ego:
“Jamás debimos azuzarnos a escri
bir mutuamente. ¿Para qué? ¿Para
quién? ¿Conqué fin?”.Potserperca
nalitzar el desordre interior d’un ta
lentqueaspiravaaignoraroprescin
dir dels límits? Potser, simplement,
per ser llegit en cru –a la manera de
RobertMusil–senseartificisdecaire
tècnic?Perquèno?Siguicomsigui,el
repteésseriós. |

GregorvonRezzori
LamuertedemihermanoAbel
SEXTO PISO. TRADUCCIÓ DE JOSÉ ANÍBAL CAMPOS. 806

PÀGINES.33EUROS

L’escriptor Gregor von Rezzori ULF ANDERSEN / GETTY

El protagonista és
romanès, guionista
de cinema, testimoni
a Nuremberg, escindit
per la història

Nascut el 1914 a Txernivtsí
en el si d’una família aristo
cràtica, Gregor vonRezzori
va viure a Bucarest, Alema
nya de l’Est i la Toscana.
Amés de la seva prolífica
activitat novel∙lística, va
ser un destacat periodista
i il∙lustrador i va fer incur
sions a la ràdio, el cinema i
la televisió.

un aristòcrata

Salvat es retrata com
un home amb una
necessitat absoluta
de soledat, ascètic i
narcisista intel∙lectual


