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Ricard Salvat és, sense cap me-
na de dubte, una de les personali-
tats més influents de la cultura
catalana de la segona meitat del
segle XX. Quan s'estudia la histò-
ria del teatre català és imprescin-
dible acudir al seu magisteri, que
ha desenvolupat en multitud
d'estudis i escenaris, ja siga a l'Es-
cola d'Art Dramàtic Adrià Gual,
al teatre Romea, al Festival de
Sitges o al teatre Nacional de Bu-
dapest, havent treballat i col·la-
borat amb personatges de la talla
de Salvador Espriu, M. Aurèlia
Capmany, Àlex Broch, Isabel Cla-
ra Simó, M. Paz Ballesteros o Nú-
ria Espert. Tampoc hem d'oblidar
el seu compromís moral i polític,
que el va portar a reunions tan
importants com el Consell Mun-
dial de la Pau celebrat a Moscou,
on va conèixer gent tan interes-
sant en aquells moments com J.
Agustín Goytisolo, Josep M. Cas-
tellet, Jean-Paul Sartré o Simone
de Beauvoir. La seua pertanyença
en aquell moment el va portar a
ser-ne el president de la secció
catalana.

Ricard Salvat, una de les perso-
nalitats de la cultura tortosina
més important de tots els temps,
acaba de veure publicat el primer
dels deu diaris de què constaran
les seues memòries, que van entre
els anys 1962 i 1968; uns diaris
d'un alt contingut històric i in-
tel·lectual on s'endinsa en la Ca-
talunya d'aquells anys i els polí-
tics que van estar al capdavant.

Però el que a mi més m'interes-
sava era la relació que va mantin-
dre a la Ràpita amb Sebastià Juan
Arbó. Jo vaig conèixer Salvat el
13 de juliol del 2002, quan vaig
ser convidat per Josep Tarragó a
fer una conferència sobre l'Ebre -
talment com avui- al Centre de
Cultura Contemporània de Bar-
celona, al costat dels esmentats
Salvat i Tarragó i també d'Albert
Roig i Andreu Carranza. Jo ja co-

neixia la relació personal de Sal-
vat amb Arbó, ja que l'autor rapi-
tenc me n'havia parlat en alguna
ocasió, però també volia conèixer
l'opinió del tortosí, que em va de-
dicar una hora llarga quan van
acabar la conferència. La història
és aquesta: A principis de la dè-
cada dels 50 del segle passat, els
pares de Salvat es compren una
caseta a la platja del Suís, on,
anys més tard, Arbó, que acaba
de ser traduït al rus per la seua
biografia de Cervantes, amb els
guanys se'n compra una a la ma-
teixa platja -de fet, l'Arbó sempre
va dir que el seu xalet li va pagar

Cervantes- i a uns escassos 15
metres de la de la família Salvat.
La proximitat dels dos xalets fa
que Arbó i Salvat es coneguen i
inicien una amistat que durarà
tota la vida. Salvat té 17 anys i,
malgrat la seua joventut, té un alt
coeficient intel·lectual i una gran
cultura i està molt interessat pel
món de les lletres, cosa que fa que
escriga bonics articles sobre lite-
ratura i teatre. L'amistat amb Ar-
bó fa que el visite constantment i
que li done la seua opinió sobre el
que escriu. A Arbó li fa molta
gràcia i il·lusió que un noi tan jo-
ve escriga tan bé i li demana el
seu assessorament. No he pogut
esbrinar en quin any Arbó es va
fer el seu xalet. Amb la dona i la
seua filla Maite, abans s'allotja-
ven a l'hotel Suís, però el cert és
que el 1948 Arbó ja estiuejava a la
Ràpita i ho sé de primera mà per-
què era cosí de mon pare i aquest

m'explicava que Arbó havia vin-
gut a la nostra casa del carrer de
Sant Francesc algunes vegades
perquè mon pare li presentés els
representants del món cultural
rapitenc d'aquells anys.

Entre les anotacions que fa Sal-
vat sobre la Ràpita escriu que el
26 d'agost del 1968 va anar, nova-
ment, a visitar a Arbó i li diu que
la trilogia formada per Tino Cos-
ta, Terres de l'Ebre i Camins de nit
és el que li agrada més de la seua
producció, sense oblidar Martín
de Caretes, i Arbó es lamenta que
aquesta obra no haja tingut la re-
cepció que ell esperava, que en
aquest país sembla que sempre
comences de zero i que no es va-
lora el que has fet abans.

Salvat em va confessar que la
coneixença d'Arbó en plena jo-
ventut i els seus consells van ser
un revulsiu molt important en la
seua carrera, que mai va oblidar i
que una de les paraules que li va
dir Salvador Espriu quan el va
conèixer va ser que ell i Arbó
eren les persones més valuoses
del Baix Ebre que tenia per
amics. Per acabar, em va dir que
quan vingués a la Ràpita m'invi-
taria a una paella. Lamentable-
ment, mai més ens vam veure... i
em vaig quedar sense paella.

Ara que s'ha iniciat la publica-
ció dels seus Diaris, és bo recor-
dar la gran amistat que els va
unir, que ha coincidit, també,
amb l'aparició de les memòries de
Víctor Canicio, símbol de l'apor-
tació de les Terres de l'Ebre a la
cultura del nostre país.

Eduardo Sánchez
Cronista cultural

Rircard Salvat i Arbó. Tants anys després
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“Salvat em va confessar
que la coneixença d'Arbó
en plena joventut i els seus

consells van ser un
revulsiu molt important

en la seua carrera”

Q uant de sofriment i dolor (morts, contaminats i desplaçats) darrere l'e-
nergia nuclear! Quant de negoci, mentides i negació de veritats de
grans poders polítics, financers, militars i mediàtics! Avui, quan es

compleixen els cinc anys del gran desastre de Fukushima, al Japó (als que s'han
d'afegir, entre molts, els de Harrisburg, als EUA, el 1979 i Txernòbil, a la URSS,
el 1986), és oportú -i més necessari que mai- continuar denunciant l'estratègia
suïcida de la política energètica de molts governs al món que continuen apostant
per aquest model i continuar reclamant, amb més mobilització social, la indis-
pensable reconversió de les estructures tecnològiques cap a l'obtenció d'energies
que no entrin en col·lisió amb la salut de les persones i l'ecologia dels ecosistemes.
És una llarga història, de només tres generacions humanes, si pensem en les
bombes llançades, també sobre el Japó, el 1945, i en els primers reactors nuclears
comercials per produir energia elèctrica, que es posaren en funcionament als
EUA i Anglaterra a mitjans dels anys 50, tres anys després, el 1953, que el presi-
dent Eisenhower parlés, en un cèlebre discurs a la nació nord-americana, dels
"àtoms per la pau", com la millor fórmula, segons ell, per contribuir al "progrés"
social i econòmic de la Humanitat. 
Darrere d'ell, però, en el major dels secretismes, s'estructurava el "complex mili-
tar-industrial (CIA, Pentàgon i la gran banca, finançadora dels laboratoris espe-
cialitzats per obtenir plutoni militar del combustible no usat a les centrals dites
"comercials"), un "complex militar-industrial" que tant als EUA com a la URSS
va ser -i continua essent- el responsable de la tensió armamentista que pateix el
món.
Tots aquells secrets que havien d'alliberar-nos de la penúria energètica s'han anat
posant al descobert gràcies a les investigacions i esforços, també arreu del món, de
molts tècnics (enginyers, biòlegs, físics, economistes, etc) que han anat desmun-
tant els anomenats "mites de l'energia nuclear" amb què les companyies i els go-
verns han rentat el cervell de les opinions públiques.
En l'àmbit espanyol convé citar els noms d'uns pioners com Pedro Costa Morata,
José Allende i Mario Gaviria, entre d'altres, que ja fa més de quaranta anys ens
van advertir dels riscos que corríem, i a Catalunya els de Pep Puig, Joaquim Co-
romines, Antoni Lloret i Santiago Vilanova, potser l'únic periodista i escriptor
ecologista al món que deu haver tractat, en tres llibres de gran aparell documen-
tal, els tres casos citats de gran catàstrofe nuclear. Uns llibres, tot cal dir-ho, que
no han tingut la repercussió política que haurien d'haver tingut si la classe diri-
gent i el conjunt de la població hagués estat suficientment motivada per afrontar
aquells riscos que continuen existint i dels quals ja vam tenir un advertiment se-
riós el 1989 en l'incendi de Vandellòs I.
Justament, avui, a Barcelona (a l'Ateneu Barcelonès i a les cotxeres de Sants), hi
ha dos actes en què Manolo Tomàs, Carles Ibáñez i Santiago Vilanova, per una
banda, i Miguel Muñiz i Jesús Navarro, per l'altra, plantejaran, junt amb la de-
fensa de l'aigua de l'Ebre, un posicionament clar sobre les nuclears i, per comen-
çar, que no es permeti l'allargament a 60 anys de la vida útil de les centrals, a cau-
sa, precisament, del risc d'accidents o fuites radioactives. El cas de la central de
Garoña (Burgos) és el més problemàtic en aquests moments. I demà, dissabte, da-
vant de Vandellòs II, a la platja de l'Almadrava, entitats i partits diversos es pro-
nunciaran en el mateix sentit. 
És hora ja d'alertar el sobiranisme de l'ANC, de JuntsxSí i la CUP del "risc d'un
Ebre radioactiu", com va escriure el passat dia 1 a El Punt-Avui l'esmentat perio-
dista dels tres llibres antinuclears.        
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