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Ricard Salvat va néixer el 17 d'agost de 1934. Estudia filosofía
a la Universitat ele Barcelona, i Ciencies Teatrals, Filosofía i Sociologia
a Heidelberg i Colonia. Després de fundar el grup teatral para univer-
sitari A.T.E. (1953) (Agrupació ele Teatre Experimental), d'actuar com
director del Teatre Experimental ele la Facultat de Filosofia i Lletres
ele Barcelona (1954), inicia les experiencíes del "Teatre Víu", amb en
Miquel.Porter (1956-1960). En 1959 passa a integrar I'estol de directors
de l'Agrupació Dramática ele Barcelona i en 1960 funda l'Esco1a d'Art
Dramatíc 'Adriá Gua!', on també actua de director, aconseguint l'any
1965 el Prerni ele Direcció al VIIIe. Cicle de Teatre Llatí pel seu
rnuntatge de "Ronda de Mort a Sinera", sobre textos de Salvador
Espriu, obra que presenta I'any passat al "Teatre Gerard Phillipe", en
el Festival de Royou (Franca) i a Madrid.
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Cal destacar támbé la seva producció literaria. Ha estrenat les
obres teatrals següents: "Mara", "Atam" (1956), "Els Espíes" (1959),
"Mort d'home" (1961) i "Retorn d'Alemanya" (1965). És autor també
d'una serie de pantomimes. Suara, les "Edicions 62" li acaba de
publicar "Introdució al teatre contemporani". L'any 1959 guanyava
el Prerni "Joanot Martorell" amb la novel.la "Animals destructors de
lleis", la qual per raons de censura, li publiquen a Mexic. El tema
d'aquesta novel.la li serví per a bastir l'obra que avui presentem al
públic del Casal de Catalunya, previament estrenada a Barcelona el 26
de novembre de 1962, sota la direcció de Maria Aurelia Capmany.
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Stephan ; JOAN ANDRÉS

Volker JULIA PAIRó

L'obra ve encapcalada amb uns versos d' "Assaig de cántíc en el
temple" de Salvador Espriu que fan: "Oh, que cansat estic de la meya
covarda, vella, tan salvatge tena, i com m'agradaria d'allunyar-me'n,
nord enllá, on eliuen que la gent és neta i noble, culta, rica, Iliure,
desvetllada i Ielicl". Sera cert que nord enllá, la gent és neta i noble,
culta, rica, lliure, elesvetllaela i Ielic ... ?
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