
XAVIER FÁBREGAS: INVESTIGACIÓ I ACCIÓ'' 

Del que va escriure Xavier Fa.bregas en llibres, assaigs pu
blicats en revistes culturals i crítiques o comentaris breus pera 
diaris i setmanaris d'informació general, se'n pot escriure 
molt, i cal fer-ho. Estic segur que hi haura qui ho fara amb 
exactitud i justícia. 

Si haig de passar el trangol, absurd, de parlar, com si fos 
mort, de Xavier Fa.bregas, amic de fa molts anys amb qui gaire
bé sempre estava i estic d'acord -acord que gairebé sempre 
inclou les discrepancies que fan respecta ble l' amistat entre 
dues persones amb consciencia crítica-, m'estimo més asse
nyalar tot allo que té -perdó!, que tenia- de generositat i 
d' esfor9 per servir la seva profunda vocació d' investigador i 
d'estudiós, i alhora -segons les exigencies de la seva epoca, la 
meva, la nostra- per assumir tasques d' animador teatral , d' es
criptor, per a tot allo que políticament calgués: estrenar, for
mar part de molts jurats, donar conferencies, comprometre's, 
passar de les reflexions més denses a les puntualitzacions més 
conjunturals, renunciar a la biblioteca pels avions i els trens, 
etc., fins que va morir en un Palerm fantasmagoric, la bellesa 
del qual suggereix un panteó viscontinia, una evocació mo
numental del passat, una gran ciutat on els morts no són 
morts. 

Aquestes ratlles podrien ser -potser no són cap altra cosa
una simple imatge emocional i subjectiva d' en Xavier. M' agra
daria, tanmateix, que fossin alguna cosa més. Perque si, per 
exemple, recordo els anys en que, puntualment, anavem a Al
coi per concedir el premi generosament creat per un industrial 
i ex-actor de la ciutat, el recordo com un defensor de la secció 
dedicada als autors valencians, conven9ut que la lluita contra 
la dictadura que sofríem aleshores incloi:a, a més dels temes de 
sempre, la defensa de les diferents llengües i cultures penin
sulars. O si, molts anys després, no fa gaire temps, el recordo a 
Manizales, Colombia, a l'hotel que compartíem o a les 
atape1des entrades dels més diversos i irregulars espais tea
trals, el recordo a passiona t pel tea tre i la reali ta t d' America 
Llatina, esfor9ant-se a desxifrar la poetica d'aquell teatre i les 
seves raons socials i historiques . És a dir, intentant veure i 
entendre el teatre a través del públic, part i factor del que i el 
com dels autors, els actors i els directors de l' escena llatino-

* Traduit del castella per !'Oficina de Catala de la Diputació de Barcelona. 215 



americana. I si, entre Alcoi i Manizales, el recordo al despatx 
de la biblioteca de l'Institut del Teatre, a Barcelona, el recordo 
abocat a la creació d'una cultura teatral catalana, a desvetllar 
la feina dels antics actors, a propasar noves lectures dels autors 
classics o a editar-ne els més joves i encara desconeguts, a in
vestigar i a publicar tot allo que podía aportar densitat, rique
sa, a una cultura que acusava tates les mancances i contradic
cions d'una llarga repressió. 

En Xavier em telefonava sovint. Quan volia saber alguna 
cosa de Madrid, tenir referencies d'un espectacle acabat d'es
trenar o, fins i tot, coneixer alguna dada dels programes dra
matics de TV -que ell comentava, em penso, en un periodic 
barceloní-, em trucava. I sempre em comunicava la mateixa 
passió per l' exactitud, per no escriure a la lleugera, per no 
amagar la ignorancia darrere de qualsevol de les mil cares del 
dogmatisme. En Xavier no va ser -va ser?, que potser ha can
viat?-, no és, cap dels crítics que pontifiquen i condemnen des 
del buit. Escrivia llibres, viatjava, participava en simposis i 
congressos; era, és, finalment, un d'aquells homes en els quals 
t'has d'emmirallar. Potser perque, tot i que havia passat mol
tes hores, molts anys, davant dels llibres, també havia apres 
molt de les persones, de la convivencia amb els que treballa
ven, deien que treballaven, o semblava que treballaven -n'hi 
havia de tota mena- en el mateix que li importava. 

Allo que més impressionava d' en Xavier era, dones, aqueixa 
capacitat per a la proximitat i la llunyania. Una de les coses 

· que havia apres de la convivencia era, potser, la necessitat 
d' eludir els enfrontaments inútils i de prendre una certa dis
tancia abocant-se en la seva obra d'investigador i creador per
que servís de filtre en la seva relació amb els altres. Aquest 
aprenentatge, tan necessari pera la nostra generació, nascuda 
a la cultura en els buits i les falses jerarquies que va voler 
imposar la dictadura als quals es va haver d'oposar -sobretot 
en llocs com Catalunya- una resistencia dominada pels im
peratius etics i les poetiques d'urgencia, va ser assumit per en 
Xavier amb una lucidesa exemplar. Els qui no ho van fer a 
temps només han deixat darrere seu, i no és poc, el gest moral i 
polític dels que volien una societat més lliure. Formen part 
d' aquests milers o milions de ciutadans exemplars els noms 
dels quals no figuren en la historia de la creació o de la crítica 
artístiques, tot i que en constitueixen el fonament més profund 
i anonim. Aixo no ha estat, no és, el destí d' en Xavier, sinó que 
l'inclou i el sobrepassa. Em pot trucar avui mateix per comen-
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fitxes escrivint un llibre útil sobre la societat i el teatre de 
Catalunya, potser el trabaré a la porta d' alguna petita sala 
d'Europa o d' America Llatina ... 

Xavier Fa bregas és un exemple del que hauria de ser l' eru
dició teatral. Saber i fer, la investigació historica i la conscien
cia contemporania, el llibre i l' escenari eren, són, com el seu 
catalanisme i la seva universalitat, expressions indissociables, 
intercreadores, d' ell mateix. 

JOSÉ MONLEÓN 
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