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Xavier Fàbregas, crític i historiador teatral
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L’arxiu Xavier Fàbregas
1. El mestre
El passat mes de setembre va fer quin-
ze anys de la mort prematura de Xavier
Fàbregas. A més, aquest 2001 ell
n’hauria fet setanta. Fàbregas ha estat
el crític i historiador del teatre català
més important del segle XX, tal com
assenyala Joaquim Molas. La seva va-
luosa aportació en diversos fronts la
trobem minuciosament descrita en la
bibliografia (1951-1985) preparada per
Maryse Badiou i editada per l’Institut
del Teatre de la Diputació de Barcelona
l’any 1993. El que va fer el Xavier, tal
com assenyala l’autora, una obra im-
mensa: “Prop de tres mil articles loca-
litzats en revistes o diaris, més de cin-
quanta llibres als quals s’hi han d’afe-
gir les adaptacions, les edicions, els
pròlegs...” En aquesta mateixa publi-
cació es reprodueix un fragment del
treball del catedràtic Sebastià Serrano,
llegit en el Simposi d’Antropologia
Cultural sobre Xavier Fàbregas cele-
brat l’any 1989, on el sociolingüista
assenyala que “L’obra de Xavier Fàbre-
gas (...) és tan important que em fa l’e-
fecte que haurien d’ésser les instituci-
ons les que haurien de prendre la res-
ponsabilitat de donar-li continuïtat
[perquè la seva obra en el camp de
l’antropologia cultural és], una de les
més consistents que es podien trobar
no sols en l’àmbit de la nostra cultura
sinó al món”.

Aquesta obra a què es refereix Se-
bastià Serrano, a més dels llibres i els
articles publicats, suposa també un
volum enorme de documentació que
Fàbregas va elaborar, pacientment, al
llarg dels anys. Estem parlant ni més ni
menys que de gairebé set mil fitxes
temàtiques, documentadíssimes, amb
referències bibliogràfiques, citacions i
comentaris de lectures; estem parlant
d’un centenar de carpetes amb docu-
ments i escrits diversos, i d’un total de
més de sis mil pàgines amb textos que
han servit de base per a l’obra publi-
cada però que contenen, encara, una
valuosa font de material a descobrir...
Tanmateix, la quantitat no ens hauria
d’impressionar; tots sabem que hi ha
col·leccionistes compulsius que al llarg
de la vida apleguen quantitats ingents
de coses inútils. Fàbregas, però, amb
una finor extrema, es va autoimposar
una feina notarial, una mena de mili-
tància en tot el que tenia a veure amb
el teatre independent. Un teatre que
ell entenia en primer lloc com la re-
cuperació d’una tradició estroncada,
després com una refundació amb bases
noves i renovadores, i en tercer lloc
com un camp d’investigació. No guar-
dava, doncs, qualsevol paper sinó la
documentació a partir de la qual avui
ens és possible de reconstruir el procés
fascinant de la recuperació de la vida
escènica catalana.

Fàbregas, que a més de notari de
l’actualitat era historiador, també es va
imposar de rellegir el patrimoni tea-
tral català amb el projecte, a llarg ter-
mini, de fer possible una història de la
nostra vida escènica. Però sabia que
aquesta història no era possible sense
una considerable quantitat de treballs
monogràfics, sense una recerca siste-

màtica de dades i sense una relectura
del passat des de metodologies noves.
Aquesta actitud seva és evident que li
complicava la vida en el sentit que li
obria uns camps vastíssims, curulls de
feina a fer. El seu interès per la semiò-
tica, matisat però present en la seva
darrera etapa; la seva dedicació a l’an-
tropologia cultural abans i tot que la
universitat la concretés en un depar-
tament; la seva concepció del que era
un document, precursor de la recerca
que actualment es fa a Itàlia, i la cer-
tesa que el teatre català havia ser llegit
no únicament des de la literatura dra-
màtica, i en connexió amb els corrents
dramatúrgics internacionals, el van
dur a una estimulant diversificació.

2. L’arxiu
És en aquest sentit que cal valorar
l’arxiu Xavier Fàbregas. En primer lloc
és un patrimoni, però després –en
una successió d’aspectes que s’enlla-
cen els uns amb els altres– és el tes-
timoniatge d’una evolució, un recor-
regut intel·lectual, i una font d’infor-
mació que, a la vista del contingut de
les fitxes, dels quaderns i de les car-
petes, resultaria utilíssima per als fu-
turs investigadors. Fàbregas, no
caldria dir-ho, desenvolupava la seva
feina des de criteris personals, però
tant pel volum com per la diversitat
d’interessos que l’atreien, el conjunt

ens fa més la impressió d’una obra
feta en equip.

En realitat aquest arxiu, tot i la seva
importància, continua sent només
una part, una altra part, de la feina
feta per Xavier Fàbregas. Al marge
dels llibres i de la recerca també hi ha
l’activitat que ell va desenvolupar des
del departament d’Investigació de
l’Institut del Teatre de 1970 fins a
1985. Em refereixo a l’organització de
la Biblioteca i l’Arxiu de l’Institut, al
contacte permanent que tenia amb
altres investigadors, a la sistemàtica
recollida de textos teatrals inèdits que
incorporava a la institució –entre els
quals hi ha l’obra potser sencera de
l’injustament oblidat José María Ro-
dríguez Méndez–, i a l’estímul que
sabia transmetre als més joves. D’això
que dic en sóc un testimoni privilegiat
ja que vaig ser el seu ajudant i deixe-
ble de 1970 fins a la data de la seva
mort. Quinze anys que van ser la meva
veritable universitat.

Hi ha moltes altres persones, a més
de Sebastià Serrano, de Maryse Badi-
ou, de Josep Lluís Sirera, de Joaquim
Molas, i jo mateix, que opinen que
aquest arxiu, i la feina de Xavier Fà-
bregas, hauria de trobar una acollida
institucional. La catedràtica de litera-
tura espanyola a la Universitat de Pa-
rís IV-Sorbonne, i directora del Centre
d’Estudis Catalans a París, Marie-Clai-
re Zimmermann, ha reiterat diverses

vegades per escrit el seu convenci-
ment que, d’una manera o altra, el
país hauria de trobar una ubicació a
aquest material que, si no s’informa-
titza, s’acabarà perdent per sempre.
Ella mateixa s’ha ofert, en cas contra-
ri, a possibilitar una solució que duria
l’arxiu Fàbregas a París. Però en bona
lògica, i donada la vinculació de Fà-
bregas amb l’Institut del Teatre, hau-
ria de ser aquesta casa la que resol-
gués el tema. I que el resolgués bé, ja
que no es tracta pas de comprar uns
papers i de dipositar-los en un fons,
sinó de convertir aquest patrimoni en
el centre d’una operació que hauria
de treballar-se en fronts diversos: in-
formatització del material, beques per
a investigadors, edició de l’obra com-
pleta de Xavier Fàbregas, recuperació
del vell projecte de fer possible una
història del teatre català... Estem par-
lant, no ho oblidem, de l’historiador i
teòric del teatre més important que
ha donat el país en tot el segle.

3. L’amic
He reservat aquest darrer apartat per
fer una referència a l’amic. Quinze
anys de treballar cada dia amb ell,
quinze anys de fer viatges junts, d’a-
nar a festivals de teatre, de conèixer
gent d’arreu, em sembla que m’au-
toritzen a dedicar-li una glossa. Però
la vull fer des d’una perspectiva que
ens ajudi a entendre què hi ha de
valuós i de divers en els seus papers.
És en aquest sentit que vull assenya-
lar com l’he vist establir contactes
amb el món del teatre portuguès
abans de la revolució tot intuint què
seria el més útil per al futur; com l’he
vist, també, connectar amb persona-
litats de la vida teatral italiana, eslo-
vena, sueca, polonesa, txeca, france-
sa... Com l’he vist encuriosir-se tant
per les biblioteques i els centres de
documentació com pels titelles i les
arts populars o el teatre de cabaret.
Com l’he vist ple d’emoció, assegut a
tocar de Grotowski, durant una re-
presentació de l’ Apocalypsis cum figuris
d’aquest darrer; o riure a Varsòvia
davant la meravella que Bergman ens
oferia en un muntatge de Nit de Reis,
i sempre receptiu a promoure edici-
ons de llibres diversos i a connectar
amb el món universitari... Tot això,
que hauria de ser normal, el cert és
que a casa nostra resulta més aviat
insòlit, i encara ho és més constatar
que de tot plegat, de l’afer més mí-
nim al comentari més erudit, ell en
deixés constància en les seves llibre-
tes, escrites amb una lletra menuda i
perfectament bella.

Moltes d’aquestes coses que dic,
molts d’aquests viatges –caminant
per Catalunya a la recerca de tradici-
ons, viatjant amb cotxes desballestats
per Europa, volant a ciutats llunya-
nes...–, molts comentaris sobre es-
pectacles que vam veure plegats i re-
ferències a la gent que vam conèixer,
no estan recollits a cap llibre ni a cap
article. Dormen, per ara, a l’arxiu
Xavier Fàbregas, a l’espera que algu-
na voluntat política es decideixi a fer
el gest imprescindible.


