
IN MEMORIAM XAVIER FABREGAS
per Francesc Candel

Ja feia molt temps que jo coneixia en 
Xavier Fábregas. Des de l’any 1958. Man- 
teníem una amistat intensa. Quan jo, volent 
filar prim, reduía el cercle de les meves 
amistats a sis o set persones, garbellant 
o desqualificant, en Fábregas sempre es 
mantenía a la llista per migrada que jo 
l'hagués feta. Jo sabia que podía comptar 
amb ell per al que fos. Si ell sospitava que 
jo estava en dificultat, em telefonava per 
oferir-se'm i per posar-se al meu costat. 
Algún cop pensó que ell m'estimava més 
que no jo a ell i que, la seva mort, no l'he 
plorada a bastament, pero davant la seva 
desaparició he sentit com si fos meva l'ele- 
gia de Miguel Hernández a Ramón Sijé, 
«con quien tanto quería»; per aquest amb 
i per les ganes desesperadament folies de 
treure-l¡ la mordassa i de fer-lo tornar. En
cara, de vegades, sembla com si no fos 
mort, bé que, tot seguit, el batzac realista 
que t'estassa et diu que sí que ho és. 
I sense remissió. El que passa és que ja 
fa temps que vas esgotar del tot la filoso
fía i la reflexió sobre la mort.
Jo no vaig conéixer en Xavier Fábregas 
per qüestions estrictament teatrals, pero 
si no hagués estat per la literatura no ens 
hauríem conegut. Collaborávem tots dos 
a la revista «La Jirafa» i ens agombolávem 
al voltant d'unes tertulies que el seu direc
tor, Rafael Borras, reunía a El Vienes, un 
café noucentista situat al capdamunt del 
passeig de Gracia. Vaig connectar amb en 
Fábregas immediatament. Ell vivia a Mont
eada. Per travar millor la nostra amistat, 
vam quedar que ens veuríem un cop a la 
setmana en un bar que hi havia al carrer 
de Casp, on ara hi ha el cinema Noveda
des. Ens acompanyava en aqüestes reu- 
nions el novel-lista Pedro Espinosa Bravo. 
Vam anar canviant de bar buscant una 
millor comoditat i se’ns va anar afegint 
gent, entre la qual el dramaturg José Ro
dríguez Méndez, Angel Carmona, Josep 
Mas Godayol, avui editor, el dibuixant FIo- 

renci Clavé... D'aquestes tertúlies o reu- 
nions va sorgir el grup teatral La Pipironda, 
que anava d’un lloc a un altre portant tea- 
tre a les barriades. Precisament una de les 
darreres carpetes que en Xavier Fábregas 
ha deixat enllestides perqué l’lnstitut del 
Teatre en publiqui una part, si més no, 
tracta de l’interessant periple teatral efec- 
tuat per aquest grup.

En Xavier Fábregas, aleshores, i com tants 
escriptors catalans de la seva generado, 
escrivia en castellá. Ja escrivia teatre, pero 
també escrivia llibres de divulgado, a més 
de coliaboracions periodístiques. Cree que 
en Fábregas fou molt aviat un professional 
de la ploma, entenent per professional 
¡’escriptor capac d'escriure amb desimbol- 
tura i a consciencia sobre qualsevol tema 
que es presentí. Recordó els títols se- 
güents d’aquesta seva literatura científica, 
etnológica, sociológica: El hombre, Los in
ventos, La reconquista del paraíso, Los 
dictadores, El cuerpo humano. L’any 1967 
jo li vaig fer el próleg del Ilibre Catalans, 
terres enllá, aquest ja escrit en catalá.

El primer contacte d’en Xavier Fábregas 
amb el teatre —segons que explico en 
aquest próleg— es va fer a través del Grup 
Escénic de Monteada i de la revista «Ter
tulia» d’aquella poblado. L’any 1955 va en
viar una comedia al Premi de Teatre Ciutat 
de Barcelona. El director Esteve Polis era 
del jurat. Li va agradar tant aquella obra 
que, grácies a ell, va ésser estrenada al 
Romea el 9 de gener de 1957. L’obra es 
titulava Partits peí mig. La va estrenar la 
companyia Maragall amb els actors María 
Vila, Ramón Duran, Castillo Escalona, Mer
có Bruquetas...

Aquesta comédia, en Fábregas també l'ha- 
via escrita en castellá. Per estrenar-la al 
Romea calia traduir-la al catalá. L’empresa 
mateixa del Romea li va indicar qui li ho 
podría fer. En Xavier Fábregas ho ha expli-
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cat així: «L'home que va traduir-me la co
media al meu idioma [sóc jo qui subratllo] 
era un vellet molt afable i simpátic que 
em va semblar forga cuite, que es deia 
Artur Balot i atenia la centraleta telefó
nica de Rádio Barcelona.» En Fábregas, 
que sempre va mantenir la ironía prover-
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bia! de la gent ¡ntelligent i senzilla, afe- 
geix: «Mai no vaig saber com aquell home, 
que sens dubte estava preparat per a car
rees de molta més responsabilitat, havia 
anat a parar allá.» I aclareix també que ell, 
en Fábregas, no era pas el primer autor 
catalá que es trobés en la contradictoria 
situació d’haver d’ésser tradu'ít del castellá 
a la seva propia llengua.

Tot aixó, en Fábregas ho narrava en el meu 
llibre Els altres catalans. Amb una since- 
ritat esbalaídora i impressionant contava 

igualment la seva presa de consciencia da- 
vant l’idioma catalá, la seva llengua ma
terna i familiar; com es va decidir i com 
es va aventurar per la selva d’un idioma 
ortográficament nou per a ell, per més que, 
ortológicament, fos per a ell vell i habitual. 

Curiosament, la censura, que no es va pas 
aferrissar massa contra ei meu llibre Els 
altres catalans, sí que va esporgar aquest 
escrit den Fábregas, concretament les se- 
ves critiques envers una burgesia que ha
via dimitit una funció rectora dins els mo- 
viments catalanistes i es va aliar amb les 
forces de la repressió.

En Xavier Fábregas es va decantar més i 
més per la crítica i l’estudi del teatre 
i, sobretot, del teatre catalá, i, la seva 
obra de creació, la va anar parint en llen
gua catalana. Pero tot aixó ja és, diríem, 
una cosa recent i una história sabuda i ho 
han assenyalat els seus apologistes ara, 
al moment de la seva mort. Títols? Intro
dúcelo al llenguatge teatral, El teatre o la 
vida, Historia del teatre catalá, Iconología 
de l'espectacle, Aproximació a la histdria 
del teatre catalá modern... Tot aixó, peí 
que fa al fenomen teatral. Sobre d'altres 
qüestions va publicar: Cavallers, dracs i 
dimonis, Tradicions, mites i creences deis 
catalans, El fons ritual de la vida quoti- 
diana... Fou un autor prolífic. En Fábregas 
i jo estávem empatats peí que fa a títols 
publicats. Quan bescanviávem les nostres 
novetats féiem bromes a propósit d'aques- 
ta mena de competició. Ell era més puntual 

i delicat en les seves trameses. Jo, per 
badada, alguns Ilibres no els h¡ enviava. 
Ara em fa malicia no haver estat més me- 
ticulós en aquest punt.
En Xavier Fábregas fou també un viatger 
incansable. Jo he estat tot el contrari. Tan- 
mateix, alguns deis meus millors viatges 
els vaig fer amb ell. Vaig recorrer la meva 
térra, el Racó d'Ademús, amb ell i l'Antoni 
Orihuela, com ho he consignat en el meu 
llibre Viaje al Rincón de Ademuz. També 
vaig anar a París per primer cop amb un 
sis-cents que ell tenia aleshores. Ens acom- 
panyava en Joan Farrés i fou quan vam 
connectar amb els comunistes de l’exili. 
Aquest viatge, en Fábregas ei va relatar 
amb molta grácia en el seu llibre Europa, 
Europa! També vaig viatjar per tot el sud 
de Franga amb ell i el seu sis-cents. De 
fet, jo havia de donar una conferencia a 
Marsella i ell es va oferir a portar-m’hi, 
com en aquell primer viatge a París. Era 
generós fins a aquest punt.
Durant els viatges coneixeu el carácter ver- 
tader de les persones. La majoria de com- 
panys de viatge resulten catastrófics, o 
nosaltres ho resultem per a ells. Com que 
en Xavier Fábregas va viatjar molt, molta 
gent va viatjar amb ell. Tots saben fins a 
quin punt era un bon company, com s'em- 
motllava a tot, com procurava no molestar 
gens... Sempre molt seré, molt flegmátic, 
molt anglés. Semblava que tinguéssim 
home per anys i panys. Déu meu!
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