
LADEU
A XAVIER EABREGAS

per Maur M. Boix

Amics tots, familiars i amics del bon 
amic Xavier Fábregas:

M’han demanat * que, com a monjo i per 
la meva vinculado a una obra cultural 
d’ell tan estimada que hi ha posat una 
dedicació assídua al llarg d’una pila 
d’anys, em fací veu de dol i d’esperanja 
al moment d’acomiadar la seva despulla, 
aquí, amb vosaltres, en aquesta capella. 
Una mort així sobtada com la del nostre 
amic ens deixa, més que sempre, sense 
paraula. Et sents trasbalsat, com estabor- 
nit. L’absurd de la mort, el misteri de la 
presencia absent del qui és i no és enmig 
nostre, la rebel-lió interior davant la des
teta brutal d’una vida d’home amb les 
seves capacitats i amb les seves aspira- 
cions de més i més vida, tot et reclou hu- 

* Paraules pronunciades peí pare Maur M. Boix, 
director de «Serra d'Or», en l'acte d'acomiada- 
ment de la despulla de Xavier Fábregas, a Barce
lona, el 14 de setembre del 1985.
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dament, 
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davant el 
féretre.
(Foto: 
Guillermina 
Puig.)

manament en un silenci de mots inútils, 
impossibles.
I, tanmateix, l’amic desaparegut tan súbi- 
tament ens ofereix ara, més intensos i 
més íntims que mai, els trets més seus de la 
personalitat amb qué tots nosaltres l’hem 
conegut i l’hem apreciat, cadascun des 
del seu lloc i a la seva manera. Evoquem 
ací, com en els textos necrológics que 
hem pogut llegir i sentir ais diaris i a la 
televisió, la figura de l’home de lletres, 
el publicista especialitzat com a crític i 
com a historiador i com a orientador 
d’iniciatives en el món del teatre, on res
tará sempre com un punt de referencia 
per a la comprensió del nostre temps ; 
el narrador traqut i amenos de temes 
populars i folklorics i de llibres que, amb 
un joc de llenguatge com els seus, diríem 
«de caminades» per a descobrir ierres 
nostres i conéixer la nostra gent; l’articu- 
lista a «Serra d’Or», on ell es trobava 
com en familia i on amb tota una gamma

XAVIER FABREGAS 
A «SERRA D'OR»
Ara que l’hem perdut tan tristament, vol- 
dria fer viu en aqüestes ratlles, ni que ha- 
gin de ser poques, el record de la seva 
llarga presencia a la revista. No sois com 
a autor, sino sobretot en persona. Unes 
simples dates i dades hi posaran el ca
ñero as.

Tot comenqava el marq del 1958, amb una 
aportació esporádica, Per aquests escenaris, 
a la primera época de «Serra d’Or». El ve- 
ritable punt d’arrencada, pero, fou l’article 
sobre L’altre Frederic Soler, al número de 
desembre del 1966. En Xavier, prenent el 
relleu del creador de la secció de teatre, 
Jordi Carbonell, passará ben d’hora a ocu- 
par-se’n com a responsable. De fet, fora 
d’un petit replegament cap a les acaballes, 
ja no la deixaria.

El febrer del 1970, entra a formar part del 
Consell de direcció de la revista, constituit 
uns anys enrera, el 21 d'octubre del 1965, 
a base inicialment de disset membres en 
clima de clandestinitat. Juntament amb 
Josep Termes, en complementa el nombre 
fins a divuit, després de la mort jovenzana 
d’Antoni de Rosselló, el 23 de juliol del 
1969. El mateix dia d’incorporar-se a les 
reunions, en principi mensuals, és elegit 
per a l'Equip de redacció, un grup de tre- 
ball més immediat, en sessions de setmana 
a setmana, que integren tres consellers a 
renovar per triennis, juntament amb el di
rector i amb el redactor-en-cap, Jordi Sar- 
sanedas, com a permanents. En Xavier hi 
romandrá fins a la fi, en vigílies de l’últim 
viatge, durant quinze anys llargs. Segons 
les époques, s'hi trobará amb Ernest Lluch, 
Albert Manent, Guillem-Jordi Graells, Oriol 
Pi de Cabanyes, Eva Serra, Josep Massot 
i Muntaner, Margarida Aritzeta, Narcís Co- 
madira, i amb els qui, com Max Cahner, 
Josep M. Castellet, Ramón Folch i Gui
llen, Joaquim Molas o Miquel Porter-Moix, 
hi fan alguna passada episódica, en troba- 
des més ampies, per aportar judiéis i sug- 
geriments.

Per entre aqüestes senzilles fites de refe
rencia, l'activitat de Xavier Fábregas a 
«Serra d’Or» el mostra compiidor, amatent, 
eficap, sempre disponible. Com a autor de 
més i més textos, any rera any, és amé, 
agut, bonhomiós, ponderat. Escriu, evident- 
ment, sobre teatre. Si mai cal, peró, sap 
saltar a d’altres camps. Ha estat, ara, el 
cas de la seva col-laboració póstuma: l’en- 
trevista amb el president Pujol.

Per a mi, tanmateix, i per ais qui amb mi 
l’hem tingut tan a prop en la redacció de 
la revista, res no compta tant com la pre
sencia assídua de l’amic que estimava de 
debo l’obra de «Serra d’Or» i, sempre jo
vial, se sentía entre nosaltres com en fa
milia, segons que em diuen. No m’ho aca
bo de creure, que no I'hi tindrem més.

MAUR M. BOIX



Febrer de 1971, al Consell de direcció, al fons, entre Josep M. Bricall i Albert Manent.

Marg de 1984, al costat de Joaquim Molas durant l'ápat de celebració deis vint-i-cinc anys 
de la segona época de -Serra d’Or».

de coneixements i de coneixences ha esta! 
durant quinze anys un ajut amable a Te- 
quip de redacció. Per a tots haurá de ser 
també prou viva, bé que no gaire cone- 
guda de molts de vosaltres, la imatge del 
resistent cultural que, fent continuitat, 
contribuí en el seu camp d’acció a salvar 
tantes coses de la maltempsada, que diem. 
Hi cap de recordar, encara, amb tota la 
vivor que hi posa el comiat, l’home d'es- 
tudi i de despatx, discutible i discutit com 
tothom que mira de fer alguna cosa, al 
costat del conversador interessant i afa
ble, de mirada dolga, sovint agusada per 

una bona punta d’ironia que la feia res
tar aturada com en demanda de compli- 
citat, mentre els llavis se li entreobrien 
amb aquell seu somriure bonhomiós. En 
fi, se’ns fa present el viatger de sortides 
sovintejades a congressos i a festivals, 
amb amics a totes bandes, sempre en re
cerca de contactes i d'espectacles d’altres 
terres i d’altres cultures, peí gust que hi 
trobava i per l’interés que hi tenia, pero 
alhora amb clara consciencia de servei. 
A l’aventura d’ara, que ha estat així la 
darrera, unes vacances, l’ha encalfat, ab- 
solutament impensada, la mort.

Pero, més que en el personatge i en els 
diversos papers que li ha tocat de fer en 
aquests seus cinquanta-quatre anys a l’es- 
cenari de la nostra petita historia, voldria 
invitar-vos a pensar en Tactor, diguem 
més bé en la persona, en Tarnic concret 
al fons de les comedies i de les tragédies 
de Texisténcia. Sí, amics tots, en l'ho- 
me de carn i sang que al cor de tot po- 
dem sentir encara tan proper, encarat a 
les preguntes de sempre sobre el perqué 
del món i de la vida, com un altre brot 
agut de febre, que deia el poeta bon aco- 
llidor de la mort. Dins la fragilitat de les 
respostes humanes, ha passat com tothom 
alegries i penes, il-lusions i desenganys. 
I ara podem demanar-nos si un altre poe
ta nostrc no té rao, més enllá de les seves 
paraules que creu només valides dins el 
món que passa, quan apunta que tanta 
vida no creix debades i que sempre el 
ponent convoca focs i aurores, i així 
el ponent que per al nostre Xavier ha estat 
l’últim, després de tanta vida, la hi ha 
oberta a Taurora suprema del foc de Déu. 
Alió de la major naixenqa, alió de passar 
més enllá del mur.
Jesús, el Crist, l’únic home que en tots 
els segles ha tingut divinament paraules 
de vida eterna, les paraules de la vida 
eterna, i que ha vingut a portar vida i 
vida plena perqué s’ha ofert Uiurement 
a la mort, assegura a la fe que la «tene- 
bra blanca» de la canfó és. sempre amb 
forgós llenguatge d’homes, Tentrada en la 
llum de Déu que assacia i fa definitiva- 
ment felif.
Pensó que més d’un de nosaltres en 
aquesta capella voldria acomiadar la des
pulla de Tarnic Xavier amb una pregaría. 
Totes les formules són poques al costat 
de l’oració que trobem a TEvangeli en- 
senyada per Jesús mateix ais deixebles. 
A ningú no podrá saber greu que, en la 
confianza de la fe, encomanem a Déu, 
el Pare, TAmor, el Sense Nom, l’Inabas- 
table, l’Indefugible, la font i la plenitud 
de la vida i de tota esperanza, inevitable- 
ment alludit només amb balbuceigs hu- 
mans, la benauranpa del nostre difunt es- 
timat amb el rés conjunt del Parenostre. 
Dient-lo o no dient-lo cadascú, amb la 
pregaría esperanzada o amb un silenci 
respectuós, ajuntem-nos tots ben de cor 
en un gest comunitari d’amistat i d’esti- 
mació.
Pare nostre...
Que el Senyor de Tamor i de la vida doni 
el seu perdó al nostre Xavier i el tingui 
per sempre en la seva Llum!
Acompanyem-nos, amics, els uns ais al- 
tres, en el dol i en la bona memoria de 
Tamic Xavier Fábregas..
En nom deis seus familiars us dono les 
grácies, a tots els qui heu vingut a aquest 
comiat.
Anem-nos-en en pau!

MAUR M. BOIX

(Fotos: Barceló.)


