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EDITORIAL

Julio

Este año el verano climatológico 
se retrasó más allá de lo normal 
y el estío tardío explotó en julio, 

ese mes en el que las vacaciones son 
una situación de hecho para parte de 
la población activa y son días atarea
dos y nerviosos para los permanecen 
al pie del cañón. Mientras unos disfru
tan del campo o la playa, otros deben 
cubrir la tarea de los que olvidan los 
rigores del trabajo. El mundo está mal 
repartido y ese principio también es 
válido para el campo laboral.

Julio, en no pocas actividades, es 
el fin de un ciclo, el fin de curso, un 
punto y aparte que se reemprende en 
septiembre. Ese carácter de mes fron
tera añade tensión a muchas labores 
que deben cumplimentarse antes del 
cerrado por vacaciones. Hay que dejar 
lo deberes hechos, aunque luego todo 
quede aparcado hasta que las cosas 
vuelvan a su ritmo normal.

Por razones difíciles de entender 
el sopor juliano, habitual en la vi
da política, no alcanza este año 

los niveles normales. Descansa la vida 
parlamentaria, pero los partidos tienen 
prisas en preparar el retorno y quieren 
dar carpetazo a cuestiones pendien
tes. El PP tiene los papeles encima 
de la mesa, toda una papeleta que les 
confunde y obliga a replantear su línea 
de actuación. Y el Psoe tiene las pri
marias exprés de Andalucía, un calen
tón con impacto más que probable en 
toda la organización y en el diseño de 
los relevos pendientes.

Y, así, Julio va a dar más juego de lo 
que es habitual en esos meses, sin ol
vidar que en algunas zonas próximas, 
como en Egipto, se está escribiendo 
una página de indudable trascenden
cia, y lo que ocurre en el sur del Me
diterráneo no nos resulta demasiado 
distante.
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SALVADOR FiTÉ EL V E R Í DEL TEATRE

«Fas teatre per ser feliç»

TARMACfrÁNomés la seva fam ilia és 
per ell més im portant 
que el teatre. Ha dirigit, 
interpretat, impulsat ini

ciatives, creat grups i organitzat vi
atges. Pel teatre ho ha fe t to t a la vi
da. Fins i to t un llibre que acaba de 
publicar, «De comèdies í de comedi
ants», on demostra que Sabadell és 
ciutat teatral des de fa quatre se
gles i que algunes persones, com 
ell, porten el comediant dins i no 
poden fer-hi més.
L’enginyer mecànic Salvador Fité 
Borgunyó, 82 , que el 1980  va fundar 
l ’empresa Fité Construccions Mecá
nicas, va viure el naixement d'aquell 
h istòric Palestra i de l'actual Teatre 
del Sol entre altres elencs i iniciati
ves epidàuriques locals.

El primer record?
El 1940, als meus 9 anys. Vaig 
veure «Nobleza y Patriotismo» al 
teatre dels Maristes de Sabadell. 
Em va impressionar.

Contaminat per la resta de la vida.
Sí, perquè després, als Salessians 
de Barcelona, ja  vaig entrar al grup 
de teatre i em vaig fer l'amo. M'hi 
dedicava tan t que el «padre» em 
deia que em posarien el llit a l’es
cenari.

Per què vostè i no els seus ger
mans?
No ho sé. El meu pare ens portava al 
teatre, però tots tres vam tenir exacta
ment la mateixa educació i el Quimet 
va sortir futbolista i jo  «teatrero».

Debut a Sabadell com a director?
7 de març de 1949  al Teatre Alcázar 
(carrer Les Planes) amb La Casa de 
la Troya. I als pocs mesos el Teno
rio ja  amb Ramon Ribalta i Xavi Sa
llent.

Amb els que va fundar el teatre de 
la Puríssima.
Feia tan t fred que la gent aplaudia 
per escalfar-se les mans (riu). I te
níem un focus que ens va vendre 
el senyor Cortadellas, després del 
Cine Imperial. Li vam estar pagant 
durant un any. Només estalviàvem 
per pagar aquell focus.

I d'aquí al mític Palestra el 1956.
Heredant aquell rigor i criteri en la 
selecció d ’obres que en va ser la 
característica principal.

SI aquell Palestra hagués nascut 
a Barcelona, avui seria el Teatre 
Lliure?
Absolutament sí. Sense cap dubte. 
Ells també discutien molt l'e lecció 
de l ’obra i m olts dels nostres actors 
van acabar sent professionals. I ens 
venien a veure perquè fèiem  obres

HERÈNCIA

Els seus fills han rebut 
l’herència en vida: veien 

els assajos del pare de 
petits, tots han fet els Pas
torets i tots estan infectats  
pel virus.
Avui el Paco és un àvid 
espectador, l'Anna guionista 
de sèries televisives i autora 
teatra l, la Montse experta 
en atrezzo, el Jordi shakes- 
perià i director d'IMús Teatre 
i la Isabel va ser la m are  
de l'Èlia, ballarina i actriu 
a Polseres vermelles, i del 
Marc que acaba d 'entrar a 
l’Institut del Teatre.

prohibides pel franquisme que a 
Barcelona eren impossibles.

Ser a 20  kms. de Barcelona és, 
doncs, una sort o una desgràcia?
És un problema, però té l'avantatge 
de tenir a prop tantes sales.

Organitzava viatges per to t el món 
per veure teatre.
Vam començar amb la Passió de 
Oberammergau a la Baviera alema
nya i. des de 1984. cada any anà
vem tota una colla a Itàlia, França, 
Estats Units, Canadà... sempre per 
veure algun muntatge.

Què aporta el seu llibre a tot el ja 
publicat fins ara sobre el teatre sa- 
badellenc?
És més un elogi dels actors que 
un llibre h istòric. He conegut tanta 
gent de teatre, aparentment normal 
i senzilla, que viuen el teatre amb 
tanta vitalitat!

Els mou la vanitat?
Potser una mica. Però pujar a un es

cenari i interpretar és bonic per sí 
mateix. Fas teatre per ser fe liç. I jo  
he vist dones vulgars transform ar
se en actrius excepcionals dam unt 
l ’escenari.

El sorprèn tanta afieló a Sabadell?
Té una explicació. A Sabadell l'any 
1623  ja  hi havia un grup de teatre 
per només mil habitants.

I des de llavors fins ara.
Hi hagut teatre en to tes les èpo
ques, tenim  un carrer que es diu 
de Les Comèdies i alguns diumen
ges a primers de segle s ’arribaven 
a fe r 35  obres el mateix dia en ca
ses particulars o soterrani com el 
d 'aquesta farmàcia (foto).

Té Sabadell més tradició tea
tral que, per exemple, Terrassa, 
Manresa, Girona o Vic?
I tant! El llibre ho demostra. El 1915  
10 .000  persones omplien el bosc 
de Can Feu per veure Terra Baixa i el 
1928, es creava la primera entitat 
teatral de to t Espanya.

Té bona salut ara mateix el teatre  
Sabadell?
Sí. Hi ha molta efervescència. El 
Sol, La Faràndula, la Creu Alta, el 
Ciervo i tants altres.

Gràcies a tenir dos Pastorets?
I a vegades tres. Sí, els Pastorets 
són bressol de grups i d ’afició.

Li agrada més el teatre que el cine 
o l’òpera?
Tot m 'agrada, però aquesta proximi
ta t només te la dóna el teatre. Hi 
entres més. A mi res em posa tant 
la pell de gallina com el teatre.
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