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El Grup de Teatre de Sant Hilari va
triomfar en el concurs de Teatre
Amateur de Tàrrega, amb «Tots
eren fills meus», d’Arthur Miller.
Entre altres guardons, Fàbregas
guanyà el de millor actor principal

Fa teatre amateur perquè amb les
polítiques culturals actuals, fer-lo
profesional és un suïcidi?

Fa anys vaig tenir l’oportunitat de fer
alguna cosa professional i no vaig vo-
ler. Ara voldria i no puc, és difícil.

Per la crisi i les polítiques culturals?
Això influeix. Però em penso que els

actors professionals es mouen en un
món tancat on no deixen entrar a
 gaire ningú.

Entre un amateur i un professional

l’única diferència són els diners?
Depèn de quin amateur i de quin

professional. L’amateur ho fa perquè
li agrada i ho gaudeix, mentre que el
professional n’ha de viure. Una vega-
da en Rafael Anglada em va dir que
disfrutés del teatre mentre fos amateur,
perquè després no ho faria.

I en canvi els polítics són tots pro-
fessionals... o cobren com a tals.

Són uns lladres, ho fan tot malament
i encara volen que ens els creiem! En
aquests moments tinc ràbia contra tots
els polítics. Ja sé que és injust perquè
n’hi deu haver d’honrats i treballadors,
però estic molt emprenyat.

«Tots eren fills meus» continua
estant d’actualitat?

I tant. Hi ha molta gent que perR
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«Ningú fa res pel
poble, perquè la
política no és 
més que un ofici»

Jaume Fàbregas
aconseguir diners i poder passa per
sobre de tothom, inclús dels seus
fills. Sempre serà vigent.

Com en l’obra, costa molt assu-
mir les conseqüències dels actes?

Sembla que sí.  Esà ple de gent
que roba, que fa de tot, i que volta
tan tranquil·la pel carrer. I men-
trestant els de sota hem d’anar agu-
antant i mossegant-nos la llengua.

Almenys el de l’obra se suïcida.
(Riu) I aquí ho haurien de fer

molts, si tinguessin dignitat, la sort
és que no és fàcil aconseguir armes.
Bé, però el de l’obra és un cas extrem.

Deia Arthur Miller que els homes
tenen més por del sexe que les
dones...

Les dones tenen poder, en el
sexe. Ens poden fer fer coses que no
voldríem fer. De fet, una de les co-
ses que mou el món és el sexe.

Preferiria escriure com ell o te-
nir una dona com la seva?

Ha, ha. Escriure com ell, per des-
comptat. La dona la tinc millor jo, no
li canviaria per la Marilyn! 

Arthur Miller va patir la cacera
de bruixes. Encara n’hi ha?

Molta. I sempre n’hi haurà, per-
què els polítics d’avui només volen
el poder. Fa  fàstic. Ningú fa res pel
poble, perquè la política no és més
que un ofici.
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«No canvio a
Arthur Miller la
dona que va
tenir per la
meva. En canvi,
sí que
m’agradaria
escriure com
ell»

Fàbregas es
reconeix
«emprenyat»
amb els polítics
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a fa temps que els experts
advoquen per revisar la
història contemporània
a mesura que les veritats

que teníem per immutables s’han es-
fumat com bombolles de sabó.  Hom
pot creure que la història, general-
ment contada pels vencedors, és una
mentida enquadernada. En aquest
llarg relat les dones hem estat vícti-
mes de totes les guerres i de tots els
intervals de pau. Ja no podem assu-
mir com a raresa que una esclava
pròfuga del segle XIX a l’Amèrica
més recalcitrant fos  autora d’una no-
vel·la autobiogràfica, protagonista
d’un èxit aclaparador. Gran part de la
crítica literària no ha tingut més re-
mei que reconèixer el valor històric
de l’obra que revela les vides humi-
liants i les condicions inhumanes a
les quals eren sotmesos els esclaus.

El llibre es diu La narrativa de una
sirventa; se sap que la va escriure d’a-
magat, sota el risc de ser descoberta  i
patir conseqüències fatals. El docu-
ment, que ha estat durant més d’un
segle oblidat en un calaix, mostra un
portentós estil, àvid de transmetre  la
realitat sense reserves. La troballa
l’ha fet un professor de la universitat
de Harvard  i l’ hem de celebrar amb
normalitat i no com  una raresa.
Aquesta és la clau i la dificultat alho-
ra. Ha costat d’acceptar la veracitat
de les dades perquè l’autora era una
esclava analfabeta però autodidacta
clandestina, de nom Hannah Bond.
El descobriment revolucionarà la vi-
sió dels nord-americans del seu pas-
sat, amb més ombres que llums. Però
sobretot, el document traça un nou
camí al cànon de la literatura elabo-
rada per homes blancs amb la inclu-
sió de dones negres. 
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