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Es pot considerar una es-
trena, tot i que la mateixa
companyia assegura que el
text de Fes-m’ho tot (Jordi
Arbonès Nif) no ha variat
massa respecte a la versió
que ja es va estrenar fa gai-
rebé 10 anys, el novembre
del 2001 a La Planeta de
Girona. És la mateixa sala
on es podrà veure avui
(21h) aquesta peça recu-
perada amb els mateixos
intèrprets: Abelard Ventu-
ra, que és el barber Guixe-
res, i l’actor i cantant giro-
ní Ferran Frauca, que és
Duncan, però aquesta ve-
gada amb un director
–l’anterior van compartir
la direcció, l’autor i els in-
tèrprets– que hi aporta
una mirada nova, Víctor
Álvaro, malgrat que Nif ha
pres part activa en els as-
sajos. Tots ells són la com-
panyia Teatre La Kloaka.

Fes-m’ho tot presenta
un parell de personatges
molt singulars, extempo-
ranis, absolutament acla-
parats per la rapidesa dels
canvis socials, econòmics i
polítics, que han quedat fo-
ra del joc, com a especta-
dors marginals i margi-
nats. Segons ferran Frau-
ca, “la seva època ja ha pas-
sat”. Aquesta possibilitat
de mirar-s’ho des de fora
els atorga distància a Gui-
xeres, el barber, i Duncan,
el seu client ocasional, per
analitzar allò que està pas-

sant i passar-ho pel seu se-
dàs, destil·lant una ironia
fina i lúcida en ocasions;
fora de focus, en d’altres,
de persones que ja han vis-
cut unes tres quartes parts
de la vida que els ha tocat
viure. Tal i com explica
Frauca, Guixeres és un
personatge “sol com la
una”, ancorat en el seu
món, on el temps passa de
manera diferent que en el
de la resta del món, un ho-

me que somnia en un lloc
utòpic on poder fugir i que
té un nom, Biedma, en re-
ferència a la poesia de Jai-
me Gil. A la barberia de
Guixeres hi arriba Dun-
can, un fracassat, estafa-
dor ocasional, trist vene-
dor de porta a porta, client
habitual de puticlubs i resi-
dent en una pensió de
mala mort. Els dos perso-
natges travaran amistat i

es conxorxen contra les
forces que canvien amb
agressivitat el seu barri, el
d’una ciutat mitjana, com
Girona. El diàleg dels dos
personatges, segons Frau-
ca, és del gènere tragicò-
mic.

La companyia té alguns
projectes per donar conti-
nuïtat en altres formats a
aquests personatges i d’al-
tres de l’univers literari de
Nif, alguns ja coneguts,
com Klaus i Mortimer
(d’origen televisiu), i d’al-
tres que seran nous.

Jornades amateur
La funció Fes-m’ho tot for-
ma part del programa
d’actes que envolten l’as-
semblea anual de l’Asso-
ciació Teatral Amateur Gi-
ronina (ATAG) –abans As-
sociació Teatral de les Co-
marques Gironines
(ATCG)–, que agrupa la
majoria de les companyies
teatrals amateurs gironi-
nes, se celebrarà demà
(19h) a la mateixa sala La
Planeta. Al matí (10h) ja
s’haurà fet el taller La
construcció del personat-
ge, a càrrec de l’actriu i do-
cent d’El Galliner Marta
Corral. Després de l’as-
semblea la companyia ma-
llorquina Estudi Zero Tea-
tre, que celebra el seu 25è
aniversari, oferirà una
funció de l’espectacle de
teatre de l’absurd La can-
tant calba, d’Eugène Io-
nesco, segons la traducció
de Biel Mesquida. ■
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Nif, Ferran Frauca i Abelard Ventura recuperen ‘Fes-m’ho tot’, que explica la
història de dos desclassats, amb la mirada nova del director Víctor Álvaro

Guixeres i Duncan, Ventura i Frauca, en un moment de ‘Fes-m’ho tot’ ■ LA PLANETA

Són dos homes
singulars,
aclaparats per la
rapidesa dels
canvis socials,
econòmics i
polítics
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Els artistes Pau Morales i
Xavier Clarés, que van
coincidir en el Festival de
Jazz de Terrassa, exposen
les seves pintures inspira-
des en el jazz en la mostra
Pintant jazz, que s’inau-
gura avui i es podrà veure a

la galeria l’Encant, del car-
rer Ballesteries de Girona,
fins al 21 d’octubre. El ver-
nissatge se celebrarà avui
(17 h) i la formació Hop’s
Jazz Trio hi posarà la mú-
sica. L’exposició s’inclou
en el programa d’actes del
Festival de Jazz de Girona
que es va inaugurar ahir a
La Planeta. ■
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Morales,
Clarés i el jazz

L’obra ‘Saxofonista’, de
Pau Morales ■ EL PUNT


