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Opinió

‘Fes-m'ho tot'
24/09/11 02:00 - LLUÍS MUNTADA

La crisi devastadora que ens afecta també pot propiciar una virtut essencial: la recuperació de materials de qualitat, materials que no
haurien d'haver caigut en desús ni haurien d'haver estat engolits per productes adotzenats sorgits amb l'aurèola de rabiosa actualitat en
una època de màniga ampla, superficialitat devota i pressupostos orgiàstics.

Divendres de la setmana passada, a la sala Planeta de Girona, va tenir lloc la reestrena de l'obra Fes-m'ho tot, escrita per Jordi Arbonès
(Nif) i interpretada per Ferran Frauca i Abelard Ventura. Aquesta obra s'havia estrenat el 2001, i ara, deu anys després, en molts sentits
expressa aquell intens or de la derrota de què van parlar els clàssics. Des d'una humil barberia de les d'abans, dos personatges
magistralment interpretats, el barber Guixeras i l'erràtic venedor ambulant Duncan, comparteixen els seus respectius confinaments
existencials mentre observen com el barri  –mirall del pas del temps– es transforma de manera vertiginosa tot sepultant antigues formes de
vida. Una nostàlgia sempre mesurada emana del barber Guixeras, personatge quixotesc, embegut de la literatura de Jaime Gil de Biedma,
autor a qui cita d'una manera natural, plenament empeltada en la seva vida quotidiana. Com en tota abducció pròpia del Quixot, a
Guixeras no li falten ni ideals ni una dama per qui sospirar: una imprecisa i paradisíaca Biedma s'ha convertit en la seva Alexandria
particular i una dona del barri,  en la seva musa. Duncan, més pragmàtic, molt menys idealista i encara dipositari  d'un cert sentit comú que
l'aproparia a la figura de Sancho Panza, troba en les idealitzacions de Guixeras un mecanisme de conjur per a la seva penosa situació de
venedor mortificat, d'inquilí en una pensió rònega, de persona allunyada de la família després de ser acusat de desfalc. En un implacable
diapasó que conjunta pas del temps, il·lusions perdudes, esperances renovades, vides a la deriva i nous esclats vitals, Fes-m'ho tot
desplega la prodigiosa lògica d'un absurd capaç de revelar els principals centres de gravitació de l'existència humana: la soledat, la pèrdua,
l'amor, l'afany. Poc donat a les gesticulacions, moralment i intel·lectualment honest, estoic i discretíssim en tots els afronts que la vida li ha
imposat, immers en un permanent estat d'escriptura, Jordi Arbonés (Nif) hauria de trobar en aquesta reestrena una rèplica de la seva alta,
imprescindible, literatura.
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