
31/10/11 10:57El Punt Avui - Notícia: Nàufrags a la recerca del paradís

Página 1 de 1http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/19-cultura/455218-naufrags-a-la-recerca-del-paradis.html?tmpl=component&print=1&page=

Guixeres i Duncan, a la barberia
del primer. Foto: LA KLOAKA.
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Nàufrags a la recerca del paradís
21/09/11 02:00 - DANI CHICANO

No vaig tenir la sort de veure, el novembre del 2001, la primera posada en escena de Fes-
m'ho tot,  un text de Jordi Arbonès, Nif,  amb Abelard Ventura i Ferran Frauca en els papers
del barber Guixeres, una mena de lliurepensador autodidacta –les reflexions del qual
funcionen de catalitzador dramàtic–, i d'un viatjant pocapena anomenat Duncan, un venedor
del porta a porta, bocamoll, sense cap mena de talent, que finalment travarà amistat amb el
barber. Guixeres, a més, té un ideal, imagina el paradís i li posa el nom de Biedma, un lloc
d'on és el poeta Jaime Gil, els poemes del qual Guixeres sap de memòria i els recita a la
mínima oportunitat.

Divendres passat Nif,  Ventura i Frauca van recuperar les facècies d'aquests dos
personatges peculiars, en aquesta ocasió amb la mirada externa del director Víctor Álvaro.
La peça funciona com un seguit d'escenes que succeeixen a la barberia de Guixeres, el
qual, amb la seva particular filosofia de vida, aconsegueix captivar Duncan i acaben marxant
tots dos, amb un amic del barber, Malcom, que no apareix en tota la peça, i una veïna, la
Paula, que combina les feines de mosso d'esquadra i prostituta i que té el cor robat al
barber.

El personatge entranyable de la funció, lúcid i divertit, és Guixeres, al qual Abelard Ventura
presta una impagable expressió d'astorament gairebé continu, a més d'una gran seguretat
en l'emissió de sentències, gairebé pontificant, i que s'adiu amb el personatge, i un
estoïcisme genuí. Ferran Frauca fa el viatjant Duncan amb solvència i tots dos, entre diàlegs
divertits i fins i tot delirants en algun moment, veuen com el barri  experimenta una profunda
renovació urbanística, com el seu món desapareix, signe inequívoc que els temps canvien i
ells, inadaptats, no han canviat amb el temps. Biedma és l'únic camí possible. Un cert deix
de nostàlgia converteix aquesta peça en una tragicomèdia que deixa un regust un pèl amarg
en l'espectador.

Pel que fa a les interpretacions, són correctes, malgrat que s'acusa una falta lògica de
rodatge i, per tant, falta de ritme, molt necessari en aquest espectacle perquè, de fet, en
aquesta obra no hi passa res, com aquell qui diu, i passen moltes coses.

La idea és, segons diuen els responsables de la companyia, donar continuïtat a Guixeres i Duncan com a personatges, en el teatre o en
altres formats, com la televisió, un projecte que ja havien considerat anteriorment, fins i tot amb uns altres personatges de Nif,  la parella
formada per Klaus i Mortimer. El primer personatge, el del barber Guixeres, presentat com una mena de Quixot, una persona sensible,
amant de la poesia, en un món hostil, té recorregut per si sol, mentre que el segon, el viatjant Duncan, que és un viu retrat de la
mediocritat, no crec que estigui tan clar que tingui recorregut més enllà de viure a l'ombra del barber estoic, de ser el seu complement
perfecte.

Fes-m'ho tot
Autor: Jordi Arbonès, Nif.
Director: Víctor Álvaro.
Intèrprets: Abelard Ventura i Ferran Frauca.
16 de setembre del 2011.
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