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urant la primavera de
2009, Rafel Faixedas i
Carles Xuriguera, només
amb dos dies de diferèn-
cia, van decidir posar punt
i final a dotze anys com a

membres de Teatre de Guerrilla, la compa-
nyia de teatre “antropològic d’humor corro-
siu” nascuda a Arbúcies i que, amb cinc
espectacles a la seva esquena (dos dels quals
adaptats al castellà), els ha reportat èxits,
reconeixements i, sobretot, un segell còmic
inconfusible. Però després de més de dos
lustres, 1.000 representacions arreu de la
península, i la participació a festivals inter-
nacionals de Lisboa i París, la il·lusió es va
anar esllanguint a poc a poc, expliquen, i
quan s’arriba al punt en què fins i tot es perd
la trempera per pujar a l’escenari, el millor és
fer les maletes. “És el final d’una etapa, com
tot a la vida. En tanques una i en comences
una de nova”, confessa Faixedas, sense acri-
tud. 

Així, mentre Quim Masferrer continua
l’aventura en solitari, i amb el nom de l’an-
tiga companyia, els altres dos, ara ja exguer-
rillers, després d’un primer moment perso-
nal d’incertesa, en aquell punt en què hom
es planteja “faré una cosa, però no sé quina,
no sé amb qui, no sé què, no sé on”, han
decidit seguir col·laborant plegats, formar
societat i tirar endavant els seus propis
espectacles. No som res és el primer de tots.

Ildefons Cerdà, des de la tomba, ens
mira. Ens trobem a la plaça de l’Esperança,
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Dos còmics 
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L’antic Teatre de Guerrilla s’ha dissolt i dos dels seus

integrants han emprès un vol en parella. Carles
Xuriguera i Rafel Faixedas han format

nova companyia i ja tenen nou espectacle, que fa uns

mesos que volta per Catalunya. No som res, una road

movie teatral sobre (aparentment) dos cosins que van 

a l’enterrament del seu avi, arriba el proper 19 

de novembre al SAT!, en la seva estrena a Barcelona.

al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, on
l’il·lustre urbanista, pare de l’Eixample,
comparteix repòs amb Rafael de
Campalans, Francesc Cambó i l’inefable
alcalde Porcioles. Carles Xuriguera i Rafel
Faixedas han arribat puntualíssims a la cita
per a la sessió fotogràfica, que es desenvolu-
pa entre nínxols, panteons, creus i àngels
modernistes. Un indret que, d’entrada, pot
semblar poc càlid i acollidor, però que és
molt indicat com a al·legoria no tan sols de
la peça que interpreten sinó també de l’inici
de la seva nova vida professional. A poca
distància d’on som, la marionetista Herta
Frankel, amb el seu company Artur Kaps,
somriu, mentre la seva gosseta Marilín, el
caniche impertinent i replicaire que la va fer
entranyable, ens porta la contrària. 

Els dos clowns originaris de la falda del
Montseny van anar a buscar Francesc Serés,
l’autor dels Contes russos –a qui consideren
un dels noms més potents de la literatura
catalana actual– perquè els escrigués la pri-
mera obra d’aquesta nova etapa. Un text per
a dos actors, per a dos pallassos, expliquen.
A Serés no només li va venir de gust la idea,
sinó que s’hi va abocar amb cos i ànima. “Ell
va proposar la temàtica, la dramatúrgia i els
personatges, i nosaltres el que fem és acos-
tar-lo a la nostra manera de fer”, declaren els
intèrprets: “Podem dir, per tant, que
Xuriguera, Faixedas i Serés es troben a mig
camí per a fer No som res”.

L’autor, que coneixia els ‘guerrillers’ com
a espectador, va rebre l’encàrrec amb un
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enorme agraïment i una gran alegria per
poder aprendre d’aquests dos pallassos que
“en saben un niu” i que volien buscar idees
noves. La segona reacció va ser reconèixer
les facilitats que hi ha hagut en la producció
de l’obra. I no s’està de tornar la floreta als
dos intèrprets: “A part de la complicitat,
m’han donat un material enorme, una lliber-
tat total, hi ha hagut molta entesa. Hem
pogut discutir, canviar coses, retocar el text,
i això no es paga amb diners!”. Aquesta és la
primera peça teatral que li encarreguen. I a
fe que no serà l’última.

Eduard Tolrà s’ho mira a pocs metres i
decideix regalar-nos una melodia amb les
notes sorgides d’un violí, acompanyat d’Isaac
Albéniz i Frederic Mompou, que vénen cor-
rents a la trobada. Més amunt, Raquel
Meller, amb el vist-i-plau dels presidents
Macià i Companys, sempre a l’aguait, s’aga-
fa la faldilla i ens canta La Violetera, mentre
Montserrat Roig s’afanya a redactar-ne una
crònica i Isidre Nonell neteja amb cura els
pinzells per immortalitzar-ho en un llenç.

No som res no és únicament la història de
dos cosins que van a l’enterrament del seu
avi, tenen pana, i han de continuar a peu el
camí fins al cementiri. No som res també és
un viatge cap a l’interior de dos homes fra-
cassats, de quaranta anys, i una mirada irò-
nica i esperançada sobre el nostre pas per
aquest món. En un escenari auster –ideal
per temps de vaques magres- els dos actors
caminen sense parar per una cinta, de tres
metres de longitud, en moviment. Mentre
caminen, parlen, s’expliquen coses, es retre-
uen fets, i s’adonen, o s’acaben adonant, que
s’equivoquen i que hi ha altres maneres de
viure la vida, molt més bones o satisfactò-
ries per ells, lluny dels prejudicis i de l’estil
que tenia l’avi. “La corona de flors que car-
reguen tota l’estona, i que els pesa durant el
viatge”, indica Xuriguera, “serà una metàfo-
ra del que els passa. Fins que se’n desfan i la
deixen, els dos personatges no s’adonen que
potser no són tal com els havien dit que
havien de ser”. Descobrirem les relacions,
les vivències i les personalitats marcades
d’aquests dos homes i com la vida arrauxa-
da del difunt projecta una ombra allargada
que continua determinant el present, el pas-
sat i el futur de tota la família.

“El dia de l’estrena estàvem doblement
nerviosos: no només pel debut d’un nou
espectacle, sinó per l’inici d’un nou projec-
te!”, explica Faixedas. “No som res represen-
ta dos camins: els personatges que fan un
viatge, que és l’obra de teatre, i el nostre
propi, com a artistes, que també n’hem
encetat un”. El quid de l’obra no és que s’es-
patlli el motor del cotxe: el que s’ha espat-
llat és l’interior de les persones i cal comen-
çar de zero i tornar a caminar, puntualitzen

els dos actors com si narressin la seva prò-
pia trajectòria.

És evident que Xuriguera i Faixedas ni
són uns principiants ni comencen de zero,
però tampoc comencen des del pòdium on
s’acomoden les dives intractables. Han
esporgat el pallasso que els ha acompanyat
tants anys i se submergeixen a treballar
d’una manera diferent, i amb nous recursos.
“Jo em sento còmic i no vull renegar-hi”, diu
Xuriguera: “M’hi sento còmode. Però sí que
vull buscar-hi altres cares i portar-lo a llocs
on fins ara no l’havíem portat. Penso que
podem endinsar-nos en altres territoris més
dramàtics, fins i tot més tràgics, i entrar-hi
amb la fórmula del còmic i del pallasso”.
Tota una declaració d’intencions que ha
coincidit en un moment decisiu de la seva
vida professional i personal: Rafel Faixedas
té 40 anys i Carles Xuriguera, 38.

L’espectador que acudeixi a buscar la ria-
lla que abans, en els espectacles de Teatre de
Guerrilla, trobava de seguida, en aquesta
nova proposta no ho aconseguirà a la prime-
ra, tot i que la peça estigui carregada d’hu-
mor. “Tenim una herència que no podem
esborrar, no hi podem renunciar, no ho
podem evitar”, diuen els protagonistes. Així
que, d’entrada, el públic reconeixerà amb
facilitat els seus tics i la seva manera de fer.
Però a mesura que avança la funció, el som-
riure es converteix en un silenci, en el millor
dels casos, o en un riure glaçat, en el pitjor.
És llavors quan l’espectador queda desubicat
i es pregunta: “Què passa, aquí?”. “Això ens
agrada molt, és el que busquem”, resumei-
xen. Aquesta és la metamorfosi d’en Carles
i en Rafel. Aquesta és l’evolució que pocs s’i-
maginen d’en Xuriguera i d’en Faixedas.

Xesco Boix decideix agafar la guitarra i
musicar l’oda que Mossèn Cinto acaba de
compondre per a l’ocasió. Margarita Xirgu
de seguida vol interpretar-la, sempre i quan
Adrià Gual n’escrigui la dramatúrgia i
Mario Cabré, en absència d’Ava Gardner,
que descansa molt lluny, li faci de partenaire.
Immediatament, Emili Vendrell i Francesc
Viñas s’ofereixen a cantar-la a duo. Llàstima
que Pablo Gargallo i Joan Miró estiguin
fent una capcinada, perquè sinó en farien
una escultura a quatre mans, segur. 

Els dos actors no volen quedar-se en el
clown clàssic que els caracteritzava fins ara,
sinó que pretenen avançar una mica més.
“Busquem dotar el pallasso d’una càrrega més
psicològica”, argumenten, “que la dramatúr-
gia estigui una mica més treballada, que sigui
més complexa, que hi hagi uns personat-
ges...”. No som res podria tenir una altra lectu-
ra, seria una altra obra, si l’interpretessin dos
altres actors. “A partir de la nostra màscara
–més nostra i del nostre passat–, ens carregu-
em de la psicologia dels dos cosins i, a mesu-

ra que avança l’espectacle, anem perdent
aquest clown i avancem per un nou camí que
ens sembla molt interessant”, manifesten. 

La mutació no ha estat fàcil. Tot i que
després d’una vintena d’actuacions han trobat
la fórmula i el ritme que volien de l’especta-
cle, durant la gestació –“com un part, nou
mesos, des que l’autor ens dóna el text fins
a l’estrena”, comenten– es van encallar i
van haver de demanar ajuda exterior. El
‘salvador’ va ser l’actor de text Hans
Richter, alemany resident a Barcelona, que
els va fer durant l’últim mes l’ajudantia de
direcció. Richter els va donar unes eines
que ells no coneixien, i els va descobrir una
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de tertúlia literària, segueixen de reüll la
comitiva, mentre observen com Ramon
Casas, absent a tot, intenta versionar La càr-
rega. Sort en tindrem una estona després,
quan Àngel Guimerà i Santiago Rusiñol, a la
rampa de Santa Eulàlia, ens apadrinen, i fan
d’intermediaris amb els difunts perquè ens
deixin fotografiar els seus àngels de marbre. 

Des del món dels vius, en canvi, Rafael
Faixedas, Fel, i Carles Xuriguera, Xuri, els
guerrillers de Teatre Total, Som i Serem, El
Directe, EEUUROPA i Fum enterren una
part del seu passat i inicien un nou viatge
cap a un territori desconegut on els
còmics juguen a seduir amb el drama. 

nova manera de fer arribar l’humor a la
gent. 

Després d’una gira per diferents ciutats
de Catalunya, i d’haver torejat amb bon peu
a les places del Temporada Alta, El Jardí de
Figueres i L’Atlàntida de Vic, entre altres
escenaris, la peça, amb música de Dr.
Mashirito i Sanjosex, arriba ara –i durant
tres setmanes– al SAT!, en la seva estrena a
Barcelona, que l’emprenen amb molta
il·lusió i respecte.

La complicitat amb l’autor de Matèria
primera o de La força de la gravetat és tal que
Serés es va embalar i ja els ha escrit la sego-
na obra, “bastant arrodonida”, que segueix un

camí similar a No som res i que, previsible-
ment, es podria estrenar a finals del 2011. “I
en té una tercera a punt!”, exclama
Xuriguera, desitjós d’incorporar dramatúr-
gies alienes: “Estava inspiradíssim!”. La ter-
cera, en paraules de l’autor, està encara en
estat embrionari. “Treballar amb en Carles i
en Rafel”, continua, “és una meravella, un
gran estímul, un privilegi. Podem construir
plegats! El fet d’escriure sabent d’entrada qui
interpretarà els papers t’acota molt la feina,
és cert, perquè ja saps qui són i com són, però
alhora et dóna molta llibertat”.

Josep Carner, Josep M. de Sagarra,
Manuel de Pedrolo i Joan Salvat-Papasseit,
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