
EL MOTIVADOR



L'espectacle
Després de la gira del BONA NIT, BENPARITS!, un espectacle d’humor i música, amb 
més de 70 representacions arreu del País, en FEL FAIXEDAS presenta a LA SALA 
VERSUS GLÒRIES de BARCELONA el seu segon espectacle en solitari, EL 
MOTIVADOR.

El Motivador és un espectacle d’humor on fa paròdia d’uns personatges cada vegada 
més presents a la nostra societat: els coachs. 

El Motivador no és un monòleg, sinó un solo teatral on en Faixedas es transforma en 
un COACH motivacional, durant 70 minuts, per explicar les principals claus per 
aconseguir la felicitat màxima. O no.

El Motivador explica la història d’èxit d’un peixater, el qual va tocar el cel amb desenes 
de peixateries obertes per tot l’estat espanyol, gràcies a un tipus de llagosta molt 
especial. Diners, popularitat, èxit, reconeixament, poder...però, tot i així, aquest 
peixater no era feliç. Un llibre li va canviar la vida, i és el que vol explicar al llarg de la 
conferència, però potser no serà capaç d’explicar-ho. La seva relació amb les feines 
anteriors, els medicaments, el consumisme, els bancs... no l’han ajudat massa al llarg 
de la seva vida a trobar la felicitat i, en canvi, sí que pot assegurar que l’ha trobat en 
dues coses que tenia a tocar: l’amor i l’humor.

 Espectacle basat “una mica” en fets reals!
 Paulo Coelho ha fet molt de mal.
 La felicitat? Riure i follar.
 La felicitat està sobrevalorada.
 Els diners no fan la felicitat, però ajuden. Però si te’ls ha de deixar el banc,  
 millor ser un infeliç.

EL MOTIVADOR

Guió i interpretació: Fel Faixedas

Direcció: Marcel Tomàs

Actor assistent: Raul Martínez

Veu en off: Jordi Bartomeus

Suport incondicional: Carles Xuriguera

Disseny llum i so: Dani Tort

Dissenty gràfic: Grafia, serveis gràfics

Fotografia: Ignasi Oliveras photo&film

Distribució: H6 Produccions
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L'AUTOR    I   ACTOR :   FEL FAIXEDAS

RAFEL FAIXEDAS (Arbúcies, 1970) actor professional des del 1998 destaca, entre 
altres coses per ser un dels tres membres fundadors de Teatre de Guerrilla.

Faixedas durant dotze anys amb Teatre de Guerrilla, va presentar cinc espectacles 
teatrals (TEATRE TOTAL, SOM I SEREM, EL DIRECTE, EEUUROPA i FUM) amb dues 
adaptacions al castellà, actuant als festivals internacionals de París i Lisboa, i amb 
més de 1.500 representacions per tota la península. L’any 2000, amb Teatre de 
Guerrilla, van començar a fer col·laboracions televisives, s’estrenaren a Tv3 en el 
programa de Casting, però també fins el 2008 a El Club amb Albert Om, passant per 
col·laboracions en programes com Romans a la catalana, Fent amics de Sergi Mas, 
Set de nit, Jo vull ser de Toni Soler, Caçadors de bolets o Villaguerrilla. Al mateix 
temps però a la ràdio, durant cinc anys van participar als Matins de Rac1, primer a 
l’Hora del pati amb Albert Om, i deprés a El Món amb Xavier Bosch i Jordi Basté.

Després d’aquests dotze anys, l’any 2010, va deixar la companyia i juntament amb 
Carles Xuriguera enceten una nova etapa amb el nom de Xuriguera&Faixedas. 
Segueixen amb la seva particular forma actoral propera al pallasso però amb 
l’espectacle "NO SOM RES" incorporen una dramatúrgia d’un altre autor, FRANCESC 
SERÉS, d’acord amb el segell que els caracteritza. Durant aquesta etapa en teatre 
també estrenen "LIVE, UN XOU TEATRAL" un espectacle escrit i dirigit per ells 
mateixos i amb el qual van fer gira per tot el país.

D’altra banda van continuar col·laborant en televisió, al Collita pròpia de Lídia 
Heredia i Francesc Mauri. I a la ràdio formaven part de l’equip de LA TRIBU, a les 
tardes de CATALUNYA RÀDIO, primer amb Tatiana Siquella i després amb Xavi 
Rosiñol.

A la televisió amb GLOPS també a TV3, l’any 2016, van fer un pas endavant i a part de 
ser presentadors es posaren darrera les càmeres i van conduir i dirigeir el programa 
dedicat al món del vi, de manera distesa, amb un punt didàctic i molt sentit de 
l'humor. 

Després els varem poder sentir en una secció a l’ESTAT DE GRÀCIA DE ROGER DE 
GRÀCIA, les tardes de Catalunya Radio durant els 2017 i 2018 i veure a l’Esport Club i 
al Club de la Mitjanit comentant el Girona FC durant la temporada 2018-2019, 
temporada on el vam poder veure també al programa Tot es mou, a les tardes a tv3. 

Actualment des del setembre del 2019 està de nou a la ràdio, a RAC1 col·laborant al 
programa ISLÀNDIA amb Albert Om.



La trajectòria és la següent:

Teatre

Amb Teatre de Guerrilla:
1998: Teatre total
1999: Som i serem. Es va fer la versió en castellà
Somos lo que somos.
2000: El Directe
2003: Eeuuropa
2005: Fum

L’any 2010 crea Dosics Produccions, Xuriguera&Faixedas enceten nova etapa i en 
Teatre estrenen dos espectacles:

2010: No som res (Actor)
2011: Live (Actor i Autor)

L’any 2017 comença la tragectòria en solitari:

2017: Bona nit, benparits! (autor i actor)
2018: Faixedas i punt (autor i actor)
2019: El motivador (autor i actor)

Ràdio

2000- 2004: L’Hora del Pati amb Albert Om (RAC1)
2004-2007: El Món amb Xavier Bosch (RAC1)
2007-2008: El Món amb Jordi Basté (RAC1)
2010: El Suplement amb Tatiana Sisquella (Catalunya Radio)
2011- 2014: La Tribu amb Tatiana Sisquella i després amb Xavi Rossinyol (Catalunya 
Radio)
2016: El Suplement amb Ricard Ustrell (Catalunya Radio)
2016-2018: Estat de Gràcia amb Roger de Gràcia (Catalunya Radio)
2015-2018: El Club de la Mitjanit amb Francesc Garriga (Catalunya Radio i Tv3)
2019-2020: Islàndia amn Albert Om (RAC1)



Televisió

20017: Villa Guerrilla de TV3. Presentació i direcció de 7 programes d’humor.
2016: GLOPS de TV3. Presentació i direcció de 13 programes dedicats al món del vi.
Col·laboracions:
2000: Càsting amb Àlex Casanovas (Primera aparició a la televisió)
Romans a la catalana
2002: Fent Amics amb Sergi Mas
2003: Set de nit amb Toni Soler
2004: Jo vull ser amb Albert Om
2004-2008: Caçadors de bolets
2004-2007: El Club amb l’Albert Om
2011: En clau de vi amb Marcel Gorgori
2014: Collita pròpia amb Lidia Heredia i Francesc Mauri
2016: G lops
2016-2019: El Club de la Mitjanit
2018-2019: Esport Club
2018-2019: Tot es Mou

EL DIRECTOR :   MARCEL TOMAS

MARCEL TOMÀS (Sant Feliu de Buixalleu, 1972) de 
CASCAI TEATRE.

Des de fa 18 anys treballa en el teatre professional 
com a actor, creador i director.

Com a professor imparteix classes d’humor 
gestual a l’escola de Teatre el Galliner de Girona 
des de fa més de 9 anys. També imparteix tallers 
per adolescents i cursos intensius a nivell 
internacional on ha estat a països com França, 
Finlàndia, Itàlia i Bèlgica.
També imparteix classes d’interpretació davant la 
càmera, destinats a actors i actrius que volen 
treballar el format de l’audiovisual.

Des de fa 12 anys va fundar la seva pròpia 
companyia, Cascai Teatre, (www.cascai.com) 



ACTOR     ASSISTENT:   RAUL MARTINEZ

RAUL MARTÍNEZ (Barcelona, 1981) 

Clown i actor, fa diversos tallers i cursos de 
formació teatral a l´escola de teatre El 
Galliner (teatre gestual, clown, etc) També 
participa en diversos tallers realitzats per 
Planeta Impro, El Terrat, Produccions Pears, 
Guillem Albà, Julien Cottereau, entre d'altres.

Co-fundador de la companyia H6 Clown.




