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Bona nit, benparits! és el primer projecte en solitari d’en Fel Faixedas. 

Després de dotze anys a Teatre de Guerrilla i vuit amb Xuriguera&Faixedas, l’actor 
d’Arbúcies presenta el seu primer espectacle on combinarà l’humor, la música, la 
reflexió i la crítica per tal que el públic gaudeixi al llarg de 70 minuts.

Acompanyat de tres pantalles on es projectarà la seva banda de músics, el 
Furgon Oscuro, en Faixedas ens interpretarà 5 cançons, amb lletra i música d’ell 
mateix, on anirà desgranant 5 fets vitals en les nostres vides: néixer, créixer, 
reproduir-se, morir i, per què no, ressuscitar.

En aquest concert també hi haurà artistes convidats virtualment com Gossos, 
Adrià Puntí, Miqui Puig, Judit Neddermann i Roger de Gràcia, interpretant els 
temes d’en Faixedas i la seva banda.

Entre cançó i cançó,  l’actor ens explicarà com veu el món i la vida un clown del 
Montseny.

Amb la direcció de Marcel Tomàs i la supervisió de Carles Xuriguera, i amb el 
guió de Xavier Sanjuan i el mateix Faixedas,  Bona nit, benparits! estarà             
disponible a partir de l’1 de juliol del 2017.

L’ESPECTACLE
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RAFEL FAIXEDAS (Arbúcies, 1970), un dels tres membres fundadors de Teatre 
de Guerrilla fa una cosa que diu que fa temps que tenia pendent: presentar un 
espectacle en solitari, dalt d’un escenari sol amb una guitarra. Vol complir un 
dels seus somnis. 

Faixedas durant dotze anys amb Teatre de Guerrilla va presentar cinc espec-
tacles teatrals, amb dues adaptacions al castellà,  actuant a festivals interna-
cionals a París i Lisboa i amb més de 1000 representacions per tota la penín-
sula. L’any 2000 van començar a fer col·laboracions televisives, s’estrenaren a 
Tv3 en el programa de Càsting, 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 magazines matinals de Rac1 amb Albert Om, 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 prope-
ra 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 espectacle amb què 
van fer gira per tot el país.  

D’altra banda van continuar col·labrant 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 Radio, primer amb Tatiana Siquella i després amb 
Xavi Rosiñol. 

A la televisió amb Glops! també a Tv3, el passat 2016, fan un pas endavant i a 
part de ser presentadors es posen darrera les càmeres i condueixen i dirigei-
xen el programa dedicat al món del vi, de manera distesa, amb un punt 
didàctic i molt sentit de l'humor. Ara els podem sentir en una secció a l’Estat 
de Gràcia de Roger de Gràcia, les tardes de Catalunya Radio..

L’ACTOR
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LA muSICA   i   EL   DISC

La música en aquest espectacle té un  paper principal ja que la vida del      
protagonista s’explica a través de cinc cançons la lletra de les quals és d’en           
Faixedas.  De les cinc hi ha música de Dani Tort, Pep Serra,  Adrià Puntí i el 
mateix actor.  
Aquests 5 temes s’han enregistrat als Estudis vigatà per tal de comercialitzar-
los en format CD i on-line.

FURGÓN OSCURO
Són els components de la banda, que van créixer tocant en grups d’estils 
molt diferents com el pop, el rock o el metal. També han investigat en el món 
de l’electrònica gairebé sense voler combinant sintetitzadors i instruments de 
tota la vida com la guitarra i el baix elèctrics.  Ells són: Pep Serra (baix elèc-
tric), Dani Tort (bateria), Joel Serras (guitarra).

GOSSOS
Gossos és una de les formacions de pop-rock català més consolidades del 
país. Són fills del Rock Català i mestres de les noves melodies del segle XXI. 
Després de 23 anys de carrera musical i més de 1.000 concerts a l'esquena, 
ara estan de gira per Catalunya presentant el seu 13è disc, l’11è d’estudi, 
ZENIT.  
Dalt de l'escenari defensen com 
ningú la comunicació amb el 
públic i saben explicar la vida a 
través de la seva música sempre 
desperta, sempre en to de 
denúncia pacífica, sempre 
en to conciliador. 
Natxo Tarrés, Oriol Farré, 
Santi Serratosa, Juanjo 
Muñoz i Roger Farré fan 
ballar des del més jove fins al més savi de les sales de concerts catalanes. 
Gossos volen seguir creant una banda sonora pels moments que compartei-
xen amb tantes persones amb qui s’ha trobat pel camí. I, com a generació, 
reivindiquen ser allà on els toca, des de la força del Zenit.

www.gossos.cat 
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ADRIÀ PUNTÍ (Salt, 1963)
     És un músic i artista multidisciplinari 
     (productor, pintor, actor...). Va ser l’ànima 
     del grup Umpah-pah (1989-1995). Des de  
     llavors  segueix component música per teatre i  
     debuta com a actor. L’any 1997 enregistra el  
     seu primer disc en solitari (Pepalallarga i...) i 
     participa en diversos projectes de ràdio i 
     televisió com a guionista, actor, locutor, 
     músic... mentre continua publicant discs, el 
     darrer La clau de girar el taller (2015) i un llibre 
     de poemes i dibuixos Enclusa i un Cop de Mall.
     www.adriapunti.com

MIQUI PUIG (L’Ametlla del Vallès, 1968)
Miqui Puig és un cantant singular i compositor, gran comunicador i apassio-
nat de la música. 
Un tipus per qui escriurecançons ha significat i significa alguna cosa com una 
raó per viure.  La música per ell és una teràpia, un estil de vida,  una filosofia. 
Es va donar a conèixer al capdavant de Los sencillos al final dels vuitana, amb 
qui va treure sis discos.
El seu primer disc en solitari és del 2004 Casualidades, el segueixen Miope 
(2007), Impar (2008), Homenaje a Barcelona (2010) i l’últim Escuela de capata-
ces (2017). www.miquipuig.com
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JUDIT NEDDERMANN (Vilassar de Marc, 1991)
Cantant i compositora, nascuda en una família de músics, va realitzar estudis 
de guitarra clàssica al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb 
Jordi Codina i més tard va entrar al Taller de Músics per formar-se com a 
músic de jazz. 
Al llarg de la seva carrera ha format part de molts 
projectes diferents; destacant una llarga i estreta 
col·laboració amb la pianista i compositora Clara 
Peya. 
El seu primer treball discogràfic com a cantautora, 
és el disc Tot el que he vist (Temps Record, 2014).  
El 2016 publica el seu segon disc titulat Un segon. 
A part del seu projecte en solitari és la cantant de 
The Gramophone Allstars Big Band i del projecte 
Amors d’estiu del Brossa Quartet de Corda. 
Col·labora habitualment amb el cantautor Guillem 
Roma i amb molts projectes més com la campanya
 ‘Casa Nostra Casa Vostra’ en favor de les persones refugiades, gravant “Medi-
terráneo” de Joan Manuel Serrat el gener del 2017.                                            
www.juditneddermann.com

ROGER DE GRÀCIA (Barcelona, 1975)
         Periodista i actor català. És llicenciat en Comunica 
    ció Audioviosual per la Universitat Autònoma de 
    Barcelona. 
    Ha destacat com a presentador en programes de   
    Televisió de Catalunya com Caçadors de paraules,  La 
    columna, de Júlia Otero, el programa de sàtira políti
    ca Polònia,  No me la puc treure del cap, o aquest 2017  
    el Sopar. 
    Actualment dirigeix les  tardes de Catalunya Radio 
    amb L’estat de Gràcia. Però en el seu  temps lliure 
    toca la bateria en un grup de música. 
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ELS     AUTORS 

A partir de la idea d’explicar la seva vida, en Faixedas comença a escriure 
experiències, històries viscudes, sentiments, acudits,  penes i glòries, sense 
ordre ni sentit �ns que es posa en contacte amb un vell amic que de seguida 
està encantat d’ordenar el seu caos i fer-lo créixer.  

XAVIER SANJUAN (El Vendrell, 1976)
S’autode�neix com a Guionista Brutal, la qual cosa és rellevant tenint en 
compte que només li queda una àvia. Es dedica a ajuntar lletres i paraules per 
construir frases amb sentit i sentiment. Va conèixer en Rafel Faixedas a la 
ràdio, mentre treballava a “El Món a RAC1”. Des d’aquell dia han intentat fer 
coses junts però viure a la quinta forca l’un de l’altre els ha distanciat �ns 
l’aparició d’un invent prodigiós: el uatsap. 

Mentre esperaven fer alguna cosa junts ha escrit guions per a programes de 
ràdio i televisió com “Buenafuente”, “En el aire”, “El foraster” o “APM?”. També ha 
dirigit i presentat programes a RAC1 i Catalunya Ràdio. Actualment 
col·labora al Via Lliure de RAC1.

Cul inquiet i tastaolletes ha escrit i dirigit, entre d’altres, un documental sobre 
la pilot Laia Sanz, ha escrit una col·lecció de llibres per a Timun Mas, és autor 
d’un conte infantil sobre la Festa Major del Vendrell i ha publicat el primer 
llibre de cuina interactiu “Màster xof” que ha estat traduït al castellà. En teatre, 
ha escrit per a grups amateurs de teatre i ha estrenat obres de petit format a 
Microteatre Barcelona.

Li agrada presentar-se com a optimista, creatiu i somrient tot i que al currícu-
lum acaba posant-hi que és llicenciat en Periodisme, que s’ha especialitzat en 
guió i que ha estudiat dramatúrgia a l’Obrador de la sala Beckett.
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MARCEL TOMÀS (Sant Feliu de Buixalleu, 1972)
S'ha format i ha desenvolupat la seva carrera principalment al teatre, encara 
que mai ha deixat de banda la seva interpretació davant la càmera, partici-
pant en pel·lícules i sèries de televisió.

Al cinema ha protagonitzat la comèdia romàntica Dos a la Carta i Passi el que 
Passi de Robert Bellsolà, i nombrosos curts.
En sèries de televisió ha participat com a actor de repartiment en Aída 
(Antena 3, 2011), El Vaixell (Tele5, 2011), Els Misteris de Laura (TV1, 2010), Física 
o Química (Tele5, 2010), Carballo. Com a actor secundari en Temps de silenci 
(tv3, 2000) i Laberint d'Ombres (tv3, 1998) entre d'altres.

Des de fa 18 anys treballa en el teatre  professional com a actor, creador i 
director. En el teatre de text inicià la seva carrera en companyies de teatre 
com el Tallaret de Salt i el Palé.

Des de fa 12 anys va fundar la seva pròpia companyia, Cascai Teatre, 
(www.cascai.com) amb la qual ha dirigit i protagonitzat nombrosos muntat-
ges, treballs de text com Pere i el Capità de Mario Benedetti i Nou-cents el 
Pianista de l'Oceà d'Alessandro Baricco . Altres treballs destacats basats en el 
teatre còmic, amb els quals ha rebut un gran reconeixement per part de la 
crítica i el públic són L'Home Incomplet, Living Costa Brava, XXS, Zirocco, Hotot i 
El Pillo. Muntatges amb els quals ha girat a nivell nacional i internacional
També ha escrit, dirigit i protagonitzat la web sèrie La Banda de Marcello 
(www.labandademarcello.com).

LA      DIRECCio

CARLES XURIGUERA (Torroella de Montgrí, 1972)
Company de projectes d’en Faixedas, i coneixent-lo com si l’hagués parit, en 
aquest espectacle és “l’àngel de la guarda”, supervisant el text, les cançons, la 
interpretació i la posta en escena.

SUPERVISio   GENERAL  ´ 
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L’ ESCENOGRAFIA

L’escenografia d’ aquest projecte ve marcada per les pantalles on es projecten 
els músics de la banda amb qui l‘actor interactúa. 

Disseny de llum i so

Va a càrrec de DANI TORT i CESC PASTOR. Ells són Logística de Guerrilla, 
empresa que constitueixen els tècnics de Teatre de Guerrilla i que actualment 
treballen amb els espectacles d’En Peyu, i alguns muntatges de La Perla 29, 
entre d’altres.

Video

MARC BARCELÓ
Des de fa prop de 10 anys desenvolupa la seva tasca en programes de televi-
sió, spots publicitaris i vídeo corporatiu per a empreses i institucions. Al llarg 
dels anys s’ha especialitzat com a operador d'steadicam i en cinematografia 
DSLR.  Ha estat càmera de programes com “APM” de TV3, Cuinetes, Vins a vins o 
Criatures a la XTVL, ha sigut realitzador de doucmentals com L’últim refugi, i un 
dels últims treballs ha estat el vídeo promocional de Canet Rock 2017. 
És l'autor del videoclip Mediterráneo versionat per més de 30 artistes espan-
yols, que han donat suport a la campanya CNCV. Un vídeo que ja compte amb 
més de 10 MILIONS de visualitzacions. 
www.marcbarcelo.com
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PRODUCCio  INFORMACio  I  CONTRACTACio

LA      FITXA   ARTISTICA

IDEA I INTERPRETACIÓ: Fel Faixedas

DIRECCIÓ: Marcel Tomàs

SUPERVISIÓ GENERAL: Carles Xuriguera

GUIÓ : Xavier Sanjuan i Fel Faixedas

DISSENY DE LLUM i SO: Cesc Pastor i Dani Tort

LA BANDA: 
 FURGON OSCURO: Dani Tort, Pep Serra i Joel Serras 
 ARTISTES CONVIDATS: Gossos, Adrià Puntí, Judit Neddermann, 
            Miqui Puig i Roger de Gràcia

ESTUDI GRAVACIÓ: Vigatà Estudis

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL: Marc Barceló

DISCOGRÀFICA: U98Músic

DISSENY GRÀFIC: Grafia

FOTOGRAFIA: Ernest Forts

CONTACTE

Irene Forts  :  info@faixedas.cat   

     619.48.83. 20   -    972 16 24 62

WEB

www.faixedas.cat

  ´   ´   ´ 

  ´ 



i EL FURGÓN OSCURO 
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