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FAMOSOS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

Shia LaBeouf amb una bossa al cap en què

C
aminant per l’avin-
guda Lexington, a
l’est de Manhattan,
la conversa comen-

ça així: “Jo era un dels que
eren a Cal Brinco”.
De Ventdelplà a Nova York.

De l’Andreu d’un dels cule-
brots de més èxit a TV3 a Pep
Muñoz, ciutadà corrent a la
Gran Poma.
Pep Muñoz (Sabadell, 12 de

febrer del 1979) es va formar a
l’Institut del Teatre, a la seu
de Terrassa. Va treballar a la
tele (també compta la seva par-
ticipació en una altra sèrie, La
señora), al cinema (Vorvik) i a
l’escenari, a Sik-sik i el barret
de copa (Lliure) o El plan B
(Nacional). El 2010, una vega-
da que se li va haver acabat el

contracte a l’Institut del Tea-
tre (feia d’actor per a les peces
d’aprenentatge dels futurs di-
rectors) i sense parella, va pen-
sar que era elmoment demou-
re’s. “Feia molt de temps que
era al mateix lloc”, diu.
Va fer la maleta. El seu ob-

jectiu primer a Nova York era
aprendre anglès. El temps ha
passat. S’ha deixat encisar per
aquesta ciutat, que tant atreu
com expulsa. Té parella, fa

cinc mesos va néixer el seu fill
(Mateo) i, mentre treballa en
altres àmbits per sobreviure
(de cambrer, professor) torna
a gaudir en el seu, la interpre-
tació.
Ha participat en un parell

de pel·lícules (una es titulaLit-
tle Galicia). Encara que no és
una companyia fixa, Muñoz
treballa sovint aRepertorioEs-
pañol, l’únic teatre estable en
la llengua de Cervantes.
Però ell volia actuar en la de

Shakespeare. En les protestes
novaiorqueses del 2011 en soli-
daritat amb els indignats.Mu-
ñoz va conèixer l’escriptora
madrilenya Mar Gómez Glez.
En aquest ambient i amb la
posterior eclosió d’Occupy
Wall Street, ell li va suggerir
escriure una obra inspirada en
Enric Duran, el Robin Bank o
el Robin dels bancs. Aquest ac-
tivista català es va endur mig
milió d’euros d’una dotzena
de bancs, gràcies a préstecs
concedits sense control, una
acció “política” amb la qual vo-
lia denunciar el “depredador”
sistema bancari.
Aquest és l’origen de 39 de-

faults (desfalcs) que Muñoz i
la seva partner de conversa en
anglès, l’actriu Kelly Haran,
van començar a representar
en un apartament de Brook-
lyn. A una de les sessions va as-
sistir una responsable del tea-
tre StageFest. En la tempora-
da del 2012 els van programar
la seva creació a Casa Mezcal.
Aquests dies, Muñoz i Ha-

ran l’han interpretada aLaMa-
ma, un dels escenaris de l’Off
Broadway. Enric Duran es diu
Ricard Neun i està de gira per
Amèrica del Nord explicant la
seva rebel·lia. Comèdia o
drama?: teatre de guerrilla.c

Stellan Skarsgard, Bente Trier, Lars von
L

a presència de Von
Trier a la Berlinale,
amb la seva samarre-
ta deCanes, va ser in-
esperada. Encara que

va ser fidel a la seva paraula i el
director danès no va badar boca:
només es va descordar una mica
més la camisa per deixar entre-
veure el que posava a la samarre-
ta provocadora sota el nom del
festival francès: “Persona non
grata”.
Von Trier, que va ser declarat

persona non grata per Canes des-
prés d’unes desafortunades pa-
raules de simpatia cap a Hitler,
s’ha jurat a simateix que noparla-
rà en públic de Nymphomaniac,
la seva aproximació personal al
drama del desig i de l’amor.
Sap que quan parla, per ser gra-

ciós, per ser ocurrent, corre el
risc de ficar la pota. I ahir a Ber-
lín no va dir ni piu.
Tampoc no ho necessita. Fins i

tot amb el silenci, Von Trier de-
mostra una vegada i una altra
que sap vendre les seves pel·lícu-
les. De fet, aquestaNymphomani-
ac volumem I que es va presentar
ahir a Berlín amb honors d’estre-
namundial té una versió anterior
(autoritzada per Von Trier) que
corre pels cinemes espanyols des
del 25 de desembre passat. La ver-
sió presentada ahir té mitja hora
més de metratge i escenes de se-

xe més explícites. Encara que les
dues versions expliquen el ma-
teix: les històries, primer diverti-
des, i després cada vegada més
angunioses, d’una dona que es re-
coneix nimfòmana.
Aquest segon lliurament de la

primera part anirà seguit –enca-
ra sense lloc i data d’estrena (pot-
ser Canes)– de la segona entrega
de la segona part. I no som da-
vant una nova versió de l’acudit
de la part contractada i la part
contractant, no. És que Von Tri-
er és així: parteix el negoci (i les
pel·lícules) fins al final.
Ahir no va parlar Von Trier,

no. Ni va fer falta. Van parlar els
seus intèrprets per ell. Bona part
d’ells, almenys. Shia LaBeouf, res-
sentit per greuges diversos –pel
que sembla per una acusació de
plagi– només va encertar a dir:
“Quan les gavines segueixen el

pesquer, és perquè saben que tira-
ran sardines al mar”. Una frase
que, pel que sembla, no és seva:
és del futbolista Éric Cantona.
Un altre plagi. I després es va ai-
xecar i se’n va anar. Així, sense
més ni més. Uma Thurman,
Christian Slater, i el suec Stellan

Skarsgard, al seu torn, també van
acudir a la crida de Von Trier. Va
fallar Charlotte Gainsbourg, la
protagonista. Es va quedar a Pa-
rís. Però la va substituir Stacy
Martin, la jove descarnada i espi-
ritual, el més lluny del desenfre-
nament que un pot imaginar, que
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El zoodeCopenhaguen
sacrifica unagirafa sana

FRANCESC PEIRÓN

Entre
elpecat
iel sexe

Un tret disparat amb una
pistola pneumàtica va ser-

vir per sacrificar ahir al zoo de
Copenhaguen laMarius, una gira-
fa de dos anys que estava total-
ment sana. Després d’analitzar-
ne les restes per confirmar que,
efectivament, l’animal els podria
haver causat problemes de con-
sanguinitat i hauria estat una
amenaça per a les futures genera-
cions de la seva espècie, el cadà-
ver de la girafa es va convertir en
aliment per als carnívors del zoo.
Un portaveu de la direcció de

la institució va defensar l’eutanà-
sia de l’animal, i va afirmar que
ells s’han limitat a complir amb
el seu objectiu; assegurar-se que
elsmillors gens passen a les gene-
racions futures i es preserven
així a llarg termini la supervi-
vència dels animals que acullen
al seu centre. Per la seva banda,
diferents oenagés daneses ho van
considerar un acte “bàrbar” i
“sense cap ètica”.
Les mateixes fonts de la direc-

ció no van tenir objecció a assegu-
rar que el centre sacrifica una
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