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3La mostra promou propostes 
singulars en la seva 11a edició
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P
au Vallvé, Manos de Topo, 
Micro-Zènit (una versió re-
duïda de l’espectacle de 
StandStill a càrrec d’Enric 

Montefusco), Núria Graham, Ferran 
Palau, Xarim Aresté, Halldor Mar, El 
Cor Lutiana i Coriolà s’han afegit al 
cartell del festival indie popArb. Els 
músics se sumen als anunciats Eef 
Barzelay i Senior i el 
Cor Brutal, Joan Mi-
quel Oliver, Leon-
manso, The Excite-
ments i The New Ra-
emon.
  La cita, que se ce-
lebrarà a Arbúcies  
(la Selva), entre els di-
es 26 i 27 del mes de 
juny vinent, comp-
tarà amb 25 actuaci-
ons, entre les quals 
hi haurà les de tres 
membres dels Carra-
dine, que reaparei-
xeran sota el nom de 
Camp David.
 En aquesta 11a 
edició s’hi han su-
mat noves propostes 
experimentals de 
producció pròpia, de 
les quals destaquen 
la col·laboració dels 
valencians Senior i 
el Cor Brutal i l’ame-
ricà Eef Barzelay (de 
Clem Snide), dos especialistes de la 
cançó que portaran als seus respec-
tius terrenys la tradició musical.
 Un altre experiment propiciat és 
#repteexperts, conjura perpetrada 
per Albert Miralles (iCat.cat) i Dani 
Vega (Mishima). I si #repteexperts és 
una oda al cop de guitarra, la Nit del 
Cavall Cantador celebrarà la impro-

visació i la veu amb els Za! i la violi-
nista Sara Fontán. A ells se’ls uniran 
altres veus com les de Miguel Ángel 
Blanca (Manos de Topo), Guillami-
no, Estel Boada i Gemma Tutusaus 
(Betty Belle).

VEU I PARAULA/ Anarquia és independèn-
cia, projecte elaborat per Martí Sales 
que donarà màxima expressió al 
contingut i al so de les paraules. Sa-

les amb tres poetes 
més, Núria Martínez-
Vernis, David Caño i 
Roger Pelàez, anima-
ran una sessió amb 
missatge a base de 
paraules contun-
dents i frases rima-
des a tot ritme.
 A manera de prò-
leg, el popArb escal-
farà motors dissab-
te 13 de juny amb els 
concerts de Balago i 
Esperit al Castell de 
Montsoriu.
 Entre les activitats 
paral·leles hi hau-
rà una minifira dis-
cogràfica munta- 
da per Surco i Ul-
tra-Local Records, i 
l’exposició En algun  
moment és quan passa 
tot, de l’il·lustrador 
i dissenyador Marc 
Pallarès. 
 Com a novetat, 

avui el públic ja pot participar en 
aquesta edició seleccionant a través 
de Playmoss, la web i app que per-
met ordenar tota la música on line de 
l’usuari, les cançons que sonaran en 
la tradicional sessió de dissabte a la 
piscina municipal d’Arbúcies, ideal 
per al relax després de la primera nit 
del popArb. H

festivaL d’arbúcies 

33 Xarim Aresté.

33 Núria Graham.

ESTRENA AL TEATRE BORRÀS

Pep Munné no trepitjava un esce-
nari català des de l’any 2009, quan 
va fer doblet amb el divertit vodevil 
Boeing-Boeing i Trueta, biopic del cè-
lebre cirurgià de la guerra civil que 
va protagonitzar al TNC. Ha sigut a 
Madrid on en aquest últim lustre 
se l’ha vist prolíficament sobre les 
taules amb títols com Angelus No-
vus, Casa de muñecas, Subprime o Lo 
que vio el mayordomo, actualment 
de gira. L’actor barceloní ha tornat 
a casa amb Nues, la versió en cata-
là de Desnudas, comèdia escrita per 
Roberto Santiago, director i guio-
nista de pel·lícules com El penalty 
más largo del mundo i responsable 
de l’adaptació escènica d’El otro la-
do de la cama. Nues, sota la direcció 
d’Eduardo Durán, s’ha estrenat al 
Teatre Borràs amb Mònica Pérez, 
Mone Teruel i Alba Sáez comple-
tant el repartiment.
 Si a Boeing-Boeing, clàssic francès 
de 1960, Munné es posava les botes 
amb tres hostesses combinant els 
vols de les seves respectives com- 

panyies sense despertar sospites,  
en el nou vodevil el guió fa un gir  
radical: també es beneficia tres do-
nes però són aquestes les que, conei-
xedores de l’embolic, decideixen 
anar-se’n a viure totes tres amb el 
donjoan.

Masclista i infantil

«El senyor té un harem, però la idea 
és d’elles. És un vodevil modern, 
àcid, sobre les relacions de parella 
i els problemes de convivència», re-
lata Munné, que torna a enfrontar-
se amb un personatge «molt mas-
clista i infantil». Encarna un direc-
tor de cine incapaç d’escollir entre 
la seva productora i esposa, la se-
va guionista i la seva nova i jove ac-

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’harem de Pep Munné
L’actor protagonitza ‘Nues’, de Roberto Santiago, un vodevil sobre 
un director de cine que conviu amb les seves tres amants

triu. El pobre home no es decideix 
i elles el sorprenen que muntaran 
el quartet.  
 La vida dels artistes, admet Mun-
né, dóna molt joc a les infidelitats. 
«Sí, és un ofici que et porta a viatjar 
i a distanciar-te de la teva parella i 
et permet conèixer molta gent. És 
fàcil la promiscuïtat». Revela que 
l’autor va escriure el text a partir 
d’una experiència personal. «És 
una situació portada al límit, i això 
deriva en una estructura molt te-
atral, però podria passar, per què 
no». Ell, això sí, segueix creient al 
màxim en la vida conjugal. «Vaig 
pel tercer matrimoni i estic molt fe-
liç. I mentre van durar els dos ante-
riors també ho vam ser. Jo hi insis-
teixo».
  També hi insistirà amb Velvet, 
sèrie amb què rodarà tres nous ca-
pítols de la tercera temporada, i té 
algun altre projecte als telons de la 
capital. Els de la seva ciutat natal se 
li resisteixen. «Allà hi ha més feina 
i més variada. Aquí és més difícil si 
no pertanys a un grup de treball», 
lamenta. H 

el ‘lligon’ de ‘boeing-
boeing’ comparteix 
cartell i ‘llit’ amb 
Mònica Pérez, Mone 
teruel i alba sáez

33 Embolics 8 Mònica Pérez, Mone Teruel, Pep Munné i Alba Sáez, a ‘Nues’.
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