
 

 

 

# e l s a f a r e i g f a p o b l e  



 

 

Safareig és un espectacle multidisciplinari  

i totalment personalitzat per a cada ocasió. 

 

 Un únic actor, en Pau Murner, és l'encarregat de guiar aquest cabaret popular.  

Es posa a la pell de diversos personatges, canta, balla, imita, parla del poble,  

improvisa amb el públic i, fins i tot, fa màgia a l'escenari. 

 
L'espectacle comença amb la veu en off de la Conxita; una iaia del poble, la veïna xafardera 

d’en Pau, la qual anuncia un nou “Safareig” a través d'una trucada: En Pau marxa de 

Blanes, per fi! I ara acaba d'arribar a un nou poble, el vostre, per refer la seva vida; la 

qual és un desastre! 

   

A mesura que passen els minuts, descobrireu que aquest en Pau és una mica especial. Abans 

de venir s'haurà estudiat el poble a la perfecció i sabrà perfectament amb quines persones 

ha de parlar; coneixerà les anècdotes més rocambolesques i no dubtarà en utilitzar-les a mig 

monòleg. Tot i ser un personatge excèntric segur que us robarà el cor i potser arribarà a 

tenir l'honor de ser: 

 El nou habitant de __________ . 

 

Safareig és un espectacle diferent, participatiu i 100% personalitzat. 

 

El safareig fa poble. 
 



 

 

En Pau Murner (Pau Muñoz Torner), va néixer a Tordera una tardor de 1993.  

L'adolescència la va passar a Blanes entre onades, sal i escuma; potser per això és 

un remolí.  Va anar practicant tota mena d'esports que no se li donaven gens 

malament però que l'avorrien. Bé, tots menys un, el de fer riure a la gent.  

És així com va aterrar a la ciutat comtal per estudiar “Art dramàtic” a La Casona. 

Continuant la seva formació a llocs com l'Estudi Laura Jou, Complot Escénico o 

l'Impro Training Center. Ja al primer any de carrera va començar presentant una 

secció al programa de 25tv “A tu bola”, el qual li ha costat incomptables aparicions 

a l'APM de Tv3. Des de llavors ha presentat mil i un esdeveniments, ha fet màgia a 

centenars de festes infantils, ha sigut el mestre de cerimònies d'un gran cabaret, ha 

cantat, ha ballat, ha fet monòlegs a grans audiències i a bars de mala mort, ha 

actuat a sales amb dos espectadors o amb dos mil fent gira mundial amb l'espectacle 

“Poemes Visuals” de Jordi Bertran.  

Ara ha “sentat el cap” i acaba de fer un còctel amb tot el que ha  

viscut i après d'aquests intensos anys: “Safareig”,  

l'essència d'en Pau en estat pur. 
 



 

 

 

Safareig [pl. -igs o -tjos]:  
1 1 m. Receptacle generalment de parets 

d’obra i de forma rectangular, que s’omple 

d’aigua i serveix ordinàriament per a rentar-

hi la roba o per a regar. Omplir, buidar, el 

safareig. Un safareig públic. 

3 m.  fer safareig [o haver-hi 

safareig] Haver-hi xafarderies, enraonies, 

comentar alguna cosa públicament. 

(Definició segons l’Institut d’Estudis Catalans) 

 
Mirin: avui fer safareig significa xafardejar, xerrar d’aquell i de l’altre, una mica per riure 

i matar l’estona, una mica per alimentar aquella curiositat un punt perversa que tots 

tenim. Aleshores tafanegem sobre tot i sobre res, sobre tothom i sobre ningú, i així 

passem la vida, o la fem més tolerable. Comarejar, xafardejar: això feien, es veu, les 

bugaderes. 

Lluís Freixes “Molta roba i poc sabó”, publicat dins la revista <Gavarres>, núm. 10 

(Tardor-hivern 2006), pàg.128-129. 

 



 

 

DURACIÓ APROXIMADA: 1 HORA 

PÚBLIC: TOTES LES EDATS 

FORMAT: ADAPTABLE A ESPAIS OBERTS I TANCATS 

“UI NEN, QUIN FART DE RIURE, I QUÈ ESPAVILAT AQUEST EN 

PAU, FEIA TEMPS QUE NO M’HO PASSAVA TAN BÉ I MIRA QUE ÉS 

JOVE EH, PERÒ QUINES “TABLES”. LI HA DEDICAT UNA CANÇÓ A 

LA REMEI, SORT QUE NO ME L’HA DEDICAT A MI, QUINA 

VERGONYA. JO JA LI HE DIT QUE POT  

VENIR A VIURE AQUÍ QUAN VULGUI. JOVENT  

AIXÍ DONA VIDA AL POBLE, DIUEN QUE 

ÉS ACTOR I HUMORISTA, UNA GANGA VAJA” 

 
 



 

 

UN ESPECTACLE DE: 

PAU MURNER 

 

 

 

CONTRACTACIÓ:  

agent@matildatalents.com 

+34 648 80 65 93 

 

UN PETIT TASTET DE “SAFAREIG”: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=maCDB-6f71A 

# e l s a f a r e i g f a p o b l e  

Agraïments: Joan Caimel, Pau Mora Torrent i Axé Films 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=maCDB-6f71A

