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Una llibreria a la
Barceloneta va
acollir la
presentació d’una
obra en què
l’escriptor David
Escamilla recorda
tota la vida i la
trajectòria de
l’humorista

CULTURES I ESPECTACLES

Els bons còmics són

immortals

El Palau Sant Jordi celebrarà el proper 8 de
juny un homenatge en memòria de Pepe
Rubianes

Txema Muñoz | Raval

Tramart, la botiga de Barcelona per als “gurmets de la cultura”,
va  presentar  aquest  passat  abril  el  llibre  Rubianes  100x100,
homenatjant  així  al  gran  actor  i  humorista.  La  llibreria  està
ubicada  just  al  passatge  sentimental  de  Pepe  Rubianes:  la
Barceloneta. “Autor, mar, Barceloneta, territori sentimental”, va
sintetitzar en l’acte l’autor del llibre, David Escamilla.
“Rubianes ens ha deixat  i  ha deixat  un gran buit,  ha marxat
abans  d’hora”.  I  és  per  aquest  motiu  que  organitzen  un
multitudinari acte d’homenatge el proper 8 de juny al Palau Sant
Jordi.  Durant  l’acte  es  passaran  imatges  retrospectives  de
Rubianes en acció i  pujaran a l’escenari  amics seus (Andreu
Buenafuente, Cristina Dilla, Faemino y Cansado, Carles Flavià,
Manel Fuentes, El Gran Wyoming, Xavier Grasset, Carlos Latre,
Loles León, Albert Om, els humoristes de Polònia, Xavier Sardà,
Joan Manel Serrat, Tequila, El Tricicle i les ballarines etíops del
seu darrer espectacle.
En  aquesta  línea,  Escamilla  volia  que  fos  molt  més  que  un
homenatge, “un doble homenatge: a l’home i  al  comediant,  a
l’amic i a l’actor còmic”, puntualitza. Escrit de memòria i a partir
de  converses  entre  autor  i  actor  durant  l’any  1999  en  el
camerino del Club Capitol. Quedaven un parell d’hores abans de
la funció. “Baixàvem les Rambles passejant, estirant les cames.
Fèiem un cafè, o un sopar al restaurant Amaina. Pagava ell”,
explica Escamilla.
A les pàgines del llibre, apareixen tots de records familiars a mig camí de la Galícia natal i la Barcelona
d’adopció. També hi ha els viatges que va fer, transoceànics. I surt la seva passió per les dones. “Elles,
el sexe i la seva concomitància”, aclareix l’autor. Era un home apassionant, no només pel teatre, sinó
també com a actor. “Era un bon espadachín en el teatre de la seducció”, assegura l’escriptor. Les
seves  personalíssimes  visions  de  la  vida  figuren  en  un  capítol  titulat  “Política,  religió,  Catalunya,
Espanya i d’altres temes tabú”.
També es presta una atenció especial als seu amics. Rubianes va ser un home que va intimidar les
seves amistats amb la seva solitud. Però era un gran amic dels seus amics. Li encantava estar envoltat
de la seva gent, moltes vegades companys d’ofici. “Quan la gent està molt ocupada i quan es fan
moltes coses, ja se sap... No hi ha temps per a res més. Pepe era un home molt ocupat però tenia
temps per a tothom”, diu.
Al darrer capítol, titulat “Un tema de reflexions dels temes de la vida i la mort”, explica què vol dir estar
viu, què significa la seva vida, i que vol dir estar mort.
El  treball  conclou amb un diccionari  fet  a partir  de les paraules de l’actor.  Rubianes creava molts
neologismes, creava llenguatge, a vegades amb mots inventats... Ell ja les va definir en un diccionari
boig, un diccionari foll, potser absurd, però al mateix temps meravellós, un diccionari surrealista.
Segons Escamilla, el llibre no només l’ha escrit ell, “també gent com Toni Soler, Andreu Buenafuente,
Xavier Sardà, Joan Manuel Serrat, Joan Pajares, Raimon, Jordi Hereu, José Montilla. De fet, tota la
gent que sempre ha estimat el gran actor”.
“Pepe se n’ha anat a algun lloc”, expliquen amics seus. Era un gran viatger, però aquesta vegada és un
viatge sense retorn directe. “No ha anat a Kènia, ni a Cuba, ni a Egipte. No ha anat a Bora Bora, ni a
Argentina. I no s’ha perdut per algun carreró de la Barceloneta... Jo sóc dels que pensen que els bons
còmics no haurien de morir mai”, bromeja Escamilla. I afegeix: “És que fan un lleig morint-se. Són un
bé comú, un servei públic, una mena de medicament sense efectes secundaris, una benedicció per a
la terra”.
Poques vegades un artista rep tants elogis i  tantes mostres d’afecte, i  no només dels companys i
polítics, sinó també de la gent que realment va omplir la sala del Capitol durant 10 anys. Algunes veus
han reclamat fins i tot que la sala 1 del Capitol agafi el seu nom. I els mateixos han fet saber que volen
que tingui  un carrer  a Barcelona.  “Si  hi  ha doctors amb renom, per què no Pepe Rubianes?”,  es
pregunten.
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, públicament sensible i seguidor seu, ha promès rumiar-s’ho. “El
2014 tindrem un carrer Pepe Rubianes. No se sap exactament en quin barri, encara que segurament
serà a la Barceloneta, on va viure molts anys”, va prometre. Sembla, doncs, que només es tracta
d’esperar uns tràmits burocràtics.
El director artístic del Brossa Espai Escènic, Hermann Bonnín, ho resumeix així: “Pepe Rubianes, com
alguns  grans  actors  del  passat,  restarà  a  la  memòria  del  nostre  imaginari  col·lectiu.  Ha  estat  un
saccejador de consciències adormides, un improvisador lúdic, àgil, sarcàstic, intel·ligent. Un home de
compromisos cívics i calidesa humana. Un professional que amb el pas del temps va consolidar una
imatge pública d’abast popular. Pepe Rubianes, disponible, sempre, per a qualsevol activitat solidària i
social. Home d’amics, de fidelitats. Barceloní de barri i alhora universal”.
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La propera
generació
electrònica

Tallers experimentals i música
capten l'atenció del més petits al
Sónar Kids

Xavi Sastre | Raval

Sónar Kids s’estrena amb èxit com a
festival de música i experiències
creatives per a nens

La tele, animal de
companyia

La petita pantalla continua sent
el reclam infalible per a la
població en general

| Barcelona

Els experts indiquen que un terç de la
població és “hiperconsumidor” d’aquest
mitjà, ja que, malgrat l’ascens d’internet,
passa set hores al dia davant del seu
aparell receptor

Tot un segle de jazz
al CCCB

La mostra lliga la música i les
arts del segle XX

| CiutatVella

Literatura, pintura, fotografia, cinema,
grafisme i dibuix animat s’han impregnat
de les principals aportacions d'aquest
tipus de música des de la Dixieland fins
el present

Artistes Inn
Motion

La biennal d’arts escèniques i
visuals repartirà activitats
complementàries sota
l'interrogant ''¿Para qué sirven
los artistas?''

| CiutatVella

La mostra funcionarà també com un
fòrum obert per entendre l’art en l’actual
context de crisi

Un ulls encara més
verds

La companyia de teatre La Barni
reprèn l’espectacle Ojos verdes.
Miguel de Molina in memoriam
al Brossa Espai Escènic

| CiutatVella

Els espectadors tornaran a tenir
l’oportunitat de gaudir de l'obra, dues
nominacions en la passada edició dels
Premis Butaca




