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Dóna'ns la teva opinió Avís:

Tots els comentaris passen per
un procés de moderació, per
això poden trigar uns minuts a
aparèixer publicats.

Aquests comentaris són l'opinió
dels usuaris i no la d’aquest portal.

No s’admeten comentaris
insultants, ni racistes, ni contraris a
les lleis vigents.

No es publicaran comentaris que
no estiguin relacionats amb la
notícia.

No es publicaran els comentaris
que incompleixin les condicions
d’ús que asseguren una
participació de qualitat i
respectuosa.

Recomanacions pels comentaris:

Els comentaris han de ser
educats i no poden caure en el
mal gust.

Aconsellem fer servir una
ortografia correcta, amb punts i
comes perquè l'opinió sigui
més entenedora.

Recomanem escriure amb un
ús adequat de majúscules i
minúscules.

Un comentari tot en majúscules
dóna la sensació d'estar
cridant.

Un comentari tot en minúscules
es pot malinterpretar o no
entendre's correctament si

Barcelona

David Escamilla presenta "Rubianes 100 x
100", doble homenatge a l'amic i a l'actor
còmic
Actualitzat a les 14:45 h   20/04/2009

David Escamilla ha presentat el llibre "Rubianes 100 x 100", un recull de les converses que
va mantenir el 1999 amb l'actor Pepe Rubianes, recentment desaparegut, després de la
seva funció al Club Capitol. Hi recull també les veus d'amics del còmic com Toni Soler,
Andreu Buenafuente, Serrat o Raimon. David Escamilla ha volgut reflectir en el llibre el que
per a Rubianes era la política, l'amistat, l'amor, la vida i la mort.

 mida del text imprimir notícia  enviar a un amic Comparteix

"Rubianes 100 x 100. Historias de un hombre libre", del periodista i escriptor David
Escamilla i editat per Planeta, repassa la vida i obra de l'artista còmic mort. L'autor ha
presentat el llibre com una obra nascuda amb vocació de convertir-se en un doble
homenatge a Pepe Rubianes: a l'home i al comediant, i a l'amic i actor còmic.

Les seves pàgines conclouen amb un peculiar diccionari construït a partir de les paraules
pròpies de l'actor, moltes creades per ell mateix, i les seves definicions corresponents, de to
surrealista, així com una mostra de paraules d'afecte dedicades a Rubianes per part de
personalitats destacades de la vida social i artística. A "Rubianes 100 x 100" l'autor també
reprodueix converses compartides amb Rubianes, records familiars de l'actor a mig camí
entre Galícia i el barri marítim barceloní de la Barceloneta, viatges transoceànics i molts
altres records.

La presentació del llibre constitueix la primera activitat pública de Tramart Barcelona, espai
que s'ha presentat com "la nova botiga per als gurmets de la cultura". Es tracta d'un nou
espai especialitzat en música i arts escèniques i audiovisuals contemporànies.

 Últim homenatge a l'actor Pepe Rubianes, mort diumenge, víctima d'un càncer de pulmó  Pepe Rubianes mor als
61 anys a causa d'un càncer de pulmó
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Escriure i recollir les converses de Pepe Rubianes no crec que sigui un negoci.És magnífic que els seus
admiradors poguem guardar, mitjançant el llibre d'Escamilla, els records i frases intel·ligents de l'actor.

 
em sembla fatal fer negoci amb la mort del Pepe, francament. Jo també vaig entrevistar-lo l'any 99 (i
posteriors...) i ni se m'havia passat pel cap... en fi, per fer calers no s'han de tenir escrúpols ni vergonya.

 
Que pena aprovechar la falta de "nuestro" Pepe Rubianes para montar un negociete. Estamos
constantemente rodeados de lo mismo.

Pepe Rubianes, en una imatge d'arxiu

publicitat


