
espectacles DIMARTS
64 12 DE MAIG DEL 2009

Càlid homenatge
a Pérez de Olaguer

rònicac

La viuda de l’enyorat periodista i crític teatral d’EL 
PERIÓDICO va recollir ahir el premi Christa Leem

MARTA CERVERA
BARCELONA

Mercè Taltavull, viuda de l’enyorat 
periodista i crític teatral d’EL PERI-
ÓDICO DE CATALUNYA Gonzalo Pé-
rez de Olaguer, mort el juny passat, 
va recollir ahir el premi Christa Le-
em que li va concedir el col·lectiu Un 
dels Nostres a títol pòstum. Un cen-
tenar de persones van assistir a l’ac-
te d’entrega a l’Hotel Oriente. En-
tre aquests, hi havia familiars de 
Pérez de Olaguer, Carmen Wernoff 
–la mare de Christa Leem– i repre-
sentants del món de la cultura i l’es-
port com els cantants Loquillo i Lí-

dia Pujol, l’exjugador de bàsquet 
Ferran Martínez, el director teatral 
Ferran Madico, l’actriu Rosa Andreu 
i Carles Martí, primer tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament. 

RETROSPECTIVA D’OCAÑA  // Martí va 
anunciar que l’any que ve hi haurà 
una gran retrospectiva del recordat 
Ocaña a La Virreina, tal com va re-
clamar fa un any el germà de l’artis-
ta quan se’l va distingir en l’entrega 
de l’anterior edició del premi Chris-
ta Leem. 
 La figura i trajectòria de Pérez de 
Olaguer va ser recordada tant als dis-

cursos com a través d’una pantalla 
que mostrava imatges de l’homenat-
ge que la gent del teatre li va retre 
en la presentació del seu llibre Els 
anys difícils del teatre català, a la Cúpu-
la Venus, el febrer del 2008. «Valo-

ro molt aquest premi perquè ressal-
ta el caràcter obert i progressista de 
Gonzalo, la seva trajectòria valenta 
i compromesa», va dir Mercè Talta-
vull, emocionada al rebre el guardó. 
«Sempre va estar al costat dels que 

arriscaven i, sobretot, del teatre ca-
paç de remoure consciències i com-
moure», va afegir.
 Joan Estrada, agitador cultural i 
ànima del lobby Un dels Nostres va 
ressaltar que el premi és «un reco-
neixement tant a la seva extensa tas-
ca periodística a favor del teatre com 
a tota una vida en què va estar vin-
culat a l’escena barcelonina». El pe-
riodista va rebre nombrosos tributs 
abans i després de la seva mort. A ell 
va estar dedicada l’última Marató de 
l’Espectacle i hi va haver emotius ho-
menatges tant al Grec com a la Fira 
de Teatre de Tàrrega. 
 Aquesta és la quarta edició dels 
premis Christa Leem, que porta el 
nom de la primera persona que va 
rebre la distinció, una dona que als 
anys 70 va convertir l’striptease en 
art i que va col·laborar, entre d’al-
tres, amb el poeta visual Joan Bros-
sa. Posteriorment també s’ha ator-
gat el premi a Liliam Thuram (2007), 
exjugador francès del FC Barcelona, 
i a l’activista antifranquista Marcos 
Ana (2008).  H

33 Mercè Taltavull (esquerra), Joan Estrada i Carmen Wernoff, ahir. 
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La gala de rubianes convoca 
un ‘dream team’ al Sant Jordi

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l repàs de l’alineació no ad-
met dubtes. Un autèntic 
dream team, només falta-
ria, participarà en l’home-

natge a Pepe Rubianes el 8 de juny al 
Sant Jordi. Seran unes tres hores per 
petar-se de riure i també perquè s’es-
capi alguna llàgrima. Els organitza-
dors estan convençuts que 14.000 es-
pectadors, 14.000 pepemaníacs, om-
pliran les grades en un dia per a la 
història. El bon ritme de venda d’en-
trades (25, 28 i 32 €) ho fa preveure.  
 A les ordres dels directors Joan 
Lluís Bozzo i Pep Molina, l’equip 
de Rubianes somos todos presenta-
rà una formació amb Andreu Bue-
nafuente, Pep Cruz, Cristina Dilla, 
Faemino y Cansado, Carles Flavià, 
Manel Fuentes, Xavier Grasset, Car-
los Latre, Lucrecia, Martirio, Ángel 
Pavlovsky, els equips de Polònia i de 
Crackòvia, Xavier Sardà, Joan Manuel 
Serrat, Tricicle, Tequila i les ballari-

‘Rubianes somos 
todos’ presentarà 
el 8 de juny vídeos i 
gravacions inèdites

Grans figures de 
l’humor i de la música 
recordaran l’amic i  
monologuista genial

nes de La sonrisa etíope, l’últim xou 
protagonitzat per Rubianes. La llista 
continua oberta per a una iniciativa 
que va sorgir després que els seus im-
pulsors, units per la seva gran amis-
tat amb Rubianes, es reunissin en 
un sopar el diumenge següent de la 
mort del genial monologuista, ocur-
reguda l’1 de març passat.

ARTISTA POPULAR // El Raval, el local de 
copes teatrer per excel·lència de Ciu-
tat Vella i del qual l’actor era un ha-
bitual, va ser ahir el lloc elegit per un 

bon nombre dels seus protagonistes 
per presentar la gala. Bozzo va recor-
dar ràpidament que l’homenatjat 
tenia l’etiqueta d’artista «enorme-
ment popular» com poques vegades 
es produeix en el món de l’especta-
cle. «M’han donat el condol en llocs 
insospitats, des d’una dependenta 
fins a un taxista», va dir el director 
de Dagoll Dagom.
 «El seu públic necessita l’home-
natge, i nosaltres, també», va reco-
nèixer Joan Gràcia, de Tricicle, del 
que va definir com un gran comi-
at. Va abundar en el tema Andreu 
Buenafuente: «Jo ho necessito per-
sonalment; estic molt tocat perquè 
el trobo molt a faltar». El showman 
televisiu va sentenciar: «Aquest pa-
ís és menys sa des que no hi ha l’ho-
me més lliure que he conegut. Pepe 
viu en tots nosaltres; ho fa profunda-
ment en el nostre record».

KARAOKE FINAL // Aquests records es 
manifestaran, per exemple, en un 
esquetx de Tricicle, segons va expli-
car Joan Gràcia, a partir de les parau-
lotes tan habituals en Rubianes. To-
tes les actuacions el tindran com a 
referència i es va comentar que la 
gala acabarà amb un immens ka-
raoke entre el públic i els partici-
pants amb el número del Niño Bue-
no, un dels més aclamats de l’artista. 
Abans, hi haurà vídeos i gravacions 
inèdites. «Serà el bolo més multitu-
dinari de Pepe Rubianes», va valorar 
Buenafuente.
 Un assaig general, el dia abans, 
servirà per apuntalar el desenvolu-
pament de Rubianes somos todos, tot i 
que Bozzo tem que algú, al més pur 
estil de l’homenatjat, se salti el guió 
amb una aparició més extensa del de-
sitjable. Però, com va recordar Bue-
nafuente, la màxima serà la que tants 
cops li va deixar anar el mestre: «Tu, 
tranquil, nene, que això ja sortirà». H

33 Bozzo, Gràcia, Molina, Carmen Rubianes, Pare Manel, Toni Coll, Flavià, Grasset i Buenafuente, ahir al Raval.
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J Rubianes somos todos no serà 
només un  homenatge sense lucre 
per als protagonistes. També 
es convertirà en la 13a edició 
de la gala benèfica Guanya’t el 
cel amb el Pare Manel. «Pepe i 
Carles Flavià eren l’ànima de la 
nostra gala», va recordar el Pare 
Manel, el promotor. Una altra part 

DEL PARE MANEL A LA FUNDACIÓ

LA SOLIDARITAT

de la recaptació anirà a la nova 
Fundació Pepe Rubianes, que 
recolza la seva germana Carmen, 
per recollir el seu llegat en forma 
de dibuixos, poemes, diaris i fotos. 
Entre els plans, hi ha crear una 
estructura sanitària de medicina 
preventiva a Kenya, on l’actor 
passava llargues temporades.


