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El 31 de març passat, els 
australians van omplir el Palau 
Sant Jordi. Els sobra parròquia 
per abarrotar aquesta nit l’Estadi.

els records dels participants

ANDREU BUENAFUENTE

«És irreemplaçable. Els amics 
necessitàvem expressar tot el 
que portem a dins: respecte, 
pena, admiració, llibertat, molt 
d’humor... Jo faré l’únic que sé 
fer: humor».

SHOWMAN

«Humor per un ésser 
irreemplaçable»

MARTIRIO 

«Era una bombeta que donava 
llum als que estaven al voltant 
seu. Generós, enginyós, 
màgic... Sempre amb la voluntat 
de fer feliç a tothom. Hem de 
dedicar-li els nostres somriures». 

CANTANT

«Una bombeta que 
il·luminava a tothom»

JOAN GRÀCIA (TRICICLE)

«Serà un comiat càlid dels seus 
col·legues, una barreja de rialles 
i emoció. Sempre estarà al 
nostre cor i al nostre cap. Tenia 
molts amics que l’estimàvem 
molt».

CÒMIC

«Comiat càlid a un 
ésser molt estimat»

MANEL FUENTES

«Serà superemotiu perquè tots 
els seus amics estem amb molta 
sensibilitat. Quan era un xaval 
tenia a l’habitació un pòster seu 
firmat: ‘Manel, estudia’. Després 
vam ser amics». 

SHOWMAN

«Serà un record 
superemotiu»

LUCRECIA

«Li demostrarem tot el que 
l’estimàvem. Deu estar 
molt content perquè té mig 
Barcelona revoltada. Era un 
artista de tot Espanya i es mereix 
molt aquest homenatge». 

CANTANT

«Té mig Barcelona 
revoltada»

FAEMINO 

«Em feia enveja: era un tipus 
independent i quan ets així 
el públic es converteix en el 
teu amic i còmplice, es treu 
la solemnitat de l’elèctrode. 
M’encantava que fos lliure». 

CÒMIC (DUET AMB CANSADO)

«Va ser còmplice 
del públic i lliure»

Els amics de Pepe Rubianes li 
diuen adéu entre rialles i emocions

Una vintena d’artistes participen demà en 
l’espectacle del Palau Sant Jordi en memòria seva

La recaptació anirà destinada a la fundació de 
l’actor i a la del Pare Manel, amb qui col·laborava

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A
llà on sigui, segurament en 
aquells paradisos seus de 
l’Àfrica i Cuba on va mar-
xar a reposar l’1 de març, 

el Pepe riurà una mica. Així ho espe-
ren els seus amics, que demà l’home-
natjaran al Palau Sant Jordi amb l’es-
pectacle Rubianes somos todos. «Serà 
una nit alegre. Ja hem passat moltes 
tristeses per la seva pèrdua, però de-
mà els que l’estimàvem tant el recor-
darem des de la diversió i el somriu-
re. Però també hi haurà moments 
emotius, la idea és riure i entrete-
nir», explica Joan Lluís Bozzo, direc-
tor del xou amb Pep Molina.
  Al llarg de tres hores s’interca-
laran les actuacions d’una vintena 
d’artistes amb imatges del còmic 
projectades en tres pantalles. Un re-
corregut per les seves vivències –que 
ell portava amb exageració i genia-
litat a escena–, el seu treball (obres,  
Makinavaja...) i el seu pensament, ex-
pressat sense mordassa en mil i una 
entrevistes. «Hi haurà imatges dels 
seus viatges, primers bolos i coses in-
èdites. Hem trobat una foto del Pepe 
vestit de capellà quan era petit», ex-
plica Molina, que el va acompanyar 
en les seves escapades per mig món. 
«Aquest homenatge ens serveix de 
catarsi a tots els que l’estimàvem. 
Necessitàvem acomiadar-lo amb 
bons records», diu. La recaptació de 
l’acte, que s’insereix en la 13a edició 
de la gala de la Fundació Pare Ma-
nel, de la qual l’actor va ser impul-

HOMENATGE AL POPuLAR CÒMIC

sor, anirà a benefici d’aquesta fun-
dació i de la de Pepe Rubianes, que 
obrirà ambulatoris a Kenya. 
 
GAGS I IMITACIONS / Davant de 14.000 
espectadors, humoristes, cantants 
i showmen li dedicaran 10 minuts 
d’art i somriures. Lucrecia entona-
rà Mama Inés i Si me pudieran querer, 
dues cançons cubanes que interpre-
tava Bola de Nieve, «a qui el Pepe ad-
mirava molt». Martirio, que es va 

33Pepe Rubianes, al Teatre Municipal d’Olot, el setembre del 2006.

CLICK ART

enamorar d’ell a Makinavaja –«no-
més en la ficció», puntualitza– li 
brindarà una sevillana rap (Las mil 
calorías) i un fandango o un bolero.
  Manel Fuentes imitarà el còmic 
per recrear  al costat de Xavier Sar-
dà les seves experiències africanes; 
Tricicle reinterpretarà un esquetx 
de Rubianes, Los códigos, amb la seva 
veu en off i Faemino y Cansado desve-
laran a la seva manera com el van co-
nèixer. També els actors de Polònia i 

Crackòvia, amb Carlos Latre, parodi-
aran el monologuista, mentre que 
Comediants, com a traca final, aco-
miadarà els espectadors, ja fora del 
Sant Jordi, portant-los a un infern de 
foc i música. 
 «El Pepe és de tots. També de tota 
la gent que al veure’l pel carrer l’ani-
mava i li mostrava el seu afecte. El 
gran èxit de la convocatòria demos-
tra que estimat que era», addueix Mo-
lina. «Fins i tot mort triomfa». H 

J A l’acte hi participaran Andreu 
Buenafuente, Cristina Dilla, 
Faemino y Cansado, Carles 
Flavià, Manel Fuentes, Xavier 
Graset, Llàtzer Escarceller, 
Carlos Núñez, el Pare Manel, 
Carlos Latre, Lucrecia, Albert 
Om (des del plató de TV-3), 
Xavier Sardà, Joan Manuel 
Serrat, Tequila, Tricicle, Martirio, 
Ángel Pavlovsky, Pep Cruz, els 
actors de Polònia i Crackòvia, 
les ballarines etíops del seu últim 
xou i Comediants. 

J «Es van oferir molts més 
artistes però no hi cabien tots. 
No hem volgut menysprear 
ningú; vam escollir els més 
vinculats a la Fundació Pare 
Manel i els més pròxims a 
l’actor», declara Toni Coll, 
mànager i productor del còmic. 
També els directors Joan 
Lluís Bozzo i Pep Molina van 
haver de fer una gran selecció 
d’imatges per al muntatge 
audiovisual. Entre les elegides 
hi ha l’últim bolo de Rubianes, 
en la gala del Pare Manel. «El 
càncer el consumia però seguia 
desbordant hilaritat», recorda 
Bozzo.
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