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AniversarisSOLIATAN SUNHORÒSCOP

Actor nord-americà.
La mítica pel.lícula Ea-
sy Rider , de Denn is
Hopper, el va llançar a
la fama. El seu últ im
film és Ahora o nunca.

Ricardo Izecson Kaká. 26 anys. Fut-
bolista. Marta Larralde. 27 anys. Ac-
triu. Mark Van Bommel. 31 anys.
Futbolista. Paul Carrack. 57 anys.
Cantant. Rita Levi Montalcini. 99
anys. Premi Nobel de Medicina.

Jack Nicholson 71
Àries 21-3 / 20-4

Taure 21-4 / 20-5

Gèminis 21-5 / 21-6

Càncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Verge 23-8 / 21-9

Balança 22-9 / 22-10

Escorpí 23-10 / 21-11

Sagitari 22-11 / 20-12

Capricorn 21-12 / 19-1

Aquari 20-1 / 18-2

Peixos 19-2 / 20-3

Dóna un impuls als teus desitjos perquè és
fàcil que les circumstàncies s’adaptin a
ells. Demana la lluna, a veure què cau.

Les iniciatives dels teus amics i socis et
podrien beneficiar. La teva feina consistirà
a estimular-les, a eliminar obstacles.

És un bon dia per vendre projectes de fu-
tur en el terreny professional. Posa ara les
bases del que desitges.

Bon moment per a tot el que estigui rela-
cionat amb viatges i amb canvis d’escena-
ri. Alguna cosa ve a donar-te força i moral.

Es poden produir petites crisis que alterin
l’estabilitat de les relacions amoroses.
Serà una cosa positiva, catàrtica.

Algú pròxim complementa les teves carèn-
cies, fins i tot qüestionant-te o criticant-te.
Procura fer una lectura positiva.

Vius moments de liquidació, així que algu-
na cosa podria donar símptomes d’haver
esgotat la seva vitalitat. Canvia de cicle.

L’atzar et pot donar l’oportunitat de confi-
gurar ara les situacions que han de donar
beneficis futurs.

Bon moment per abordar fantasmes per-
sonals o llastos familiars que impedeixen la
gestió de les emocions.

Disfrutes d’un cert protagonisme social
que podria fer que els altres vinguin a bus-
car la teva complicitat.

Atén les circumstàncies que suggereixin
un canvi en les teves estratègies. Els be-
neficis no es faran esperar.

Provocar petits sismes al teu voltant et pot
donar grans resultats. Agafa la batuta i di-
rigeix. Tindràs butlla.

INMA FERNÁNDEZ BARCELONA

EL CÒMIC SUSPÈN LA REPRESENTACIÓ DE ‘LA SONRISA ETÍOPE’ PER TRACTAR-SE D’UN TUMOR PULMONAR

El càncer aparta Rubianes

genticult
DIMARTS
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«H
e vingut acompanyat
per unes ballarines
d’Addis Abeba per no
estar sol a l’escenari
i, a més a més, així

podré escapar-me al camerino a fu-
mar un cigarret mentre elles dan-
sen», feia broma Pepe Rubianes en
la presentació de La sonrisa etíope,
l’espectacle que des de mitjans de
gener ha omplert de rialles, color i
rugits de l’Àfrica la sala 1 del Club
Capitol de Barcelona. Diumenge pas-
sat, l’actor, director i acèrrim fuma-
dor va compartir amb el seu públic
l’última sessió abans d’iniciar, ahir,
el tractament per al càncer de
pulmó que li va ser diagnosticat fa
pocs dies i que l’ha obligat a suspen-
dre les funcions i la gira estival que
tenia projectada, de la qual ja tenia
contractades més de 60 actuacions
per Catalunya i Mallorca.

L’estimat monologuista «galaico-
català», com ell es defineix, ha hagut
d’interrompre la seva verborrea
escènica però tornarà a agafar el fil
tan aviat com pugui. «Les seves acti-
vitats professionals quedaran para-
litzades per un període que s’estima
en uns sis mesos amb la intenció de
poder-se recuperar plenament i po-
der reprendre les representacions a
partir de desembre d’aquest mateix
any», va comunicar la productora de
l’artista, Fila7.

PRONÒSTIC AMB ESPERANCES /
«Aquesta setmana passada
va pujar a l’escenari a
fer riure sabent el
que tenia. S’ha de
tenir valor...», ex-
plicava ahir el re-
presentant de

l’actor, Toni Coll, que informava del
bon pronòstic que li han facilitat els
facultatius que el tracten: «Els met-
ges li han donat moltes esperances;
li han assegurat que tot anirà molt
bé. I jo li he dit que com que no fu-
marà més, es rejovenirà 10 anys», va
afegir.

41.000 ESPECTADORS / La també artis-
ta gallega Luz Casal, que ha tornat
recentment als escenaris després de
superar amb èxit un càncer de ma-
ma, ha volgut animar el còmic des
d’aquestes línies: «Li expresso tota la
meva solidaritat i afecte perquè sur-
ti d’aquest tràngol. En el meu cas,
l’experiència ha valgut la pena. Sí,
pot ser que resulti frívol dir això per
a qui comença amb un tractament
d’aquesta mena, però amb voluntat
i posant-se en bones mans, se n’aca-
ba sortint». La cantant, que recull la
seva experiència al seu nou disc, Vi-
da tóxica, li aconsella que «sobretot,
no es deixi enfonsar». «Al cap i a la fi,

la malaltia forma part de la vida»,
postil.la.

Després de diversos lustres ani-
mant les platees en solitari, Rubia-
nes va emprendre aquest 2008, als
seus 60 anys, l’aventura de compar-
tir escenari amb un quintet d’escul-
turals ballarines etíops que esquit-
xen amb les seves coreografies l’ex-
tens anecdotari del monologuista en
terres africanes. L’èxit l’ha tornat a
acompanyar: fins diumenge passat,
més de 41.000 espectadors havien
aplaudit el seu humor surrealista,
negre, amb pinzellades escatològi-
ques i també emotives. Han estat 83
representacions, amb un aforament
del 100%, a la sala de la Rambla.

LES BALLARINES ETÍOPS, DESOLADES /
La notícia de la seva malaltia va cau-
re com una llosa sobre les joves ba-
llarines, que van arribar a Barcelona
després d’unes difícils i complicades
piruetes burocràtiques. «Estan des-
trossades per Pepe. Se l’estimen
molt i es passen el dia plorant. Per a
elles, el càncer és sinònim de mort,
perquè al seu país no hi ha mitjans i
ningú se’n salva», explica Coll. «En-
cara no tenim plans respecte a elles,
si es quedaran o si tornaran a
Etiòpia, perquè ha sigut tot molt
sobtat i ara estan molt afectades».

Amb La sonrisa etíope, l’intèr-
pret i director, un viatger que va
quedar fascinat pel continent
negre, ha volgut rendir «un ho-
menatge a l’Àfrica i animar la
gent a conèixer aquest conti-
nent». «A mi em sorprèn molt
que el poble etíop, tan mala-
ment com ho ha passat, tin-
gui aquest somriure tan me-
ravellós», explicava Rubia-
nes al presentar el seu nou
espectacle, que va ser
creat a la seva estimada
Àfrica. Ahir, van ser les
seves legions d’amics,
fans i la gent del teatre
els que el van animar
perquè ell no perdi el
seu somriure. «Està
molt animat. Ha sigut
un ensurt molt gros
però no s’ha enfon-
sat», va informar
Coll. «Segur que es

curarà i tornarà
aviat, encara que
amb calma. Si no,
s’apagarien molts
somriures». H

PERIODISTA, DIRIGEIX ‘POLÒNIA’
TONI SOLER

«Coratge en la lluita.
L’escena catalana no
es pot permetre passar
gaire temps sense el
teu sentit de l’humor»

‘‘

HUMORISTA

CARLES FLAVIÀ

«Pepe, paga’m el que
em deus, sisplau»

PERIODISTA

FERRAN MONEGAL

«Si no han pogut amb
tu els fatxes, encara
menys podrà un
trist càncer de pulmó.
Ànim, que aquesta
batalla la tens
guanyada»

PRODUCTORA DE DAGOLL DAGOM

ANNA ROSA CISQUELLA

«Després d’haver-te
enfrontat als lleons de
Kenya i a les serps
d’Etiòpia, segur que
et carregues aquesta
puta malaltia»

PERIODISTA

ALBERT OM

«El càncer no podrà
amb tu, t’agrada
massa viure i riure.
Tornarà la bona vida»

DIRECTOR DE LA CUBANA

JORDI MILÁN

«Ànims, només és una
ensopegada;
t’aixecaràs i tornaràs a
córrer. Et necessitem»

Buenafuente
anima l’actor des
de la seva web
Andreu Buenafuente, un dels
grans amics de l’actor, va pen-
jar ahir a la seva pàgina web
(www.andreubuenfuente.com)
aquesta dedicatòria per a Pepe
Rubianes. «Com tu diries als
teus espectacles: ‘Em cago en
el càncer i la puta mare que el
va parir’. Amic Pepe, fes el fa-
vor de posar-te bé en sis me-
sos (o menys) i tornar als esce-
naris o on et doni la gana. Tots
els que t’estimem i t’admirem
t’enviarem l’energia necessària
per poder vèncer la malaltia.
Estic convençut que ho acon-
seguirem».

El popular showman català
acaba el breu escrit de la seva
pàgina web recordant-li al seu
gran amic: «Ets un referent
com una casa de pagès, de
manera que ni se t’acudeixi de-
saparèixer del mapa. Tot el
meu afecte i la meva ràbia (pel
maleït destí) estan amb tu.
Com sempre».
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