
● Pepe Rubianes va
capbussar-se en el

teatre perquè era
l’únic que li

garantia un
camp de lli-
bertat que la
realitat, la
miserable

vida que en
diria ell, no li

va concedir
mai. Pepe Rubia-

nes, un còmic pur i
dur, «un home lliu-

re», tal com proclama-
va ahir l’humorista An-

dreu Buenafuente, un ho-
me i un artista desaforat,
sense pèls a la llengua o,
més ben dit, amb excés de
pèls de sarcasme. Ahir un
dels seus amics de l’àni-
ma, un altre incrèdul cana-
lla dels escenaris i dels
viatges amunt i avall, Car-
les Flavià, es posava ferms
per recordar el veritable
Rubianes, el que habitava
rere la rialla maliciosa-
ment descarada i burleta,
un Rubianes «molt més se-
riós» del que molts es pen-
sen, un artífex de la inves-
tigació escènica, dedicat a
la professió i al compro-

mís polític i social.
El laboratori del mons-

tre teatral ha quedat buit.
Un buit tan infinit ha dei-
xat tocat el món cultural
català. Buit, consternat.
Ahir tothom plorava. Els
que el coneixien de prop
sabien que la mort el
desafiava dia a dia, però la
notícia va caure com una
galleda d’aigua freda.
«Fins que no vingui ell
mateix i em digui que s’ha
mort, no m’ho creuré»,
emfasitzava l’actor Paco
Mir, en sintonia amb el
sentiment de tot el Trici-
cle. El president de la Ge-
neralitat, José Montilla,
qualificava la mort de Ru-
bianes de «gran pèrdua per
a la cultura catalana i per al
país». Montilla hi afegia
que, tot i l’avanç implaca-
ble de la cruel malaltia,
Rubianes va ser «una per-
sona amb una vitalitat tre-
menda, amb ganes de viu-
re i de disfrutar de la vida».
Va tenir l’ocasió de parlar-
hi quan representava La
sonrisa etíope, la seva últi-
ma gran irreverència. L’al-
calde de Barcelona, Jordi
Hereu, es va afegir al dol
per la desaparició «d’una

gran figura de l’humor in-
tel·ligent». «Rubianes te-
nia una especial sensibili-
tat, era capaç de transme-
tre moltes idees i valors a
través de l’humor i la iro-
nia, i al mateix temps fer-
ho amb una gran tendre-
sa», va dir. Un altre amic
del geni i representant seu,
el productor Toni Coll, ex-
pressava el senti- ment de
molta gent, coneguda o no,
que admirava Rubianes:
«És irrepetible, no hi ha
ningú com ell.» «És un dia
trist per a mi, perquè són
molts anys de viure junts
moltes aventures.» Des
del món de les lletres, l’es-
criptora Maruja Torres
elogiava Rubianes i en res-
saltava justament la mane-
ra de concebre i represen-
tar en clau escènica la vi-
da, traient-ne especial-
ment els drapets al sol. Per
Torres, Rubianes era un
actor del tot políticament
incorrecte; «afortunada-
ment ho era», perquè «de-
ia veritats com un puny».
«Ens feia riure, al mateix
temps que ens feia pensar
o indignar». El riure, però,
ahir va quedar glaçat de
cop.
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El món cultural català rep amb consternació la desaparició
d’un actor que «deia veritats com el puny»
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a enveja la llibertat que tenia
per expressar tot allò que vo-
lia dir sense embuts. Va tenir

la sort de connectar amb el públic de
Barcelona i va poder fer el que a ell
li agradava, com ara l’arriscat mun-
tatge de Federico García Lorca. Hi
ha qui se n’hauria anat de vacances a
Kuala Lumpur a cremar els seus es-
talvis!

El mèrit de Rubianes és que, tot i
anant amb la llibertat pel davant,
dient tot el que volia, va aconseguir
que se’l respectés i se l’estimés.
Normalment, qui diu el que pensa es
guanya molts enemics. Ell, en can-
vi, en va fer molts, d’amics. Rubia-
nes va guanyar la plaça del Club Ca-
pitol. Ja li poden posar una placa
perquè casos com el seu només en
passen un de cada mil! Durant els
últims anys, anar a veure en Rubia-
nes era com qui va a ballar o a pren-
dre una copa. Sempre era diferent.
La connexió amb el públic de Bar-
celona era total. Segurament, no li
hauria anat tan bé a Madrid perquè
el seu sentit de l’humor era molt
nostre. L’humor és territorial. La vi-
da d’actor de Pepe Rubianes és molt
llarga, encara que només es recor-
din els últims quinze anys. Jo em
quedo amb la seva llibertat.
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l Pepe Rubianes, a mi, m’ha
salvat la vida. Se’m va acu-
dir fa tretze anys demanar-li

una actuació per poder pagar uns
deutes de les colònies d’un grup de
Nou Barris, i em va dir: «Pare Ma-
nel, amb tu vaig a la fi del món.» En
comptes d’un únic festival, em va
convidar a anar-los repetint. Cada
cop ampliàvem el nombre d’artistes
i també aconseguíem teatres més
grans. Jo el coneixia de les festes
nocturnes amb el Flavià a Bikini i la
Sala Zeleste. L’admirava com a ac-
tor. El recordo en els seus primers
monòlegs a la Cúpula Venus i a la
Villarroel. Sempre hem coincidit
amb la visió de la humanitat, en el
sentit de justícia. Potser no tant, és
cert, en les formes.

Ell era ateu i jo, cristià. No entenc
el descrèdit que donen altres cris-
tians als ateus. Jo no tinc més veritat
que un ateu. El Pepe tenia sentit de
l’humor, que captava de la realitat.
L’humor és el millor símptoma de
sanitat mental. En Rubianes em va
ajudar molt. També, a l’Àfrica; ell,
allà, hi vivia feliç. Va ajudar també a
Etiòpia a través de projectes amb el
pare Joan Núñez i també amb Gil
Losada. El Pepe era malparlat, però
no va voler insultar mai.
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L’HUMOR CATALÀ PERD PEPE RUBIANES


