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HORÒSCOP SOLIATAN SUN

Àries 21-3 / 20-4
L’atzar bufa a favor teu en molts assumptes, 
de manera que podràs jugar fort en tot el que 
ara iniciïs. Posa altes les expectatives.

Taure 21-4 / 20-5
La pressió a què et sotmet l’ambient afectiu i 
familiar tendeix a disminuir. Si hi ha res impor-
tant a plantejar, aquest és el moment.

Gèminis 21-5 / 21-6
Bon moment per estimular els assumptes i les 
relacions que necessiten una petita sacseja-
da per donar el millor de si. 

Càncer 22-6 / 22-7
Mou els assumptes que tenen a veure amb 
els interessos materials, perquè tindràs sort 
en aquest terreny. És un dia per negociar.

Leo 23-7 / 22-8
Les teves iniciatives podrien tenir més premsa 
del que és habitual. Moment de destacar, de 
fer soroll, de plantejar temes polèmics.

Verge 23-8 / 21-9
Jornada d’emocions que sortiran fàcilment a 
l’exterior sacsejant les relacions amistoses i 
les amoroses. No és res negatiu.

Balança 22-9 / 22-10
La gent que pot fer alguna cosa per tu estarà 
disponible. Fes que els amics intervinguin en els 
teus assumptes. Aprofita les seves energies.

Escorpí 23-10 / 21-11
Bon moment per als assumptes professio-
nals. Les tendències negatives tendeixen a 
disminuir. Pren les iniciatives importants.

Sagitari 22-11 / 20-12
S’anuncien canvis que poden desestabilit-
zar-te en algun sentit però que a la llarga  se-
ran positius. 

Aquari 20-1 / 18-2
Dia per aprofitar la força dels altres, especial-
ment la teva parella. Probablement passa per 
una etapa de realització.

Peixos 19-2 / 20-3
Se’t retrauran deutes afectius que convé 
atendre. Per això hi ha gent que intenta pas-
sar comptes amb tu. No és res negatiu.

Aniversaris

Capricorn 21-12 / 19-1
Jornada en què la comunicació serà fluida. 
D’això poden beneficiar-se especialment les 
relacions amoroses. 

Bryce Dallas. 29 anys. Actriu. Emma 
Ozores. 44 anys. Actriu. Josema Yus-
te. 56 anys. Humorista. Lou Reed. 68 
anys. Músic. Mikhaïl Gorbatxov. 79 
anys. Expresident de l’URSS. Tom Wol-
fe. 79 anys. Escriptor i periodista.

Cantant. Va néixer a No-
va Jersey. Amb Slippery 
when wet, la seva ban-
da va guanyar el disc de 
diamant: més de 10 mili-
ons de còpies venudes.

Jon Bon Jovi  48

EL TEATRE DEDICA EL SEU ESPAI PRINCIPAL AL CÒMIC EN EL PRIMER ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

Rubianes reviu a la sala 
del Capitol on va triomfar
N

ingú oblida Pepe Rubia-
nes. Ni els seus seguidors 
ni els seus amics, per des-
comptat. Així ho van de-

mostrar ahir, el dia que es complia 
el primer aniversari de la seva mort. 
No va faltar la pompa del bateig amb 
el seu nom de la sala on l’humorista 
que es definia «galaico-català» va tri-
omfar amb els seus últims especta-
cles. Des d’ahir, l’espai principal del 
Club Capitol ja no tindrà l’asèptic i 
fred nom de Sala 1. Serà la Sala Pepe 
Rubianes. Manel Fuentes va pilotar 
la iniciativa al fer en directe el seu 
programa, El matí de Catalunya Ràdio, 
des del teatre de la Rambla.
 Fuentes, bon amic de Rubianes, 
va convocar altres col·legues en una 
matinal en què lògicament també 
hi va ser María José Balañá com a 

propietària del teatre. La llista de 
convidats era pròpia d’un gran esde-
veniment: Joan Manuel Serrat, Joan 
Gràcia (Tricicle), Toni Soler, Andreu 
Buenafuente, Albert Om, Carles 
Flavià, Joan Lluís Bozzo... Tots van 
apuntar les seves anècdotes al costat 
d’un personatge irrepetible i Serrat, 
per exemple, va cantar acompanyat 
d’una guitarra Cançó de bressol, una 
peça de la qual Rubianes s’adjudica-
va la paternitat, va explicar.

PEL·LÍCULA I POEMES / Durant el pro-
grama, Jaume Roures, de Mediapro, 
va anunciar que la seva productora 
té previst fer «una pel·lícula o un do-
cumental» per recollir la seva me-
mòria. La germana de l’homenatjat, 
Carmen, també va revelar que per 
Sant Jordi es publicarà el llibre de 
poesia que l’actor va escriure dedi-
cat a l’Àfrica, la seva segona residèn-
cia i una de les seves grans passions.
 Molts dels que es van citar al Ca-
pitol ja ho havien fet la nit anterior 
a la Barceloneta. Aquesta vegada, la 
convocatòria no tenia la pompa de 
l’endemà; era més canalla, més rubi-
anesca. L’autodenominat comando 
Las viudas de Pepe (els Flavià, Grà-
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33 Manel Fuentes, ahir al matí, al Capitol, en el moment de rebatejar la sala principal del teatre.

MARTA JORDI

33 Membres del col·lectiu Las viudas de Pepe, dilluns a la matinada, 
reivindicant un carrer de la Barceloneta amb el nom de l’actor.

TEATRALNET

cia, Bozzo...) va perpetrar una acció, 
pacífica és clar, en un barri molt vin-
culat a la vida de l’humorista. Qui-
na millor manera de recordar-lo que 
un altre bateig, en aquest cas el d’un 
dels carrers més rellevants de la Bar-
celoneta, Almirall Cervera.
 Auxiliats per una escala, van anar 
enganxant a les plaques de marbre 
una nova inscripció en què es llegia: 
carrer de Pepe Rubianes, actor galaico-ca-
talà. El que probablement no recor-
daven Las viudas de Pepe és que la 
seva iniciativa no era pionera. A les 
passades festes de Gràcia, els veïns 
de Sant Pere Màrtir van dedicar el 
seu carrer a l’humorista. La inscrip-
ció encara segueix allà.
 Ara només cal esperar que l’Ajun-
tament reculli el guant. Però no se-
rà qüestió de setmanes, ni tampoc 
de mesos. La normativa estipula un 
temps d’espera de cinc anys des de la 
mort del personatge. H

Els seus amics van 
batejar de matinada un 
carrer de la Barceloneta 
amb el seu nom

DISSENY ESPUMEJANT

Custo decora 
una ampolla 
de cava amb 
espermatozoides
Infidel a la seva imatge clàssica, 
Torelló ha llançat el seu millor ca-
va, un brut gran reserva elaborat 
amb xarel·lo amb quatre anys de 
criança, amb l’atrevida decora-
ció de Custo Barcelona: esperma-
tozoides de colors a l’etiqueta i 
l’estoig. «És una interpretació de 
les bombolles, un homenatge a 
la vida, una al·legoria de la fecun-
dació», va comentar ahir el disse-
nyador Custo Dalmau (foto), que 
ha clonat per ordinador desenes 
de simpàtics espermatozoides. Es 
tracta d’una edició limitada de 
5.000 unitats que costa 29 euros 
més IVA. En els pròxims anys, To-
relló encarregarà la decoració a 
altres firmes reconegudes.

CELLER DE GAMMA ALTA

Abadía Retuerta 
converteix el 
refectori en un 
restaurant luxós
Abadía Retuerta, un dels cellers 
de referència de la denominació 
d’origen Ribera del Duero (està a 
la localitat val·lisoletana de Sar-
dón de Duero), obrirà aquest any 
un restaurant d’alta cuina al re-
fectori de l’edifici, que data del 
segle XII, per al qual ja té nom (Le 
Domaine), xef (el suís Urs Bieri, 
que ha treballat en restaurants 
del seu país amb estrelles Miche-
lin) i línia gastronòmica (produc-
te de temporada i receptes de Cas-
tella i Lleó renovades amb estil 
creatiu).


