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PUBLICITAT

Perquè decidir estudiar a l’IQS és voler aprendre
a canviar el món i treure el millor d’un mateix
al Centre d’Alt Rendiment.

Informa’t sobre l’oferta de Graus,
la Borsa de treball i totes les ajudes

www.grausiqs.com
i beques que l’IQS t’ofereix a:

864907-990114B

PUBLICITAT

102780-988639Q

Roures va donar una de les
notícies sorpresa: la vo-
luntat de fer algun treball
fílmic que recordi el còmic
galaicocatalà que, durant
11 anys, va omplir de riu-
res la llavors Sala 1 del
Club Capitol. El president
de Mediapro va justificar
l’anunci tot dient: «No
n’hi ha tants, com en Pepe.
Tindrem no sé si una pel-
lícula, una pel·lícula docu-
mental, però hi haurà una
herència per en Pepe. Ell
ens va deixar tot un seguit
de sensacions, d’inquie-
tuds, de tremolors de pell, i
això li hem de tornar d’al-
guna manera.»

Carmen Rubianes, la
germana de l’actor, que

també mostraria la seva
vessant més militant amb
Lorca eran todos (amb el
que va remoure la memò-
ria i va guanyar-se l’en-
emistat de la Brunete me-
diàtica que encara va fer
més popular aquell teatre
document), va anunciar
que per Sant Jordi sortiran
publicats els poemes afri-
cans de Rubianes, «tal
com ell els va deixar». La
germana, que impulsa la
Fundació Pepe Rubianes,
vol demostrar que l’artista
també dominava altres fa-
cetes, com ara la poesia i la
pintura.

L’empresa Balañà ha fet
cas a la demanda de moltes
persones anònimes de can-

viar el nom de la sala on ell
va presentar Rubianes so-
lamente i, en la darrera eta-
pa, La sonrisa etíope, en
record seu. La connexió de
l’actor amb el públic es va
confirmar en una gala el 8
de juny passat al Palau
Sant Jordi. Ahir, els oients

de Catalunya Ràdio també
van omplir la platea per
veure un escenari on no
van faltar els seus amics:
Carles Flavià, Andreu
Buenafuente, Joan Gràcia,
Joan Lluís Bozzo, Joan
Manuel Serrat, Pep Moli-
na...

Mediapro prepara
una pel·lícula

sobre Rubianes
La sala 1 del Club Capitol es diu, des

d’ahir, sala Pepe Rubianes
J.B./ Barcelona

● Jaume Roures, president de Mediapro, va anunciar
ahir que la productora farà una pel·lícula o un documental
sobre Pepe Rubianes, coincidint amb el primer aniversari
de la seva mort. El matí de Catalunya Ràdio, presentat
per Manel Fuentes, va fer el programa ahir al Capitol de
Barcelona. La sala 1, des d’ahir és la sala Pepe Rubianes.

Els oients, sortint del Capitol, ahir al migdia. / QUIM PUIG

● Els propietaris de la fin-
ca Diagonal, 467 van pen-
sar que els seus baixos po-
drien ser la seu d’una acti-
vitat cultural. Per aquest
motiu, com a mínim des de
fa set anys, van plantejar la
manera que es pogués
equipar la sala. S’han fet
càrrec de les despeses i no
aspiren a cobrar lloguer.
Aconsellats per l’actriu
Mercè Managuerra, Teatre
Akadèmia (amb 300 me-
tres quadrats) obrirà demà
després d’aconseguir els
preceptius permisos, i amb
obres d’ampliació pen-
dents. La sala persegueix
tres reptes: exhibició,
aprenentatge i debat.

Per Sergi Pons, un dels
artistes implicats en
aquesta aventura, l’espai
vol ser un punt de trobada.
Com fa més d’una dècada
que els coreògrafs han tro-
bat un aglutinador a La
Caldera, ara Teatre Aka-
dèmia pretén agermanar
els creadors teatrals, que
habitualment van per lliu-
re o se circumscriuen a una
família teatral. Demà es
farà la primera funció:
Electra, una peça que el
director Konrad Zschie-
drich considera que diu
més coses actuals «que al-
gunes obres d’ara». L’es-
pai, amb tres grades mò-
bils, tindrà un aforament
de 110 espectadors.

Uns mecenes cedeixen un
local de 300 metres

quadrats per obrir el Teatre
Akadèmia a l’Eixample

J.B. / Barcelona


