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Enfrontament en el record d’un artista excepcional

Disputes per Rubianes
3La germana de l’actor frena la festa dels seus amics pel tercer aniversari de la seva mort

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
ls embolics de família acos-
tumen a ser enrevessats, i 
més si hi ha una herència, 
més ben dit un llegat. El 

clan de les anomenades viudes de Ru-
bianes ha hagut de suspendre l’ho-
menatge del dilluns 27 a L’Alian-
ça del Poble Nou davant l’amenaça 
d’emprendre accions judicials per 
part de la germana de l’actor, Car-
men Rubianes. El que volia ser un re-
cordatori uns dies abans del tercer 
aniversari de la mort de Rubianes, 
que va morir l’1 de març del 2009 
a conseqüència d’un càncer de pul-
mó, s’ha vist frustrat davant l’oposi-
ció de la seva familiar més directa, 
que va recordar ahir a aquest diari la 
seva condició d’«única hereva» dels 
seus drets d’autor i d’imatge i va la-
mentar haver-se assabentat de l’acte 
«pels mitjans». «Se m’ha de comen-
tar què es farà».
 El desacord entre els grans amics 
de Rubianes i la seva germana ve de 
lluny. El director teatral Joan Llu-
ís Bozzo, el tricicle Joan Gràcia, Joan 
Manuel Serrat, el presentador i show-
man Carles Flavià, l’actor Pep Moli-
na, Manel Pousa (el pare Manel) i el 
que va ser el seu últim mànager, To-
ni Coll, formen aquell nucli que vol 
mantenir viva la flama i l’esperit 
d’una figura irrepetible com Pepe 
Rubianes.
 També van ser els participants, 
juntament amb Lucila Aguilera i 
María Rosales (vinculades sentimen-
talment a Rubianes en diferents èpo-
ques), en la pel·lícula documental 
Pepe & Rubianes que ha dirigit Manuel 
Huerga. I abans havien impulsat el 
gran homenatge Rubianes somos todos 
al Sant Jordi (8 de juny del 2009), en 
què també va participar la germana 
i del qual van sortir 60.000 euros per 
constituir la Fundació Pepe Rubia-
nes, a part d’altres fons per a la Fun-
dació Pare Manel.

AMENAÇA LEGAL / Però que entre les 
dues parts  hi havia fractures ja es 
va veure al funeral de l’artista, que 
va organitzar Carmen Rubianes, 
l’única que va fer un parlament i en 
què les viudes no van poder recordar 
l’amic. «El Pepe es va tancar molt en 
els últims mesos de la seva malaltia i 
costava molt veure’l. Passaven coses 
rares», han comentat sempre.
 L’amenaça de recórrer a un jutge 
ha portat les viudes a suspendre la fes-
ta de L’Aliança. Han renunciat a en-
trar en el laberint d’un plet quan a 
ells només els movia, sense ànim de 
lucre, la idea de mantenir fresc el re-

33 Una imatge dels participants en l’homenatge a Pepe Rubianes al Palau Sant Jordi, el 8 de juny del 2009, tres mesos després de la seva mort.
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entrades a 20 euros. «Per cobrir des-
peses i reservant els improbables be-
neficis per a una entitat benèfica del 
Poblenou», subratllen els organitza-
dors.
 «No és benèfic. ¿Per què han de 
cobrar una entrada?», va comentar 
ahir Carmen Rubianes, que va apun-

cord de Rubianes. Una festa amb ví-
deos, copes, sopar, anècdotes i l’ac-
tuació de l’Orquestra Plateria era el 
menú de l’homenatge recordatori. 
Amics i socis de l’última època de 
Rubianes –Andreu Buenafuente, 
Albert Om i Xavier Grasset– també 
havien de participar en un acte amb 

tar que al seu germà no li agradaven 
«els homenatges». Aquesta posició, 
apunta Flavià per exemple, no té 
per què impedir fer un acte en me-
mòria d’un amic. Que entre les dues 

Passa a la pàgina següent

33 El grup de ‘viudes’, amb Carmen Rubianes al mig, en la presentació de ‘Rubianes somos todos’.
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J La doctora Carmen Rubianes 
és la presidenta de la fundació 
amb el nom del desaparegut 
actor que té per objectiu la 
medicina preventiva i millorar 
les condicions sanitàries d’una 
comunitat massai a Kenya, un 
país al qual Rubianes va viatjar 
amb molta freqüència. Va ser 
presentada el mes de novembre 
passat al Club Capitol; el 
principal espai d’aquest local 
porta el nom de l’humorista.

J La fundació va anunciar ahir 
una nova línia d’actuació amb 
la creació d’un premi de teatre, 
una cosa que les viudes han 
demanat sempre, que portarà el 
nom de l’actor i que reconeixerà 
especialment el treball de joves 
actors i dramaturgs. El primer 
premi s’entregarà el mes de 
març de l’any que ve, coincidint 
amb el quart aniversari de la 
seva mort.
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