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«V
aig veure que es moria 
perquè va deixar d’es-
criure». Fins a tal punt 
estava aferrat a l’es-

criptura l’actor Pepe Rubianes que 
la seva germana Carmen, que el va 
acompanyar i el va atendre com a 
metge en la seva malaltia, explica 
que aquest va ser el senyal que s’acos-
tava el final, que interrompés el seu 
costum d’escriure dues hores diàri-
es, en llibretes grans, petites o agen-
des («mai en fulls solts, perquè era 
molt meticulós»). Pàgines i pàgines 
que va deixar acumulades i inèdites 
a la seva mort i de les quals de mo-
ment només han aparegut uns poe-
mes de tema africà i, ara, un conjunt 
de textos inèdits, Después de despedir-
me. Pepe Rubianes inédito (Editorial Al-
revés), que expliquen les diferents 
facetes del Rubianes escriptor. Cata-
logats i editats per Josep Forment, 
articles d’actualitat que escrivia per 
a ell, cartes, poemes, monòlegs que 

no va representar mai, notes de viat-
ge, divertimentos com petits diccio-
naris...
  «Aclareixo, en primer lloc, que 
no sóc escriptor, encara que m’en-
canta escriure. És una de les passi-
ons de la meva vida», va escriure Ru-
bianes en una nota que funciona 
com a text introductori. «Però porta-
va un escriptor dins seu», puntualit-
za la seva germana. Des dels guions 
que sempre va escriure fins a notes 
preses compulsivament («a l’Àfrica, 
si veia animals anava escrivint so-
bre la marxa les seves sensacions»). A 
l’hora de seleccionar el material, va 
tocar buscar un enfocament. ¿El Ru-
bianes viatger, per exemple? L’opció 
va ser intentar mostrar més aviat «el 
Rubianes escriptor». 

UNA «GIMNÀSTICA» / Els textos publicats 
ara no són una afició tardana («escri-
via des de jovenet», explica la seva 
germana). Hi ha cartes o poemes de 
quan rondava els 25 anys i monòlegs 
mai representats més tardans. 

D’aquella època en què l’èxit de Rubi-
anes solamente va fer que el represen-
tés any rere any mentre, segons la se-
va germana, la creativitat l’anava bol-
cant en aquests textos. Hi ha espai 
també per a alguns records infantils. 
La seva germana recordava ahir el 
Rubianes que volia ser «torero, o fut-
bolista, o capellà», que representava 
misses a la calaixera de la seva mare, 
o les festes a la pensió familiar del 
passatge de la Paz, amb un pare que 
cantava i es disfressava de Lola Flores 
i un parent mariner, l’oncle Lelo, que 
s’emportava l’adolescent Rubianes 
de gresca al Paral·lel, on una plaça 
portarà el seu nom. 
 Quan està a punt de fer cinc anys 
de la seva mort, Carmen té clar que la 
memòria de Rubianes està molt viva. 
Quan la identifiquen com la seva ger-
mana, no falla: «El primer que em di-
uen és que bona persona que era». I 
després, què diria del que ha passat 
aquests cinc anys. «Ens serviria a tots 
per mobilitzar-nos i sortir al carrer 
d’una puta vegada», aventura. H 

Escriptor Rubianes 
3 Un llibre amb inèdits de l’actor recull les seves facetes menys conegudes
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Carmen Rubianes, 
germana de l’actor, ahir, 
al teatre Club Capitol.

mARXA ENRERE

Beckham es 
treu implants 
mamaris
Victoria Beckham no va dir mai 
que s’havia sotmès a una opera-
ció d’augment de pits, encara que 
era evident que sí. Segons diver-
ses fonts, ho va fer el 1999, des-
prés del naixement del seu pri-
mer fill, Brooklyn. La sorpresa ha 
arribat a través de la seva pròpia 
confessió a la revista Allure. Als 
39 anys, ha fet marxa enrere. Ho 
va admetre al veure una foto de 
quan tenia implants: «Ja no en 
tinc». Quan li pregunten si se’ls 
va treure, respon: «Sí».

ACORD FALLIT

El fill d’Ortega 
continua 
a la presó
En contra del que estava previst, 
l’acord perquè sortís ahir de la 
presó José Fernando Ortega, el 
fill de José Ortega Cano, es va 
frustrar. El noi de 20 anys, que va 
ser empresonat per haver pegat 
a un home juntament amb uns 
amics, robar-li el cotxe i incendi-
ar-lo, continuarà a la presó per-
què la Fiscalia de Sevilla es va opo-
sar a l’acord sobre les condemnes 
obtingut pels sis processats i la 
víctima. 

L’obra, a partir de 
l’1 de març, amb 
EL PERIÓDICO

33 El llibre Después de despedir-
me. Pepe Rubianes inédito arriba 
aquesta mateixa setmana a les lli-
breries, en una edició amb sobre-
cobertes fotogràfiques i un plec 
d’imatges en color. Es tracta de 
189 pàgines seleccionades del 
material que va deixar inèdit a la 
seva mort. Amb motiu del cinquè 
aniversari de la mort de l’actor ga-
laicocatalà, el dia 1 de març, EL 
PERIÓDICO distribuirà als quios-
cos, a partir d’aquest mateix dia 
fins al 16 de març, una edició del 
llibre publicat per l’editorial Alre-
vés al preu especial de 9,95 euros. 
Un homenatge a un artista amb 
qui aquest diari sempre va mante-
nir un vincle intens.
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