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DIVENDRES 29 D’AGOST La capital del Bages continua mantenint un vincle molt especial amb el desaparegut Pepe Rubianes. És la
ciutat on més vegades va actuar i serà la ciutat on s’estrenarà l’espectacle que vol homenatjar-lo, «Recordant Pepe Rubianes», que,
protagonitzat per l’actor Jaume Mallofré, es podrà veure el 29 d’agost. Després, és previst que l’obra itineri pel país, les Illes i València 
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La vinculació del desparegut Pepe
Rubianes (1947-2009) amb Manresa
es remunta al final dels anys setan-
ta, quan l’actor participava en mun-
tatges de Dagoll Dagom, com Anta-
viana, que es representaven a l’ex-
tinta Sala Ciutat. Al llarg de la seva
carrera va visitar 23 vegades la capi-
tal del Bages. Rècord número 1:
és la ciutat on més cops va ac-
tuar. Rècord número 2: al pa-
velló del Nou Congost  va
reunir en una única funció
2.300 persones, una xi-
fra mai repetida. Era amb
Rubianes solamente l’oc-
tubre del 2004. Va portar
aquest monòleg a Man-
resa en 11 ocacions.

Cinc anys després de
la seva mort, el teatre
Conservatori –l’escenari
manresà on més vega-
des va actuar– acollirà
el 29 d’agost (21 h), en
plena Festa Major, l’estre-
na al país de Recordant Pepe
Rubianes, una producció
teatral dirigida per Walter
Cots que recuperarà alguns
dels millors monòlegs del
popular actor galaicocata-
là per mitjà de l’actor Jaume
Mallofré –company seu a
Dagoll Dagom–, que es fi-
carà en la seva pell. Serà Ru-
bianes sense ser-ho. 

Explica Joan Morros, d’El
Galliner, que el productor i
mànager de Rubianes du-
rant més de dues dècades,
Toni Coll, amb la complici-
tat de la germana de l’actor,
van decidir tirar endavant
aquest particular home-
natge que posarà en escena
«no un imitador, sinó un
actor».  L’estrena a Manre-
sa  respòn, segons Morros, a
l’especial relació que man-
tenia amb la ciutat i, sobre-
tot, amb el seu públic.  
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Manresa estrenarà l’agost una producció
teatral que homenatjarà Pepe Rubianes

L’actor Jaume Mallofré es ficarà en la pell del desparegut còmic en un espectacle que fa la primera parada al Conservatori

LES VISITES DE PEPE RUBIANES A LA CAPITAL DEL BAGES TRES MOMENTS PER AL RECORD

«RECORDANT PEPE
RUBIANES» s’havia
d’estrenar aquest juliol però
per problemes de salut de
Jaume Mallofré, baríton  i
actor, es va postposar fins al
29 d’agost. Les entrades es
posen avui a la venda (18 h)
a les taquilles del Kursaal i a
www.kursaal.cat. El preu
serà de 15 a 18 euros.



Les entrades
es posen avui
a la venda

DATA ESPECTACLE ESPECTADORS LLOC

04-5-1978 No hablaré en classe* - - - Sala Ciutat

27-1-1979 Antaviana* - - - Sala Ciutat
28-1-1979 Antaviana* - - - Sala Ciutat

20-6-1984 Pay Pay 349 Sala Ciutat
1985 ...Ño 500 Sala Ciutat
1987 Sin palabras 500 Sala Ciutat
1988 En resumidas cuentas 400 Conservatori
1991 Por el amor de dios 400 Conservatori
1993 Scumm 400 Conservatori
14-6-1997 RUBIANES 15 años 501 Conservatori
14-6-1997 RUBIANES 15 años 576 Conservatori
22-2-1999 Rubianes solamente 547 Conservatori
22-2-1999 Rubianes solamente 553 Conservatori
23-2-1999 Rubianes solamente 548 Conservatori
16-3-1999 Rubianes solamente 556 Conservatori
22-3-1999 Rubianes solamente 508 Conservatori
23-3-1999 Rubianes solamente 556 Conservatori
20-2-2001 Rubianes solamente 669 Sala Ciutat
14-3-2001 Rubianes solamente 670 Sala Ciutat
19-10-2004 Rubianes Solamente 2.300 Nou Congost
31-10-2006 Lorca eran todos 500 Sala Ciutat
12-10-2007 Rubianes solamente 803 Kursaal
14-10-2007 Rubianes solamente 803 Kursaal
(*) Espectacles en què Rubianes actuava amb la companyia Dagoll Dagom

espectadors en 23 anys a Manresa12.639

...Ño
1985. L’actor en una imatge

de «...Ño», a la Sala Ciutat.
L’any anterior havia representat
«Pay Pay».
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Rubianes solamente
2004. L’actor, en un gest

característic, durant l’actuació
de rècord al Nou Congost,
davant de 2.300 persones.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

Rubianes solamente
2007. Pepe Rubianes al

camerino del  teatre Kursaal,
l'octubre del  2007, en la seva
darrera visita a Manresa.
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L’actor en la seva darrera visita a Manresa, ja al Kursaal, l’octubre del 2007


