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L’espectacle d’homenatge al des-
aparegut actor Pepe Rubianes que
estava programat per a divendres
vinent al teatre Conservatori de
Manresa s’ha suspès perquè uns
«problemes de producció» impe-
dien tenir el muntatge preparat a
temps, segons va confirmar ahir a
Regió7el responsable del projec-
te, Toni Coll. La intenció és fixar
una nova data «a mitjan setembre»
i mantenir la capital bagenca com
a seu de l’estrena de l’obra que re-
corda la figura de l’intèrpret, que
va morir el 2009, però ni Coll ni el
Kursaal no van poder confirmar
ahir que finalment sigui així.

Pepe Rubianes va visitar 23 ve-
gades en vida els escenaris man-
resans, i en atenció a aquest vincle
s’havia escollit la ciutat per a es-
trenar l’homenatge. Però Recor-
dant Pepe Rubianes sembla fins ara
perseguit per la mala sort. L’actor
escollit per a l’ocasió, Jaume Ma-
llofré, va patir uns problemes de sa-
lut que van frustrar el debut del
muntatge davant del públic el pas-
sat mes de juliol. La segona data
prevista, el divendres 29 d’agost,
tampoc serà la bona perquè  la re-
cuperació del protagonista ha es-
tat més llarga de l’esperat i el ritme
dels assaigs i la preparació tècni-
ca s’ha alentit.

«La nostra il·lusió és estrenar a
Manresa», va afirmar Coll, que va
assegurar que, malgrat l’endarre-
riment, Recordant Pepe Rubianes
serà una realitat tant aviat com si-
gui possible. «Només tenim la
producció en stand-by», va afegir,
comentant que «no arribàvem a
temps perquè vem haver d’aturar
els assaigs. Ara hem de parlar amb
en Jordi Basomba» –gerent de

Manresana d’Equipaments Escè-
nics (MEES), l’empresa municipal
que gestiona el Kursaal i el Con-
servatori– «per trobar un lloc al ca-
lendari».

Retorn d’entrades
El teatre Kursaal va reobrir portes
abans-d’ahir, dimarts, després de
l’aturada per vacances. Fins ales-
hores, s’havien venut «unes qua-
ranta entrades», va explicar Ba-
somba. «No és una xifra preocu-
pant encara que pugui semblar
molt baixa, perquè sempre ens
movem en aquestes quantitats
per als espectacles de la Festa Ma-
jor abans no obrim les taquilles a
l’agost». Des de l’equipament es va
anunciar ahir que les persones

que ja havien adquirit el seu tiquet
per assistir a la funció de Recordant
Pepe Rubianes podran recuperar
l’import adreçant-se al Kursaal o bé
trucant al número de telèfon 93
872 36 36.

El gerent de MEES també va
confirmar la predisposició d’aco-

llir l’espectacle quan estigui llest,
si bé no es va voler aventurar a in-
sinuar una possible data perquè la
programació del darrer trimes-
tres de l’any ja està tancada i caldrà
cercar un forat en el calendari.

Recordant Pepe Rubianes és un
tribut a la figura de qui va ser un
dels grans còmics de l’escena na-
cional, mort l’1 de març del 2009.
Una de les vivències que amb més
força lliguen la seva memòria a
Manresa és la representació de
Rubianes solamente, que l’octubre
del 2004 va aplegar 2.300 persones
al pavelló del Nou Congost. Una xi-
fra insòlita mai igualada a la ciutat
i que testimonia el vincle que ha de
fer que l’homenatge s’estreni a la
Catalunya Central.
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«Recordant Pepe Rubianes» se suspèn
sense nova data d’estrena a Manresa
Problemes de producció impedeixen tenir a punt l’espectacle previst per a la setmana vinent

El monestir de Sant Miquel de
Cuixà, a tocar de Prada de Con-
flent, va ser el refugi l’any 1965 d'un
grup de monjos benedictins expul-
sats pel règim franquista del mo-
nestir de Montserrat per unes de-
claracions del seu abat, Aureli M.
Escarré, al diari francès Le Monde.
Unes manifestacions, recorda Jor-
di Vila-Abadal, un dels monjos
expulsats, que volien denunciar
«en un temps de silencis obligats»

que el règim franquista «era in-
humà i que no seguia ni de lluny
els preceptes cristians». Abadal
assegura que a Cuixà «es va crear
un espai de llibertat i reflexió»
que, en certa manera, va ser «la lla-
vor» de la Universitat Catalana
d'Estiu, en quant a espai de tro-
bada del catalanisme.

L’exposició, que es podrà veure
a Cuixà fins el 26 d’agost consta de
nou plafons que expliquen la im-
portància política, social i eclesial
de les declaracions d’Escarré que
Le Monde va publicar en portada
el 14 de novembre del 1963. Les
declaracions van ser, segons ex-
plica Vila-Abadal, la primera crí-
tica directa al règim d'una autori-
tat destacada de l’església catòlica.

«Les va fer perquè des de feia
temps s’adonava que el règim in-
fringia els principis dels drets hu-
mans i, òbviament, els cristians»,
recorda Vila-Abadal.

Les declaracions, que van tenir
una difusió extraordinària per a l'è-
poca (es parla que se’n van fer més
de 300.000 còpies clandestines),
van ser instigades per l’historiador
Josep Benet i l’escriptor Albert
Manent amb la col·laboració de Jo-
sep Maria Macip, advocat i activista
antifranquista. L’entrevista va ser
realitzada pel corresponsal del
diari francès a Madrid, José Anto-
nio Novais.

Com explica Vila-Abadal, la pu-
blicació de les declaracions van ser
el primer pas d’un camí que va ob-

ligar Escarré i alguns dels monjos
que li havien fet costat a abando-
nar el monestir de Montserrat da-
vant la intransigència de la cúria
catòlica, que va cedir a les pres-
sions tant del règim com de l’es-
glésia espanyola.

Mentre que l’abat es va exiliar a
Itàlia, molts dels monjos expulsats
van trobar refugi a Cuixà, un mo-
nestir que poc abans havia estat
abandonat i que es va oferir per re-
bre els joves i idealistes monjos. En
aquest sentit, Vila-Abadal explica
que el cenobi de Cuixà es va con-
vertir ràpidament en «un focus
cultural importantíssim» i en «un
refugi per a molts joves de Cata-
lunya que venien a Cuixà a parlar
del que no podien parlar al seu
país cercant un espai de llibertat i
comprensió».

Tot i que van coexistir gairebé
tres anys, el monestir de Cuixà va
ser un factor que va donar una em-
penta a l’aleshores novella Uni-

versitat Catalana d’Estiu de Prada
de Conflent, que es va fundar el
1968. En aquest sentit, Vila apun-
ta que tant un lloc com l’altre van
ser espais de llibertat on es podia
«pensar, compartir i somniar sen-
se por».

Malgrat que l’abat Escarré es va
exiliar a Itàlia, va visitar Cuixà en
diverses ocasions per visitar els
monjos. En aquestes trobades, a
més, va poder compartir moltes es-
tones amb  el seu gran amic, el vio-
loncel·lista Pau Casals, també exi-
liat a Prada de Conflent, a pocs qui-
lòmetres del monestir. En una d'a-
questes reunions, Pau Casals va
pujar a Cuixà per fer un concert
que també està recollit a l’exposi-
ció. Una actuació, per cert, segui-
da molt de prop per les autoritats
franquistes, que, fins i tot, van en-
viar-hi espies per controlar què s’hi
feia. El document que recollia el se-
guiment es pot veure en un dels
plafons. 
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La mostra commemora els
50 anys de les declaracions
de l’abat de Montserrat
Aureli Escarré contra Franco



Una exposició repassa l’exili de monjos
antifranquistes a la Catalunya Nord

La presidenta de l’Acadèmia del
Cinema Català, Isona Passola, va
assegurar ahir que en un estat ca-
talà s’hauria de tenir «com a mínim
un 2 o un 3 % del pressupost glo-
bal dedicat a la cultura perquè el
retorn serà del doble del que s’hi
inverteixi». En una entrevista a
l’Agència Catalana de Notícies,
Passola va destacar que no està de-
manant més que la indústria de
l’automòbil o els pagesos: «no vull
ser l’excepció». Tot i això, va dir que
el Govern «està molt acorralat i
econòmicament molt ofegat».

Passola va criticar que la cultu-
ra ha estat «la gran abandonada
amb menys de l’1% als pressu-
postos», i per això cal «un estat
amb mitjans econòmics perquè
doni la centralitat política a la cul-
tura». La cineasta va afegir que «les
crítiques van cap a un govern es-
panyol que ha jugat contra la cul-
tura d’una forma radical i un mo-
del català, no d’ara perquè hi ha
una situació atípica, que ante-
riorment ha jugat molt poc a la cul-
tura». La presidenta de l’Acadèmia
va comentar que un canvi fona-
mental en el cinema català ha es-
tat la taxa a les operadores telefò-
niques. «Per elles passa tota la pi-
rateria i això es gravíssim. Fan
molt negoci amb una cosa que és
il·legal. Com es compensa això? Ho
recorreran i és lògic, però amb la
boca petita», va afegir.
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La directora i presidenta
de l’Acadèmia del Cinema
Català valora positivament
la taxa a les telefòniques



Passola: «l’estat
català hauria de
dedicar el 2 %
del pressupost a
la cultura»

El productor confia que l’obra
d’homenatge a l’actor que 
va visitar Manresa en 23
ocasions es faci a la ciutat

L’actor protagonista, Jaume
Mallofré, va tenir problemes
de salut que van endarrerir la
preparació de l’espectacle

L’intèrpret va representar l’espectacle «Rubianes solamente» en diverses ocasions a Manresa
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