
36 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimarts, 22 d’abril del 2008

PUBLICITAT

F
o
to

g
ra

fi
a
:
M

iq
u
e
l 
R

u
iz

Dins d’El Punt del dia de 

Sant Jordi, hi trobareu 

una làmina numerada de 

l’artista Jordi Gispert, 

feta expressament per a

l’ocasió i titulada 

«La rosa de la tija vermella»

Una rosa 
amb firma 

Per Sant Jordi

801175-913843£

Les previsions de la pro-
ductora és que Rubianes
torni als escenaris el de-
sembre que ve. El pronòs-
tic ha obligat a deixar les
actuacions «de manera im-
mediata». La sonrisa etío-
pe va arrencar al gener. Ha
omplert la sala en les 83
funcions al Capitol de Bar-
celona i ha superat, ja, els
41.000 espectadors. Fila 7
també ha d’anul·lar la gira
de 60 funcions per aquest
estiu. Algunes places em-
paraulades eren Mataró,
Andorra, Sitges, Tarrago-
na, Ripollet, Sentmenat,
Santa Coloma de Grame-
net, Manresa, Girona,
l’Hospitalet de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès, Sa-

badell, Tortosa, Vilade-
cans, Palma i Figueres.

L’actor ha transformat
el seu clàssic monòleg Ru-
bianes, solamente (ha
aguantat amb un suport in-
condicional dels especta-
dors una dècada, tot i que
el 2005 es va agafar un any
sabàtic) en un espectacle
en què s’intercalen danses
tribals etíops (amb cinc
ballarines autòctones)
amb passatges de bogeria
de Rubianes pel continent
africà que conviden a co-
nèixer aquelles latituds.

Precisament, va ser
l’any 2005 a Kenya que
Pepe Rubianes es va des-
cobrir com a director i gui-
onista amb la peça de tea-

tre documental Lorca eran
todos. L’actor va treure la
pols a un treball seu uni-
versitari sobre Federico
García Lorca per recons-
truir els darrers dies del
poeta, abans del seu assas-
sinat pels feixistes.
L’obra, que Rubianes úni-

cament presentava a la sa-
la 2 del Club Capitol, es va
convertir en una peça de
culte, des de les amenaces
perquè no es representés
l’obra al Teatro Español de
Madrid. Va ser una reacció
irada desencadenada per
unes declaracions infor-

mals de Rubianes a El
club, de TV3, i converti-
des en icona incendiària
per la Brunete mediàtica i
polítics del PP.

Aquest Nadal, Rubianes
aventurava un segon es-
pectacle d’aquestes carac-
terístiques, a partir de la

poesia i el drama d’Anto-
nio Machado. La trilogia
es tancarà, pròximament,
amb un nou muntatge a
partir del poeta d’Oriola
Miguel Hernández: tres
poetes del poble morts de
resultes de la revolta fei-
xista.

Rubianes suspèn
la temporada
per malaltia

L’actor preveu estar sis mesos de
baixa mentre duri la convalescència

JORDI BORDES / Barcelona

● La productora Fila 7 ha informat de la suspensió de la
temporada al Capitol de Pepe Rubianes. La setmana pas-
sada se li va diagnosticar un càncer de pulmó i ahir ma-
teix l’actor començava un tractament. Les previsions de
recuperació són de sis mesos, motiu pel qual també s’han
suspès les 60 actuacions d’estiu de La sonrisa etíope.

Pepe Rubianes, en una imatge d’arxiu, fent el pregó de la festa major de la Barceloneta el 2006. / ORIOL DURAN


