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'7 anys sense Pepe Rubianes. El Kursaal de
Manresa homenatja l'actor

Título: Europa Espanya Català

Amb motiu del 7è aniversari de la mort de Pepe Rubianes, el Teatre Kursaal de Manresa programa
un conjunt d'actes per homenatjar al còmic galaico-català. Manresa, que va ser la ciutat catalana
(exceptuant Barcelona) on més va actuar Pepe Rubianes, acollirà el proper 1 de març la
presentació d'un vídeo amb imatges inèdites i el 4 de març l'espectacle Lo mejor de Pepe
Rubianes.

L'homenatge s'iniciarà el proper dimarts, 1 de març, a les 20:00h a l'Espai Plana de l'Om amb la
projeccció d'un vídeo inèdit amb imatges enregistrades pel mateix Pepe Rubianes en els seus
viatges per Etiòpia i Kènia. La germana de Pepe Rubianes, Carme Rubianes, serà l'encarregada
de presentar aquest material totalment inèdit. L'acte serà obert amb entrada lliure.

El divendres, 4 de març, a les 21h la Sala Petita del Kursaal acollirà l'espectacle Lo mejor de Pepe
Rubianes, interpretat per Ferran Terraza. És un homenatge en viu i en directe a un còmic que va
traspassar les fronteres del cor dels espectadors per quedar-se a la seva memòria. A través de les
seves històries, farem un recorregut per alguns dels seus millors espectacles, des de Pay-Pay a
Rubianes, solamente, passant per Scuum, per mantenir viu el seu llegat. Un llegat que va més
enllà del fenomen popular que en els darrers anys de la seva carrera li va donar la fama i va
aconseguir omplir el Club Capitol de Barcelona durant deu anys.

José Rubianes Alegret, més conegut com a Pepe Rubianes, (Vilagarcía de Arousa, 2 de setembre
del 1947 Barcelona, 1 de març de 2009) fou un actor de teatre galaico-català resident a Catalunya
i especialitzat en mim, imitacions i monòlegs.

Rubianes tenia una relació especial amb Manresa, on va actuar 22 vegades entre el 1978 i el
2007. Primer amb Dagoll Dagom (No hablaré en classe i Antaviana) i després en solitari (Pay-Pay,
Ño, Sin palabras, En resumidas cuentas, Por el amor de Dios, Scuum, Rubianes, 15 años). Com a
fet més remarcable, cal destacar també les 11 funcions de Rubianes solamente, una de les quals
es va representar al pavelló del Nou Congost, davant de 2.300 persones. Rubianes també va
portar a Manresa, concretament a la Sala Ciutat, Lorca eran todos, l'any 2006, l'obra que ell va
dirigir.

Les entrades per veure Lo mejor de Pepe Rubianes tenen un preu de 15 euros (12 amb Carnet
Galliner i majors de 65 anys i menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles, per telèfon
(938723636) i per internet a www.kursaal.cat.

RUBIANES, SEMPRE EN EL RECORD

Pepe Rubianes destacà per la seva ironia, el seu àcid sentit de l'humor i la seva incontenible
xerrameca esquitxada de constants renecs.

El 1977 va actuar a No hablaré en classe, la tercera obra de Dagoll Dagom, ja com a membre de
la companyia. L'èxit de l'obra li feu plantejar, com a la resta de la formació, la possibilitat de
dedicar-se professionalment al teatre. Presa aquesta decisió, el 1978 va participar en la quarta
obra de Dagoll Dagom, Antaviana, un musical que es convertí en tot un èxit de públic i crítica.
Rubianes va sortir de gira amb el grup per tot l'Estat, i en les actuacions a França, Itàlia i Suïssa.
El 1981 va formar part del repartiment d'Operació Ubú d'Els Joglars, representada al Teatre Lliure,
amb gran acollida del públic.



El 1981, Rubianes decidí emprendre el seu camí en solitari. Va estrenar el seu espectacle
Pay-Pay, que representaria durant tres anys en diverses sales de Barcelona i altres ciutats
espanyoles, i en actuacions en solitari per Centreamèrica: Cuba, Mèxic, Panamà, Costa Rica,
Nicaragua i Guatemala. El 1984 arriba la seva segona obra, Ño, que representa a diverses ciutats
d'Espanya, Argentina i Uruguai.

El 1987 veié l'estrena de Sin palabras, i el 1988, En resumidas cuentas..., antologia dels millors
moments dels seus tres primers espectacles. Rubianes va acabar la dècada de 1980 amb un gran
prestigi, que ampliaria notablement en la dècada següent, amb obres d'èxit rotund com ¡Por el
amor de Dios! (1991) i Scuum! (1992), que el situaren entre els monologuistes reconeguts. A més,
en els anys 1990 s'introduí en nous mitjans com la ràdio, el cinema i la televisió, que li atorgaren
una gran popularitat social. En aquest apartat destaca la seva participació com a protagonista de
la sèrie per a televisió Makinavaja, adaptació d'una coneguda tira còmica del dibuixant Ivà. Aquest
treball li oferí certa notorietat que es mantindria durant força temps a Espanya.

El 1995 estrena a Barcelona Rubianes: 15 años, que va aplegar els millors esquetxos dels seus
espectacles en solitari des del 1980. I el 1997 veié la llum, Rubianes, solamente, que durant anys
va anar oferint sempre diferent, sense canviar el títol. En ocasió del 70è aniversari de Federico
García Lorca, el 2006 va presentar l'aplaudit i en ocasions problemàtic Lorca eran todos. La
sonrisa etíope va ser el seu últim espectacle, que va estrenar al 2008, fruit d'una llarga estància a
Etiòpia.


