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¡Tot arriba,

Pepe! 
Barcelona aprova de forma definitiva dedicar, per fi, 
una de les noves ‘placetes’ del Paral·lel a Rubianes

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

N
o farà falta recórrer a 
l’Hospitalet, com va pro-
posar Jose Corbacho des-
prés de la crida irreverent 

de Pepe Rubianes des del més en-
llà en l’última esquela publicada 
per les seves viudes aquest 1 de 
març, dia del setè aniversari de la se-
va mort; o del dia que ens va enviar 
a tots a fer punyetes, segons parau-
les de les seves viudes (molt seves, les 
viudes i les paraules). 
 El primer tinent d’alcalde i 
president de la Ponència del No-
menclàtor, Gerardo Pisarello, va 
firmar dimarts l’expedient que 
atorga definitivament la denomi-
nació de Pepe Rubianes a la placeta  
–ehem– del Paral·lel, on es troben els 
carrers del Marquès de Campo Sa-
grado i de Viladomat. En els papers 
municipals –ratificats amb la firma 
de l’alcaldessa, l’últim tràmit, di-
vendres– en diuen «espai» o «pla», 
ja que no arriba a plaça, però la po-
lèmica sobre la reforma urbanísti-
ca de l’avinguda és un debat ja su-
perat, per irreversible.
 Les seves gamberres viudes van 
donar en la seva última i ja espera-

da esquela veu al seu enyorat Pepe, 
no se sap si a través d’una ouija. «Fa 
set anys que espero la plaça que em 
van prometre els alcaldes Hereu i 
Trias i res de res! Si ho arribo a sa-
ber, no em moro! Colau, guapa, en-
rotlla’t», escrivia el fantasma (amb 
afecte) de Rubianes, segurament 
l’únic home a qui l’alcaldessa deu 
haver perdonat haver-li dit «guapa» 
(a ell se li perdona ser políticament 
incorrecte).
 No només no es va ofendre pel 
«guapa», sinó que va agafar el guant 
i no va trigar a respondre, via tuit: 
«¡No ens n’oblidem, Pepe! Hi estem 
treballant, no siguis impacient». 
Va ser aleshores quan es va sumar 
a la conversa Corbacho: «Si Ada 
Colau i Barcelona no  veuen clar po-
sar a un carrer el nom del gran Pepe 
Rubianes, a l’Hospitalet estarem 
encantats de fer-ho».

I COLAU ES VA ENROTLLAR // La ponència 
en la sessió celebrada el 8 de novem-
bre va informar favorablement a 
continuar amb la tramitació de 
l’expedient perquè Rubianes tin-
gués un espai amb el seu nom a la 
seva ciutat, expedient que es troba-
va en un calaix des del 2014 a l’espe-

ra d’arribar a un acord per a la res-
ta de placetes, que sembla complex. 
Únicament  hi ha consens per a la 
de Rubianes i la que es dedicarà al 
compositor català Joan Viladomat, 
de manera que, després del recor-
datori de Rubianes, el consistori va 
decidir separar els expedients per 
agilitzar el bateig.

CRIDA DES DEL MÉS ENLLÀ // «Amb Pepe 
Rubianes volem recuperar la me-
mòria dels barcelonins arribats de 
tot arreu, que han definit la identi-
tat plural de Barcelona. Volem ho-
norar també la creativitat i l’hu-
mor crític amb el poder i amb els 
poderosos, que ens vacuna contra 
l’arrogància i ens acosta als altres», 
assegura Pisarello. «En el vuitè ani-
versari esperem poder celebrar 
amb les seves viudes que les seves 
crides des del més enllà han tingut 
efecte», conclou el primer tinent 
d’alcalde (l’assignació del nom està 
firmada, però falta col·locar la placa 
que ho materialitzi).
 La decisió de dedicar «algun es-
pai de Barcelona» al còmic es va 
prendre el març del 2009, en èpo-
ca Hereu, molt poc després de la 
seva mort, quan va passar a la car-

peta de «Noms aprovats a l’espe-
ra de trobar un espai adequat». A 
més a més de decidir la ubicació, se-
gons les normes de funcionament 
de la Ponència per no prendre de-
cisions en calent, no es pot posar el 
nom de cap personatge a un espai 
si no fa com a mínim cinc anys de 
la mort (a menys que el difunt tin-
gués una Medalla d’Or de la ciutat, 
llavors, sí). No era el cas, és clar, ai-
xí que les viudes de Pepe van esperar 
pacients fins al 2014, quan l’expe-
dient Rubianes va superar l’obliga-
da quarantena i va canviar de car-
peta i de calaix, a l’espera, llavors, 
de trobar per a la resta de placetes 
sense nom altres «personatges re-
lacionats amb l’essència teatral de 
l’avinguda».

CAMPANYA AMB 20.000 FIRMES // El mes 
de febrer del 2014, quan faltava no-
més un mes perquè es complissin 
els cinc anys de la seva mort i segons 
la normativa, ja es podia prendre 
una decisió amb prou perspecti-
va, EL PERIÓDICO va impulsar una 
campanya per demanar a l’alesho-
res alcalde, Xavier Trias, que retés 
homenatge a Rubianes amb un car-
rer. Aquella iniciativa va rebre en 

«Volem honorar 
l’humor crític amb el 
poder, que ens vacuna 
contra l’arrogància», 
assegura Pisarello
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El 1982, la projecció de Querelle al 
Festival de Cine de Sant Sebastià va 
escandalitzar una part del públic, 
el bo i millor de la burgesia donos-
tiarra, que va abandonar la sala al 
veure les primeres escenes d’ho-
mosexualitat explícita. El millor 
d’aquell succés, però, va ser que 
va donar peu a un afilat comentari 
escrit de Manuel Vázquez Montal-
bán (si la memòria no falla, perquè 
l’hemeroteca sí que ho fa), en què 
afirmava que aquells indignats es-
pectadors eren «ignorants que no 
sabien qui era Fassbinder tot i tenir 
diners com per saber-ho». Aques-
ta immersió als anys 80 ve al cas 
perquè va ser aquella dècada en 
la qual Pepe Rubianes va enlluer-
nar amb una llum inèdita l’escena 
cultural barcelonina i perquè, un 
cop arribada ara l’hora de dedicar-
li una placeta, no ha sigut possible 
decidir-ho per unanimitat. El PP se 
n’ha anat de la sala de projecció i 
hi ha votat en contra.

Dues obres de referència 

De Rubianes en canten excel·lèn- 
cies els amics (les viudes, s’autode-
nominen). També el seu públic re-
corda fragments complets dels 
seus espectacles i és capaç de reci-
tar-los com un parenostre. A viudes 
i espectadors els va fer riure, en la 
intimitat d’un bar o al teatre, però 
aquesta ciutat no reserva un racó 
al nomenclàtor als professionals 
de l’humor, Joan Capri, Jaume Pe-
rich, per citar-ne dos, sinó per un 
plus més que no s’ha de passar per 
alt.
 Abans que el nom de Pepe Ru-
bianes ocupés en solitari la mar-

quesina de la Cúpula Venus o de la 
Sala Villarroel, ja havia sigut part 
del repartiment d’un parell d’obres 
inoblidables i de referència del tea-
tre català, Antaviana, de Dagoll Da-
gom, i Operació Ubú, d’Els Joglars. 
Amb aquestes taules va estrenar en 
solitari Pay Pay el gener del 1983, i és 
un plaer rellegir ara la crítica que li 
va dedicar Joan de Sagarra, titulada 
premonitòriament Ha arribat Pepe 
Rubianes, en què destacava del xou 
que «no hi ha lluentons, ni barrets de 

CARLES COLS
BARCELONA

Artista sense lluentons
L’exigent crític Joan de Sagarra ja va intuir, després del primer 
espectacle que va veure d’ell a Barcelona, que Rubianes tenia un do 

tenia a la butxaca. Això segon no 
ho va fer mai, a menys que el con-
sell sagarrià fos només metafòric. 
Si així era, ho va fer de forma sobra-
da els anys següents. 

Cops d’efecte

No es passejava entre les butaques 
com Ángel Pavlovsky, una altra es-
trella solitària del moment, capaç 
de grapejar els pits de les especta-
dores i que els acompanyants li ri-
guessin la gràcia, però interactu-
ava amb el públic amb la mirada, 
amb el riure, i amb un algun cop 
d’efecte teatral impagable, com 
aquell en què recitava una llarga 
llista de persones a les quals dedi-
cava l’espectacle i, de cop, s’enca-
llava, com en un inoportú oblit del 
guió. Més d’un creia que el lapsus 
era autèntic. Rubianes rebobinava 
mentalment la frase i mirava de 
tornar-la a recitar, però arribava 
al mateix punt i tornava a quedar-
se en blanc. Llavors, quan la gent 
ja no sabia si riure, mirava a algun 
senyor del públic i se li encenia la 
llum. «Això, dedicat al puter…». I 
continuava.
 Rubianes es mereix un espai al 
carrer de la ciutat per com va tren-
car motllos als 80 i entrats els 90, 
però també pel que va venir des-
prés, quan ja era un artista indis-
cutible. Arribada aquesta etapa de 
la vida, d’un artista, per exemple 
un cantant de rock, s’espera que 
pugi a escena i rememori els clàs-
sics que el van fer cèlebre, perquè 
pocs compren l’entrada per l’úl-
tim disc. Rubianes era tot al con-
trari. D’ell s’esperava sempre algu-
na cosa nova. El que és digne d’ad-
mirar és que sempre responia a 
aquest repte. H

copa, ni musiquetes, ni res que dis-
tregui o enganyi l’espectador: Pepe 
en té prou amb el seu diminut mi-
cro enganxat a la solapa. En té prou 
amb la veu, el cos. I la seva gràcia i 
encant, que en té i ho sap». Algun 
altre crític va ser despietat, miop, 
vista l’estrella que va néixer aquell 
dia. Sagarra la va encertar amb el 
diagnòstic, i això que, malgrat tot, 
hi va posar alguns peròs, per exem-
ple la necessitat que algun director 
li marqués el ritme adequat i, sobre-
tot, que baixés de l’escenari i es bar-
regés amb els espectadors, que ja els 

Simulava quedar-se 
en blanc, mirava a un 
senyor del públic i 
deia: «Dedicat al 
puter...»

Abans d’actuar en 
solitari, va treballar 
en obres inoblidables 
com ‘Antaviana’ i 
‘Operació Ubú’

ben pocs dies un total de 20.000  
firmes de suport. Uns mesos més 
tard, el desembre d’aquell mateix 
any, un ple de l’Eixample va apro-
var amb els vots a favor de tots els 
grups municipals excepte el Par-
tit Popular que la placeta del davant 

del centre cívic Cotxeres Borrell re-
bés el nom de l’estimat humoris-
ta. Superar aquell famós «la unitat 
d’Espanya em sua la polla per da-
vant i per darrere», entre altres, era 
massa per a l’equip de Fernández 
Díaz. H
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