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● La plataforma Car-
que-o! proposa enfortir les
relacions entre artistes i
programadors dels territo-
ris del Principat, Aragó i el
Migdia-Pirineus. El pro-
jecte, finançat pels Fons
Europeus de Desenvolu-
pament Regional de la
Unió Europea, en el marc
del programa de coopera-
ció Interreg IVC, preveu
fins a mig milió d’euros

per al circ català. Cir-
que-o! durarà tres anys i té
un pressupost global d’1,6
milions d’euros.

L’Associació de Profes-
sionals del Circ de Catalu-
nya-La Central del Cric i
l’Escola de Circ Rogelio
Rivel intervenen en aquest
pla europeu, pensat perquè
tots els artistes professio-
nals del circ s’hi puguin
acollir en les diverses face-
tes.

El programa preveu un
festival itinerant que repe-
tirà pràcticament cartell en
una espai dels tres territo-
ris en tres caps de setmana
seguits. També es vol do-
nar formació en gestió cul-
tural als artistes que es
plantegen crear com-
panyia. Una altra línia de
col·laboració és finançar
residència (8.000 euros)
sense l’exigència d’una
estrena immediata, o bé

residència i producció
(fins a 23.000 euros).

Les activitats, de fet, co-
mencen del 19 al 21 de
juny amb una trobada de
programadors a les pobla-
cions de Mequinensa, Fra-
ga i altres poblacions de la
Franja. El compromís és
que hi hagi una vintena de
companyies dels tres terri-
toris i una vintena més de
programadors. El compro-
mís dels gestors munici-

pals és que contractin un
mínim d’un espectacle de
cada territori. És la manera
més eficaç de garantir les
gires de les companyies.

Marta Borreguero, co-
ordinadora de La Central
del Circ (instal·lada provi-
sionalment en una vela a
l’esplanada del Fòrum, en
espera que comencin les
obres de reforma a l’edifi-
ci conegut com la Gruta
del Fòrum), aposta perquè

aquest projecte impulsi les
diferents polítiques del
circ a Catalunya. De fet,
les residències i produc-
cions es poden fer tant a La
Vela de Vilanova i la Gel-
trú com a l’Ateneu Popu-
lar Nou Barris.

Els artistes que hi inter-
vinguin podran reforçar la
programació estable
d’aquests espais, a més de
donar oferta a les ciutats
amigues del circ.

La UE inverteix 500.000 euros perquè els artistes de circ
catalans es donin a conèixer a Aragó i el Migdia-Pirineus
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Les ballarines de La sonri-
sa etíope van obrir el foc
després d’una veu en off
d’en Pepe fent un recital
de benvinguda a «ladies,
gentleman, senyors amb
senyores, senyers amb se-
nyera ‘apa vinga!’». Un
urbi et orbi de Rubianes
que convertia autoritats i
gent del carrer en un grup
disposat a viure el record i
l’estimació d’un artista
que, tot i els seus estira-
bots i insults, es feia esti-
mar per la seva mirada
lliure. Les actrius (amb
aquell somriure en què
tant s’emmirallava el Pepe
fart d’escenaris i que es re-
fugiava a la poca ombra de
l’Àfrica) disposaven de
molts més metres d’esce-
nari que al Capitol. També
se sabia que en cap mo-
ment hi apareixeria en Pe-
pe, entre caixes, jugant-hi,
picant l’ullet als especta-
dors pels moviments ex-
travertits.

Va sortir emocionat
Carles Flavià. Confessant
que li havia arrencat l’úl-
tim somriure d’aquest de-
vessall de riallades.
Aquell dissabte a la tarda,
Flavià va visitar en Pepe
per últim cop. Tenia mal
de panxa i no trobaven la
manera de dur-lo al lava-
bo: «Háztelo encima, ya
tiraremos luego de la ca-
dena!» Un somriure humà
i dolorós del lúcid rostre
d’en Pepe. L’exmossèn,
examic d’en Pepe, marit
de l’excompanya de
l’amic, havia sortir amb
camisa ampla i vistosa
africana desenfadat, em-
penyent Llàtzer Moix. «Sí,

me l’he carregat jo», deia
el que va ser company de
sèrie de tele a Makinavaja.
Flavià va recordar la bona

relació entre la policia au-
tonòmica i la Guàrdia Ur-
bana.

Pavlovsky va recollir

petons i aplaudiments
(«tant que ens agraden als
artistes»). Els devia empa-
quetar per a en Pepe. El

millor regal per a un tras-
passat. El millor cel d’un
agnòstic. La cantant Mar-
tirio també va celebrar la

llibertat d’en Pepe. Perio-
distes com ara Manel
Fuentes, Xavier Sardà,
Andreu Buenafuente, Al-
bert Om i Xavier Sardà
també van recordar mo-
ments íntims. «Fitxar en
Pepe», es veu que posava
en una llibreta d’un jove
Buenafuente resident a
Reus i amb possibilitats de
promocionar a Barcelona.
El que més ha sorprès al
periodista és que «al Pepe
li importava tot tres co-
llons». L’actor, capaç de
fer riure dient les barbari-
tats més monstruoses i te-
nint sovint els fatxes en la
seva diana discursiva, va
fer mític un gest («l’heli-
còpter gallec» en paraules
de Buenafuente) per expli-
car el que fos «i li compra-
ves sempre!»

Pep Cruz, Lucrecia, Da-
goll Dagom, Comediants i
Tricicle, entre molts d’al-
tres, van voler actuar pel
record de Rubianes. Tocs
entranyables, amb sal
d’humor picant. I un esbu-
fec desolador.

Escatològic, imprevisi-
ble i amb un cor ferit pels
que van posar fi a la Repú-
blica i a un bon grapat de
poetes: García Lorca, An-
tonio Machado, Miguel
Hernández... amb el que
s’havia compromès a fer
una trilogia. Rubianes (ex-
plica el director de Dagoll
Dagom, Joan Lluís Bozzo)
ha tingut el privilegi de ser
un actor estimat generosa-
ment pel públic. Un ésser
popular. Sense eslògans ni
màrqueting. La conciliació
al Sant Jordi ho fa evident.
Rialles i plors alliberadors.

Rialles conciliadores amb Rubianes
Més de 14.000 persones omplen el Palau Sant Jordi en un sentit i còmic homenatge a l’artista mort fa tres mesos

● Fa tretze anys el pare Manel
Pousa tenia greus dificultats per
cubrir les despeses d’un esplai de
nou Barris. Amic de Carles Flavià,
se li va acudir la idea que, per un
any, ell i Pepe Rubianes fessin una
gala i que els beneficis ajudessin a
sufragar el deute. El que no s’espe-
rava és que espontàniament Flavià
i Rubianes se citessin per a més ga-
les. Tant que la llista d’actors no va
parar de créixer. I les sales cada
cop eren més grans. Al cel amb el
pare Manel, el nom que va acabar

● Pepe Rubianes va deixar amb un gest
molt agre els seus amics i els milers d’es-
pectadors que l’anaven a veure al Club Ca-
pitol de Barcelona. Quan va morir l’1 de

Un instant de la gala amb Ángel Pavlovsky, ahir a la nit, al Palau Sant Jordi. / ORIOL DURAN

JORDI BORDES / Barcelona

agafant el festival, és un dels pun-
tals més evidents de la solidaritat i
el desinterès d’un actor popular
com Rubianes. De fet, gràcies a la
cita prevista per aquest 2009, va
ser l’embrió de la gala Todos so-
mos Rubianes.

Ahir els ingressos es van desti-
nar a la Fundació Pare Manel i
també al projecte de la futura Fun-
dació Pepe Rubianes, un cop co-
bertes les despeses de la gala. Tots
els artistes van actuar de franc.
També bona part de les autoritats

març, els plors els van posar els amics i
companys d’escena i de militància com-
promesa, insubornables. Les flors, els es-
pectadors anònims a la porta del Capitol.
Ahir es van retrobar, els uns, dalt de l’esce-

nari, i els altres, escampats de cap a cap del
Palau Sant Jordi. Tot i que hi va haver pro-
testes perquè no se sentien prou bé els mo-
nòlegs dels actors des de les grades supe-
riors (van ser unes xiulades que no s’ente-

van voler pagar l’entrada. Entre al-
tres, el president del govern, José
Montilla; el conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras; l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu; la con-
sellera de Justícia, Montserrat Tura.
I d’altres. Com ara l’expresident i
exalcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, o una regidora de Villa
García d’Arousa (el poble natal del
galaicocatalà homenatjat), «la se-
nyora Coca», que va rebre la distin-
ció de Carles Flavià «que ningú re-
lacioni el nom amb el narcotràfic»

nien bé per què es produïen) la comunió va
ser plàcida. Pepe ho agrairia. En l’ambient
hi havia ganes de mirar-se la mort amb la
distància de l’humor. En Pepe no hauria
dubtat a riure-se’n. Lliure. Com sempre.

Els miracles del pare Manel


