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‘Tango fire’
TEATRE VICTÒRIA (21.00)

L’espectacle repassa la història 
del tango, des de les coreografies 
més tradicionals fins a les més 
modernes i acrobàtiques.

L’esperit de Rubianes inunda
el Sant Jordi d’humor i emoció 

Uns 15.000 espectadors van acomiadar el còmic 
en una festa amb una vintena d’artistes convidats

El xou benèfic va intercalar breus monòlegs, 
imitacions i cançons amb imatges de l’actor

J. C. SORRIBES / I. FERNÁNDEZ
BARCELONA

V
a ser el bolo més multitu-
dinari de Pepe Rubianes. 
Uns 15.000 espectadors 
van abarrotar el Palau Sant 

Jordi en una nit per a la nostàlgia, per 
a l’emoció i per al riure. Tots, amics i 
col·legues, van voler estar en l’home-
natge dirigit per Joan Lluís Bozzo i 
Pep Molina. Rubianes somos todos va 
comptar amb múltiples intervenci-
ons d’artistes convidats i imatges del 
còmic, que va morir l’1 de març.
 La veu de Pepe va retronar quan la 
gent encara s’estava acomodant als 
seients. «Bona nit, senyores i senyors, 
senyores amb ganes de senyors, se-
nyors que passen de senyores...» I 
així, un dels seus habituals preàm-
buls. L’escenari es va il·luminar amb 
una enorme foto del protagonista i 

el públic enviés petons a Rubianes. 
«Tots anirem cap allà, però encara 
no», li va deixar anar al seu amic.
 Manel Fuentes va ser el primer a 
imitar Rubianes. «Posaré les meves 
paraules amb la seva veu», va apun-
tar, recordant com va entrar Rubi-
anes a la seva vida. «Van seguir ho-
res i hores de conversa, moltes a ho-
res intempestives. Encara hi somio». 
Fuentes va dir que no ha esborrat el 
seu número de mòbil, i que no des-
carta que algun dia li truqui per dir-
li: «Per un dia que la dinyo no em do-
neu el Català de l’Any». El gag es va 
fer realitat amb una conversa telefò-
nica que va concloure amb una peti-
ció de Rubianes perquè li paguessin 
la hipoteca «perquè no vull quedar 
malament amb La Caixa. Fuentes va 
compartir escena amb Xavier Sardà 
recordant aventures africanes.

HOMENATGE A UN CÒMIC POPULAR

la immediata aparició de cinc balla-
rines de La sonrisa etíope, l’últim es-
pectacle de l’actor.
 Aquest inici festiu va anar seguit 
de l’entrada dels primers convidats: 
el més veterà (Llàtzer Escarceller, en 
cadira de rodes) i un dels seus amics 
de l’ànima, Carles Flavià, a qui li va 
correspondre obrir els monòlegs. 
Va recordar la generositat del seu 
col·lega –«m’ho pagava tot»– i la seva 
capacitat de seducció. Flavià no va 
tenir cap problema a recordar que 
Lucila, la seva parella els últims 20 
anys, havia estat abans la dona de 
Rubianes. «Quan l’hi vaig dir, es va 
posar a riure i em va deixar anar: ‘Tu 
mateix», va explicar l’exsacerdot.
 Va arribar després el poètic mo-
ment d’Ángel Pavlovsky, ple de ten-
dresa. Vestit d’un verd enlluerna-
dor amb un barret arbori, va fer que 33 Les ballarines de La sonrisa etíope, l’últim espectacle de l’actor.
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33 D’esquerra a dreta: Carles Flavià i Llàtzer Escarceller (en cadira de rodes); Lucrecia i Ángel Pavlosvky, tots sota la imatge gegant de Pepe Rubianes, ahir a la nit al Sant Jordi.
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