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 SUSPENSIÓ POLÈMICA | LA DECISIÓ 

Rubianes, obligat a anul.lar el seu espectacle a 
Madrid 

• L'actor renuncia a estrenar-hi 'Lorca eran todos' per pressions de la dreta 

 
 

L'actor Pepe Rubianes s'ha vist obligat a suspendre el 
muntatge teatral Lorca eran todos, del qual és director, 
i que s'havia d'estrenar el 19 de setembre que ve al 
Teatro Español de Madrid. Les raons esgrimides per 
l'artista al.ludeixen "a l'agressiu i desmesurat 
ambient --en un tronat atemptat a la llibertat 
d'expressió-- que un determinat sector està 
creant" contra les representacions. 
Amb aquestes paraules, emeses a través d'un 
comunicat, Rubianes va intentar desmarcar-se de la 
polèmica creada ahir al matí després de les 
declaracions fetes per l'alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, després de la Junta de Govern municipal, en 
les quals quedava clar el veto per part del consistori 
madrileny a l'obra sobre el poeta granadí. 
"L'ajuntament no contractarà Pepe Rubianes i, 
per tant, no actuarà al teatre de propietat 
municipal", va dir l'alcalde. 
 
"DECISIÓ COHERENT" 
El vicepresident primer i portaveu de la Comunitat de 
Madrid, Ignacio González, es va mostrar satisfet amb la 
decisió al valorar-la com a "coherent i lògica tenint 
en compte l'actitud de l'actor". Una actitud que es 
remunta al gener d'aquest any i que al.ludeix a 
l'entrevista realitzada per Albert Om a TV-3 en què 
l'actor carregava amb paraules grolleres contra la 
unitat d'Espanya. 
Les posteriors disculpes que Rubianes va fer davant 
d'un jutge i del públic en general amb una intervenció 
en un altre programa de televisió no han servit de res. 
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Pepe Rubianes.  

Una imatge de l'estrena 
a Barcelona del 
muntatge Lorca eran 
todos, suspès ahir a 
Madrid. MARINA 
VILANOVA  
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I N F O R M A C I Ó N  

 - Tàrrega rebutja 
la censura soferta 
per 'Lorca eran 
todos'  
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confusió 
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A L T R E S  W E B S  D E L  G R U P O  Z E T A  

El portaveu de l'entitat autònoma va deixar clara la seva postura contra l'artista: "És 
impresentable i intolerable que l'actor pretengués amb els diners de tots beneficiar-
se de contractacions en espais públics". Això, va dir, és inadmissible "en una persona 
que es dedica a insultar Espanya i els espanyols". 
El grup municipal d'IU no va trigar a mostrar el seu desacord amb la decisió i va qualificar de 
"censor" l'alcalde. "És una actitud inadmissible i inquisitorial privar els madrilenys 
d'una obra teatral" per unes declaracions desafortunades. 
No obstant, Mario Gas, director del teatre implicat, va voler aclarir que en cap moment havia 
rebut trucades des de l'Ajuntament de Madrid, ni per part de Ruiz-Gallardón ni d'Alicia Moreno, 
regidora de les Arts, que l'obliguessin a cancel.lar l'espectacle. El director va assenyalar que la 
decisió havia estat presa, únicament i exclusivament, per Pepe Rubianes. 
De fet, Gas va explicar que l'actor ja li havia comunicat la seva intenció de retirar, cansat de les 
pressions, Lorca eran todos del programa de la temporada de l'Español dimecres a la tarda, 
abans que l'alcalde fes les polèmiques declaracions d'ahir. 
 
POSSIBLE DIMISSIÓ 
La situació creada va fer que Gas es plantegés ahir la dimissió del seu càrrec. El director va 
explicar que no demorarà gaire una decisió després de reflexionar sobre les conseqüències del 
que ha passat. Pel responsable del Teatro Español el més preocupant és la situació de 
"fragilitat de la llibertat d'expressió" que suposa aquesta cancel.lació. 
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, també va defensar als passadissos del Congrés el dret 
dels artistes a expressar-se en llibertat, però va recordar que aquest gremi també està subjecte 
"als mateixos límits de l'Estat de Dret que qualsevol altre ciutadà". 
Gas, que es va mostrar "trist i afligit pel que ha passat", va reflexionar sobre les 
conseqüències de la suspensió: "Potser és veritat que segueixen existint dues Espanyes i 
que aquella que va acabar amb la vida de Lorca segueix amagada". El director va 
rebutjar també l'atac personal i sense sentit contra l'actor. "Rubianes ja ha deixat clar que 
se sent orgullós de ser un espanyol democràtic". 
La Unió d'Actors va fer també públic, a través del seu secretari Jorge Bosso, el seu rebuig a 
aquesta cancel.lació: "La suspensió de qualsevol obra de teatre s'hauria d'atenir sempre 
a criteris artístics i no polítics". Gas va confirmar, finalment, que l'edifici continuarà tancat 
durant els dies en què estava prevista la representació de l'espectacle. "És --va acabar dient-- 
l'única forma de donar algun sentit a la situació creada". 
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