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‘Volver’ opta al
premi del cine
francès al millor
film estranger

c

EL PERIÓDICO
PARÍS

CINE I GUARDONS

L’Acadèmia del Cine
francès ha seleccionat

Volver, de Pedro Almodóvar, entre
els candidats al premi César al
millor film estranger de l’any,
guardó que el cineasta manxec ja
ha aconseguit en tres ocasions
(amb Tacones lejanes, Todo sobre mi
madre i Hable con ella). La pel.lícu-
la espanyola s’haurà d’enfrontar
amb Babel, d’Alejandro González
Iñárritu; The Queen, de Stephen
Frears; Brokeback Mountain, d’Ang
Lee, i Little Miss Sunshine, de Jo-
nathan Dayton i Valerie Faris.

Indigènes, de Rachid Boucha-
reb; Ne le dis à personne, de Gui-
llaume Canet, i Lady Chatterley, de
Pascale Ferran, són els films amb
més nominacions (nou cada una).
Els premis s’entregaran el dia 24
que ve.<

L’acusació demana que l’actor pagui 21.900
euros per les seves paraules de fa un any a TV-3

La fiscalia acusa
Rubianes d’«ultratges
a Espanya»

c

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

TEATRE I CONFLICTE

L’actor gallec establert a
Catalunya Pepe Rubianes

està un pas més a prop d’anar a judi-
ci. El fiscal que investiga el cas consi-
dera que quan fa un any va dir la
frase «que es fiquin Espanya pel pu-
to cul», en una entrevista televisiva,
va cometre «un delicte d’ultratges a
Espanya» perquè va vulnerar l’arti-
cle 543 del Codi Penal. En el seu es-
crit, entregat al titular del jutjat
número 5 de Sant Feliu de Llobre-
gat, el fiscal proposa que s’arxivi la
querella contra Albert Om, conduc-
tor d’El Club, el programa de TV-3 en
què Rubianes es va despatxar.

L’article 543 estableix que «les
ofenses o ultratges de paraula, per
escrit o de fet a Espanya, a les seves
comunitats autònomes o als seus
símbols o emblemes, efectuats amb
publicitat, es castigaran amb la pena
de multa de 7 a 12 mesos». En la se-
va petició, el fiscal argumenta que
Rubianes va actuar «amb evident
ànim d’ofendre i menysprear la na-
ció espanyola». La multa que sol.lici-
ta és de 60 euros diaris durant un
any, cosa que suma 21.900 euros.

q DUES QUERELLES
El mateix raonament és el que apa-
reix a la querella criminal presenta-
da el 31 de gener del 2006 per la
Fundación para la Defensa de la Na-
ción Española (Denaes) contra el
còmic i que va donar origen a la in-
vestigació. No obstant, el fiscal no
aprecia un altre argument d’aquesta
querella, que acusa Rubianes d’«inci-
tar a l’odi racial», un delicte que pre-
veu penes d’1 a 3 anys de presó.

Denaes, que va néixer el gener del
2006, està presidida per Santiago
Abascal, un dirigent del PP basc, i té
entre els seus patrons d’honor el ma-
gistrat del Tribunal Suprem Adolfo
Prego de Oliver, el sociòleg Amando

de Miguel, el vicepresident primer
del Parlament Europeu, Aleix Vidal
Quadras, i l’excap de la Casa Reial
Sabino Fernández Campo.

Rubianes, que és a Etiòpia i prefe-
reix guardar silenci, s’enfronta a
una segona querella criminal, la
d’un ciutadà que l’acusa d’injúries i
insults. L’advocat de l’actor, Jorge
Navarro, ha recorregut davant
l’Audiència Nacional l’admissió a
tràmit de la querella de Denaes,
però la seva petició d’arxivar el cas
pot trigar mesos a resoldre’s. Navar-
ro va declarar que aquest cas és un
judici a la llibertat d’expressió i va
assegurar que no existeixen judicis
per ultratge a Espanya fora de l’àm-
bit relacionat amb ETA.<

ELS FETS

UNA ENTREVISTA VA
OBRIR LA POLÈMICAç

El 20 de gener de
2006, en una entre-

vista a El Club, de TV-3, Pepe
Rubianes va enviar «a la mer-
da» l’Espanya que demonitza-
va Catalunya a causa de l’Es-
tatut. El Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC) va dema-
nar a la cadena que s’excusés
per antena. La direcció de
TV-3 s’hi va negar, però va
acabar cedint el 31 de gener.
Aquell dia, la fundació Denaes
va interposar una querella cri-
minal contra l’actor i contra el
periodista Albert Om. El 8 de
març, van declarar davant el
jutge, acusats d’incitar l’odi
entre els espanyols. A la tar-
dor, l’actor es va veure obligat
a anul.lar l’estrena de l’obra
Lorca eran todos al Teatro Es-
pañol de Madrid. Finalment es
va representar, entre protes-
tes ultres, a l’Auditori de Co-
missions Obreres.

33 Pepe Rubianes, a Barcelona, el febrer del 2006.
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