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La jutge arxiva la causa
contra Rubianes per ultratge

RESOLUCIÓ JUDICIAL SOBRE UNES DECLARACIONS POLÈMIQUES

b

J. G. ALBALAT
BARCELONA

La sentència diu
que l’actor no va voler
ofendre Espanya en
un programa de TV-3

L
a jutge de Sant Feliu de Llo-
bregat, Mercedes Giménez
de Cisneros, ha arxivat la
causa oberta contra l’actor

Pepe Rubianes per unes polèmiques
declaracions pronunciades el 20 de
gener del 2006 al programa El Club
de TV-3. La magistrada pensa que les
seves paraules –es va referir a la «pu-
ta Espanya»– no van ser una provo-
cació ni volien ofendre ni menys-
prear Espanya com a nació.

Amb la resolució de sobreseïment
de les diligències, la jutge rebutja de-
cretar l’obertura de judici oral con-
tra Pepe Rubianes, per a qui la ma-
teixa Fiscalia del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya sol.licitava
una pena de 21.600 euros de multa
per un delicte d’ultratge a Espanya.
La jutge, alhora, desestima la preten-
sió de l’Associació per a la Defensa
de la Nació Espanyola, que va ser
constituïda dies després de l’emissió

del programa, que imputava a Ru-
bianes i al periodista Albert Om un
delicte de provocació o incitació a
l’odi contra una part de la població
per motius del seu origen.

La resolució d’arxivament deixa
clar que Albert Om, defensat per
l’advocat Wenceslao Tarragó, «ni va
encoratjar ni va censurar la inter-
venció del seu convidat» al progra-
ma que dirigeix, ja que la interven-
ció de l’actor va girar fonamental-
ment al voltant de l’estrena recent i
promoció de l’obra teatral de Rubia-
nes Lorca somos todos. Només en els
últims minuts, el presentador va fer
una sèrie de preguntes referides a al-
tres qüestions relatives a personat-
ges que havien passat abans pel seu
espai televisiu.

NO EXISTEIX PROVOCACIÓ / La jutge ex-
plica que les paraules de Rubianes,
que és representat per l’advocat Jor-
ge Navarro, no es poden qualificar
de provocació, ja que va ser una ma-
nifestació d’escassos 30 segons i «es-
pontània». Pel que fa al seu contin-
gut i context, afegeix, forma part de
la mateixa idiosincràsia de l’actor.
Per això, segons la instructora del
cas, no es pot dir que Rubianes pre-
tengués fomentar l’odi contra la na-

ció espanyola i una part de la pobla-
ció, ja que no tots els espanyols, pel
fet de ser-ho, poden sentir-se vícti-
mes d’aquesta suposada provocació.

La imputació de la fiscalia també
ha estat desmuntada. En aquest sen-
tit, la jutge explica que les expres-
sions de Rubianes «no van dirigides
a Espanya, nació», sinó a una con-
cepció diferent de la democràtica i

constitucional, «que en tenen deter-
minats grups d’individus». Recull
que l’actor, en posteriors entrevistes,
va aclarir que es referia a «l’Espanya
colpista de la guerra civil» i no a la
constitucional. Per això, insisteix la
magistrada, no hi ha ofensa ni ul-
tratge a Espanya sinó un exercici per
part de l’actor «dels seus drets a la
llibertat d’expressió i ideologia».H

ARXIU / QUIM ROSER

33 Pepe Rubianes i Albert Om, al jutjat el 8 març del 2006.

l’entrevista
LES FRASES
DE LA QUERELLA

ENTREVISTA DEL PERIODISTA
ALBERT OM AMB RUBIANES
EMESA EL 20 DE GENER DEL
2006 A ‘EL CLUB’ (TV-3).

Om: Un dia va venir Josep Piqué
i li vaig preguntar: ¿Pensa que la
unitat d’Espanya està en perill?
Rubianes: A mi la unitat
d’Espanya em sua la polla pel
davant i pel darrere... Que es
fiquin Espanya pel puto cul a
veure si els explota a dins i els
queden els ous penjant dels
campanars.
(aplaudiments)
Rubianes: Que se’n vagin a
cagar a la puta platja amb la
puta Espanya.
Om: Ha quedat clar.
Rubianes: Que des que vaig
néixer he conviscut amb la puta
Espanya. Que se’n vagin a la
merda amb el país i no toquin
més els collons; segueixi sisplau.


