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Delaplateaalsescons
El veto a Rubianes arriba a l’escenari polític, des del qual el PSOE i el PP coincideixen a
demanar la dimissió de la regidora popular a Madrid, Alicia Moreno, afí a Ruiz-Gallardón

CENSURAALMÓN
TEATRAL
David Portabella
MADRID

El clima d’agressions ver-
bals i amenaces que ha aca-
bat vetant l’obra de Pepe
Rubianes Lorca eran todos
al Teatro Español va saltar
ahir dels escenaris per des-
embocar abruptament en la
batalla política. El PSOE va
demanar la dimissió de la
regidora madrilenya de les
Arts, Alicia Moreno –estre-
ta col·laboradora d’Alberto
Ruiz-Gallardón–, i del di-
rector del teatre, Mario Gas;
el PP, per la seva banda, va
exigir a la regidora que
abandoni el govern d’Alber-
to Ruiz-Gallardón si està a
disgust amb la retirada de
l’obra de Rubianes i amb la
línia política dels populars.

L’endemà que Gallardón
sentenciés breument que
“no hi hauria contractació ni
actuació” de Rubianes, la re-
gidora de les Arts a l’Ajunta-
ment de Madrid, Alicia Mo-
reno, va oferir la seva versió
dels fets. En una comparei-
xença precisament per do-
nar a conèixer la temporada
escènica madrilenya, More-
no es va declarar superada
pelclimad’agressionsverbals
i amenaces dels grups extre-
mistes. “Quan ahir [per
abans-d’ahir]vaigparlaramb
Pepe Rubianes em vaig sen-
tir realment espantada, com
no ho havia estat mai, i vaig
pensar que tot plegat se’ns
estava escapant”, va relatar.

La regidora, filla de l’ac-
triu catalana Núria Espert i
estreta col·laboradora de

Alicia Moreno, regidora de les Arts, i Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, davant La Cibeles en una imatge d’arxiu ■ ÁNGEL DÍAZ

Dos dies després
Gallardónguarda
unescrupolós
silenci inoha
desmentit que
vetés Rubianes

Gallardón, va negar que es
pugui parlar d’un veto de
l’Ajuntament.

Sobre un dels punts fos-
cos del veto, si Gallardón ja
coneixia el comunicat de re-
núncia de Rubianes quan va
avançar que l’obra no es re-
presentaria, la regidora
sosté que “l’alcalde ho
sabia”. “Jo l’hi vaig dir, i li
vaig comunicar que no tení-
em les paraules de Pepe Ru-
bianes; per això no va dir
res més i es va remetre a les
meves explicacions”, es va
excusar Moreno per expli-
car la conducta de Gallar-
dón, que dos dies després

guarda encara un escrupo-
lós silenci i no ha fet cap es-
forç per desmentir que hagi
vetat Rubianes.

Alicia Moreno es va mos-
trar preocupada pel caire
que han pres pels esdeve-
niments. En concret, es va
mostrar contrariada per
les amenaces rebudes els
últims dies. “No és lògic
que les paraules s’usin per
instigar. Ja n’hi ha prou. A
on hem arribat?”, es va
preguntar. El clima de cris-
pació i amenaces va provo-
car inseguretat i preocu-
pació, fins al punt que exis-
tia un dubte raonable

sobre les condicions en què
es podia produir l’estrena
de Lorca eran todos, pre-
vista per al 19 de setem-
bre. Moreno va explicar
ahir que ha rebut cente-
nars de trucades i correus
electrònics amenaçadors.

Mas critica Ruiz-Gallardón
En l’àmbit català, el presi-
dent de Convergència i Unió,
Artur Mas, va ironitzar sobre
la postura d’Alberto Ruiz-Ga-
llardón, el qual “s’ha passat la
vida donant-nos lliçons als
catalans que som gent tanca-
da, de mentalitat estreta,
només preocupats per la

identitat i la llengua”, i consi-
derant, segons Mas, que els
madrilenys són “cosmopoli-
tes, universals, oberts, de
mentalitat flexible”. Els es-
deveniments de les últimes
hores han provocat que Mas
estigui “al·lucinat pel cos-
mopolitisme” de l’alcalde de
Madrid. Un cosmopolitisme
que el líder de CIU posa en
dubte i que entén, va expli-
car, que es manifesta de la
següent manera: “Quan no
els agrada una determinada
expressió tanquen amb
pany i clau els teatres”. Mas
va exigir “més respecte a la
llibertat d’expressió”. ■

Fisas discrepa de Piqué
El conseller d’Aguirre
defensa la llibertat
de Rubianes en
contra del PP català
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Totes les veus del PP van co-
incidir ahir a valorar el veto
a Pepe Rubianes, però ho
van fer amb un accent dife-
rent. Mentre el conseller de
Cultura del govern d’Espe-

ranza Aguirre, el català
Santiago Fisas, defensa que
hauria de prevaler “el res-
pecte a la llibertat d’expres-
sió”, curiosament el líder del
PP català, Josep Piqué, con-
sidera que Rubianes “ha
d’assumir les conseqüènci-
es dels seus propis actes”.

Fisas, antic dirigent del
PP català que va ser candi-
dat a l’alcaldia de Barcelona,
va contradir frontalment el
discurs del seu partit i del
seu referent català. “S’ha de

respectar la llibertat d’ex-
pressió”, va sentenciar. I va
desenvolupar el seu raona-
ment: “Però aquesta lliber-
tat d’expressió té també uns
límits i s’ha de ser conscient
que amb diners públics s’ha
de procurar no ofendre
certs sentiments”. “No és
fàcil, i en el punt intermedi
és on hi ha la virtut”, va afe-
gir finalment Fisas per aca-
bar de donar la seva opinió.

En un sentit diametral-
ment oposat es va expres-

sar el líder del PP català,
que sosté que “una cosa és
la llibertat d’expressió i una
altra és que en un mitjà de
titularitat pública es puguin
arribar a dir els disbarats
que ell va dir”. Davant això i
a pesar que Rubianes s’ha
disculpat en més d’una oca-
sió aclarint que es referia al
sector d’Espanya ranci i an-
tidemocràtic, Piqué manté
que l’única cosa que li queda
ara és “assumir les conse-
qüències dels seus actes”.■

Santiago Fisas, conseller de Cultura de la Comunitat de
Madrid, discrepa frontalment del discurs del seu partit ■ EFE


