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L'escriptor Víctor Gay Zaragoza
descobreix en la novel·la El defen-
sor, presentada ahir a Barcelona,
que el president de la Generalitat
Lluís Companys, afusellat l'octubre
del 1940, era parent del jove ad-
vocat defensor que li van assignar,
Ramon de Colubí, un militar na-
cional i conservador, que va lluitar
a la guerra al costat de Franco, però
que va intentar salvar la vida del
polític català.

Gay Zaragoza va explicar que, a
partir d'un fet casual –trobar a
casa de l’avi de Marilú Colubí una
fotografia de l'advocat– va co-
mençar a investigar la seva vida i
la seva relació amb Companys, fins
a trobar-se que els besavis de tots
dos eren germans i els seus avis,
cosins germans.

Considera l'escriptor que els
dos protagonistes de la seva no-
vel·la, que defineix com una obra
de ficció basada en fets reals, van
acabar sabent que «eren de famí-
lia, però ho van voler amagar»
per les conseqüències que hauria
tingut en l'època si s'hagués sabut.

Marilu de Colubí, que actual-
ment resideix a Barcelona però que
ha passat part de la seva vida a Ve-
neçuela, on es va exiliar el seu

pare, va explicar que aquest mai
parlava de la seva relació amb
Companys, encara que sí va reve-
lar que «sempre es va sentir molt
incomprès pels dos bàndols de la
guerra».

També ha indicat que des de pe-
tita va aprendre que «ni admiració
per Franco, ni pel franquisme ni
cap al Rei» i va afegir que el pen-
sament del seu progenitor va aca-
bar sent «totalment diferent al
que l'havia portat a lluitar» durant

el conflicte bèl·lic amb els fran-
quistes.

Tampoc amaga que a la casa
d'una germana que viu a Miami
(EUA) hi ha tota la documentació
que va utilitzar durant el procés a
Companys i que el desig de la fa-
mília és que algun dia aquests lli-
galls es guardin a l'Arxiu Nacional
de Catalunya.

Marilu de Colubí va dir que
durant anys el seu pare va portar
uns botons de puny que li havia re-
galat Companys, en agraïment pel
seu treball com a advocat defensor
abans de ser afusellat, i que «és l'ú-
nic que s'ha perdut d'aquell pe-
ríode, ja que en un viatge al Perú
els hi van robar».

En la novel·la, editada per Suma
de Letras i Columna, Gay Zarago-
za, basant-se en documents, re-
construeix la relació que van es-
tablir els dos homes i destaca que
De Colubí, posant en risc la seva
vida i la seva carrera, va lluitar «fins
a l'últim moment», fins i tot en-
viant un telegrama a Francisco
Franco, perquè tinguessin cle-
mència i no s'afusellés el president
català. L'escriptor barceloní sosté
que, de l’experiència, el jove ad-
vocat va emergir com una perso-
na nova.
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Un llibre revela el parentiu
entre Companys i el seu
advocat Ramon de Colubí
Víctor Gay Zaragoza publica «El defensor», novel·la de fets reals

L'obra Andrei Rublev (Una pa-
nicografia), que s'estrenarà di-
umenge en el festival Temporada
Alta, proposa una reflexió sobre el
poder de la imatge i la manera
com s'ha desvirtuat a la societat ac-
tual des d'un repàs a la creació del
pintor dels frescos de la catedral de
l'Assumpció del Kremlin.

El director del muntatge, To-
más Aragay, considera que el món
actual, amb tanta presència d'i-
matges, l'únic que es pretén és
«vendre i capturar».

«Aquí proposem una visió més
reflexiva, tornar a mirar a través del
passat», va dir Aragay, qui recorda
que Rublev va rebre l'encàrrec de la
catedral del Kremlin «en plena gu-
erra entre tàrtars i russos i es va
plantejar per què pintar icones

amb les escenes tan impactants que
hi havia fora». Una de les creadores
i intèrprets de l'espectacle, la va-
lenciana Sofía Asencio, analitza
també la seva proposta com una
anàlisi de l'actualitat des del passat
i precisa que, ara, hi ha «una so-
breexplotació de les imatges que
provoca que perdin sentit».

Els elements amb els quals la

companyia Societat Doctor Alon-
so treballa en aquest muntatge són
la dansa, però també la pel·lícula al
respecte d'Andrei Tarkovsky, pro-
jeccions de pintures i el so.

Andrei Rublev (Una panicogra-
fía) és una coproducció dels festi-
vals Temporada Alta i Alt de Vigo i,
després de l'estrena a Girona, està
prevista una gira.
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«Andrei Rublev (Una panicografia)»
reflexiona sobre el poder de la imatge
Temporada Alta estrena

l’obra basada en el pintor
dels frescos de la catedral
de l’Assumpció del Kremlin



Víctor Gay Zaragoza.
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Assajos a la sala La Planeta de l’obra de la companyia Doctor Alonso. 
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