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LafiscaliaacusaRubianesde
delicted’ultratgeaEspanya
| Demana que l’actor pagui una multa de 21.600 euros per referir-se a la unitat d’Espanya amb
termes escatològics | La querella la va presentar la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola
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“Que es fotin Espanya pel
puto cul a veure si els ex-
plota a dins i els queden els
ous penjant del campanar”.
Poc s’imaginava l’actor
Pepe Rubianes que la res-
posta que va donar a la pre-
gunta “Vostè creu que la
unitat d’Espanya està en
perill?” el 20 de gener del
2006 al programa El club de
TV3 provocaria tanta polè-
mica. Pocs dies després del
programa, la Fundació per
a la Defensa de la Nació Es-
panyola, que té entre els
membres més destacats
Aleix Vidal-Quadras i
Amando de Miguel, va pre-
sentar una querella contra
l’actor al·legant que les
seves paraules comporta-
ven un delicte. Ahir la fisca-
lia va sol·licitar una multa
de 21.600 euros per un de-
licte d’ultratge “en referir-
se amb termes escatològics
a la unitat d’Espanya”.

En els seus escrits provi-
sionals, la fiscalia expressa
que les paraules de l’actor
en el programa d’Albert Om
pretenien “ofendre i menys-
prear la nació espanyola”,
per la qual cosa sosté que va
incórrer en un delicte pre-
vist per l’article 543 del
Codi Penal que es castiga
amb multes de set a dotze
mesos. La fiscal, que repro-
dueix en l’escrit les expres-
sions escatològiques de

l’actor en aquella ja famosa
entrevista, sol·licita per a
l’imputat una multa diària
de 60 euros durant dotze
mesos, cosa que equival a
21.600 euros. A més, de-
mana que, en cas que
l’actor sigui condemnat, es
publiqui la sentència.

“Que se’n vagin a cagar a
la puta platja amb la puta
Espanya”, va dir Rubianes
en l’entrevista d’Albert Om.
La querella de la Fundació
per a la Defensa de la Nació
Espanyola també en feia
responsable el presentador,
que haurà de comparèixer
com a testimoni, però en
aquest cas la fiscalia ha de-
manat que se n’arxivi la
causa perquè “no hi ha
motiu per acusar-lo com a
autor o còmplice”.

En termes similars als de
Rubianes, però per referir-se
a Catalunya, es va expressar
Iván Tubau, un dels anome-
nats intel·lectuals espanyo-
listes que van recolzar la pla-
taforma que va donar lloc al
partit Ciutadans. Ho va fer
al setembre en l’acte de pre-
sentació de la candidatura
d’Albert Rivera en les elecci-
ons al Parlament. “La nació
catalana em sua la polla. Que
es fotin Catalunya pel cul, a
veure si els exploten els ous
i els queden penjant del
campanar”. Tot i que des de
diverses instàncies se li ha
demanat una rectificació,
com a Rubianes, Tubau en-
cara no ho ha fet. ■L’actor Pepe Rubianes en un acte al Teatre Municipal d’Olot ■ CLICK ART FOTO
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El silenci
d’Esquerra

Finalment sembla
que el Reagrupa-
ment de l’exconse-

ller Carretero no veurà la
llum a temps per a les
eleccions municipals.
Aquest ha estat el darrer
capítol, fins ara, de
l’onada de desconcert
que recorre els sectors
més recalcitrants de
l’electorat d’ERC arran
de la total sintonia que
mostra la direcció repu-
blicana amb el govern
Montilla. La maror que
recorre aquest grup
culpa Carod-Rovira i
Puigcercós d’haver re-
nunciat al seu ideari per
acabar fent seguidisme
del PSC. Es parla de clau-
dicació i renúncia.

Certament, el silenci
actual d’Esquerra pot
semblar incomprensible,
però té les seves raons. La
principal és electoral. Els
dirigents d’ERC han entès
el seu retrocés en les pas-
sades eleccions autonò-
miques com un vot de cen-

sura a la seva actitud du-
rant la passada
legislatura. El 2006 ERC
va perdre el suport de la
part menys ideològica de
l’electorat aconseguit
tres anys abans. Aquests
van decidir abandonar
ERC, tal com quedà de
manifest en el referèn-
dum estatutari, en què
optaren pel vot afirmatiu.

Aquest és el vot que els
dirigents republicans
volen recuperar en les
eleccions municipals, i la
manera de fer-ho és adop-
tant un to més moderat,
que els fa aparèixer com
una força fiable i lleial, i
no com una colla d’eixele-
brats maldestres. Tanma-
teix, hi hauria una altra
raó que explica el seu
baix perfil actual. La bon-
dat dels resultats de les
autonòmiques va evitar
que es decantés la pugna
pel control intern de l’or-
ganització entre Josep-
Lluís Carod-Rovira i Joan
Puigcercós. L’aparell del
partit, que controla el se-
cretari general, no va
poder acabar amb el pre-
sident, de manera que
deixà l’organització en un
impàs a l’espera del prò-
xim congrés. El gran be-
neficiat de tot plegat és el
president Montilla. ■
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El 2006 ERC va perdre
el suport de la part
menys ideològica del
seu electorat

Montilla i Mas mantenen un pols pel
rol de CiU al desplegament de l’Estatut
| La federació no
participarà en el
fòrum de debat
proposat pel tripartit
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L’exigència de CiU de parti-
cipar en les comissions bi-
laterals que han de desple-
gar l’Estatut està desembo-
cant en un pols obert entre
el president José Montilla i
el líder de CiU, Artur Mas.
Mentre el primer s’empara
en el text de l’Estatut per
assegurar que l’oposició no
té cabuda en aquestes co-
missions governamentals,
des de les files nacionalistes
s’apunta cada cop amb més

força que la federació re-
butjarà participar en el con-
sell que dijous va oferir el
president a Mas.

Aquest consell per a l’im-
puls i el desplegament esta-
tutari tindria, segons la pro-
posta de Montilla, un caràc-
ter de “fòrum de debat” i el
seu objectiu seria donar un
espai on els grups de l’opo-
sició poguessin fer sentir la
seva veu abans que el go-
vern català s’assegués a ne-
gociar amb l’Estat en la co-
missió bilateral. Això sí, el
president va deixar clar que
finalment les decisions les
prendrà l’executiu.

“L’esperit i la lletra de
l’Estatut” tanquen a l’oposi-
ció la porta a les comissions
bilaterals Estat-Generalitat

que han de desenvolupar el
nou text. Aquest era l’argu-
ment esgrimit ahir per
Montilla en una entrevista
a COMRàdio per explicar
l’exclusió de CiU d’aquest

àmbit, on, segons el presi-
dent, fins ara l’oposició, tot
i participar-hi, tenia un
paper de “convidat de
pedra”. Montilla va titllar de
“ridícul” el debat plantejat

pels nacionalistes sobre la
seva presència a les comis-
sions i, després d’apel·lar al
“sentit comú” per explicar
que en quedin exclosos, va
argumentar que tampoc el
govern de Madrid acudirà a
les reunions acompanyat
del PP o Coalició Canària.

Pel líder de CiU, la pro-
posta resulta “claríssima-
ment insuficient”, segons
va assegurar al matí a Tor-
redembarra. La federació
nacionalista ha deixat per
dilluns que ve la presa de
decisió definitiva, però de
moment l’opinió majorità-
ria a la federació s’inclina
per rebutjar l’oferiment del
president de crear un nou
consell. Aquestes veus
aposten per fer un segui-
ment del procés des de fora
de les comissions. Mas ja
va denunciar ahir que en
aquesta negociació “Mon-
tilla tindrà una actitud
d’acomodar-se i no alçar la
veu al PSOE”. ■

José Montilla i Artur Mas al Palau de la Generalitat dijous
passat ■ JOSEP LOSADA


