
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA 
D’UNITAT POPULAR - AMUNT PER EXIGIR LA 
LLIBERTAT DE PABLO HASÉL, músic empresonat. 

 
Pablo Rivadulla Duró, més conegut com a Pablo Hasél, ha estat empresonat, condemnat 
per l’Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i la policia a 
través de les lletres de les seves cançons. 

La persecució a la feina de Hasél ve de lluny, però. El 2011 ja va ser arrestat i dut a declarar 
a l’Audiència Nacional i el 2014 fou jutjat a l’Audiència i condemnat a dos anys de presó per 
les cançons “Libertad presos políticos” i “Muerte a los Borbones”. Més endavant va ser 
denunciat per insults a l’alcalde de Lleida i en una altra ocasió per suposadament empènyer, 
insultar i ruixar amb un netejador un periodista de TV3 en una tancada a la universitat. El 
2018 fou jutjat de nou per delictes d’apologia del terrorisme, calúmnies i injúries a la Corona 
i a les institucions de l’estat per les lletres de les seves cançons. 

En els darrers anys hem assistit a una deriva autoritària a l’Estat espanyol que ha portat a 
restringir de manera preocupant entre d’altres el dret fonamental a la llibertat d'expressió, 
recollit a l'article 20 de la Constitució Espanyola. Això s’ha produït jurídicament per dues 
vies. A través de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 març, de protecció de la seguretat 
ciutadana, la «llei mordassa» que fou aprovada pel PP, com a forma de dissuadir de 
l'exercici del dret fonamental a la manifestació, a través de multes de caràcter administratiu 
que, tal com reflecteixen alguns informes d'organitzacions en defensa dels drets humans, 
han tingut un efecte desmobilitzador entre la ciutadania. La segona via que emmordassa i 
reprimeix la llibertat d'expressió, és la via penal. A través de l'aplicació de determinats 
articles del Codi Penal es criminalitzen conductes com enviar missatges a través de les 
xarxes socials, cantar rap (no oblidem l’exili de Valtonyc), utilitzar la imatge d'un Crist i 
publicar-la en xarxes socials, manifestar-se mitjançant una performance a manera de 
processó reclamant la igualtat de les dones en la societat, criticar el Rei, silenciar l'himne 
nacional mitjançant xiulets en un estadi de futbol en presència de la monarquia, o 
manifestar-se a favor de la independència de Catalunya.  

Això ha provocat que, entre d’altres encausaments, es produeixi els darrers anys una 
persecució a artistes per les seves obres de continguts antifeixistes, anticapitalistes o 
antimonàrquics que hauria estat impensable els anys 80 o 90, quan triomfaven a l’escena 
musical grups de punk com La Polla Records, Kortatu o altres. Programes de la televisió 
espanyola com La Bola de Cristal s’haurien vist, molt possiblement, perseguits i censurats. 
Les sentències de l’Audiència Nacional contra Pablo Hasél, o l’existència de la pròpia Llei 
de Seguretat Ciutadana són una expressió clara d’una deriva autoritària de les institucions 
polítiques i judicials a l’Estat, mentre als carrers, televisions o parlaments creix la visibilitat i 
la legitimitat dels discursos racistes, masclistes, homòfobs o feixistes. 

Així doncs finalment Pablo Hasél, després de negar-se a lliurar-se de forma voluntària a la 
Justícia, ha estat detingut per la força a la Universitat de Lleida aquest dimarts 16 de febrer 
de 2021, i empresonat després de l’entrada dels Mossos al Campus. 

Amnistia Internacional o més de 200 artistes entre els que hi ha Pedro Almodóvar, Javier 
Bardem, Alba Flores, Aitana Sánchez-Gijón, Fernando Trueba, Pedro Guerra o Fermin 
Muguruza han demanat la fi de la seva persecució i la seva posada en llibertat. En un 
manifest publicat el passat vuit de febrer, afirmen que “La persecución a raperos, tuiteros, 
periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su 
derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Así, el Estado 
español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el 



contenido de sus canciones”. 

El fet és que les lletres de Pablo Hásel són fruit d’una realitat sociològica existent entorn 
diferents figures públiques (la monarquia o càrrecs públics acusats de corrupció, per 
exemple) i davant els seus abusos de poder. Mentre l’Audiència Nacional condemna rapers 
antifeixistes, polítics feixistes tenen escons al Parlament o es mantenen oberts centres de 
reunió neonazi. 

La derogació de la Llei Mordassa i la reforma del Codi Penal són mesures urgents que no 
poden esperar més. Al Congrés dels Diputats s’està començant a negociar la reforma del 
Codi Penal en una doble direcció: la derogació del delicte de sedició, una reforma que si 
s’aplica de forma retroactiva a les persones afectades permetria la sortida de presó de les 
polítiques i polítics presos (tot i que cal veure com es concreta la nova tipificació i les seves 
conseqüències), i la modificació d’aquells articles del Codi Penal que xoquen amb la llibertat 
d’expressió. 

Ara bé, les negociacions són encara inicials, i és important pressionar perquè es duguin 
endavant i ho facin de la manera més ràpida i recollint les demandes de les entitats que 
lluiten per la llibertat d’expressió i contra la repressió per motius polítics.  

 

Per tot això, el Grup Municipal de l’Alternativa d’Unitat Popular proposa al Ple 
Municipal de Rubí l’adopció dels següents ACORDS, 

Primer- Demanar la llibertat de Pablo Hasél. 

Segon- Instar al govern de l’Estat a derogar l’actual a Llei de Seguretat Ciutadana, que 
vulnera les llibertats de reunió pacífica i associació, d’expressió i d’informació, 

Tercer- Instar al govern de l’Estat a revisar els articles del Codi Penal que limiten la llibertat 
d’expressió en un marc de plena democràcia. Les institucions i els personatges públics han 
de poder ser qüestionats i criticats políticament. 

Quart- Mostrar el rebuig polític d’aquest Ple a les sentències de l’Audiència Nacional que 
condemnen Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons i posen en entredit les 
garanties del sistema democràtic a la llibertat d’expressió.  

Cinquè- Exigir l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de 
qualsevol persona - també dels artistes- que hagi fet ús del seu dret a llibertat d'expressió, 
concentració, participació política i manifestació. 

Cinquè- El suport a la llibertat d’expressió com a dret humà fonamental. 

Sisè- Mostrar la solidaritat amb Pablo Hasel, i fer arribar aquesta moció al raper, així com al 
seu grup de suport. 

Setè.- Comunicar els presentes acords al President del Govern de l’Estat, al Ministeri de 
Justícia del Govern de l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i 
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a Amnistia 
Internacional. 

  


