
 

 

MOCIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 
LA CRIDA PER SABADELL I JUNTS PER SABADELL PER 
EXIGIR LA LLIBERTAT DE PABLO HASÉL, MÚSIC 
EMPRESONAT. 

 

El clima de regressió́ democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès. El 16 
de febrer passat, a les 8:30 del matí, Pablo Hasél va ser detingut a l’edifici del rectorat 
de la Universitat de Lleida mitjançant un intens operatiu policial de la BRIMO dels 
Mossos d'Esquadra, que va actuar per retirar tots els activistes que impedien la detenció́, 
fent ús de la resistència passiva, en una concentració́ pacífica i solidària  

Pablo Rivadulla i Duró, més conegut com a Pablo Hasél, és un poeta i raper català̀ 
nascut a Lleida. Els seus treballs artístics es caracteritzen per una forta crítica social, 
així ́com per la denúncia explícita d’injustícies socials, de pràctiques antidemocràtiques 
de l’Estat o d’institucions com la Casa Reial.  

Pablo Hasél ha estat condemnat per l’Audiència Nacional per suposadament enaltiment 
del terrorisme i injúries a la Corona i a les institucions de l’Estat, arran de la lletra d’una 
cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter, entre 2014 i 2016.  

Hasél, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la seva opinió, un dret que 
hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Durant els darrers anys, han 
passat per l’Audiència Nacional un gran nombre de personalitats del món artístic, de la 
cultura i de l’espectacle acusats “d’enaltiment del terrorisme”, “injúries a la Corona” o 
“delictes d'odi”: S.A., César Strawberry, La Insurgencia, Valtònyc o els titellaires Raúl 
García, Alfonso Lázaro i el raper veí de Sabadell Elgio, són alguns dels exemples més 
coneguts.  

La llista de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els darrers anys, 
converteix Espanya en un dels estats amb més artistes represaliats de tot el món. Així 
ho confirmen diverses ONGs i organitzacions de defensa dels Drets Humans, que 
rebutgen tant la limitació que ha exercit sobre la llibertat d'expressió com la gestió 
autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.  

La persecució a artistes per les seves obres de continguts antifeixistes, anticapitalistes 
o antimonàrquics 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 (coneguda com a Llei Mordassa) són una 
expressió clara d’una deriva autoritària de les institucions polítiques i judicials i l’Estat 
que, no podem obviar-ho, ha alimentat la legitimitat d’organitzacions com  

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu que està recollit a 
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans, però a Espanya, els tribunals 



sovint s’han esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del 
feixisme i del franquisme mentre que, per altra banda, es distorsionen fets i accions que 
qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una 
valoració enmarcada en la llibertat d’expressió.  

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 el seu manifest, 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 Hasel 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.  

Finalment, aclarir que aquesta present moció, ja va ser debatuda en la passada Junta 
de Portaveus en data 25 de febrer de 2021. Pel bé que tots els grups proposants estaven 
a favor d’aquesta moció, i el grup municipal de Junts per Sabadell es va abstenir per 
l’extrem al qual va arribar el debat; Ara, a tomb de que fa 3 mesos de l’empresonament 
del cantant, creiem que es una data significativa per presentar novament aquesta moció, 
amb la confiança de que podrà tirar endavant, ja que la repressió de l’estat continua.  

Afegir que grup de Junts per Sabadell va demanar l’empara de l’alcaldessa, la qual 
encara no s’ha produït i reiterem la petició. 

Per tot això, el grups municipals sotasignants proposen a la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Sabadell l’adopció dels següents  

Acords: 

Primer. Denunciar les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en 
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders, que han de 
ser un dels pilars de tota democràcia.  

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

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

Quart. Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Sabadell amb la defensa dels drets 
fonamentals de tota la ciutadania, la llibertat d’opinió i d’expressió i amb la defensa 
de totes les formes d'expressió artística.  

Cinquè.  Mostrar el rebuig polític de l’Ajuntament a les sentències de l’Audiència 
Nacional que condemnen Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons i per les 
seves piulades, fent-li arribar tot el nostre suport.  



Sisè. Instar al Ministeri de Justícia a tramitar per la via d'urgència la proposta de 
concessió d’indult total per a Pablo Rivadulla per fer efectiva de manera immediata 
la seva posada en llibertat.  

Setè. Comunicar aquest acord al Govern d'Espanya, a tots els grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a la Plataforma Llibertat Pablo Hasél i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.  

No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà. 

 

 

 

Sabadell, a data de la signatura electrònica  

	


