AJUNTAMENT DE BERGA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ
ALC _Expedients Alcaldia 2021/5
PRP2021/266

MOCIÓ CUP EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I DE REBUIG A L'EMPRESONAMENT DEL
CANTANT LLEIDATÀ PABLO HASEL
El passat 16 de febrer de 2021 els Mossos d’Esquadra van irrompre a l’edifici del rectorat
de la Universitat de Lleida per a complir l’encàrrec de l’Audiència Nacional de capturar el
raper Pablo Hasel.
Pablo Hasel es va refugiar a l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida apel·lant a la
comunitat educativa, cultural i ciutadana en general amb l’expectativa sobre l’esdevenir de
la seva ordre de captura, un cop esgotat el període d’ingrés voluntari a presó.
Pablo Hasel no va intentar fugir; tot al contrari: va cercar posar la força repressora de
l’Estat davant un mirall i projectar la realitat del Regne d’Espanya a nivell internacional.
Però s’ha mostrat un com més que és aliè a les crítiques d’organismes internacionals i
entitats com Amnistia Internacional, a favor de la llibertat del cantant.
El suposat delicte que l’ha conduït a la presó ha estat el de cantar cançons crítiques amb
els poderosos. No és el primer cop, ho saben el cantant Valtònyk o la tweetaire Casandra...
i tots aquells que gosen qüestionar el poder de les oligarquies de l’Estat.
Això ens diu molt de la qualitat democràtica del Regne d’Espanya i del degoteig de
retallades a la llibertat col·lectiva que ens han anat imposant els darrers anys.
L’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: “Tota persona té dret a la
llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les
pròpies opinions i el de crear, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol
mitjà i sense límit de fronteres”. Mentrestant, l’Estat espanyol empresona qui aixeca la veu
contra la repressió, la retallada de drets i l’abús dels poderosos.
Encara a data d’avui subsisteixen anacrònicament en el Codi penal certs delictes amb
penes agreujades quan la persona ofesa és membre de la família reial. Altres preceptes
directament consideren injúries, amb penes de presó fins a dos anys, la crítica a la
Monarquia.
És cert que el Tribunal de Drets Humans ha anat condemnant l’Estat espanyol per vulnerar
el dret a la llibertat d’expressió per la seva defensa a ultrança de la imatge de la família
reial. Va ser el cas de la condemna a Espanya pel cas Otegui l’any 2011 o el cas d’Enric
Stern i Jaume Roura, amb sentència 13 de març de 2018. Malgrat això, l’Estat espanyol
continua sense escoltar el Tribunal Europeu de Drets Humans i respectar la Declaració
Universal de Drets Humans.
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Però, tanmateix, Pablo Hasel en realitat no ha entrat a presó per injúries a la corona o per
enaltiment del terrorisme. Ho ha fet per expressar amb llibertat les veritats i realitats
d’aquesta Monarquia parlamentària successora del franquisme que condemna la
dissidència, que empresona la mobilització i que reprimeix els moviments socials. Ja no
ens sorprèn res d’un Estat que empresona persones per la seva militància política mentre
normalitza l’extrema dreta i el seu discurs de l’odi i de l’execució.
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Pablo Hasel és a presó mentre es permeten obertament feixistes en casernes
d’homenatge a la División Azul, en esglésies es commemora la mort de Franco o en grups
de whatsApp militars encoratgen a genocidis de la ciutadania que no combrega amb la
seva idea de pàtria.
Creiem que cal defensar els creadors i els artistes, que cal blindar la llibertat artística i
d’expressió. Les manifestacions artístiques han de ser lliures i han de servir sempre per fer
caure benes, obrir finestres i mostrar el món. I els artistes ens ajuden sempre com a
societat a obrir els ulls i mirar la vida des de molts altres punts de vista. El nombre
d’artistes condemnats o amb causes obertes per fer ús de la seva llibertat és més que
preocupant i de cap manera ho podem permetre i tolerar. Creiem també que per defensar
la nostra llibertat individual és indispensable defensar les llibertats col·lectives.
Cal remarcar també l’amnistia per a tots els empresonats, condemnats i exiliats per motius
polítics. La lluita per la llibertat no pot excloure ningú.
És per tot això que es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Manifestar el suport al cantant lleidatà Pablo Hasel, mostrar el rebuig frontal a
l’empresonament que pateix i exigir-ne l’alliberament immediat.
2. Adherir a l’Ajuntament de Berga al manifest elaborat des de l’Acadèmia Catalana
de la Música a favor de la llibertat d’expressió i en contra de la condemna al raper
Pablo Hasel (Annex).
3. Exigir l’alliberament de tots els presos polítics i de consciència de l’Estat espanyol,
incloent-hi evidentment els nous presos polítics catalans, així com que es posi fi a
la persecució dels exiliats per motius ideològics.
4. Oposar-nos a la manca de drets i llibertats existent que demostra, un cop més, la
qualitat demofòbica i repressiva d l’Estat Espanyol.
5. Emplaçar les institucions europees perquè prenguin partit i defensin el territori de
drets i llibertats, finalitat suposadament intrínseca en l’esperit fundacional d’Europa
després de la Segona Guerra Mundial.
6. Demanar expressament la derogació dels delictes contra la corona (art. 485-491 del
Codi Penal), i especialment, el delicte d’injúries contra la família reial (art. 490.3 i
491 del Codi Penal) per ser contrari a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
7. Notificar aquests acords a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, a la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a l’Acadèmia Catalana de al
Música.
Annex
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Condemnat per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme per unes opinions
manifestades en tweets i per la lletra de la cançó, Pablo Hasel es convertirà en el primer
artista empresonat efectivament a l’estat espanyol des dels inicis de al transició
democràtica. La llista però de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els
últims anys, converteix a l’estat espanyol en un dels estats amb més artistes represaliats
de tot el món.
Avui és Pablo Hasel, demà serà qualsevol altre creador o intèrpret de qualsevol altra
disciplina. Ni entenem ni podem permetre que algú pugui ser condemnat i empresonat per
expressar les seves idees, sigui mitjançant les xarxes socials o a través de qualsevo
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disciplina artística. Considerem aquesta condemna, així com les de la resta de companys i
companyes que es troben en una situació semblant, un atac directe a un dret fonamental
com és el de llibertat d’expressió personal i artística.




Manifestem el nostre suport a Pablo Hasel i el nostre rebuig total i absolut al seu
empresonament.
Demanem l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències
condemnatòries de totes els artistes processats per la seva expressió artística.
Exigim al Govern de l’estat i a totes les instàncies fiscals i/o judicials, el respecte
més escrupolós a la llibertat en tant que dret fonamental de tots els ciutadans.
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Barcelona, 10 de febrer de 2021
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