
ELS LÍMITS DE L’EXPRESSIÓ EN EL RAP 

TREBALL DE RECERCA

Carlota Soler Vázquez

Dirigit per Laura Vilaprinyó Albareda
2n Batxillerat

Col.legi Institució Igualada
11 de gener de 2021

÷:

qq.iq

DRACARYS

Free Hand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ÍNDEX 

INTRODUCCIÓ .......................................................................................................... 4 

1. LA POESIA .......................................................................................................... 7 

1.1 El concepte de poesia ....................................................................................... 7 

1.2 Funció de la poesia al llarg de la història ........................................................ 14 

2. EL RAP ............................................................................................................... 45 

2.1 Definició i aparició del concepte de rap .......................................................... 45 

2.2 La importància de l’oralitat ............................................................................ 50 

2.3 El rap com a poesia moderna ......................................................................... 52 

3. EL RAP POLÍTIC .............................................................................................. 58 

3.1 Definició del concepte i les seva evolució al llarg de la història ...................... 58 

3.2 Comparació del rap polític amb el sirventès ................................................... 62 

4. EL DRET EN EL RAP POLÍTIC A PARTIR DEL CAS DE VALTÒNYC.... 74 

4.1 L’ordenament jurídic espanyol ....................................................................... 74 

4.2 La Constitució Espanyola............................................................................... 85 

4.3 Seguiment del cas de Valtònyc ....................................................................... 97 

5. INTERPRETACIÓ I CONCLUSIÓ DE LA HIPÒTESI A PARTIR DE LES 

ENTREVISTES ................................................................................................ 115 

6. LLISTA DE REFERÈNCIA ............................................................................ 124 

6.1 Bibliografia .................................................................................................. 124 

6.2 Webgrafia .................................................................................................... 125 

6.3 Infografia ..................................................................................................... 127 

7. ANNEXOS ........................................................................................................ 129 

7.1 ANNEX I: La sentència del Tribunal Suprem de Josep Miquel Arenas 

Beltrán (Valtònyc) ...................................................................................... 129 

7.2 ANNEX II: Entrevistes .............................................................................. 155 

7.2.1 Introducció ....................................................................................... 155 

7.2.2 Entrevista a Guillermo Rodríguez Godínez (Arkano) ........................ 156 

7.2.3 Entrevista a Ricardo Dudda .............................................................. 161 

7.2.4 Entrevista a Ovidi Cobacho .............................................................. 175 

7.2.5 Entrevista a Rafael Lechowski .......................................................... 193 

7.2.6 Entrevista a Adam Bradley ............................................................... 204  



4 

INTRODUCCIÓ 

Quan pensem en la veu normalment l’associem al sentit fisiològic de la paraula: el so que 

es produeix amb la vibració de les cordes vocals a causa de l’expulsió de l’aire dels 

pulmons, el qual troba sortida per la laringe. Tot i això, el seu concepte no pot ser limitat 

únicament a l’aspecte biològic, sinó que també consta d’una altra accepció amb un sentit 

paralingüístic.  

El paralinguisme és entès com aquella part de la comunicació humana que transcendeix 

l’ús del llenguatge1 verbal. La ciència que analitza els aspectes comunicatius no 

estructurats en el llenguatge però que acompanyen el missatge verbal, per tant, s’anomena 

paralingüística.  Aquesta ciència, doncs, es fonamenta en la idea que dins de la 

comunicació hi ha un conjunt d’indicis o símbols paraverbals2 que permeten dotar de 

diversos matisos allò verbal i, per consegüent, detectar sentiments i interpretar la 

informació. Els elements paraligüístics més rellevants que acompanyen la veu són les 

qualitats i els modificadors fonètics  (el to3, el timbre4, la durada i la intensitat), els quals 

permeten conèixer tant les característiques de l’estat anímic com de l’estat físic de 

l’interlocutor. A la comunicació en general l'acompanyen els indicadors de reaccions 

fisiològiques i emocionals com el plor o el sospir, els elements quasi lèxics com serien la 

majoria de les onomatopeies i les interjeccions, i ,per últim, les pauses i els silencis.  

Des del nostre naixement la veu ha estat el major mitjà de comunicació. De fet, allò que 

en el part es pot considerar el plor del nadó és, en realitat, un crit que aspira a convertir-

se en cant. És la màxima expressió de l’ésser a través de la veu en el seu estat natural, 

sense estar revertida d’un llenguatge que l'estructura. Se li atribueix la característica de 

ser creadora, per tant, atès que al sorgir del silenci del nostre interior impulsada per uns 

sentiments particulars converteix allò considerat absència en presència. Per això, fins i tot 

en el nostre inconscient, constitueix una forma arquetípica que ens representa.  

El simbolisme integrat en l’expressió mitjançant la veu, però, es manifesta a través del 

llenguatge. Es complementen de manera recíproca amb tanta intensitat que, si en manqués 

un,  les forces que animen a la comunicació serien insuficients per transmetre les nostres 

                                                
1 Llenguatge: facultat humana de comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor mitjançant un codi 
lingüístic compartit. 
2 Llenguatge paraverbal: comunicació basada en les variacions de la veu.  
3 To: qualitat física d’un so que indica el seu grau d’elevació i que depèn de la freqüència de les vibracions del cos 
sonor. 
4 Timbre: tret fonològic que caracteritza la qualitat de les emissions fonètiques. 
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voluntats. Tot i això, el llenguatge vocalitzat no és el mateix que la veu, encara que 

s’empra per transmetre’l fònicament. La veu supera la paraula, atès que les emocions més 

profundes són aquelles que provoquen el so de la veu i poques vegades el del llenguatge. 

L’origen dels idiomes, per tant, es troba quan els nostres sentiments ens impulsen a 

verbalitzar alguna cosa, fent així que el nostre propi so vocal fabriqui un discurs no 

racionalitzat inicialment.  

El parlant és aquell que es troba representat per la veu que d’ell emana. En altres paraules, 

la veu ens informa del qui es comunica per mitjà del cos que la produeix. D’aquesta 

manera, pel fet d’estar expressada verbalment per la veu, la paraula adquireix un 

simbolisme que té per objectiu sortir de l’interior del parlant i arribar a l’interior del 

receptor. Uneix dues existències. 

Així, doncs, podem veure que la veu per si sola ja presenta un contingut. És a dir, té un 

significat propi que no li cal ser complementat amb paraules ni racionalitzat si la 

comunicació és simple. Tot i això, en la seva expressió més complexa, sí que necessita 

de l’ús del llenguatge per  aconseguir una correcta comunicació. Tanmateix, no només 

s’ha de supeditar a aquest aspecte, sinó també a la subjectivitat del parlant. És impossible 

aconseguir una objectivitat en el discurs. La veu, en fer d’intermediari entre l’ésser i 

l’objecte, deixa la seva categoria d’objecte i es converteix en un símbol per al subjecte.  

La presència de la veu, per tant, ha estat un element fonamental per a l’evolució dels 

homes i totes les espècies en general, atès que ha permès l’aparició de la base de la 

comunicació. Tanmateix, ha mantingut vives moltes cultures marginals que no haurien 

subsistit sense ella. Entre aquestes tradicions orals en destaca també la poesia oral, la qual 

segueix viva per l’expressió de la veu buscant les paraules més precises i els matisos que 

descriuen els sentiments humans.  

En aquest treball veurem com el poder que sorgeix de la unió entre veu i paraula ha anat 

agafant diverses formes al llarg dels segles, adquirint així diferents funcions tenint en 

compte les circumstàncies polítiques, econòmiques i socials. D’altra banda, podrem 

observar com es troba representada aquesta unió en les manifestacions culturals més 

recents, en especial, el rap5. 

Durant el primer punt constatarem que el moment polític de cada etapa de la història ha 

estat, en la majoria dels casos, el motor o l’inspirador de moltes d’aquestes composicions. 

La poesia, per tant, s’ha convertit en un mètode per poder denunciar una situació o per 

                                                
5 Tot i que ni aquesta terminologia ni la del verb “rapejar” estiguin acceptades al diccionari de l’IEC, al treball no es 
trobaran escrites en cursiva.  
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mostrar disconformitat o inquietud envers les circumstàncies que es viuen. Per això, 

veurem poemes de cada moviment que exemplifiquin les característiques de cada un. 

Entre ells en destacaran alguns en llengua estrangera, els quals estaran traduïts al català o 

espanyol, i altres en llengua espanyola i catalana.  

Com és natural, actualment aquesta discrepància per part d’alguns sectors de la societat 

amb el règim polític vigent també existeix i, per tant, també existeixen diferents 

manifestacions per expressar-la. Tot i això, dins de l’Estat espanyol aquestes 

manifestacions han tingut una repercussió especial, atès que pel fet de ser considerades 

revolucionàries i satiritzants la resposta judicial ha estat de censura.  

Partint d’aquests fets, el treball intentarà donar resposta a les diferències evidents entre la 

poesia i el rap actual que legitimin les condemnes, estudiarà si existeixen lleis clares i 

coherents que justifiquin la censura d’algunes lletres de cançons pel fet de transcendir un 

límit ètic, analitzarà si existeixen aquests límits, i es qüestionarà si cal un replantejament 

de la llei que ho aclareixi.  

Per concretar un exemple d’allò esmentat, al final del treball, com a part pràctica, podrem 

observar una anàlisi sobre un cas especial de censura. Es tracta del cantant de rap espanyol 

Josep Miquel Arenas Beltrán, més conegut pel seu nom artístic Valtònyc, el qual es va 

exiliar per evitar anar a presó per la lletra d’algunes de les seves cançons. A partir d’aquest 

estudi, doncs, es farà evident la conclusió extreta de la part teòrica i es demostrarà la 

necessitat de modificar la llei o no.  
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1. LA POESIA  

1.1 El concepte de poesia 

D’acord amb el diccionari etimològic6 de Joan Coromines, la paraula “poesia” presenta 

característiques del francès “poésie”, terminologia que té el seu origen en el llatí “poēsis” 

amb el significat de materialitzar pensaments, fer. De la mateixa manera, aquesta prové 

del grec “poíēsis” (ποίησις) que designa el concepte de creació. Tanmateix, sol relacionar-

se a una capacitat de bellesa i sensibilitat que pot posseir un cos, ja sigui animat o 

inanimat, anomenat obra.  

Una accepció més actualitzada de la paraula és aquella que, amb referència en el 

diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans,  la descriu com la manifestació de la bellesa o 

del sentiment estètic7 per mitjà d’un llenguatge expressat segons un ritme, normalment 

en vers. És entesa, per tant, com un art que permet plasmar sentiments o idees diverses, a 

les quals cada poeta els dóna un valor propi i universal alhora.  

Com tot, es considera que també va tenir un origen, però molt més difícil d’identificar pel 

fet de confondre’s amb el del llenguatge o la lírica8. Si busquem evidències materials que 

ens serveixin com a testimoni de l’activitat poètica, però, podem trobar una referència en 

el 2.600 aC en la cultura egípcia. Eren inscripcions jeroglífiques en forma de cançó que 

abastaven qüestions profundament humanes. Tot i això, per a poder classificar aquestes 

obres com a poesia, és essencial trobar un concepte que la defineixi i que, pel fet de ser 

canviant amb el pas del temps, transcendeixi la idea de ser la forma que pren el gènere 

literari de la lírica.       

Qu’est-ce que la poésie? (Questions de poétique) En aquest assaig de Roman Jakobson, 

un filòleg i lingüista rus d’origen jueu (1896-1982), en el qual es busca una correcta 

definició per al concepte de poesia, se’ns diu que per poder entendre el terme és essencial 

conèixer tot allò que no engloba. És a dir, saber què no és poesia. Tot i això, classificar el 

que no és poesia presenta una gran complexitat, atès que el contingut de la noció és 

inestable i varia amb el temps. Per aquest motiu, hem d’aprofundir en els diferents 

                                                
6 Etimològic: relatiu o pertanyent a l’etimologia (branca de la filologia que estudia les etimologies dels mots i llur 
evolució formal i semàntica). 
7 Sentiment estètic: sensació de grat que produeix la contemplació d’un objecte bell. 
8 Lírica:  Destinat a ésser cantat, acompanyat de cant o de música. 
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conceptes que li atribueixen a la paraula “poesia” diversos grans poetes del llarg de la 

història, començant per  Gustavo Adolfo Bécquer. 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 

Rima XXI (Rimas y Leyendas, 1871), Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

L’obra Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer fou publicada després de la seva 

mort (1871) i conté 55 rimes, entre les quals hi trobem l’anterior (Rima XXI). Aquestes 

solen classificar-se en tres apartats: el primer (comprèn de la primera a l’onzena) 

predomina la sensació de faltar-li paraules per descriure a la dona, a la mateixa vegada 

que també ho fa de la poesia; en el segon (abasta de la onzena a la quaranta) el tema que 

s’imposa és l’amor; en l’últim, en canvi, les rimes es centren en la mort, la pena, el 

patiment, el pas del temps i la impossibilitat d’estimar per sempre que fereix al poeta. 

Aquesta visió tan intimista que mostren les seves rimes posa de manifest el seu caràcter 

romàntic tardà que ja comença a donar lloc al realisme.  

La rima XXI conté una especial peculiaritat que és de gran interès: la seva qüestió per 

definir el concepte de poesia. Aquesta cobla9 que trenca totalment amb la tendència 

romàntica és considerada una simple síntesi del que s’esmenta en la Carta primera de 

Cartas literarias a una mujer publicada el 20 de desembre del 1860 en el periòdic El 

Contemporáneo. Són un total de quatre cartes on es fa una ampliació del contingut de la 

Rima XXI i, per tant, l’escriptor busca descriure el concepte de poesia.  
 

En una ocasión me preguntaste: ¿Qué es la poesía? 

¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por 

ella. 

¿Qué es la poesía? me dijiste; y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí 

titubeando: la poesía es... es... y sin concluir la frase buscaba inútilmente en mi memoria un 

término de comparación, que no acertaba a encontrar. 

Tú habías adelantado un poco la cabeza para escuchar mejor mis palabras; los negros rizos de tus 

cabellos, esos cabellos que tan bien sabes dejar a su antojo, sombrear tu frente con un abandono 

tan artístico, pendían de tu sien y bajaban rozando tu mejilla hasta descansar en tu seno; en tus 

                                                
9 Cobla: Composició poètica breu que serveix comunament de lletra a una cançó popular.  
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pupilas, húmedas y azules como el cielo de la noche, brillaba un punto de luz, y tus labios se 

entreabrían ligeramente al impulso de una respiración perfumada y suave. 

Mis ojos que, a efecto sin duda de la turbación que experimentaba, habían errado un instante sin 

fijarse en ningún sitio, se volvieron entonces instintivamente hacia los tuyos, y exclamé al fin: ¡la 

poesía... la poesía eres tú! 

¿Te acuerdas? 

Yo aún tengo presente el gracioso ceño de curiosidad burlada, el acento mezclado de pasión y 

amargura con que me dijiste: ¿Crees que mi pregunta sólo es hija de una vana curiosidad de 

mujer? Te equivocas. Yo deseo saber lo que es la poesía, porque deseo pensar lo que tú piensas, 

hablar de lo que tú hablas, sentir con lo que tú sientes, penetrar por último en ese misterioso 

santuario en donde a veces se refugia tu alma, y cuyo dintel no puede traspasar la mía. 

Cuando llegaba a este punto se interrumpió nuestro diálogo. Ya sabes por qué. Algunos días han 

transcurrido. Ni tú ni yo lo hemos vuelto a renovar, y sin embargo, por mi parte no he dejado de 

pensar en él. Tú creíste, sin duda, que la frase con que contesté a tu extraña interrogación, 

equivalía a una evasiva galante. 

¿Por qué no hablar con franqueza? En aquel momento di aquella definición, porque la sentí, sin 

saber siquiera si decía un disparate. 

Después lo he pensado mejor, y no dudo al repetírtelo. La poesía eres tú. 

¿Te sonríes? Tanto peor para los dos. Tu incredulidad nos va a costar a ti el trabajo de leer un 

libro y a mí el de componerlo. 

¡Un libro! exclamas palideciendo y dejando escapar de tus manos esta carta. No te asustes. Tú lo 

sabes bien: un libro mío no puede ser muy largo. Erudito, sospecho que tampoco. Insulso, tal vez; 

mas para ti, escribiéndolo yo, presumo que no lo será, y para ti lo escribo. 

Sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún poeta; pero en cambio hay bastante papel 

emborronado por muchos que no lo son. 

El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estadio del saber 

y pasa. Los críticos se lanzan entonces sobre esa forma, la examinan, la disecan y creen haberla 

comprendido cuando han hecho su análisis. 

La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano; pero los fenómenos del alma, el 

secreto de la vida ¿cómo se estudian en un cadáver? 

No obstante, sobre la poesía se han dado reglas, se han atestado infinidad de volúmenes, se enseña 

en las universidades, se discute en los círculos literarios y se explica en los ateneos. 

No te extrañes. Un sabio alemán ha tenido la humorada de reducir a notas y encerrar en las cinco 

líneas de una pauta el misterioso lenguaje de los ruiseñores. Yo, si he de decir la verdad, todavía 

ignoro qué es lo que voy a hacer, así es que no puedo anunciártelo anticipadamente. 
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Sólo te diré, para tranquilizarte, que no te inundaré en ese diluvio de términos que pudiéramos 

llamar facultativos, ni te citaré autores que no conozco, ni sentencias en idiomas que ninguno de 

los dos entendemos. 

Antes de ahora te lo he dicho. Yo nada sé, nada he estudiado, he leído un poco, he sentido bastante 

y he pensado mucho, aunque no acertaré a decir, si bien o mal. Como sólo de lo que he sentido y 

he pensado he de hablarte, te bastará sentir y pensar para comprenderme. 

Herejías históricas, filosóficas y literarias presiento que voy a decir muchas. No importa. Yo no 

pretendo enseñar a nadie, ni erigirme en autoridad, ni hacer que mi libro se declare de texto. 

Quiero hablarte un poco de literatura, siquiera no sea más que por satisfacer un capricho tuyo; 

quiero decirte lo que sé de una manera intuitiva, comunicarte mi opinión y tener al menos el gusto 

de saber, que si nos equivocamos, nos equivocamos los dos, lo cual, dicho sea de paso, para 

nosotros equivale a acertar. 

La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. 

La poesía eres tú porque esa vaga aspiración a lo bello que la caracteriza y que es una facultad de 

la inteligencia en el hombre, en ti pudiera decirse que es un instinto. 

La poesía eres tú porque el sentimiento que en nosotros es un fenómeno accidental y pasa como 

una ráfaga de aire, se halla tan íntimamente unido a tu organización especial, que constituye una 

parte de ti misma. 

Últimamente, la poesía eres tú; porque tú eres el foco de donde parten sus rayos. 

El genio verdadero tiene algunos atributos extraordinarios que Balzac llama femeninos y que 

efectivamente lo son. 

En la escala de la inteligencia del poeta hay notas que pertenecen a la de la mujer y éstas son las 

que expresan la ternura, la pasión y el sentimiento. Yo no sé por qué los poetas y las mujeres no 

se entienden mejor entre sí. Su manera de sentir tiene tantos puntos de contacto. Quizás por eso... 

pero dejemos digresiones y volvamos al asunto. 

Decíamos..., ¡ah! sí, hablábamos de la poesía. 

La poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu; reside en su alma, vive con la vida 

incorpórea de la idea y para revelarla necesita darle una forma. Por eso la escribe. 

En la mujer, por el contrario, la poesía está como encarnada en su ser; su aspiración, sus 

presentimientos, sus pasiones y su destino son poesía: vive, respira, se mueve en una indefinible 

atmósfera de idealismo que se desprende de ella, como un fluido luminoso y magnético; es, en 

una palabra, el verbo poético hecho carne. 

Sin embargo, a la mujer se la acusa vulgarmente de prosaísmo. No es extraño. En la mujer es 

poesía casi todo lo que piensa; pero muy poco de lo que habla. La razón yo la adivino, y tú la 

sabes. 

Quizá cuanto te he dicho lo habrás encontrado confuso y vago. Tampoco debe maravillarte. 

La poesía es al saber de la humanidad lo que el amor a las otras pasiones. 
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El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cuál más inexplicables; todo en él es ilógico; 

todo en él es vaguedad y absurdo. 

La ambición, la envidia, la avaricia, todas las demás pasiones tienen su explicación y aún su 

objeto, menos la que fecundiza el sentimiento y lo alimenta. 

Yo, sin embargo, la comprendo; la comprendo por medio de una revelación interna, confusa e 

inexplicable. 

Deja esta carta, cierra tus ojos al mundo exterior que te rodea, vuélvelos a tu alma, presta atención 

a los confusos rumores que se elevan de ella, y acaso la comprenderás como yo.  

    
Carta primera (Cartas literarias a una mujer), El Contemporáneo,  

dijous 20 de desembre del 1860), Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

Què és poesia és la pregunta que persegueix a Gustavo Adolfo Bécquer al llarg de les 

diverses cartes i  l’única resposta que troba està en la dona que l’acompanya al llarg 

d’aquestes. És conscient que milers de persones en fan ús, però són incapaços de 

descriure-la, o bé ho fan de manera únicament matemàtica; cercant un ordre, una 

estructura clara i racionalitzada. Així doncs, podem entendre que busca fer una 

reivindicació de la veritable funcionalitat de la poesia, abandonant la forma i accentuant 

el contingut.  

Quan s’esmenta “Poesía eres tú” el mateix poeta reconeix que la poesia és un concepte 

que va més enllà dels gèneres literaris, pot trobar-se en una persona (concretament, 

esmenta que la dona és poesia i, en canvi, en l’home la poesia és una qualitat de l’espiritu 

i que, per tant, només presenta una idea del que és), o bé en l’observació de la bellesa. 

Per això, s’entén que les pupil·les, mencionades en la Rima XXI a través d’una metonímia, 

són les interlocutores que permeten experimentar-la i veure-la, en aquest cas, en el rostre 

d’una dama. Per això, es pot considerar que, segons Bécquer, el veritable concepte de la 

poesia és dins de les paraules que l’expressen i, per tant, és la passió autèntica, pura i 

sincera verbalitzada. L’estètica sense contingut, doncs, no és poesia.  

El búlgar Tzvetan Todorov (1939-2017) fou un conegut lingüista, historiador, filòsof, 

semiòleg10, crític i teòric literari, que estudià Filologia eslava amb mestres com Roman 

Jakobson. Segons ell, cap estudi és capaç de proporcionar una definició pragmàtica de 

poesia, o bé no la defineix d’acord amb l’esperit dels autors o lectors. Tot i això, moltes 

persones que es designen poetes han creat diverses accepcions per a la poesia basades en 

                                                
10 Semiòleg: persona versada en semiologia (ciència que estudia el funcionament dels signes en el si de la vida 
social). 
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allò que transmet (les emocions) i marginant la necessitat de sustentar la definició en una 

tesis o anàlisi científica. 

Considera que encara no s’ha pogut estudiar-la com a objecte de tesis, ja que els que fan 

ús del discurs poètic creuen que l’emoció es troba en el discurs. En altres paraules, 

Todorov fa una forta crítica envers a les persones que, pel simple fet d’haver patit alguna 

experiència dolorosa i commovedora, creuen ser capaços de crear automàticament poesia. 

Els titlla d’incapaços de veure que és l’adequat ús del llenguatge qui provoca l’emoció. 

El poema és la forma que pren la poesia i, només i únicament només, descodificant-lo es 

pot arribar al missatge, el qual es troba dins de la seva harmonia. Per això, la veritable 

pregunta que hauria d’intentar ser resolta sobre la poesia és quines són les propietats que 

ens permeten arribar al missatge. Abans del segle XX l’estructura i els recursos literaris 

que ho feien possible eren més senzills d’identificar. L’arribada de les avantguardes i tots 

els moviments posteriors, però, han trencat amb aquesta disposició, adaptant cada persona 

un ús personal del poema.  

El mateix succeeix amb les emocions del lector. Segons Todorov no és correcte afirmar 

que el discurs poètic és qui desperta les emocions. En contraposició amb Tinianov (un 

dels principals integrants del formalisme rus11, escriptor,  historiador i professor de la 

Literatura Russa en el Institut d’Història de l’Art de Leningrad), el qual defensava que les 

emocions provenen de l’emoció estètica, és a dir, de la construcció interna del propi text 

i de l’evolució del tema i el rema, Todorov considerava que s’originaven a partir de la 

forma del poema, l’elaboració del discurs poètic.  

El filòleg, professor d’espanyol i director de la Real Acadèmia Espanyol, Lázaro Carreter 

(1923-2004), reprèn la idea de la importància de la comunicació entre el lector i l’autor 

en un text, per tal d’entendre el concepte de poesia. Tal com s’esmenta en el Diccionari 

de retòrica12, crítica i terminologia literària d’Angelo Marchese i Joaquín Forradellas, 

Lázaro Carreter defensava la importància de la forma del poema, així com la del motiu 

que impulsa la seva expressió. El motiu de la comunicació. Tot i això, no respon a la 

qüestió inicial.  

La recerca de la definició de poesia continua sent una pregunta oberta fins i tot per a 

aquelles persones que se l’han plantejat al llarg de la seva trajectòria. Persones com el 

poeta espanyol i premi Nobel de Literatura Juan Ramón Jimenez (1881-1958) van dedicar 

                                                
11 Formalisme rus: moviment que inaugura la teoria literària (estudi sistemàtic que té com a objecte la literatura) del 
segle XX. 
12 Retòrica:  art de l’eloqüència, de l’expressió oral i escrita. 
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part de la seva vida a buscar una resposta. Concretament, Juan Ramón Jiménez enfocà la 

seva atenció en intentar resoldre simplement què era la seva pròpia poesia.  

“Ni tu ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es poesía.” aquest és l’inici d’una resposta 

formulada per Lorca a la qüestió en concret i que prosseguia així: “Si es verdad que soy 

poeta por la gracia de Dios, o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la 

técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema”.  D’acord 

amb el que s’esmenta, es designa ell mateix poeta pel fet de tenir una certa virtuositat en 

l’elaboració del discurs poètic, així com per saber fer ús del desenvolupament de la 

tècnica. És defensor, per tant, de la importància de la forma amb què s’ha de revertir la 

poesia a través d’un discurs clar, senzill i natural, però també de l’emoció. 

Al principi del punt ens proposàvem trobar una definició que transcendís el simple 

concepte de la forma. Davant d’aquestes respostes formulades per diversos autors podem 

concloure que parlem de poesia per a referir-nos, a través d’una forma elaborada, al 

missatge que es troba en els poemes. Dit d’una altra manera, la poesia és discurs poètic, 

atès que engloba la importància de l’elaboració, així com la de l’emoció que condueix a 

la comunicació.  

  



14 

1.2 Funció de la poesia al llarg de la història 

 

Pel que fa a la història d’aquesta manifestació artística, és molt complex datar el seu 

naixement atès que, a part de confondre’s amb el de l’escriptura (segle IV aC), està 

íntimament lligada al fet que l’ésser humà és sensible per naturalesa i, per tant, té la 

necessitat de comunicar-se per expressar les seves emocions. És un afer que forma part 

de nosaltres i que dependrà de la manera en què plasmem les nostres inquietuds, donant 

origen així a l’expressió poètica. D’aquesta manera, podríem afirmar que pel fet de tenir 

sentiments tot home és poesia, però no tothom és poeta. 

Tot i això, per tal de tenir una referència més científica i no tant filosòfica, s’ha considerat 

com a possible origen unes inscripcions jeroglífiques egípcies properes al 2600 aC, les 

lletres de les quals tracten temes transcendentals13 i eren acompanyades per melodies, fet 

que ens indica l’estreta relació que hi havia amb la intenció de plaure a l’oient amb les 

paraules.  

Per a les antigues civilitzacions mesopotàmiques, els sumeris (considerat el primer poblat 

humà i creat el 3500 aC), els assiris i els babilònics, la poesia era de caràcter ritual i 

comunitari. Es caracteritzava per predominar sobre la prosa i presentar un contingut que, 

a part del tema religiós, es plantejava preguntes sobre la mort i la vida després d’aquesta. 

Una bona mostra seria el poema èpic14 sumeri que descriu les aventures del cinquè rei 

sumeri (Guilgameix d’Uruk) o altres relats com himnes15, elegies16, cançons17 i odes18 

que van donar origen al Pentateuc (els primers cinc llibres de la Bíblia) i, per tant, eren 

d’origen hebreu.  

Inicialment, la poesia no tenia cap intenció de convertir-se en art, era més ben dit un mitjà 

d’expressió oral que abastava amb totalitat els aspectes religiosos dels primer pobles. 

Això no obstant, amb el transcurs dels anys s’hi van anar incorporant temàtiques com el 

temps i les conquestes bèl·liques, entre moltes altres.  

                                                
13 Transcendental: de gran importància per les conseqüències que pot tenir. En aquest cas, ens referim als temes 
religiosos.  
14Èpic: que narra, generalment en vers i amb un estil elevat, els fets d'herois d'altre temps. 
15 Himne: Composició poètica o musical de lloança que exalta els ideals d’un individu, un poble, una institució, etc. 

16 Elegia: poema, sovint de to melancòlic causat per la pèrdua d’un ésser o per la nostàlgia de l’exili. 
17 Cançó: gènere de poesia lírica sobre tema amorós.  
18 Oda: composició poètica del gènere líric dividida en estrofa, antístrofa i epode. 
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Fins pràcticament el segle IV aC els grecs no tenien sentit de la història com el tenim avui 

dia. Allò considerat part del passat digne de recordar era el mite19, el conjunt de tradicions 

conservades i transmeses oralment, i no la precisió cronològica. Tot i això, un cop 

s’introduí l’alfabet i l’organització en polis20, va haver-hi un canvi mental i social molt 

impactant que va provocar la recerca de dades. Foren els sofistes21 qui impulsaren aquesta 

necessitat de potenciar l’intel·lectual i basar-se en fets reals per defensar els seus 

arguments i convertir el llenguatge en una eina de convicció. La seva finalitat primordial 

era aprendre a manipular la veritat per a convertir-se en els majors oradors i polítics de 

les polis.  

Anteriorment a aquest canvi de mentalitat, seguit de la recerca de la veritat i la reflexió 

que va introduir Sòcrates després dels filòsofs pre-socràtics, trobem les primeres obres 

literàries conservades de la literatura grega datades de finals del segle VIII aC Homer fou 

el primer autor conegut  d’aquesta literatura particular, tot i que encara existeixen 

discussions sobre la seva existència real per la falta de constància biogràfica. No obstant 

això, se li atribueixen els primers poemes escrits més incidents en aquesta civilització 

democràtica: La Ilíada i l’Odissea. 

Ambdós són conglomerats de poemes èpics que narren relats llegendaris basats en les 

destreses dels herois grecs. Abasten la temàtica de la mort, l’honor de morir per un ideal, 

la intervenció de les divinitats en la vida quotidiana dels homes i la incapacitat per lluitar 

contra la voluntat dels Déus. Així, doncs, podem remarcar que existeix una certa 

semblança amb els mites, els quals servien per explicar esdeveniments concrets i 

qüestions sense resposta amb un rerefons meravellós. De la mateixa manera es veuen 

influenciades les dues obres anteriors, atès que presenten una participació en la realitat 

però amb aspectes que l’acaben diferenciant. Un bon exemple, seria la participació dels 

Déus, els quals presenten característiques humanes. Per això, podem afirmar que 

presenten diversos nivells de realitat.  

Pel que fa a la poesia homèrica, en general, es caracteritza per la seva oralitat, la qual 

permetia la seva propagació dins de la societat grega. Les obres s’executaven en auditoris 

acompanyades de diversos instruments musicals, de manera que adaptaven la recitació i 

el cant a la mètrica, el tema i l’ocasió. En l’època dels oikos22 qui recitava aquestes 

                                                
19 Mite: relat fabulós tradicional sobre els déus, els herois, els orígens d’un poble, etc., que expressa, d’una manera 
simbòlica, un concepte religiós, filosòfic o social. 
20 Polis: a la Grècia clàssica, ciutat estat. 
21 Sofistes: mestre de filosofia i de retòrica de l’antiga Grècia caracteritzada per emprar arguments capciosos. 
22 Oikos: moment on existien diferents poblats amb independència política entre ells abans de la creació de les polis. 
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composicions en vers (cosa que afavoreix a aconseguir una memorització molt més 

eficaç) eren els aedos, els quals construïen poemes amb motius tradicionals que 

s’adequaven a les circumstàncies i al gust del públic.  

En deixar enrere aquest model de la cultura dels oikos i encaminar-se cap a l’aparició de 

les polis, el poeta va observar un canvi en les característiques del públic; l’aristocràcia 

entrà en crisi política i cultural i es va generalitzar la mobilitat social. Els sectors socials 

que van sortir beneficiats van exercir una forta pressió sobre els poetes perquè 

recuperessin la cultura tradicional. D’aquesta manera, els poetes es van servir d’aquestes 

pressions per tal d’arribar a obtenir un prestigi i professionalitzar-se, consolidant així per 

complet la seva activitat en el segle IV aC.  

En aquestes condicions, l’aedo tradicional es convertí en rapsoda, el qual s’encarregava 

de recitar obres organitzades de manera que posteriorment quedessin en la memòria de 

les generacions.  De fet, tenim constància de l’existència d’Homèrides, rapsodes que a 

través de la seva pràctica van conservar i difondre per tot el món grec colonial els poemes 

homèrics. El contingut d’aquests es basaven en relats relatius a herois dins del context 

bèl·lic.  

Posteriorment, amb el pas del temps, la temàtica va anar ampliant-se, introduint així les 

històries d’amor com a tema central o els relats didàctics entre altres aspectes. No obstant 

això, el concepte de la importància de la lírica com a acompanyament als poemes va 

perdurar, així com també ho va fer la transmissió oral com a major mitjà de comunicació.  

Durant l’Edat Mitjana, la poesia es caracteritzava per estar íntimament relacionada amb 

la lírica, denominant-se així poesia lírica. Dins d’aquesta hi coexistien tres diverses 

corrents perfectament definides i delimitades: la lírica de caràcter tradicional, en llengua 

vulgar; la lírica cortès, de caràcter culte, però escrita en llengua vernacla23; i, finalment, 

la lírica culta, escrita en llatí i circumscrita en els estaments dominants de la societat.  

Els primers poemes que trobem de lírica cortès es poden remuntar a principis del segle 

XII, però s’han trobat evidències d’una poesia popular i tradicional prèvia a l’aparició de 

les tendències cultes durant la Baixa Edat Mitjana. Aliena a tota influència acadèmica i 

lluny de la retòrica24 utilitzada pels autors cultes, era una poesia representada, 

principalment, per cançons de dansa i ball, i presents en totes les activitats diàries 

fatigoses i també en les ocasions especials.  

                                                
23 Llengua vernacla: llengua pròpia d'una contrada determinada, dit especialment de la no utilitzada literàriament ni 
per a finalitats culturals. 
24 Retòrica: art o tècnica que permet expressar un missatge oral o escrit amb precisió, eloqüència i persuasió.  
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La composició de tipus tradicional sorgí de forma esporàdica i accidental en la forma de 

vida del poble, a diferència de la culta, la qual era cultivada expressament pels clergues 

i, per tant, enfocada en el teocentrisme. Així doncs, es pot afirmar que aquestes dues 

formes de poesia lírica eren totalment contradictòries. De fet, la majoria de religiosos 

catalogaven la poesia tradicional o popular de “diabòlica” pel fet de ser cantada en llengua 

vulgar, tractar de temes obscens, i no tenir una forma cuitosament estructurada que 

permetés elogiar a Déu.  

La cultura, per tant, es forjava entorn als monestirs i a les corts. Això no obstant, la 

presència del llatí en la llengua de substrat25 va originar diverses llengües romàniques26, 

les quals van acabar utilitzant-se per a fer composicions cultes a principis del segle XII. 

Durant aquest període de l’Alta Edat Mitjana van aparèixer els primers autors de la poesia 

trobadoresca, una lírica aliena a la tradició i a les tendències llatinitzants vinculades a 

l’Església i altament representativa dels nous gustos i sentiments que bullien en la 

societat.  

Aquests nous poetes, anomenats trobadors, acostumaven a ser nobles instruïts i interessats 

per les lletres, o bé professionals que vivien de la composició a l’acord. Es dedicaven a 

composar poemes en llengua romànica, la qual havia sorgit de la degradació del llatí 

vulgar, acompanyats per melodies que recollien en cançoners i, si s’ho podien permetre, 

contractaven a artistes ambulants de classe social baixa que transmetien les poesies 

líriques i cançons de gesta27 en les places dels pobles. Aquests últims eren anomenats 

joglars i no únicament recitaven pels pobles, sinó que també anaven de cort en cort oferint 

espectacles de recitació de poemes, balls o circ. Tot i això, els trobadors que no tenien 

una posició social alta feien els dos oficis ells mateixos. 

L’origen d’aquests nous poetes es troba en les corts d’Occitània (sud de França) del segle 

XII i finalitza el segle XIII després que s’introduïssin nous plantejaments en la poesia, tot 

i que també se’n conservessin alguns tòpics i elements formals trobadorescos. La llengua 

més utilitzada, per tant, fou l’Occità o Provençal, el qual va arribar a convertir-se en una 

llengua modèlica per a les literatures veïnes, sobretot en la catalana i la italiana.  

                                                
25 Substrat:  llengua que, en un territori determinat, ha estat substituïda per una altra a conseqüència d’una conquesta 
o colonització, però que influeix en la nova llengua aportant-hi alguns trets lingüístics. 
26 Llengües romàniques o neollatines: són llengües que històricament deriven del llatí vulgar (entès en el sentit 
etimològic de "popular", "parlat pel poble", com a oposat al llatí clàssic i literari). 
27 Cançó de gesta: poema narratiu, medieval, en llengua romànica, centrat en fets històrics amb gran profusió 
d’elements llegendaris, els quals, en alguns casos, arriben a dominar. 
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La temàtica principal per excel·lència dels trobadors era l’amor i s’expressava a través de 

la cançó, un gènere que constava de cinc a set estrofes anomenades cobles, d’un nombre 

variable de versos (tot i que solien ser vuit) i una última cobla formada per quatre versos 

que contenia el senhal (pseudònim emprat pels trobadors en les seves obres per fer 

referència i encobrir el nom de la dama casada a qui s’adreçaven) coneguda com a 

tornada. Era fonamental que la cançó tingués música pròpia, cosa que complicava encara 

més la seva composició i feia que en algunes ocasions hi haguessin autors que no donessin 

per finalitzada la seva poesia en mesos.  

L’especial concepte de l’amor que reflectien les cançons era denominat amor cortès, pel 

fet d’originar-se entorn a l’estructura de les corts. Era un amor que es caracteritza per ser 

la representació de la relació de vassallatge que regia la societat feudal. Els trobadors 

acostumaven a establir relacions amoroses amb dones casades de les corts de manera 

clandestina i secreta. Es basaven en l’amor servil, en el qual el trobador s’entregava per 

complet a la dama, de la mateixa manera que un vassall es sotmetia al poder del Senyor 

feudal.  

La relació amorosa que vivien el trobador i la senyora, per tant, era una transposició 

directa de l’estructura social. És a dir, és una transcripció del feudalisme a la prosa, atès 

que el senyor a qui el vassall deu fidelitat es converteix en la dama a qui l’enamorat deu 

amor lleial i incondicional. Així doncs, de la mateixa manera que en les relacions de 

vassallatge el vassall jura ser fidel per un pacte de vassallatge, en l’amor cortès el trobador 

que es sotmet a la dona ho fa pel que es coneix com fina amor.  

Aquest paral·lelisme és total i per entendre el seu valor és essencial tenir present les 

diverses estructures feudals. El feudalisme, per tant, era el sistema socioeconòmic en què 

s’organitzava la societat de l’Edat Mitjana i que es basava en les relacions de vassallatge, 

en les quals s’establia un Senyor que protegia els vassalls i aquests, a canvi, li juraven 

completa fidelitat i li pagaven amb impostos o part de la seva collita.  

L’ús del lèxic feudal en les relacions del poeta i la dama és constant, i “servir”  va 

convertir-se en sinònim “d’estimar”; la finalitat d’aquest amor no és, per tant, una 

contemplació platònica on s’admira a la dama, sinó el fet d’aconseguir tot tipus de favors 

de la dama, incloent la possibilitat de convertir-se en drutz (significa “amant” en el 

llenguatge trobadoresc). Una altra peculiaritat d’aquesta concepció amorosa és la idea 

que existeix una total incompatibilitat entre amor i matrimoni, atès que només la dama 

casada tenia entitat jurídica en l’Edat Mitjana: la donzella no podia tenir vassalls i, per 

tant, tampoc enamorats. Aquest principi feia que les relacions entre trobador i dama 
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haguessin de ser el més secretes possibles; per això, el trobador recorria permanentment 

al senhal  per ocultar el nom de la persona estimada del gilós (nom que rebia el marit i 

que presenta una semblança amb “gelós”).  

A part de la cançó, també solien fer ús del sirventès, un gènere que inclou aquelles 

composicions destinades a satiritzar diversos aspectes de la vida quotidiana i les costums, 

a atacar verbalment la actitud política o personal d’algun noble, o a denunciar i criticar 

un enemic personal (per exemple, un altre autor). Per tal de facilitar la seva difusió, es 

solien acompanyar per melodies de cançons conegudes. Per tant, podem clarament 

identificar com en el segles XII i XIII ja existien atacs verbals cap a diverses autoritats 

que s’encobrien dins de la complexa estructura dels poemes trobadorescos. Tanmateix, el 

fet que existís molt analfabetisme feia que el missatge tampoc pogués ser descodificat 

fàcilment.  

A partir del segle XV, la literatura experimentà un canvi, al mateix temps que ho va fer 

la societat. En l’Edat Mitjana predominava el feudalisme, la profunda religiositat, la 

literatura didàctica i la transmissió oral. Tot i això, a partir d’aquest segle un seguit de 

modificacions iniciades a Itàlia i difoses per tota Europa van fer que s’iniciés una nova 

corrent cultural i literària coneguda com a Renaixement, a partir de la qual comença l’Edat 

Moderna.  

En concret, el segle XV es coneix com un segle de transició. El principal motiu del canvi 

fou l’aparició d’una nova classe social dedicada al comerç que prioritzava els diners abans 

que la possessió de terres i que potencià la creació de les ciutats, la Burgesia. Així doncs, 

s’inicià un conflicte entre la noblesa i aquesta nova classe ja que, mentre que els més 

privilegiats defensaven la idea de la terra i la sang per a tenir poder, els comerciants i els 

artesans consideraven que el criteri per prosperar socialment eren els diners. D’aquesta 

manera, la vida del feudalisme es va acabar substituint per l’autoritarisme28, una 

aproximació a l’absolutisme29.  

En el mateix moment, també va canviar la manera que tenien els homes de conèixer. Allò 

que anteriorment era considerat cert per una sèrie de supersticions30 i analogies31, ara 

requeria un estudi científic. En altres paraules, la fe i la creença en els dogmes van deixar 

pas a la raó, la curiositat i l’esperit crític, els quals es van convertir en els fonaments de 

                                                
28 Autoritarisme: condició d’autoritari (forma de govern que exerceix el poder sense permetre l’oposició).  
29 Absolutisme: sistema polític en què el governant o la institució que exerceix les funcions de govern té un poder 
il·limitat. 
30 Superstició: creença religiosa considerada com a irracional. 
31 Analogia: relació de semblança entre dues o més coses diverses per algunes característiques comunes. 
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la ciència moderna i el desenvolupament del progrés científic. Aquesta forta confiança en 

l’home que impulsava als geògrafs a descobrir món, provenia de la recuperació de la 

mentalitat grega. El Renaixement es considera el renéixer de l’antiguitat clàssica, en la 

qual es potencià el cientificisme i la necessitat d’intentar respondre els dubtes existencials 

des de la perspectiva humana, oblidant la mirada en Déu i considerant el món un objecte 

d’experimentació. De fet, la recuperació dels Déus pagans també es pot trobar reflectida 

en aquesta nova etapa amb la idolatrització d’aspectes mundans, és a dir amb la 

divinització del propi home i la cosificació. 

Es defensava la idea que a través de l’observació de l’home i la naturalesa es podia 

comprendre l’ordre del món. Per tant, s’accentuà un enfocament en l’individu conegut 

com a antropocentrisme32. L’home comença a creure en la seva capacitat intel·lectual i, 

per consegüent, s’origina un optimisme general que fa que  la vida humana recuperi el 

valor. És a dir, la confiança en els homes, els avenços científics i la prosperitat econòmica 

provoquen un canvi en la mentalitat de la societat, de manera que la vida comença a 

entendre’s com alguna cosa que mereix ser viscuda. D’aquí se’n deriven dos conceptes 

essencials que predominen en aquesta societat: el Carpe Diem, un tòpic literari en què 

s’anima als homes a aprofitar el moment sense esperar res del futur i sense preocupar-se 

per allò del passat, i el vitalisme, una doctrina filosòfica que defensa la vida per sobre de 

tot i la necessitat de conèixer-la pel fet de ser l’única realitat evident que tenim.  

La nova corrent de pensament predominant era l’humanisme, la qual contenia tots els 

aspectes anteriorment esmentats a part de la potenciació de l’individualisme. La creença 

que l’home era el centre de coneixement i que, per tant, podia arribar a crear la utopia del 

cel cristià en el planeta Terra també es trobava reflectida en la literatura. Les obres, les 

quals eren transmeses per escrit gràcies a la creació de la impremta i la seva gran difusió, 

a diferència de l’Edat Mitjana, contenien la firma dels autors, atès que els artistes 

buscaven perdurar en el temps i viure en la memòria de la història. En altres paraules, es 

donava valor a l’artista com a creador.  

Per poder entendre el veritable contingut de les obres renaixentistes és esencial observar 

els escrits dels autors italians considerats pioners com Dante Alighieri i els seus seguidors, 

Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio. A partir dels seus poemes, doncs, podrem 

comprendre i identificar els diferents temes i alguns tòpics propis d’aquest moviment. 

 

                                                
32 Antropocentrisme: doctrina que considera l’home com el centre de l’univers. 
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PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE, 
PER ME SI VA NE L'ETTERNO DOLORE, 
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.  
 
GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE; 
FECEMI LA DIVINA PODESTATE, 
LA SOMMA SAPÏENZA E ’L PRIMO AMORE.  
 
DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE 
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNA DURO. 
LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE’. 
 

POR MÍ SE VA A LA CIUDAD DOLIENTE, 
POR MÍ SE VA AL ETERNAL DOLOR, 
POR MÍ SE VA CON LA PERDIDA GENTE. 
 
FUE LA JUSTICIA QUIEN MOVIÓ A MI AUTOR. 
EL DIVINO PODER SE UNIÓ AL CREARME  
CON EL SUMO SABER Y EL PRIMO AMOR. 
 
EN EDAD SÓLO PUEDE AVENTAJARME 
LO ETERNO, MAS ETERNAMENTE DURO. 
PERDED TODA ESPERANZA AL TRASPASARME. 

  
Canto terzo (Inferno, Divina Commedia, 1304-1321), Dante Alighieri. 

 
Aquests versos de la Divina Comedia es troben plasmats en la baixada als inferns de 

Dante Alighieri (1265-1321), l’autor italià de l’obra i un dels precursors de l’Humanisme. 

Fou escrita entre el  1304 i el 1321 i adreçada a comprendre el seu amor cap a Beatrice 

Portinari, una dona representada com una criatura angèlica que permet l’elevació 

espiritual de l’ésser interior. En altres paraules, Dante la compara amb una divinitat, una 

dona pura casi intocable, que permet conduir a qualsevol home al camí de la salvació amb 

la seva contemplació.  

La Divina Commedia és un poema al·legòric33, és a dir, escrit en vers i amb un doble 

significat, on el propi autor camina de la mà de Virgili, un dels referents de la literatura 

clàssica llatina, per travessar l’infern, el purgatori i el cel, per tal d’arribar a la seva 

estimada, Beatrice. L’amor que persegueix ja ens mostra una de les principals 

característiques de la poesia renaixentista: la recuperació de la visió platònica de l’amor. 

La dona bella i amb un cor pur predisposa el bé en l’home, de manera que s’associa a una 

figura divina que desprenent la seva llum celestial crea en l’amant la nostàlgia del cel.  

La idealització i divinització de la dona és la conseqüència de l’amor autèntic que sent 

l’home humanista, aquell allunyat d’allò barroer, el Dolce Stil Nuovo. És un concepte 

primerament emprat per Dante per catalogar a l’amor pur, el qual té per objectiu arribar 

a fondre’s amb la llum de la dama.  Així, doncs, el moviment Dolce  Sill Nuovo es basa 

en dos aspectes fonamentals: l’amor que senten els cors gentils i nobles (Cour gentile) i 

la idea de la imatge de la dona com un àngel (Donna angelicata). En aquest sentit, es 

podria concloure que és el refinament de l’amor cortès per la seva concepció de l’amor 

pur, reduint així la intensitat de l’erotisme trobadoresc i exaltant la figura femenina fins 

al punt de divinitzant-la.  

                                                
33 Al·legòric: relatiu o pertanyent a l’al·legoria (figura retòrica consistent en una metàfora continuada, proposició o 
seguit de proposicions que presenten un sentit directe i un altre de figurat o intel·lectual, ambdós complets). 
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Aquest amor, però, al ser platònic, no és correspost. Per tant, tot i que el poeta utilitzi la 

poesia com a mètode per descriure’l i com un element purificatiu, pel fet d’elevar a la 

dama a la imatge de Déu i mantenir una harmonia pròpia de l'Antiguitat clàssica, és un 

amor imposible, dolorós i ple de complicacions.  

La mitologia és una altra característica pròpia de la literatura humanista. En la Divina 

Comèdia apareixen abundants ésser mitològics recuperats de la tradició grega. Això no 

obstant, en aquest cas el mite no preté plantejar una visió teològica o filosòfica sobre 

l’explicació del món, sinó que són essencialment simbòlics.  

Com a últim tema rellevant del Renaixement tenim a la Naturalesa, la qual és entesa com 

un reflex d’allò diví. Se la considerava l’ànima del món i establia una forta connexió amb 

l'esperit del poeta enamorat, atès que sentien el mateix. De fet, les dues ànimes es podien 

comunicar a través de la música, la qual permetia gaudir d’una profunda harmonia.  

L’optimisme renaixentista, però, va desaparèixer a inicis del segle XVII  quan l’home, en 

experimentar una forta crisis mundial per l’augment de les ciutats, els conflictes i les 

pestes, deixà de confiar en quan el rodejava i l’alegria de viure es va fusionar amb la 

tristesa del fi. En altres paraules, les circumstàncies tràgiques i decadents que comencen 

a viure la majoria de persones provoca un desengany general i la idea que l’home era amo 

del seu propi destí desapareix en observar la realitat catastròfica.  

El concepte de “Barroc” prové del portugués, s’anomenaven barroques a certes perles de 

forma irregular que presentaven deformitats. Per això, s’utilitza aquest concepte per 

nombrar a aquest moviment caracteritzat per ser totalment oposat al Renaixement: 

l’equilibri perfecte grecollatí es substitueix per la inestabilitat,  l’home és conscient que 

està condemnat al fracàs, la mort ja no dóna l’alegria de viure sinó que enfosqueix 

l’existència, la vida ja no es contempla com en el Carpe Diem atès que genera angoixa, i 

la seva fugacitat no permet aconseguir certeses. Dit d’una altra manera, la idea que el món 

és canviant i es troba constantment en moviment pel temps, fa que l’home desconfii dels 

seus propis sentits i acabi assumint que la vida és “un peregrinar que va des del bressol 

fins a la sepultura” (Francisco de Quevedo).   

En aquest context van proliferar les idees de René Descartes, un filòsof francès que es 

planteja la realitat dels elements mundans. En un món regit per la fugacitat de les coses, 

els homes només poden arribar a un coneixement aparent. Els nostres propis sentits, per 

tant, ens informen d’una realitat no consistent, ens enganyen perquè el món exterior no 

aporta certeses. Per això, la vida és entesa com un somni que mostra tant la fugacitat de 
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l’existència com la teatralitat de la mateixa, atès que predomina una societat corrupta que 

simula allò que no és i disimula allò que és.  

A partir d’aquí, Descartes es planteja la seva pròpia existència. Podia afirmar que els 

sentits ens enganyen, però el fet de saber que un mateix està pensant permet saber que 

existeix: Cogito Ergo Sum , traduït del llatí com “Penso, per això sóc”. Per tant, el fet que 

en la vida només podem arribar a una única evidència genera un cert desconsol i, per 

aquest motiu, en el Barroc es proposa la recuperació de les doctrines estoiques, aquelles 

que defensen el fet d’aguantar la duresa de la vida reprimint les passions.  

La poesia barroca recollia aquest desengany a través de complicades estructures que 

tractaven el tema de la mort, la fugacitat del temps i la impossibilitat d’estimar per la 

brevetat del temps (Tempus fugit). Es mostra també l'ànima del poeta destrossada pel fet 

de saber que tot allò pel que lluiti quedarà reduït a res, tot esforç serà en va perquè la mort 

és el final. Un bon exemple seria el Soneto CLXVI el poeta espanyol Luís de Góngora que 

es mostra a continuació: 
 

Mientras por competir con tu cabello 

oro bruñido al sol relumbra en vano, 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente al lilio bello; 

mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello, 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o vïola troncada 

se vuelva, más tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

Soneto CLXVI (1582), Luís de Góngora. 
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Durant l’època del Barroc el poble tornà a recuperar les visions místiques per donar 

explicacions sobre el funcionament del món, les costums eren una font de coneixement. 

Aproximadament el 90% de la població europea era analfabeta i només un 10% 

pertanyent a les classes socials més elevades i a les jerarquies eclesiàstiques tenien accés 

a una educació d’estudis molt reduïts. Enviar un fill a la universitat en el segle XVIII era 

per formar-lo en alguna cosa concreta, pràctica i utilitaria, però res ornamental. De fet, 

les terres i el nivell econòmic eren molt més importants que adquirir cultura.  

Els universitaris, per tant, acostumaven a ser fills il·legítims de gent poderosa, fills de 

gentilhomes34 o de gent humil que no podia accedir al poder i l’amant enriquit cuidava 

del fill pagant-li la universitat. Aquesta generació d’estudiants són els qui van començar 

a prendre consciència d’una nova classe d’instruits que tenien el poder per moure a 

l’Estat. Davant d’això decidiren ser la classe dirigent i, per consegüent, crearen una gran 

acceleració burgesa. Van entrar en conflicte amb els qui ocupaven el poder, atès que es 

negaven a renunciar als seus privilegis i a qualsevol canvi social, i propugnant els ideals 

de llibertat, tolerància i igualtat davant la llei, els pensadors llençaren una càrrega 

intel·lectual cap als nobles. Tot, però, es planteja davant d’un públic popular que és 

partícip de les idees a través de la literatura, la qual es converteix en el vehicle del 

pensament reformista, originant així  una nova expressió del pensament: el Classicisme 

del segle XVIII.  

Aquesta nova estapa coneguda com la Il·lustració s’anomena també el Segle de les Llums 

pel fet de tenir per objectiu utilitzar la llum de la raó per alliberar a la humanitat de la 

foscor de la ignorància, la qual no permetia a la població ésser conscient de les injustícies 

socials viscudes pels règims absolutistes. El Racionalisme (el moviment filosòfic i 

cultural predominant, tot i que també hi trobem l’Empirisme, el Materialisme, 

l’Idealisme, l’Enciclopedisme i l’Universalisme), doncs, va adquirir una posició 

primordial en el pensament burgés.  

Gradualment, es començà a exigir a tot poder i creença una legitimació racional i ja no 

per qüestions de sang i religioses. Idees com que la natura tenia les seves pròpies lleis i 

que, per tant, podia ser objecte d’estudi, que en la raó humana és on residia la veritat o 

que, per mencionar algun aspecte dins de l’àmbit polític, tots eren iguals davant la llei, 

van suposar un impacte molt gran amb les predicacions religioses. La religió defensava 

la idea que darrere del camí diví l’home es trobava obligat a creure, a tenir fe tant si era 

                                                
34 Gentilhome: antigament, membre de la baixa noblesa. 
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racional o no. Per això, el pensament burgés, tot i que no anava en contra la religió, sinó 

que buscava alternatives a ella (el Racionalisme), va ser una gran contradicció. 

Tots aquests aspectes ideològics constitueixen el contingut de la literatura del segle 

XVIII. Una literatura de propaganda, didàctica, reivindicativa, que pretenia educar el 

poble per convertir-lo en el veritable sobirà, i que buscava l’equilibri entre la forma i el 

contingut. L’estil havia de ser clar, amb un vocabulari senzill i allunyat de tota tendència 

barroca, atès que la seva finalitat era adreçar-se al poble per difondre idees per 

conscienciar-los de la necessitat de canvi. Els textos, per tant, eren majoritàriament 

assaigs35 i faules36, ja que permetien comunicar unes idees directes i morals.  

Tot i això, també hi havia poesia, no tan enfocada a l’expressió dels sentiments del propi 

poeta, sinó més compromesa amb les preocupacions socials. La seva forma recuperava 

els estils clàssics com: les odes, les quals eren més senzilles de comprendre; les sàtires, 

que majoritàriament criticaven la creença dels costums i projectaven un optimisme envers 

el món si l’home feia ús de la raó;  les epístoles, caracteritzades per ser cartes escrites en 

vers amb una intenció moralitzadora; i les elegies, les quals tractaven temes dolorosos 

com  el pas del temps, l’amor impossible i la mort (elegies funeràries) enfocades des d’un 

punt de vista no tan trascendental, sinó que el consol es trobava en el record i no en la 

idea que existia un més enllà.  

Malgrat la idea de la igualtat, el despotisme il·lustrat (la inclusió de la Il·lustració en 

algunes monarquies) era representat per la frase següent “Tot per al poble, però sense el 

poble”. És a dir, tot i que es difonien les idees democràtiques els qui decidien eren els 

poderosos. Per consegüent, la manera de viure il·lustrada va entrar en crisi i les idees de 

llibertat es van arrelar amb força a la mentalitat del poble, causant així una crisi social i 

moral que va donar lloc al desig de canvi de l’estètica il·lustrada. 

Tot i que la fi de la Il·lustració es dati a l’inici de la Revolució Francesa (1789), l’origen 

del nou moviment que el reemplaçà va tenir lloc a Alemanya, on un seguit de canvis 

polítics que unificaren el territori van crear un sentiment d’unió entre el poble, el 

sentiment romàntic. Es caracteritza per ser una resposta a les idees il·lustrades, les quals 

redueixen la complexitat de l’home a la raó i inhibeixen els veritables sentiments. 

                                                
35 Assaig: gènere en prosa, generalment breu, que aborda d’una manera lliure i no especialitzada els problemes més 
diversos amb voluntat de creació literària. 
36 Faula: narració en què es dóna un ensenyament útil o moral, per mitjà d’una ficció al·legòrica en què intervenen 
animals i àdhuc éssers inanimats parlant i obrant com si fossin éssers humans o racionals. 
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El concepte de “romàntic” es diu haver-se utilitzat per primera vegada en l’obra de Les 

Rêveries du promeneur solitaire (Ensomnis del passejant solitari) per Jean-Jaques 

Rousseau, considerat el primer romàntic, com a sinònim de les coses pintoresques i 

silvestres, no adoctrinades per la civilització i oposades al nou estil de vida que es formava 

entorn la naixent Revolució Industrial. En aquest sentit, allò romàntic fa referència a una 

desviació del que és la idea neoclasicista de la vida. La felicitat entesa des de la 

perspectiva Il·lustrada seria aquella immediata, orientada a la conquesta de beneficis a 

través de càlculs; una felicitat supeditada al control i, per tant, feta de mediocritat, 

inversemblant. 

Allò que exposa el sentiment romàntic, doncs, és el resultat d’una clara consciència de 

pèrdua; sorgeix del convenciment que en el passat es conserven els autèntics valors, els 

quals es van veure eliminats per la concepció del món il·lustrat i la corrupció del 

racionalisme. En aquesta actitud, que busca en la llunyania de la història el que és vertader 

de la naturalesa i de la cultura, es basa el sentiment que els  mateixos romàntics tenen 

com a generació: és a dir, no experimenten la seva modernitat com a oposició a 

l’Antiguitat, sinó com a discrepància amb el present.  

En aquesta glorificació del passat, hi trobem el romàntic adolorit, el qual sent una soledat 

immensa pel fet de no tenir res en què creure. La visió religiosa anterior al segle de les 

Llums fou eliminada pels mateixos il·lustrats, provocant així la sensació que l’home ha 

sigut abandonat per la mirada de Déu. Per consegüent, els romàntics queden immersos en 

un mar de qüestions profundes sense resposta i sorgeix un sentiment de desproporció. Són 

conscients que la manera en què funciona el món desperta una certa esperança d’eternitat 

en aquest lloc mortal; l’esplendor de la bellesa ens fa sentir grans. Malgrat tot, de l’avui 

al demà tot s’evapora; allò que era d’un aspecte angelical esdevé brut i lleig. D’aquí 

s’origina la gran desproporció que fereix els romàntics i provoca la seva insaciabilitat: el 

desig humà de felicitat és tan gran que el món és petit per satisfer-lo, tot i això, l’home és 

una peça minúscula respecte el misteri etern que envolta el món. Per tant, la bellesa 

desperta un desig d’eternitat que està condemnat a morir tal com reflectien aquests versos 

del poeta modernista Jacint Verdaguer i Santaló: “Lo cor de l’home és una mar, tot 

l’univers no l’ompliria.” 

Davant d’aquesta soledat i corrupció de la societat propera a la industrialització, els 

homes no poden arribar a trobar un sentit a la vida. La propia realitat exalta milers de 

preguntes sense resposta i com a mesura per a ocupar l’espai infinit de Deu, els romàntics 

es refugien en la natura. Tot i que sigui aterridora, t’absorveix; la recerca de la bellesa 
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dels romàntics es veu satisfeta amb la seva contemplació, atès que és captivadora, és el 

més semblant a la imatge d’una divinitat i, a la mateixa vegada, els hi dóna refugi de la 

corrupció il·lustrada.
(...) Ahi! tu passasti, eterno 

sospiro mio: passasti: e fia compagna 

d’ogni mio vago immaginar, di tutti 

i miei teneri sensi, i tristi e 

cari moti del cor, la rimembranza acerba. 

 

(...) Passaràs, ai, etern 

sospir meu: i m’acompanya 

amb els imaginaris pensaments, que enganyen  

els tendres sentiments, i els tristos 

batecs del cor, un aspre i amarg record. 

Le ricordanze (1829), Giacomo Leopardi

Això no obstant, com bé mostra aquest fragment extret d’una estrofa del poema traduït 

com Els records, l’home romàntic experimenta un desengany. Enmig d’aquesta admirada 

naturalesa, la qual desvetlla una certa fe, els qui es refugien en ella creuen saber com 

poder ser feliços, quan en realitat simplement viuen d’il·lusions i projeccions falses sobre 

un possible millor món. El fet d’imaginar fa que intuïm una vida gran, però amb el pas 

del temps es fa visible la corrupció i la decadència, de manera que aquell batec intens s’ha 

convertit en un simple amarg record.  

Per tant, podem clarament observar com són les passions les que en el Romanticisme 

guanyen el primer pla, les passions no passades, sinó passant. Però ja no tenen el caràcter 

hermètic de la tragèdia37, en què el que hi ha en l’home de passió queda asfixiat. Al revés, 

aquestes passions es revelen com a l’expressió d’una cosa que succeeix en l’ésser humà i 

que és ell pròpiament. En altres paraules, la relació amb l’home i la passió fa que s’origini 

el Romanticisme: una nova tradició en què l’home es manifesta, apareix sense una 

màscara que amagui les seves majors pors i sentiments íntims, deixa d’endreçar la vida 

com els racionalistes i expressa tot allò que sent de manera simple i natural.   

A la Catalunya del 1830 el moviment romàntic va impulsar amb molta intensitat un nou 

fenomen d'ampli abast, essencialment cultural i literari, però també de conscienciació 

política anomenat Renaixença. El seu component bàsic és el redescobriment de la cultura 

i la societat catalana com un fet diferencial important que cal potenciar de diverses 

                                                
37 Tragèdia: gènere dramàtic que presenta una acció seriosa i greu, generalment entre personatges importants i en què 
el protagonista és emmenat per una passió o la fatalitat a una catàstrofe. 
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maneres. En altres paraules, és un renaixement del que havia estat anteriorment la pàtria 

catalana. S'entén que des del govern dels reis catòlics Catalunya havia perdut 

progressivament la seva identitat, sucumbint així a les ordres de la homogeneïtzació de la 

cultura i matant a la seva propia llengua.  

Per això, amb el predomini dels sentiments pel context romàntic europeu, el seu projecte 

primordial era la recuperació de la història de Catalunya. En aquesta reivindicació de la 

tradició catalana pretenien, doncs, posar fi a l’Antic Règim espanyol (sense ser un 

moviment antiespanyol, sinó de doble patriotisme) que exaltés la diversitat de cultures i 

llengües de la mateixa península. A partit d’aquí, començant pel poema de La pàtria de 

Bonaventura Carles Aribau (1833), s’inicià aquesta potenciació de la tradició i llengua 

catalana mitjançant poemes i textos amb una finalitat social reivindicativa. Posant de 

manifest l’enyorança d’aquella terra perduda en les composicions en llemosí (llengua dels 

trobadors) de l’Edat Mitjana.  

En apropar-se al segle XX la industrialització començà a potenciar el creixement de les 

grans ciutats i, amb elles, les desigualtats, la materialització dels cossos, la vida nocturna, 

els joves desvergonyits,…En definitiva, una civilització sorollosa i atrafegada. La 

literatura, per tant, es convertí en un mètode per poder fer una denuncia a la cultura 

urbana, al pessimisme darrere el desenvolupament de la tecnologia, a les desigualtats 

socials, a la rutina del treballador, a l’estil de vida dels homes poderosos i al nou model 

d’home; el Dandi. En ella predominava la descripció de les realitats més incòmodes i, tot 

i que també hi havia poesia, solien recorrer a novel·les o relats breus, atès que els permetia 

dedicar més estona a retratar una escena i així mostrar les reivindicacions socials.  

Un dels grans exponents catalans d’aquest moviment anomenat Realisme fou Narcís 

Oller. En moltes de les seves obres descriu la societat en què es troba com una gran massa, 

desconeguda entre ella, que ha deixat de preguntar-se sobre les seves majors inquietuds i 

s’ha centrat en el treball i la vida grotesca. Tanmateix, tal com fa en L’escanyapobres 

(1884) tot dient “Sempre el peix gros es menja el xic.”, fa constants denuncies a 

l’estructura social. Una de les seves majors obres fou La Papallona (1882), la primera 

novel·la moderna escrita en català. En ella descriu els ambients festius i les festes 

esbojarrades de les grans ciutats, per tal de fer fortes crítiques a l’aparença alegria que 

proporcionen. De fet, el propi títol de l’obra és un pseudònim per a referir-se a aquella 
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joventut cansada de la monotonia, cercant l’espontaneïtat, que vivia com una papallona: 

volant amb alegria sense un punt fix on establir-se.  

Enmig del caòtic món de les ciutats va sorgir la figura del Dandi, descrit segons el gran 

poeta, crític de l’art, conferenciant i traductor francés Charles Pierre Baudelaire com: 

“L’home ric, ociós, i que fins i tot fastiguejat, no té altra ocupació que córrer rere la pista 

de la felicitat; l’home educat en luxe i vessat des de la joventut a l'obediència dels altres 

homes, aquell que no té cap altra professió que l’elegància, gaudirà sempre, en totes les 

èpoques, d’una fesomia, diferent, completament apart.” 

El Dandi, per tant, és la persona no dedicada a cap professió perquè no té cap necessitat 

de treballar, gràcies a la seva riquesa, que es dedica a cultivar la idea de bellesa en la seva 

persona, satisfer les passions, sentir i pensar en ell mateix. Els diners són essencials en 

ells, atès que són indispensables per a les persones que donen culte a les seves passions, 

sinó l’aparença estaria descuidada i, davant d’una societat materialista, no seria acceptat. 

El dandisme, doncs, podria descriure’s com una espècie de culte a un mateix.  

Charles P. Baudelaire també fou el creador del concepte spleen, paraula que significa 

“bilis” en anglès i li servia per descriure l’estat anímic de profund avorriment de l’home 

del segle XX: el tedi. Aquell qui es manté en el camí de la rutina i només es centra, en el 

cas de l’home vulgar, en el treball i, en el cas del dandi, en la disbauxa, cau en un 

sentiment profund de soledat, en una vida monótona sense sentit. Per tant, experimenta 

un anhel d’infinit, de felicitat que s’intenta trobar en els paradisos artificials, les 

substàncies al·lucinògenes.
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Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons 

l'ancre! 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, 

Nos coeurs que tu connais sont remplis de 

rayons! 

Verse-nous ton poison pour qu'il nous 

réconforte!  

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le 

cerveau,  

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, 

qu'importe? 

Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau!

 

Oh Mort, vell capità, llevem l’àncora! L’hora és 

arribada 

Aquesta pàtria ens avorreix, oh Mort! 

Salpem! 

El cel i el mar són negres com tinta damnada; 

però els nostres cors de lluïssor són plens 

 

 

Aboca’ns el verí i l’ànima reconforta 

Ens volem sumir, de tant com el foc el 

cervell ens ha irat, 

al fons del precipici, Infern o Cel, què 

importa? 

Al fons del Desconegut, per trobar-hi la 

novetat!

Le Voyage (Les fleurs du mal, 1857), Charles P. Baudelaire 

Aquestes dues estrofes extretes del poema Le Voyage (“El Viatje”) del recull de poemes 

de Les fleurs du mal (“Les flors del mal”) de Charles P. Baudelaire defineixen al complet 

la finalitat poètica de l’època: la crítica a la societat enfocada des d’un gran pessimisme. 

Ens descriuen la necessitat de canvi que tenen els homes constantment, atès que tenen 

una vida monótona i tediosa que els avorreix. Necessiten, per tant, alguna cosa que els 

ompli, que els satisfaci encara que sigui temporalment com ho serien les drogues, les 

quals proporcionen una felicitat passatgera. Busca, per tat, alliberar-se d’aquella realitat 

incòmoda sigui com sigui; la novetat com alguna cosa que faci que la seva vida tingui un 

sentit. 

A causa d’aquestes detallades descripcions de la foscor de la societat els grans pensadors 

van qüestionar-se si la maldat provenia per naturalesa en els homes o era un concepte que 
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apareixia quan els homes estaven en una societat. D’aquí se’n derivà el nou moviment 

intel·lectual conegut per Naturalisme. Tanmateix, fou impulsat per la recuperació de la 

teoria de l’evolució de Charles Darwin. Els neodarwinistes es pregunten si el destí es 

troba imposat per la naturalesa i, per tant, l’home no pot controlar la seva destrucció, o bé 

és lliure i sobre ell no existeix cap determinisme biològic que li provoqui fer el mal. 

Formulat d’una altra manera, les accions humanes estan determinades genèticament per 

les forces naturals o la voluntat de l’home permet imposar-se a elles? Tot i que existeixen 

una gran varietat de respostes, la majoria coincideixen en què no només estem 

condicionats per la nostra pròpia genètica, sinó també per forces naturals que formen el 

nostre propi destí.  

A partir del segle XX les constants transformacions polítiques i ideològiques provocaren 

un gran impacte en la literatura. Entre el 1895 i el 1914 (inici de la Primera Guerra 

Mundial) fou una època d’expansió econòmica, a causa de la segona revolució industrial, 

la implantació del capitalisme i l’enfortiment dels grans imperis colonials. Tanmateix, la 

burgesia va viure la seva millor època, oposant-se així a les gran masses obreres (les quals 

cada vegada eren més extenses i organitzades, i lluitaven per aconseguir canvis i millores 

socials). En l’àmbit ideològic va haver-hi una forta confrontació entre els liberals i els 

socialistes i, per tant, la literatura estava molt enfocada en la preocupació social. Aquesta, 

però, va canviar un cop va haver-hi la Primera Guerra Mundial i va utilitzar-se com un 

mitjà de propaganda. Al mateix temps, a Rússia esclatà la seva pròpia revolució 

comunista, però, a diferència de la resta del món, la seva literatura es trobava 

completament censurada i controlada.   

Durant el període d’entreguerres es van enfortir diferents ideologies com la comunista i 

la feixista. Per consegüent, els missatges en les obres literàries eren molt forts i amb una 

intenció clara: fer propaganda de les ideologies. Tot i això, després de la Segona Guerra 

Mundial (1945-1980) Europa quedà molt afectada i influenciada per l’inici de la Guerra 

Freda i la nova societat de consum, situació que quedà reflectida en la literatura.  

Per poder entendre bé aquest període, però, és essencial tenir present  els diferents 

pensaments filosòfics i la concepció de l’home en el món. En l’àmbit científic, una sèrie 

de descobriments va significar un replantejament del pensament científic. Es demostrà la 

gran capacitat humana de controlar la ciència i, amb ella, crear tecnologies que es posessin 
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a disposició de l’home. Malgrat aquests nous horitzons, també van sorgir noves amenaces 

com el perill de destrucció del planeta o les guerres nuclears, entre moltes altres.  

L’evolució del pensament filosòfic també va tenir una gran influència en la societat del 

segle XX, atès que va posar fi al positivisme i racionalisme. Davant del món inestable 

que hi havia, el gran pensador alemany Friedrich Nietzche es preguntà a si mateix sobre 

la capacitat de conèixer la veritat. Des de Plató s’havia acceptat que totes les coses 

mundanes tenen una essència i, per tant, existeixen i poden ser conegudes mitjançant l’ús 

de la raó. Això no obstant, Nietzche intentà cercar un altre mecanisme per conèixer que 

no sigués la raó, atès que el món es trobava en un perpetu moviment i, per tant, mai 

arribaven a conèixer l'essència de les coses. Conseqüentment, afirmà que la raó no era 

suficient per conèixer, que existien aspectes irracionals, però que l’home, per por al no-

res, s’inventava figures com Déu per soportar la seva existència i creure que té un sentit. 

Segons ell, doncs, la raó classifica i estructura la realitat, de manera que, en intervenir en 

ella, inventa idees per no viure en el nihilisme.  

Les corrents irracionals foren moltes i molt variades, de la mateixa manera que les 

existencialistes. Segons el filòsof alemany Martin Heidegger, un dels màxims exponent 

de l’existencialisme, l’essència de l’home es reduïa a la seva existència; no existia un més 

enllà. D’aquí se’n deriva la idea que ser home consisteix en estar en el món, però sense 

cap sentit ni finalitat. Acceptar aquesta condició, provocà una angoixa existencial i la 

creença que la vida era absurda. Un clar exemple seria el que Antonio Machado, un autor 

espanyol pertanyent a la generació del 98, esmentà en Extracto de proverbios y cantares 

XXIX: “Caminante, no hay camino,/ se hace camino al andar.” 

Les teories psicoanalítiques38 de Sigmund Freud van suposar també un gran impacte en 

les corrents literàries i les arts. Estudià els impulsos irracionals i el subconscient de 

l’home, i elaborà una nova concepció de la personalitat: l’home està regit pels impuls 

elementals que l’orienten cap als plaers, als quals s’acostuma a oposar la consciència 

moral o social i els reprimeix encadenant-los en el subconscient. La pressió del material 

acumulat en la nostra psiquis (els desitjos frustrats, els impulsos reprimits, etc) explica la 

                                                
38 Psicoanalítica: relatiu o pertanyent a la psicoanàlisi (mètode d’exploració i de tractament dels processos psíquics 
profunds, basat en l’anàlisi de les tendències afectives reprimides).  
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nostra conducta, les nostres reaccions, allò que somiem i, en particular, la creació artística 

i literària. Per això, van sorgir algunes corrents que buscaren aliviar aquesta repressió.  

Per últim, el marxisme, tot i que va ser un sistema polític i econòmic basat en les idees de 

Karl Marx (1818-1883) i Friedrich Engels (1820-1895), pretenia també ser una concepció 

del món. Defensa la idea que l’home utilitza la matèria i el treball per arribar a dominar 

el món. Així, la història és un procés de lluita que avança amb un mode de producció o 

un altre. Per Marx, per tant, la infelicitat i les angoixes humanes tenen causes historico-

socials amb  la lluita de classes i el concepte d’explotadors i explotats. La societat 

perfecta, doncs, només seria factible amb un govern que proveís la satisfacció de les 

necessitats del poble per igual i amb una literatura que servís per a transformar el món. 

Enmig dels conflictes socials del segle XX, de les mutacions científiques i tècniques, i de 

les contradiccions existencials, els escriptors presentaren diverses actituds. L’angoixa fou 

una de les més freqüents. El sentiment tràgic de la vida conduí a l’existencialisme i, per 

consegüent, la literatura va ser especialment pesimista. Tot i això, molts trobaren la 

resposta a aquesta angoixa a través de la fe, la qual donava un sentit a la vida. 

Molts altres van iniciar una literatura compromesa amb la finalitat de fer protestes socials 

i polítiques. Tot i això, a inicis del mateix segle, van predominar les postures escapistes, 

les quals buscaven evadir-se de les realitats angoixants buscant refugi en el passat, o bé 

en indrets i  horitzons exòtics. Una altra manera d’escapar de la realitat gris, era també a 

través de l’esteticisme, tot i que també servia per a reivindicar la bellesa contra la 

mediocritat burgesa.  

Tal com hem vist, l’aparició de moviments que coexisteixen en el mateix temps i es troben 

directament relacionats amb les circumstàncies socials que es viuen en diversos territoris 

és constant. Per això, l’enfocament que donarem a partir d’aquest segle serà centrada 

únicament en el territori espanyol, concretament el català.  

És la tercera vegada que el "Cau Ferrat" se reuneix a prop del mar; la tercera vegada que, fugint 

del soroll de la ciutat, venim a somniar al peu d'aquesta platja hermosa, a sentir-nos bressar al 

compàs de les onades, a prendre aigües de poesia, malalts com estem del mal de prosa que avui 

corre a la nostra terra. 

Venim aquí fugint de la ciutat, per trobar-nos tots junts i junts cantar lo que ens surti del fons del 

sentiment, per treure'ns el fred que corre per les venes de tothom aixoplugant-nos sota la bandera 
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de l'art; per banyar-nos i embriagar-nos de sol, de sol i llum que ens assequi per un moment la 

tristesa de la boira. Venim perquè necessitem espolsar-nos de sobre tanta farsa egoista, tanta 

sensatesa fingida, tanta farda de sentit comú, tanta serietat fingida o riure estúpid com ha imposat 

el menestral enriquit per una banda i per altra la democràcia, an aquesta terra nostra que, per por 

d'ésser boja, se'ns va tornant ensopida [...] 

Discurs en la Tercera Festa Modernista (1894), Santiago Rusiñol 

Aquest fragment del discurs que va fer l’escriptor català Santiago Rusiñol en el 1894 posa 

de manifest el nou moviment literari predominant de l’època: el Modernisme. En ell hi 

podem identificar el gran desacord que tenen els poetes de Cau Ferrat amb la societat del 

segle XIX-XX. Amb la industrialització els homes van posar un valor econòmic a tot, 

fins i tot l’art, el qual deixà d’entendre’s com una forma de crear per expressar un 

significat i es convertí en un altre objecte de consum a partir del qual un es podia 

posicionar socialment. Per consegüent, aparegué el concepte de l’art per l’art, el qual 

designa al fet de crear obres per aparentar. Els modernistes, doncs, s’oposaven a aquesta 

concepció de l’art, a les tendències vigents (Realisme i Naturalisme) i a la corrupció de 

les grans ciutats industrialitzades.  

Aquells artistes inconformistes amb la societat en què vivien eren anomenats bohemis i 

estaven decidits a reformar el món basant-se en els ideals de la natura, la qual 

proporcionava una certa calma al seu sentiment ferit per la corrupció de les ciutats. Per 

aquest motiu, el fet de refugiar-se en ella els permetia raonar amb claredat i agafar 

confiança per creure en la força de voluntat de l’artista. Aquest fet també es trobava 

reflectit en la poesia, la qual feia referència a elements de la natura constantment per 

utilizar-los com a símbols per aprofundir en la incomprensió de l’home bohèmi. Un clar 

exemple seria el poema de Joan Maragall anomenat La vaca cega (1893) que hi ha a 

continuació: 

Topant de cap en una i altra soca, 

avançant d’esma pel camí de l’aigua, 

se’n ve la vaca tota sola. És cega. 

D’un cop de roc llançat amb massa traça, 

el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre 

se li ha posat un tel. La vaca és cega. 

Ve a abeurar-se a la font com ans solia; 

mes no amb el ferm posat d’altres vegades 

ni amb ses companyes, no: ve tota sola. 

Ses companyes, pels cingles, per les comes, 

pel silenci dels prats i en la ribera, 

fan dringar l’esquellot mentres pasturen 
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l’herba fresca a l’atzar... Ella cauria. 

Topa de morro en l’esmolada pica 

i recula afrontada... Però torna 

i abaixa el cap a l’aigua i beu calmosa. 

Beu poc, sens gaire set... Després aixeca 

al cel, enorme, l’embanyada testa 

amb un gran gesto tràgic; parpelleja 

damunt les mortes nines, i se’n torna 

orfe de llum, sota del sol que crema, 

vacil·lant pels camins inoblidables, 

brandant llànguidament la llarga cua.

 

D’aquest poema de Joan Maragall, podem identificar com l’ús de la natura serveix per 

representar un escenari ple d’adversitats segons els modernistes. Tal com planteja el 

poema, la figura de la vaca mancada de visió és un paral·lelisme amb l’home bohemi, el 

qual ferit per la corrupció de la societat (un home de la massa li llença una roca i evidencia 

que és un individu pervers i mediocre) viu en soledat, en  un món totalment egoista i 

individualista que el margina. Per tant, s’ha d’identificar la figura de la vaca amb un 

bohemi incomprès que prefereix guiar-se per la seva intuïció, és a dir, l'essència de les 

coses i no l’aparença.  

Tot i això, és necessari esmentar que tot i que la vaca sigui marginada de les altres que 

poden veure i presenti una gran angoixa segueix el seu propi destí i, després de beure 

aigua, aixeca el cap per mirar el cel com si sigués una senyal d’esperança en el futur. 

Segueix uns camins inolvidables que són els dels records d’aquella època pura, abans de 

la corrupció de la industrialització. 

Per tant, és evident que la vaca és un símbol de la visió del món més enllà d’allò 

superficial i que la veritable intenció del poema és transmetre l’angoixa derivada de la 

incomprensió i soledat del bohemi a través de la vaca personificada.  

Mentre a Catalunya el Modernisme s’arrelava amb força, a la resta d’Europa hi 

predominaven tres grans corrents: el Simbolisme, el Decadentisme i el Prerafaelitisme. 

De manera breu, podríem definir el Simbolisme com aquella nova corrent on els poetes 

s’encarregaven de buscar la bellesa interna i aprofundir en la realitat que aquesta bellesa 

tancava. En altres paraules, els simbolistes opinaven que la missió del poeta era descobrir 

aquestes profunditats de l'ànima i de la realitat  i oferir-les al lector a través de la poesia 

mitjançant una sèrie de símbols i metàfores per fer referència a la mort, el camí de la 
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vida,... Defensaven, per tant, la força de la paraula, la qual era capaç de crear un món 

intuit si volia.  

Per altra banda, el Prerafaelitisme feia un rebuig a la industrialització que degradava i 

materialitzava la persona, fent-li perdre la seva pròpia identitat, i per això defensava el 

retorn al món de la natura, el rebuig al racionalisme enfortit en l’edat adulta i 

s'emmirallava en el món medieval cavalleresc. El Decadentisme, en canvi, partia de la 

idea de creure que havia arribat la fi de la civilització, entrant així en un període de 

decadència. Comportava, per tant, sentiments d’inseguretat, cansament i afecció a la mort 

semblants al romanticisme. 

Com a resposta a la idea de renovar el món en mans del bohemi inconformista, la burgesia 

inicià un nou moviment anomenat Noucentisme. Els Noucentistes es negaven que els 

bohemis recuperessin allò perdut durant la industrialització, atès que instigaven un cert 

caos. Per això, decidiren modernitzar la societat mitjançant l’exigència intel·lectual 

aplicada al pensament i a l’art. Defensaven, per tant, la racionalitat i el rigor intel·lectual 

aplicat a una literatura deshumanizada, és a dir, depurada en contingut i forma. De fet, el 

seu propòsit literari era recuperar la serenitat clàssica i establir així un ordre allunyat dels 

vicis dionisiacs. Per a això, feien ús d’un llenguatge selectiu, modern i eficaç. 

La poesia es caracteritzava per seguir unes pautes mètriques molt marcades i abastar 

temes com la idealització del món classicista en contraposició a la realitat del moment, 

un amor platònic distant i idealitzat, i el pas del temps de manera no apasionada. Hi 

predominaven les descripcions de llocs i situacions ambientals, i els anàlisis de la natura 

i el món rural des del punt de vista de l’home de ciutat. Així, doncs, era una poesia molt 

centrada en la forma, atès que intentava ser un art pur que produís plaer estètic.  

Al final del Noucentisme, a Catalunya, sorgí una nova corrent poètica que heretà la 

tradició simbolista i la portà a l’extrem: el Postsimbolisme. Es tractava d’una poesia 

totalment pura, intel·lectualitzada, feta de símbols i musicalitat. Per tant, era estèticament 

completa i considerada hermètica, atès que estava reservada a la minoria (la gent amb 

gran intel·lecte) a causa de la complexitat de la paraula i la gran quantitat de simbologies.  

A partir d’aquest moment, el context social i polític que hi havia a Espanya va tenir molta 

influència en els gèneres literaris, sobretot el català. Un cop va finalitzar la Guerra Civil 

Espanyola (1936-1939) un nou règim nacionalista va començar a liderar el territori, el 
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règim franquista. Aquest, liderat pel cap militar Francisco Franco, era un govern de 

caràcter dictatorial que tenia per objectiu aconseguir un control absolut sobre la política i 

la societat.  

Durant els primers anys, la repressió política i econòmica dels opositors va créixer 

desmesuradament. De fet, moltes persones van arribar a ser exiliades en els camps de 

concentració nazis (atès que el règim totalitarista i feixista de Franco era recolzat pel 

dictador alemany Adolf Hitler) i franquistes. Tot i així, durant els anys dictatorials es va 

iniciar una fase de desenvolupament econòmic a raó de la progressiva industrialització i, 

sobretot, del turisme. Per consegüent, el nivell de vida de les classes baixes va millorar 

desmesuradament i va sorgir una classe mitjana prèviament inexistent. De fet, durant els 

anys 60 l’educació secundària i universitària també va millorar, sent ampliada a nous 

sectors socials i les dones van poder accedir al món laboral.  

Aparentment durant aquests anys els homes tenien una visió optimista sobre el món, però 

cada cop s’originaven nous conflictes a causa de la contraposició de les dos formes 

d’organització de la societat: la capitalista i la socialista. La primera d’aquestes va ser 

popularment coneguda i desenvolupada en els Estats Units i en els països occidentals 

europeus. La segona, en canvi, era fonamentalment representada per la Unió Soviètica, 

els països orientals europeus i la Xina. Cada moviment polític i social lluitava per estendre 

la seva influència arreu del món, d’aquesta manera cap regió va quedar al marge dels 

conflictes. 

El franquisme a Catalunya es va imposar entre el 1939 i el 1975. Durant la dictadura, el 

dictador Francisco Franco va suprimir la cultura catalana i qualsevol llengua que no 

sigues el propi castellà per tal de potenciar una homogeneïtat. De fet, la pèrdua de tots 

aquest aspectes democràtics va instigar encara més al poble a reivindicar-se. A Catalunya, 

per exemple, van tenir lloc molts aixecaments antinacionalistes per part de la classe obrera 

i camperola que defensaven la necessitat de construir una Catalunya al marge d’aquell 

règim.  

Tot i així, l’economia catalana es va veure incrementada durant aquest període a causa de 

les inversions estrangeres i va tenir un augment demogràfic amb l’arribada de treballadors 

de les altres regions espanyoles. Però el poble català, que des de la Renaixença portava 

intentant fer una difusió progressiva de la consciència de cultura autònoma, es negava a 
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sucumbir als ideals franquistes i perdre l’essència de l’idioma. Per aquest motiu, 

juntament amb la creença de la seva auto capacitat econòmica, sorgiren diferents 

aixecaments reclamant la independència política, social i econòmica de Catalunya 

respecte Espanya.   

Durant el període de postguerra (1939-1959) la situació de la llengua i la cultura catalana 

es va tornar extremadament crítica. Una de les obsessions de Franco va ser l’eliminació 

de les cultures i llengües catalana, basca i gallega, en benefici d’una única cultura 

castellana per a tot l’Estat. D’aquesta manera, Catalunya va decaure en un estat de 

nul·litat a nivell literari. Per aquest motiu, els nostres escriptors van posar la seva obra al 

servei de la llengua i la cultura catalana basant-se en aquests quatre objectius: 

- Salvar la llengua.  

- Recuperar el prestigi social i cultural de la literatura catalana, perdut amb la 

victòria franquista. 

- Recuperar la creació cultural i reviure els contactes culturals. 

- Lluitar contra els qui havien claudicat amb el règim, fos ideològicament o fos 

lingüísticament. 

A l’interior del país, encara que moltes editorials van ser tancades, la resistència fundava 

revistes, editava antologies poètiques i representava obres teatrals en cases particulars. 

Els exiliats a Europa o Amèrica van reflectir la seva vivència en què dominava el 

sentiment de derrota, l’enyor d’un món destruït, el testimoni i la denúncia de la barbàrie 

dels camps de concentració i la descoberta de nous països i cultures. 

Deixant enrere la postguerra, durant els anys seixanta el franquisme seguia exercint una 

forta repressió sobre qualsevol forma de pensament o acció política que s’oposés al règim. 

No obstant això, la recuperació econòmica del país i la feble obertura cultural que es va 

produir en aquesta dècada van afavorir la intensificació de la resistència i l’arribada de 

nous corrents ideològics que van posar en crisi els models literaris que havien dominat 

fins aleshores. 

La fidelitat de la gran majoria del poble a la seva llengua i cultura va fer que, dins el 

mateix període franquista, es produís una represa de l’activitat cultural en català. Algunes 

de les manifestacions més vives són l’aparició de revistes en català com Poesia que 

comptà amb les col·laboracions de Carles Riba, J.M. de Segarra i Salvador Espriu, entre 
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molts altres, l’arrencada de projectes editorials com Edicions 62 (intentaren també fer una 

recuperació de la llengua), i La Nova Cançó (nom amb el qual es coneix el moviment 

artístic i musical que en ple franquisme impulsà la necessitat de crear cançons catalanes; 

reivindicava l'ús normal de la llengua alhora que denunciava les injustícies del règim). 

Aquesta última va començar amb l’article de Lluís Serrahima i Villavecchia Ens calen 

cançons d’ara publicat a la revista Germinabit el 1959, el qual és considerat el detonant 

del moviment i es troba escrit a continuació: 

Ens calen cançons d’ara 

Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. Ens calen cançons que tinguin una actualitat per 

a nosaltres. Tothom n’ha cantades fins ara de les que podem anomenar de sempre, i d’aquestes, 

potser només les més conegudes; tanmateix n’hem deixades de banda de magnífiques que corren 

el perill d’ésser oblidades, i potser per culpa d’una excessiva intromissió de cançons estrangeres. 

És molt lloable, i àdhuc necessària aquesta intromissió des d’altres terres, però això no ha de 

privar mai que se segueixin cantant les nostres, siguin tristes o alegres, siguin com siguin: pel fet 

d'ésser nostres tenim l’obligació de no oblidar-les. Ara bé, és greu que no se’n facin de noves, jo 

almenys no n’he sentides. Podem atribuir-ho a les circumstàncies, però de cançons se’n poden fer 

de moltes menes i maneres; a més, aquestes circumstàncies no poden per elles mateixes privar un 

poble de les seves cançons. És precisament en moments difícils que han nascut gran nombre de 

cançons, de les més boniques, aquelles que els pobles han transformat en una mena d’oració 

col·lectiva. 

Es tracta, doncs, que surtin cançons d’aquest moment nostre. Les darreres generacions bé ho van 

fer: Rodoreda, Nicolau, Morera, Vives… que aleshores eren joves. Van fer cançons que tots 

seguim cantant. 

Què fan els músics que ara són joves? Les generacions futures podrien dir de nosaltres que vam 

ésser una generació que no sabé fer-se les seves pròpies cançons; en realitat podrien dir que amb 

prou feines vam cantar. 

Fixem-nos a França, què passa: de qualsevol tema, de qualsevol fet, important o no -això és igual- 

sorgeix una cançó: i quines cançons! 

Estem massa intel·lectualitzats? Tindrem por de cantar-les si en fem? Ben bé no ho sabem, però 

alguna cosa passa. 
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A les places dels pobles es ballen sardanes; se’n ballen moltes de compositors nous. Hi ha poetes 

i bé en surten de nous! També tenim músics. Què passa? Anem cadascú pel seu cantó o badem 

simplement. 

Us imagineu si com a França tinguéssim aquesta mena de trobadors com són els “chansonniers”, 

que anessin pels pobles i per tot el país cantant cançons nostres? Les cançons franceses, italianes, 

mexicanes i moltes d’altres, bé són escoltades per tothom! Però no vull ésser massa optimista. 

Potser amb el temps ho aconseguirem. De moment, per què no intentem de fer les nostres pròpies 

cançons i cantar-les? 

Ens calen cançons d’ara (Revista Germinabit, núm 58, gener de 1959), Lluís Serrahima 

Pel que fa a la poesia, ja des del primer moment de la postguerra va jugar un paper 

important, tant des de l’exili com des de la clandestinitat. La poesia era el medi que 

donava continuïtat a la literatura anterior a la Guerra Civil i que assegurava la 

supervivència d’una cultura amenaçada i atacada. Lògicament, aquest paper el va jugar 

conjuntament amb el paper que es va atorgar a la llengua, la qual es va convertir en el 

símbol absolut d’una cultura i d’una pàtria. 

La irrupció de les avantguardes en el territori català va donar lloc a propostes poètiques 

completament noves. De fet, les primeres mostres de la poesia experimental, més 

endavant desenvolupada en els anys 70, es va començar a integrar a Catalunya en el 

futurisme i el cubisme amb les obres de Joan Salvat-Papasseit. Posteriorment, un altre 

d’aquests moviments, el Surrealisme, va ser introduït al territori català pel poeta Josep 

Vicenç Foix.. 

Durant la postguerra dels anys 40, la poesia catalana esdevingué el gènere més conreat. 

Tanmateix, s’hi van diferenciar dues tendències: una poesia arrelada i una altra de 

desarrelada. La primera d’elles estava composada per autors que, o bé consideraven que 

la imposició del règim franquista no els sotmetria a una decadència, per tant eren 

conformistes i optimistes, o bé per escriptors que es van adaptar per poder seguir escrivint 

com ho va ser Josep Pla. La seva poesia es caracteritzava pel seu estil tranquil basat en 

alguns aspectes neoclàssics. En altres paraules, van recuperar la idea de la importància de 

la raó humana per sobre de la sensibilitat sentimental. Per tant, les preguntes existencials 

de l’home s’intentaven respondre des de la pròpia  visió humana. L’home era concebut 

com un ésser que raona i no com un ésser supeditat per l’existència d‘un déu.  
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Al mateix temps, la poesia desarrelada s’oposava a tots els conceptes de l’arrelada i, per 

tant, en ser reivindicativa, havia de ser clandestina. Era formada per la gran majoria de 

poetes, tot i que alguns havien estat exiliats per la seva poesia provocadora i inconformista 

(Carles Riba i Josep Carner). La seva finalitat era expressar bruscament i de manera 

directa el seu pessimisme existencial causat per la creació d’una societat angoixant. Per 

tant, a diferència de la poesia arrelada, aquests consideraven més essencial destacar el seu 

propi missatge (un fons individualista) que no pas centrar-se en la forma del poema.  

En els anys 50, la poesia desarrelada va acabar evolucionant cap el que es coneix com 

poesia social. Aquesta va deixar d’expressar l’angoixa individual dels poetes per tal 

manifestar una solidaritat amb els demés. En altres paraules, buscaven lamentar-se de les 

misèries de la societat en general. D’aquesta manera, per tal d’aproximar-se al públic 

majoritari, van fer ús d’un llenguatge senzill i col·loquial. Per tant, en les obres d’aquests 

poetes hi havia una intencionalitat col·lectiva. 

 

Una nit de lluna plena 

tramuntàrem la carena, 

lentament, sense dir re ... 

Si la lluna feia el ple 

també el féu la nostra pena. 

  

L'estimada m'acompanya 

de pell bruna i aire greu 

(com una Mare de Déu 

que han trobat a la muntanya.) 

 

Perquè ens perdoni la guerra, 

que l'ensagna, que l'esguerra, 

abans de passar la ratlla, 

m'ajec i beso la terra 

i l'acarono amb l'espatlla.  

A Catalunya deixí 

el dia de ma partida 

mitja vida condormida: 

l'altra meitat vingué amb mi 

per no deixar-me sens vida. 

 

Avui en terres de França 

i demà més lluny potser, 

no em moriré d'anyorança 

ans d'enyorança viuré. 

 

En ma terra del Vallès 

tres turons fan una serra, 

quatre pins un bosc espès, 

cinc quarteres massa terra. 

"Com el Vallès no hi ha res". 

 Que els pins cenyeixin la cala, 
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l'ermita dalt del pujol; 

i a la platja un tenderol 

que batega com una ala. 

 

Una esperança desfeta, 

una recança infinita. 

I una pàtria tan petita 

que la somio completa. 

 

Corrandes d’exili (1939), Pere Quart 

Corrandes d’exili és un dels poemes escrits des de l’exili que exemplifica el nou estil de 

poesia que adoptà Pere Quart (Joan Oliver i Sellarès) per expressar la seva melancolia i 

rebuig a la guerra; la poesia social o també coneguda com la poesia de circumstàncies. Es 

caracteritza per utilitzar la simplicitat dels poemes com a mètode per fer arribar un 

missatge entenedor i totalment comunicatiu al lector. No pretén, per tant, transcendir el 

significat dels versos, sinó que es limita a descriure moments significatius per als poetes. 

En aquest cas particular, Pere Quart centra tota l’atenció en el moment en què ha d’exiliar-

se del país i la incertesa de la durada de la seva estada en terres desconegudes. 

A partir d’aquest moment, la literatura catalana, encara que fos molt lentament, sortí de 

la clandestinitat i tornà a ser pública. De fet, reaparegueren i nasqueren editorials com 

Barcino, Aymà i Moll, i es crearen premis literaris com Óssa Menor de poesia. Amb tot, 

però, la tasca clandestina continuà, ara lligada als nuclis universitaris. Hi col·laboraren 

autors ja consolidats com Riba, Manent o Garcés, i d’altres de més joves que donaren nou 

impuls a la publicació com Jordi Sarsanedas o Joan Perucho. De les diferents facultats 

sortiren revistes culturals que, malgrat la poca durada i les dificultats de difusió, 

impulsaren la vida universitària amb tot de propostes noves. 

Des de la perspectiva històrico-cultural, va ser molt important el canvi que es va produir 

en l’estètica de la poesia després de la mort de Carles Riba l’any 1959. La paraula poètica 

va iniciar un nou camí que va donar pas a un corrent estètic amb la intenció de mostrar 

de forma crítica la realitat històrica i quotidiana. Aquest va ser el realisme històric i era 

expressat dins de la repressió del règim mitjançant la poesia. Per aquest motiu, a partir 

dels anys 60, la poesia va prendre rumb cap al compromís social. En altres paraules, 

l’objectiu dels poetes aconseguir arribar a una col·lectivitat. 

Així mateix, doncs, aquest realisme històric prioritzava el contingut dels seus escrits 

abans que la forma. Per aquest motiu, es va imposar el vers lliure i l’ús d’un llenguatge 
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sobri i senzill. Els principals representants d’aquest tipus de text van ser Vicent Andrés 

Estellés i Miquel Martí i Pol. Tot i així, cal destacar que durant aquesta època també es 

va iniciar el que es coneix com poesia de l'experiència que va ser encapçalada per Gabriel 

Ferrater. Aquesta desenvolupava un tipus de realisme diferent del realisme històric: el 

poeta partia d’una vivència personal, que convertia en el tema del seu poema, i d’aquesta 

experiència poètica n’extreia una lliçó moral. Es tractava, doncs, d’un realisme que no 

estava directament relacionat amb el context històric i social en què es produïa. Per tant, 

mentre que uns escriptors adoptaven amb encara més força les característiques de la 

poesia social, aquest prenien una visió més intimista i reflexiva en els seus poemes.  

Un clar exemple de la poesia de l’experiència és el poema següent de Gabriel Ferrater. 

En ell el jo líric, recordant els seus catorze anys, explica que mentre que el seu país 

espetegava a causa de la revolta i de la contrarevolta de la guerra civil, ell vivia una revolta 

feliç, una revolta existencial relacionada amb l’adolescència i connotada sexualment:        

La felicitat que comenta al llarg del poema és una felicitat passada. En alguns versos ve 

de la llibertat que els donava la incapacitat momentània dels adults de controlar i 

d’imposar límits. Per tant, en In memoriam, poema que fa referència a les relacions entre 

adults i adolescents, la felicitat només és associada a aquests darrers; pel que fa als adults, 

en canvi, el locutor ens diu que, afeblits per la guerra i per la muda existencial dels seus 

fills cap a l’edat adulta, vivien en la por.

[ ... ] Ajagut 

dins d'un avellaner, al cor d'una rosa 

de fulles moixes i molt verdes, com 

pells d'eruga escorxada, allí, ajaçat 

a l'entrecuix del món, m'espesseïa 

de revolta feliç, mentre el país 

espetegava de revolta i contra- 

revolta, no sé si feliç, però 

més revoltat que no pas jo. [ ... ] (vv.10-18) 

[ ... ]Després vénen els anys, i feliçment 

també s'allunyen, i se'ns va cansant 

la mà que acaricia el front tossut 

de l'anyell íntim, i ve que adoptem 

aquest plural, no sé si de modèstia, 

que renuncia al singular, se'n deixa, 

però agraint-lo i premiant-lo. Prou. (vv.27-
33) 

[ ... ] Era una por 

dels grans. Sortíem de la por infantil 

i teníem la sort que el món se'ns feia 

gairebé del tot fàcil. Com més por 
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tenien ells, més lliures ens sentíem. 

Era el procés de sempre, i compreníem 

obscurament que amb nosaltres la roda 

s'accelerava molt. Érem feliços. (vv.55-63) 

[ ... ]marejats, i tots 

atònits, i potser també perversos, 

i els reflexos de l’ordre se’ls havien 

macat. Els era igual, o els excitava, 

d’ésser robats. [ ... ] (vv.151-1559)

In memoriam (1960), Gabriel Ferrater 

A partir dels anys 70, els poetes van abandonar el realisme històric i van buscar altres 

plantejaments estètics més adequats a una època que ja no patia els estralls de la repressió. 

Les tendències poètiques a partir d’aquest període van ser molt variades. Tot i així, cal 

destacar el que es coneix com a poesia experimental. Aquesta va ser una renovació de 

l’estil en què s’hi afegiren elements del surrealisme estètic i  la temàtica del modernisme 

escapista. Va prendre un to irònic, humorístic i distant que anava totalment en contra del 

realisme social. Tanmateix, en aquest període que s’apropa a l’actualitat és quan van 

començar a formar diversos estils musicals com el Reggae, la Salsa, la Cumbia, el Jazz, 

el Reggaeton i el Rap.    

Un cop observat el recorregut que ha fet la poesia al llarg de la història ens és més evident 

la seva funció com a mitjà per transmetre les inquietuds tan emocionals com polítiques. 

A partir d’aquestes bases, doncs, podem comparar-la amb una de les expressions 

artístiques més comunes avui dia i observar què comparteixen i en què es diferencien: el 

rap. D’aquesta manera, arribarem a comprendre el motiu de la censura de les cançons de 

rap i no el de la poesia reivindicativa i polematitzadora. 
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EL RAP 

2.1 Definició i aparició del concepte de rap 

És habitual trobar associacions de la paraula rap amb un acrònim de les sigles en anglès 

Rhythm and Poetry (“Ritme i Poesia”), o bé amb un apòcope39 de la paraula anglesa rapid 

pel fet de tractar-se de lletres que acostumen a ser recitades amb rapidesa, dificultant a 

vegades la seva comprensió. Això no obstant, aquesta paraula no fa referència a cap altre 

concepte, sinó que presenta els seus orígens en l'anglès parlat durant el segles XIII i XV 

per nombrar el fet de conversar de manera lliure en un ambient còmode i familiar sobre 

temes del dia a dia que explicaries a persones de confiança.  

Actualment, d’acord amb el servei en línia de consultes lingüístiques Optimot, el rap és 

entès com un estil musical originat als anys vuitanta dels segle XX entre la comunitat 

afroamericana dels Estats Units que es caracteritza per la recitació rítmica de rimes i jocs 

de paraules, a capella o amb acompanyament musical. La seva definició en la llengua 

anglesa, però, presenta moltes més diverses accepcions. Segons Cambridge Dictionary, 

el rap entès com una acció pot significar verbalitzar alguna cosa de cop i amb potència, 

mantenir una conversació,  fer una crítica a algú altre, o bé senzillament fer rap (referint-

se a l’estil musical).  Si s’entén com un substantiu pot fer referència a una acusació sobre 

algú altre per cometre un crim, a un judici, a una reacció o a una reputació envers alguna 

cosa, a l’estil musical abans esmentat, o bé al soroll que es produeix com a conseqüència 

d’un cop ràpid amb una superfície resistent.  

En els dos casos l’acció de denúncia i el fet de tractar-se d’un diàleg entre l’interlocutor i 

l’oient és evident. Insisteixen en la sensació d’un cop fort i marcat que permet al  raper, 

més conegut com a MC, Master of Ceremonies (“amo de les cerimònies”), expressar allò 

que sent a través d’una poesia acompanyada per una melodia de fons anomenada beat. El 

beat és una paraula anglesa que significa “batec” i que dins de l’àmbit musical fa 

referència al ritme, és a dir la base musical que marca les pulsacions partir de les qual el 

MC rapejarà i associarà cada paraula a una nota musical. El resultat d’aquesta combinació 

dona origen al flow (traduït com a “fluïdesa”): terminologia que serveix per nombrar la 

combinació de l’estructura de la rima (els tipus de paraules a rimar, la quantitat de rimes 

                                                
39 Apòcope: pèrdua d’una o més síl·labes o sons àtons situats en posició final de mot. 
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i la col·locació d’aquestes) juntament amb les tècniques d’entonació, és a dir les 

fluctuacions de la veu a partir de les quals es transmeten les emocions del raper.  

La paraula beat, però, presenta un altre significat que manté una estreta relació amb 

l’actitud crítica del MC. Anomenem Beat o generació del Beat a aquell moviment literari 

originat a la nord-americà dels anys 50 format per un grup d’amics escriptors. Els 

seguidors d’aquesta nova corrent caracteritzada per la seva bohemia i rebuig cap a les 

conviccions socials són els beatniks i, aquells implicats en l’àmbit de la literatura, 

cultivaven el que es coneix per realisme brut.  

El nom d’aquest moviment té el seu origen en l’expressió anglesa de beat down, la qual 

significa “cansat”, “decaigut” o “desanimat” i s’utilizava per mostrar la seva oposició a 

l’estat estatunidenc i a la societat contemporània. De fet, la generació Beat fou un grup 

revel, provocador, inconformista i, sobretot, lliure, atès que treballava per mostrar al món 

els aspectes més foscos de la societat, coneguts com la contracultura, sense cap mena de 

filtre moral i ètic. 

Tots els escriptors d’aquesta generació compartien la mateixa filosofia de pensament, de 

manera que a través de la poesia expressaven la seva disconformitat amb els valors de la 

classe mitjana utilitzant un llenguatge agressiu i una temàtica marginal, sovint obscena i 

violenta. En les seves obres, doncs, era comú abastar temes de la vida dels components, 

els quals es van obrir a les religions orientals, l’experimentació de l’ús desmesurat de les 

drogues, la gran disbauxa sexual i l’alcohol, oposant-se així a tots els valors clàssics 

estatunidencs.  

Els beatniks no eren persones que tinguessin per finalitat convertir-se en una generació 

que reformés l’estructura de la societat, sinó que simplement plantejaven la problemàtica 

del moment causada per la crisi econòmica de la Segona Guerra Mundial i l’estil de vida 

americà, el qual feia que proliferés el consumisme sense sentit i la visió materialista de 

l’home. 

Un dels majors exponents d’aquest moviment fou l’escriptor Henry Charles Bukowski 

(1920-1994). En les seves obres pretenia incomodar el lector, causar un gran impacte o 

commocionar-lo utilitzant com a personatges principals aquells més marginals de la 

societat com les prostitutes, els alcohòlics, els jugadors arruinats o bé els anomenats 

playboys, els quals es dedicaven a seduir a dones i a mantenir diverses relacions a la 
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mateixa vegada per satisfer el seu desig sexual. Els temes que envolten a aquests 

personatges dels seus relats breus també es veien aplicats als seus llibres de poesia, escrita 

en un vers groller, sense cap harmonia i amb un llenguatge col·loquial per aconseguir un 

missatge clar, dur i impactant. El poema següent seu anomenat Ocell Blau pertanyent al 

llibre The Last night of the earth poems publicat l’any 1992, però, parla d’aquesta 

sensibilitat humana amagada darrere la vida de disbauxa.

Hi ha un ocell blau en el meu cor que 

vol sortir 

però sóc dur amb ell, 

li dic queda’t aquí dins, no 

permetré que ningú 

et vegi. 

 

Hi ha un ocell blau en el meu cor que 

vol sortir 

però jo li tiro whisky damunt i m’empasso 

el fum dels cigarrets, 

i les putes i els cambrers 

i els dependents d’ultramarins 

mai s’adonen 

que estigui aquí dins. 

 

Hi ha un ocell blau en el meu cor que 

vol sortir 

però sóc dur amb ell, 

li dic queda’t aquí a baix, és que vols 

fer-me un embolic? 

és que vols 

les meves obres? 

és que vols que s’enfonsin les vendes dels meus 

llibres 

a Europa? 

 

Hi ha un ocell blau en el meu cor 

que vol sortir 

però sóc massa llest, només el deixo sortir 

de vegades a la nit 

quan tothom dorm. 

Li dic ja sé que estàs aquí, 

no et posis 

trist. 

 

Després el torno a ficar, 

i ell canta una miqueta 

aquí dins, no l’he deixat 

morir del tot 

i dormim junts 

així 

amb el nostre 

pacte secret 

i és tan tendre com 

per fer plorar 

a un home, però jo no 

ploro, 

plores tu?

 

Ocell Blau (The last night of earth poems,1922), Henry Charles Bukowski 
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Mentre que a Amèrica del Nord durant els anys 50 s’estava formant aquest moviment 

literari tant criticat per la mateixa societat pel fet de contenir un llenguatge barroer, a 

España la poesia estava orientada en la crítica reivindicativa i la visió pesimista del país 

després de la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Els beatnik, doncs, eren els nous 

bohemis de l’època, de la mateixa manera que es consideren els MCs avui dia. El seu 

llenguatge indencent i directe podria entendre’s com un dels precedents més propers al 

vocabulari de la música rap, la qual es va originar també com a forma de protesta a la 

situació precària i discriminatòria que patia la població afroamericana, entre altres 

minories ètniques, en els barris més pobres de la ciutat de New York.  

L’origen d’aquest estil musical s’acostuma a datar a finals dels anys seixanta, coincidint 

amb els assassinats de dos grans oradors i activistes referents de la lluita per la igualtat de 

drets de la població afroamericana: Martin Luther King (1968) i El-Hajj Malik El-

Shabazz o Malcolm X (1965). Entorn a aquesta situació, la joventut més inconformista 

va tenir la necessitat d'expressar la discrepància i tristesa envers la societat injusta en què 

vivien. A partir d’aquí, doncs, es va originar el Hip-Hop, la cultura urbana provinent dels 

guetos afroamericans dels suburbis novayorquesos que es convertí en un moviment social 

juvenil i provocador. Es caracteritzava per englobar tot aquell grup d’artistes del carrer 

que s’identificaven en una de les seves tres vessants: la música, el ball i la pintura. En 

l’àmbit de la pintura predominaven els graffitis, en la dansa el breakdance i en la música 

els dj’s i els MCs. Així, doncs, el rap era només una de les eines que disponia el moviment 

per fer aquestes reivindicacions. 

 Posteriorment, el Hip-Hop va començar a rebre noves influències en l’àmbit dels esports 

(skateboard), per exemple, i  els joves que en participaven activament solien compartir 

un estil de vida, una vestimenta semblant i una mateixa filosofia del pensament, 

proliferant així les idees antiracistes i exigint la tolerància envers la diversitat cultural. 

Aquest moviment, doncs, podria ser entès com ho fa Nelson George, un gran escriptor 

americà, el qual considera que és el major mitjà d’expressió, tal com ho reflecteixen 

aquests fragments extrets del seu llibre publicat el 2005 Hip Hop America: 

At its most elemental level hip hop is a product of post-civil rights era America, a set of cultural 

forms originally nurtured by African American, Caribbean American, and Latin American youth 

in and around New York in the ’70s. Its most popular vehicle for expression has been music, 

though dance, painting, fashion, video, and commerce are also its playing fields. 
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“En el seu nivell més elemental el hip hop és producte de l’era dels drets post-civils d’Amèrica, 

un conjunt de formes culturals originalment alimentades pels joves afroamericans, caribenys 

americans, i latinoamericans  dels voltants de Nova York en els 70. El seu vehicle més popular 

per a l’expressió ha estat la música, encara que la dansa, la pintura, la moda, el vídeo i el comerç 

també són els seus camps de joc.” 

“Now we know that rap music, and hip hop style as a whole, has utterly broken through from its 

ghetto roots to assert a lasting influence on American clothing, magazine publishing, television, 

language, sexuality, and social policy as well as its obvious presence in records and movies (… 

and) how advertisers, magazines, MTV, fashion companies, beer and soft drink manufacturers, 

and multimedia conglomerates like Time-Warner have embraced hip hop as a way to reach not 

just black young people but all young people.” 

“Ara sabem que la música rap, i l’estil hip hop en general, s’ha desvinculat completament de les 

seves arrels en els guetos per convertir-se en una influència duradora en la roba, les publicacions 

de revistes, televisió, llenguatge, sexualitat, i polítiques socials americanes, així com la seva 

evident presència en discos i pel·lícules (...i) com els anunciants, revistes, MTV, companyies de 

moda, fabricants de refrescos i cervesa, i multimèdia s’han conglomerat com Time-Warner ha 

abraçat el hip hop com una manera d’arribar no només als joves negres, sinó a tots els joves.” 

Els majors influents del rap americà són els aspectes més creatius de la tradició oral 

afroamericana, entre els quals destaquen el jive scat, que consistia en la musicalització de 

l’slang (llenguatge informal) de les persones dels barris més pobres durant els anys 30 i 

50; els dirty dozens o dozens, petites competicions precedents de les actuals batalles de 

rap o de galls on es buscava desastabilitzar emocionalment a l’oponent mitjançant insults 

fins que un dels dos es donava per vençut; i els toasts, les quals eren poesies narratives 

de temes violents i reivindicatius que servien per entretenir la gent del carrer, de les 

presons o bé durant els serveis militars. De fet, tot i que no existeixi cap evidència, es diu 

que el rap va arribar a Europa, concretament a España, en gran mesura per la influència 

dels toasts articulats pels soldats americans en les bases militars aèries de Torrejón de 

Ardoz, Saragossa, Barcelona o Sevilla.  

 

  



50 

2.2  La importància de l’oralitat  

El raper és entès com l’hereu d’una poesia oral semblant a la dels rapsodes anteriorment 

esmentats i a la dels joglars, els quals també tenien una temàtica polematitzadora 

englobada en les composicions anomenades sirventès. De la mateixa manera que les altres 

dues figures, la tasca del raper consisteix a intentar entrar en un diàleg amb els oients, els 

quals són convidats a una reflexió. Tot i això, presenten una característica concreta: la 

presència d’una melodia o un ritme que els marca la velocitat que han de portar per 

encaixar cada pulsació amb una frase i que soni bé.  

Els rapsodes moderns, però, presenten un verb especial per a fer referència a l’acció del 

que podria ser cantar o recitar les seves composicions: rapejar. Malgrat l’habitual ús que 

se li dona a aquesta paraula, no es troba definida per la majoria de diccionaris oficials 

perquè no és normativa (en excepció del diccionari Termcat que la descriu com 

“compondre o cantar un rap”). Es tracta, doncs, d’un terme especialment urbà. Per això, 

normalment és associat a conceptes com recitar o cantar, però la veritat és que existeix 

una gran diferència entre ells. Per una banda, si cerquem la definició de “recitar” al DIEC 

ens fan referència al fet de dir en veu alta un text, sovint un poema o un discurs, de 

memòria amb una entonació constant, però sense la necessitat d’haver-hi un 

acompanyament musical i amb un ritme concret. Per l’altra, l’accepció de “cantar” és 

proferir sons amb inflexions musicals o modulacions melodioses de la veu, sense tenir en 

compte una estructura en la lletra d’aquestes. Per tant, podem afirmar que el concepte de 

rapejar és un terme entremig d’aquestes dues definicions i que, tot i que no es trobi 

plasmat en cap diccionari normatiu, és una paraula activa entre la societat, en particular 

el jovent, d’avui dia. 

 Les lletres de l’MC estan escrites en vers, però, contrastant amb els poemes o les cançons, 

aquestes tenen una continuïtat lògica que juga amb el ritme marcat pel beat. Per tant, si 

és necessari afegir alguna interjecció per fer un canvi de ritme o simplement perquè 

encaixi el beat amb el text rapejat, s’afegirà ja que si no es fa no es podrà aconseguir el 

flow, el qual permet a l’oient percebre el sentiment de la lletra i l’MC. Tanmateix, aquesta 

paraula inclosa permet al raper fer constants apel·lacions al públic, de manera que li 

asseguren que encara existeix un canal comunicatiu entre ells. Aquestes poden ser 

apel·latives com “eh”, expressives “ah” o “oh”, o representatives com “boom” o “zas”, i 
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per tant utilitzar el llenguatge amb funció expressiva40, conativa o apel·lativa41, o fàtica42 

(la funció poètica43 estaria present quan no s’està rapejant el text escrit, quan s’escriu). 

Per tant, podem observar com, a diferència del fet de recitar i cantar, el rap presenta un 

estil lliure que li permet jugar amb les paraules i la música.  Tot i això no només presenta 

característiques musicals, sinó que està format per un triple component que són el literari, 

el musical i el dramàtic interpretatiu. L’única cosa que no hem esmentat encara és la seva 

teatralitat. Cada MC presenta diverses maneres d'estar en un escenari i potenciar aquest 

diàleg que intenta establir entre els espectadors i ell, per tal d’explicar-li una història (la 

propia lletra de rap). Per aconseguir-ho intenta fer el públic partícip del seu sentiment a 

través de la seva expressió corporal, la qual també li serveix per reforçar i emfatitzar les 

paraules, i la intervenció d’aquest aixecant les mans, per exemple.  

Per tant, podem clarament observar que quan parlem de rap estem fent referència a un 

conjunt d’elements que permeten a l’MC expressar allò que sent i que no es pugui associar 

a una simple recitació o cançó. A partir d’aquí, un cop vistes les diferències entre els 

conceptes i la importància que se li otorga a la veu de l'emissor (la qual ha de mantenir 

una entonació que captivi el públic i permeti establir una comunicació directa i eficient 

amb ell) ens serà més senzill reconèixer les semblances i diferències que aquest estil 

presenta amb la poesia.  

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Funció expressiva o emotiva: l’emissor expressa els seus sentiments o emocions. 
41 Funció conativa o apel·lativa: l’emisor vol atraure l’atenció del destinatari per provocar una reacció. 
42 Funció fàtica: es pretén mantenir la comunicació, en contra de l’element soroll (tot allò que pertorba o amenaça el 
procés comunicatiu). 
43 Funció poètica i lúdica: el missatge lingüístic, més que portador d’informació, esdevé objecte d’un treball estètic.   



52 

2.3 El rap com a poesia moderna 

Si al principi del treball ens hem dedicat a descriure els conceptes de “rap” i “poesia”, en 

aquest apartat farem una comparació d’aquests dos tipus de composició que ens servirà 

per al punt següent (el rap polític). Tal com hem esmentat en la definició de “poesia”, 

aquesta es troba formada per una forma i un contingut que es troben interrelacionats. Les 

seves obres, doncs, els poemes, presenten la mateixa característica. Des de l’àmbit formal, 

és entès com un text compost en vers amb una determinada organització ritmica. I des del 

punt de vista del contingut, és un text en què predomina l’expressió de la subjectivitat del 

poeta, més coneguda com el to líric.  

El principal objectiu dels poetes, doncs, és arribar a al màxima expressivitat de la paraula 

per tal de comunicar al receptor del poema una idea o experiència íntima que li transmeti 

la inquietud del poeta. Per aconseguir-ho, fan ús de la connotació, un recurs que permet 

carregar els mots de significats que van més enllà d’allò literal  i estableix relacions entre 

ells a través de diverses figures retòriques; i la musicalitat i el ritme, els quals permeten 

dotar al poema d’una harmonia agradable a l’oïda, com si es tractés de música, mitjançant 

una bona disposició de les paraules en el vers i dels sons. L’estructura del poema, per tant, 

es troba detalladament estudiada per la mètrica, entesa com l’art que s’encarrega de les 

característiques dels versos. Depenent de l’estructura de poema que es vulgui seguir com 

a referent, doncs, les composicions estròfiques variaran, de la mateixa manera que també 

ho faran les mesures dels versos i la rima. 

Les composicions de rap també juguen amb les paraules de la mateixa manera que ho fa 

el gènere literari de la poesia. De fet, tot i que el rap és parcialment entès com un gènere 

musical, és més important la seva lletra, atès que és on recau el missatge. Això no obstant, 

l’acompanyament musical permet que aquest sigui més potent. Per això, podem descriure 

les seves composicions com llargs poemes que són “recitats” juntament amb una melodia 

que marca el ritme.  

Una de les principals característiques d’allò que es considera literari és l’ús particular del 

llenguatge. En l’àmbit de la poesia el llenguatge literari és conegut com llenguatge poètic, 

simbòlic o figurat. Es caracteritza per permetre elaborar elements simbòlics i al mateix 

temps generar una estètica pròpia de la poesia en particular. És per tant, a diferència del 

llenguatge literal (el qual és denotatiu), connotatiu, atès que el significat de les paraules i 
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les expressions poden tenir diverses interpretacions en funció del subjecte. Així doncs, 

presenta diversos recursos lingüístics que li permeten crear aquest doble significat.  

De la mateixa manera, el rap també fa ús d’un llenguatge diferent del quotidià, tot i que 

el vocabulari sigui propi de la cultura urbana. Mitjançant diversos recursos lingüístics 

també aconsegueix un doble significat en les seves lletres. Tot i això, pel fet de ser un 

gènere oral, els recursos literaris que hi predominen són de caràcter fònic. Aquests 

permeten crear en les lletres una rima, és a dir, una concordança entre sons de diferents 

versos portada a l'extrem. És complementada, per tant, per abundants al·literacions44, per 

la figura coneguda com a homeóptoton (repetició de la mateixa desinència en un seguit 

de mots), i altres figures que afecten la forma en l’àmbit fonètic i morfosintàctic. Una 

altra figura molt utilitzada és el traductio, la qual és constant en el llenguatge raper i 

consisteix a repetir una mateixa paraula amb significats diferents.  

Totes aquests recursos tenen com a objectiu afavorir el ritme de les composicions i 

permetre un missatge evident. Per fer-ho, però, normalment s’evita introduir moltes 

figures retòriques que afectin al significat de les paraules i al seu àmbit semàntic, atès que 

el contingut quedaria molt amagat i el públic (sovint inexpert en poesia) no entendria el 

que dirien les lletres. Per això, els textos de les composicions de rap tenen una expressió 

verbal sense filtres, semblant a la de la generació Beat. Això fa que si es tracten de lletres 

reivindicatives el missatge sigui molt “violent” i impactant, i sigui un dels motius de la 

censura de les cançons de rap com ja comentarem més endavant.  

Recuperant la idea d’un paràgraf anterior, la preocupació per la rima en els rapers és 

constant, ja que ha d’encaixar amb el beat, per tal d’aconseguir un flow i, per tant, produir 

un èmfasis rítmic cada cop que hi ha el que s’anomena cop (la pulsació marcada del beat). 

A continuació he adjuntat un exemple de la cançó Alas Rotas del conegut raper 

Rapsusklei (Diego Gil Fernández) per poder identificar una al·literació del so interdental 

fricatiu sord del castellà, marcat en groc:  

 En el cenicero de la cima 

El tapicero pregunto sincero 

A eso que llaman vida 
                                                
44 Al·literació: figura retòrica que consisteix a repetir un mateix so en dos o més mots consecutius o situats a intervals 
curts. 
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La literatura, en tota la seva complexitat, és un mitjà per expressar sentiments, emocions, 

sensacions o inquietuds. En aquest sentit, el rap també és un mètode per expressar-se ja 

que permet alliberar els pensaments del propi raper i adreçar-los a una multitud que 

escolta. Així, doncs, tal com va citar el poeta anglès Adrian Mitchell “Most people ignores 

poetry because most poetry ignores people”. En altres paraules, el que entenem de manera 

clàssica per poesia avui dia no és tan cultivada perquè el seu concepte es troba limitat a 

l’expressió del poeta únicament. En canvi, tal com l’actual crític literari i professor de la 

Universitat de Colorado, Adam Bradley, digué “Rap never ignores its listeners”, fent 

referència al fet que la relació amb el públic és molt més propera en el rap que no pas en 

el concepte tradicional de poesia, la qual pretenia marcar una diferència evident entre allò 

culte i allò vulgar i del poble. Per tant, encara que el raper parli en les seves lletres sobre 

la seva història o algun tema de manera subjectiva, en buscar arribar a un diàleg amb el 

públic, es converteix en un assumpte que també es pot trobar present en les relacions 

interpersonals o els successos quotidians aliens. El rap, doncs, sap que no existeix sense 

els altres. 

Per aquest motiu, Adam Bradley insisteix en què s’ha de donar més mèrit a les 

composicions de rap d’avui dia, les quals es troben infravalorades pel vocabulari emprat, 

tal com ho va fer en el fragment següent extret del llibre The Anthology of Rap (2010) on 

participà com a editor:  

“Walt Whitman45 once proclaimed that ‘great poets need great audiences’. For over thirty years, 

rap has produced more than its share of great poets. Now it is our turn to become a great audience, 

repaying their efforts with the kind of close attention to language that rap´s poetry deserves”. 

“Walt Whitman una vegada va dir “els grans poetes necessiten grans públics”. Durant més de 

trenta anys, el rap ha produït molt més del que han compartit els grans poetes. Ara és el nostre 

moment d’esdevenir un bon públic, recompensant els seus esforços amb el tipus d’atenció propera 

que mereix la poesia del rap.” 

Tanmateix, Adam Bradley va posar importància en què el rap és un art públic i els rapers, 

per tant, són els millor poetes públics. Tot i això, remarcà que no tots els rapers són bons 

poetes, atès que el fet que les lletres de les cançons originàriament provinguessin de 

                                                
45 Walt Whitman: Walter "Walt" Whitman (1819-1892 )és considerat un dels poetes més influents nascuts als Estats 
Units. Amb una obra que s'ha traduït a més de 30 idiomes, se sol acceptar que Whitman inventa la literatura 
contemporània americana com a gènere. 
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l'experiència social al carrer no implica que hi hagi una manca de recursos literaris que 

facin d’aquella vivència una obra ben feta. 

Un cop feta aquesta comparació més centrada en els aspectes formals, convé parlar de la 

temàtica i els tòpics. Tradicionalment, la poesia també presentava la seva funció com a 

mitjà de resistència social per tal de fer denúncies, aspecte que comparteix amb totalitat 

amb el rap, el qual té el seu origen en les reivindicacions afroamericanes dels anys 50. De 

fet, la majoria d’autors de rap escriuen lletres satiritzants com el sirventès de l’Edat 

Mitjana. Tanmateix, la situació de crisi econòmica i de valors ètics i morals (com la 

violència de gènere) actual afavoreix la proliferació d’aquesta indignació i crea el clima 

perfecte per escriure lletres amb dures crítiques a la realitat. Tot i això, tal com els poemes 

tenen una temàtica molt diversa amb tòpics particulars, també en té el rap, com destacava 

Adam Bradley en el fragment següent del mateix llibre anterior (The Anthology of Rap):  

“Far from being focused upon “a fight for status in a closed hierarchy,” the lyrics within speak to 

everything from the joys of riding a bicycle on a sunny day to the theological question of Good 

versus Evil to the simple virtues of an ordinary life. Rap is a form and that form has been put to 

work on as comprehensive a catalog of human experience and emotion as any other artistic 

medium.”  

“Lluny de centrar-se en “una lluita per l’estatus en una jerarquia tancada”,  la lletra en si mateixa 

parla de tot, des de l’alegria de muntar una bicicleta en un dia assolellat, passant per la qüestió 

teològica sobre Déu i el Dimoni, fins a les simples virtuts d’una vida ordinària. El rap és una 

forma i aquesta forma s’ha posat a treballar en un catàleg d’experiència humana i emoció com 

qualsevol altre mitjà artístic.” 

Com bé ens diu, el rap va néixer amb la intenció de posar de manifest una crítica social. 

Tot i això, presenta diverses vessants en les quals es tracten diversos temes universals 

com l’amor, la mort, el desamor, la fe… De fet, molts d’ells reprenen tòpics molt antics 

relacionats amb la fugacitat de la vida (tempus fugit, fugit irreparabile tempus, carpe 

diem…) o la vida entesa com una lluita persistent i constant (vita militiae), entre molts 

altres com el desig de traspassar els límits temporals i, per tant, ser immortal expressats 

en la locució llatina dels poemes romànics d’Homer exegi monumentum aere perennius, 

la qual significa literalment “He aixecat un monument més durador que el bronze”.  

Aquesta comparació del rap amb la poesia dins de l’àmbit formal i del contingut ens ha 

servit per observar que, tot i que presenten característiques semblants, el major fet 
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diferencial entre els dos conceptes no és la musicalitat afegida al rap, sinó la falta 

d’abundants figures retòriques que afecten al significat en la lletra de rap. Per això, el 

missatge que transmet aquestes composicions són molt més evidents que en la poesia. 

Això no obstant, és essencial esmentar que depenent del subgènere de rap que s’utilitzi 

hi haurà una presència de figures retòriques més o menys abundants. Així, doncs, aquells 

enfocats a la política i a la crítica social, pel fet d’adreçar-se a una gran massa, en 

contindran menys que els que tracten de la complexitat de l’amor, la mort o la soledat, els 

quals són uns conceptes molt més abstractes.  

Com hem comentat, existeixen molt subgèneres dins del concepte de rap i a mesura que 

avança el temps apareixen encara més. Els més destacats actualment, però, poden 

classificar-se segons quatre criteris: per com es fa, és a dir l’estil i els efectes que utilitza; 

per allò que diu la lletra (les temàtiques); pel gènere musical amb el qual es fusiona; i 

segons la procedència.  

Com que en el punt següent analitzarem a fons aquell rap enfocat a la crítica política, ara 

simplement descriurem el rap classificat segons la temàtica, entre els quals hi trobem: 

1. Gangsta Rap: dona importància a les històries de gàngsters46 i el món de les 

drogues. D’aquest se’n deriven: 

a. G-Funk: parla de la violència, el sexe i les drogues. 

b. Rap Mafiós: tracta del crim organitzat. 

c. Narco Rap: versió mexicana del Gangsta Rap. 

2. Nerdcore o Geeksta Rap: les lletres contenen temes i temàtiques pròpies dels 

videojocs, de les pel·lícules, d’anime, de còmics, de sèries i, fins i tot, d’actors i 

llibres 

3. Hardcore o Rap Realista: caracteritzat per la seva agressivitat i llenguatge barroer 

justificat per la duresa de la realitat. D’aquest se’n deriven: 

a.  Rap de Tiradera: pretén atacar verbalment a alguna persona o grup 

concret. 

b. Rap de Competència: parla de la superioritat d’un raper envers a algun 

oponent però sense mencionar-lo. 

c. L’horrorcore: basat en les temàtiques d’horror i humor negre. 

                                                
46 Gàngster: membre d’una banda organitzada de malfactors. 
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d. Rap de Carrer: parla de manera clara i concisa de les injustícies socials 

viscudes al carrer.  

e. Rap Darkness depressiu: les lletres abasten temes satànics i espiritualistes 

que busquen arguments en contra de l’existència del Déu cristià. 

4. Rap Poètic o Rap Romàntic: s’enfoca en els temes romàntics sobre temàtiques 

intangibles, com per exemple els pensaments i els sentiments a part de l’expressió 

de la bellesa d’algú altre. Dins d’aquest podem parlar de: 

a. Rap d’Amor: abasta el tema de l’amor en general. 

b. Rap de Desamor: seria el contrari al primer esmentat. 

c. Rap Eròtic o Sexual: com bé indica el nom, tracta sobre temes sexuals. 

5. Comedy Rap: consisteix en barrejar l’humor i l’alegria conservant l’essència del 

rap. 

6. Rap Consciència: abasta els temes socials com la religió, la violència, el 

feminisme, la política i l’economia, entre altres. 

D’aquests subgèneres de rap classificats segons la temàtica ens centrarem en l’últim que 

hem esmentat, el rap consciència, on s’inclou el rap polític que posteriorment tractarem. 

Per tant, considero essencial comentar més detalladament els diversos tipus que es deriven 

del rap consciència abans de passar al següent punt.  

En primer lloc, tenim al rap cristià, en el qual els compositors manifestes la seva fe i els 

valors cristians a través de la melodia del rap, per tal de donar un missatge d’optimisme. 

Per altra banda, tenim el rap reflexiu que pretén que els oients es dediquin a fer un 

pensament sobre tot tipus de problemes, tant externs com interns en l’home. I per últim 

trobem al rap polític, el qual es dedica a fer constants ofensives contra el govern liderant 

el país, critica els seus errors i es mofa dels buròcrates i les diferents classes socials més 

elevades. Un dels raps polítics més coneguts és el rap antifeixista, on les lletres són 

directament enfocades a la crítica dels règims feixistes.  

Aquestes últimes definicions sobre el rap polític, però, són insuficients per poder fer una 

anàlisi completa sobre aquest tipus i així poder observar quin àmbit del dret el regula i 

estableix el límit d’allò permès en aquestes lletres i el que no. Per això, quan en el punt 

següent aprofundim més en el seu concepte, les seves característiques i en l’estructura del 

dret, ja podrem intentar respondre per quin motiu hi ha molta censura en aquest subgènere 

del rap i no en la poesia anterior, la qual també presentava un caràcter reivindicatiu.  
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3. EL RAP POLÍTIC 

3.1 Definició del concepte i la seva evolució al llarg de la història 

Avui dia es considera rap polític tota aquella composició de rap que abasti qüestions 

polítiques i, per tant, es posicioni a favor de diferents ideologies concretes com el 

comunisme, l’anarquisme, l’anticapitalisme o les idees més conservadores. Tot i que, les 

doctrines d’esquerra són molt més freqüents que les de dretes, no implica que aquell rap 

que vetlla per la defensa del capitalisme i el compliment de les lleis no sigui considerat 

polític. El rap pro-capitalista també és una vessant del rap polític, de la mateixa manera 

que ho és el rap antifeixista. Això no obstant, en aquest apartat ens centrarem a detallar 

l’evolució del rap polític d’esquerres en el territori espanyol al llarg de la història, malgrat 

que en el passat no es diferenciessin els subgèneres del rap. 

Com hem esmentat en punts anteriors, el rap a Espanya va arribar justament després de 

la finalització del règim franquista (entre els anys vuitanta i noranta), tot i que durant 

aquest període predominava la creació de poemes i altres gèneres literaris en contra del 

feixisme. En aquest nou estil, doncs, s’hi podien trobar crítiques socials i altres aspectes 

de conscienciació política en els seus continguts. Entre els primers rapers espanyols en 

podem trobar molts que dedicaven algunes parts de les seves lletres, o bé temes sencers a 

posicionar-se sobre diverses qüestions polítiques, socials i econòmiques. 

A Espanya va començar a proliferar entre les classes populars més baixes on s’hi trobaven 

els obrers o la gent sense recursos. D’aquesta manera, les persones dels barris més humils 

podien expressar la seva disconformitat amb la realitat que vivien allà com l’atur, la 

pobresa, l’explotació, la falta d’autoritat, etc. En sí mateix, doncs, aquesta descripció de 

la seva rutina era un posicionament polític. Un clar exemple d’aquesta generació dels 

anys noranta a Espanya seria el grup de rap d’Alacant Zona Norte Posse, els quals tenien 

cançons de rap com No puedo callarme del disc En la calle” (1994) on feien una gran 

crítica a la societat espanyola del moment amb expressions com la següent: “El Estado 

ha estafado miles de millones/ noticias como estas las veo a montones”. 

En el mateix anys que el grup de Zona Norte Posse estrenà el disc, el rap español es va 

veure potenciat per l’aparició d’uns altres rapers anomenats El Club de los poeats 

Violentos (CPV), els quals es dedicaven a fer constants crítiques antifeixistes i 

antiracistes en oposició a la creació dels skinheads (moviment originat a Gran Bretanya 
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que es caracteritzava per ser antihippie i defensar els ideals nazi). Un exemple seria 

aquesta expressió de la cançó Zona bruta del disc Madrid, zona bruta que diu un dels 

integrants conegut com a Kamikaze (Rachid Baggasse): “No quiero ver un puto neonazi 

ni en la calle, ni entre rejas/(bang! bang! bang!) unos tiros entre las cejas.”. 

Amb el pas dels anys els missatges no tan directes inicialment van agafar molta força i la 

intenció de promoure una consciència política va ser cada cop més evident, fent així que 

les lletres del rap polític expressesin missatges contundents i molt reivindicatius. Culto a 

la ignorancia(1996) seria una cançó de rap exemplar del grup K-directo per a fer una 

forta crítica a la vida sota el sistema capitalista. Tot i això, una de les cançons més directes 

seria la de España es una puta  (1998) del grup Pacto Entre Castellanos on satiritzaven el 

capitalisme a causa de les grans crisis que existien i les evidents diferències socials que 

provocaven la lluita de classes. Una frase extreta d’aquesta cançó que exemplifica el seu 

gran objectiu polemitzador seria la següent: “¡Amén, qué España va bien! ¡Por los 

cojones!”. 

Com hem vist, a mesura que avançaven els anys el rap polític es caracteritzava per fer 

servir un missatge molt més evident. Abandonant així la majoria de figures retòriques que 

s’utilitzaven, per exemple, en la poesia satiritzant precedent i exposant un contingut 

conscís reivindicatiu. Tanmateix, en l’entrada al segle XXI, cada cop sorgien més grups 

de rap polític i, per consegüent, aquest subgènere del rap es va veure totalment potenciat. 

De fet, en aquesta época es van proliferar la creació de pàgines web on es difonien 

aquestes cançons. Per tant, és evident que la introducció de la música rap a Internet va 

permetre augmentar la popularitat d’aquest rap, entre molts altres. 

Malgrat que aquesta nova situació donà a conèixer l’estil urbà a més persones, també va 

suposar la suavització del contingut de les lletres. Els grups de rap o les persones que 

treballaven individualment aquest estil havien d’adequar-se a allò que la indústria musical 

els demanava per poder acabar tenint una certa fama. No era possible llançar al mercat 

una cançó amb una lletra tan radical, atès que podia anar en contra d’allò que defensava 

l’Estat capitalista. A inicis del dos mil, doncs, aquelles lletres de rap més compromeses 

amb allò que defensaven van veure’s sotmeses al poder de les empreses que invertien en 

la indústria de la música i va aparèixer un cert patró de censura per aquelles que no es 

consideraven políticament correctes. Així, doncs, mentre molts rapers van continuar 

conreant l’estil de música reivindicatiu original com el grup de rap Los trovadores de la 
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lírica perdida, altres van moderar i modelar el seu discurs polític per poder seguir tenint 

la col·laboració de les discogràfiques.  

Tot i això, a partir del 2003 podem començar a parlar d’un abans i un després en la música 

del rap atès que va ser en aquest moment on va aparèixer el concepte de rap polític a 

España per primer cop amb l’ajuda de rapers com Los Chikos del Maíz, Arma X y Pablo 

Hasél. Tot i que la terminologia era força diferent a la d’avui dia, el rap polític començava 

a prendre forma. Era entés, doncs, com aquell rap que contenia un pensament força radical 

de l'esquerra revolucionària, que abastava el tema de la política i altres qüestions 

relacionades amb ella en tota la seva lletra, i que exposava una visió no conformista amb 

els ideals de govern que hi havia.  

Gradualment, cada comunitat autònoma començà a reivindicar la seva  presència en 

aquest tipus de rap, accentuant sobretot la importància de les lletres particulars com el 

català o l’euskera. Tanmateix, en aproximar-nos als anys després del 2010, la gran crisi 

econòmica capitalista a nivell europeu (la Gran Recessió) provocà el sorgiment de 

diferents moviments populars de protesta com ho va ser el moviment 15-M o el moviment 

dels indignats originat a partir de la manifestació del 15 de maig del 2011 on es buscava 

promoure una democràcia més participativa dins de l’Estat espanyol.  

Com és natural, aquestes protestes amb una gran quantitat de joves participants va tenir 

la seva influència en el món del rap. Així, doncs, va tornar a recuperar la seva funció de 

convertir-se en un mètode de protesta social que, en aquest cas, s’oposava a la monarquia 

post-franquista. D’aquesta manera, el rap polític es va recuperar d’aquest descens 

d’intensitat abans del 2010 per la introducció de les discogràfiques i a poc a poc s’ha anat 

extremant, creant així el rap Anticapitalista, en el qual podem incloure el feminista i 

antifeixista; el rap Comunista; i el rap Anarquista, entre molts altres. Tanmateix, com he 

dit abans, s’ha potenciat l’aparició de grups de rap en català com L’exèrcit d’alliberament 

musical o ARRAP. 

Juntament amb aquesta evolució també va créixer el nombre de sentències en contra 

d’aquestes cançons, atès que va haver-hi un fort abandó de les figures retòriques que 

ocultaven els missatges. Aquest fet, però, serà molt més evident un cop comparem aquest 

estil de música amb el sirventès, la composició poètica que utilitzaven els trobadors per, 

com bé diu el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, expressar la reprensió 



61 

moralitzadora, la polèmica, l’atac violent i la difusió d’ideologies religioses, polítiques i 

literàries. En el cas que estudiarem, es mostrarà la disconformitat amb el rei governant.  
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3.2 Comparació del rap polític amb el sirventès 

Per poder trobar les semblances i diferències entre la poesia i el rap enfocats a la crítica 

política he decidit partir d’un dels sirventesos d’un dels majors trobadors catalans i 

senyors feudals: Guillem de Berguedà (1138-1196). Abans d’analitzar-lo, però, és 

essencial conèixer qui va ser. Per això, adjunto la vida47 sobre ell escrita per un anònim 

biògraf de mitjan segle XIII que es troba en els cançoners48:  

“Guillems de Bergedans si fo us gentils bars de Cataloigna, vescoms de Bergedan e seigner de 

Madorna e de Reichs. Bons cavalliers fo e bons guerrioers, et as gerra ab Raimon Fold de Cardona, 

q’era plus rics e plus grans que el. Et avenc se q’un jorn el se trobet ab Raimon Folc et aucis lo 

malamens; e per la mort d’En Raimon Folc el fo deseretatz. Longa sazon lo mantengront sisi 

paren e siei amic; mas pois l’abandoneron tuich per so qe totz los escogosset e de las moillers e 

de las fillas e de las serors, que anc non fo neguns qe l mantengues, mas N’Arnautz de Catelbon, 

q’era una valens gentils hom d’aquella encontrada. Bons sirventes fetz, on disia mals als uns e 

bens als altres, e vanava se de totas las dompnas que il sofrionamor. Mout li vengront de grans 

aventuras d’armas e de dompnas, e de gran desaventuras. E puois l’aucis uns peons. Et aissi sont 

escriut dels sieus sirventes.” 

“Guillem de Berguedà fou un gentil baró de Catalunya, vescomte de Berguedà i senyor de 

Madrona i de Puig-reig. Fou bon cavaller i bon guerrer, i tingué guerra amb Ramon Folc de 

Cardona, que era més ric i més important que ell. I s’esdevingué que un dia es trobà amb Ramon 

Folc i el matà traïdorament; i per la mort d’en Ramon Folc fou desheretat. Molt de temps el 

mantingueren els seus parents i els seus amics; però després tot l’abandonaren perquè els féu tots 

banyuts de les mullers i de les filles i de les germanes, que no hi hagué ningú que el mantingués, 

tret de n’Arnau de Castellbò, que era un valent gentil home d’aquella contrada. Féu bons 

sirventesos, en què deia mal dels uns i bé dels altres, i es vanava de tots les dames que sofrien 

amor per ell. Li esdevingueren moltes grans aventures d’armes i de dames, i grans desaventures. 

I finalment el matà un soldat. I aquí són escrits sirventesos seus.”  

En desacord a la biografia de Guillem de Berguedà, ell fou fill del vescomte de Berguedà. 

Es creu que l’autor de la vida escrivia a Itàlia i, per aquest motiu, no va entendre els 

topònims49 catalans de Madrona i Puig-reig, castells dels quals era senyor el trobador, ni 

tampoc el fet que sigués fill del vescomte de Berguedà. Tot i això, aquest són els únics 

                                                
47 Vida: biografia que es trobava escrita en els cançoners dels trobadors.  
48 Cançoners: compilacions dels poemes dels trobadors ordenades segons l’autor i el gènere que es van començar a 
fer a partir del segle XIII.  
49 Topònim: nom propi de lloc.  



63 

gran errors que trobem en la vida, atès que sí que era considerat un gran trobador d’esperit 

guerrer. De fet, l’especialista en literatura trobadoresca Martín de Riquer el descriu en el 

seu llibre Les poesies del trobador Guillem de Berguedà (1996) com: 

“(...) Som, donc, viut segles del compliment de l’obra literària d’un dels poetes més singulars del 

món romànic i de l’escriptor català més agressiu i més mordaç50, que era, al mateix temps, un 

senyor feudal altiu, desvergonyit i tan violent que fou capaç d’arribar a les més ultrades 

denigracions51 i a l’assassinat. Pocs homes del nostre segle XII coneixem tan bé, ja que als seus 

contundents versos mai no amagà els seus sentiments corrosius que fossin, ni les seves 

rancunioses52 passions que tingué l’encert de retratar-s’hi sense dissimulacions ni falsejament del 

seu iracund, procaç53 i sorneguer54 tarannà55. Escriu a la perfecció en la llengua provençal que 

hagué d’estudiar i d’aprendre, i maneja amb total seguretat i mestratge la versificació i els rims 

d’una poesia que al seu temps ja havia atès un altíssim grau de perfecció, expressivitat i 

elegància.” 

La primera dada que podem trobar del vescomte Guillem de Berguedà és en el 23 de 

novembre del 1131, en la qual va firmar uns documents relacionats amb els feus que posa 

en evidència que els Berguedà i la família Mataplana estaven relacionats. Tot i això, no 

es nombra l’existència dels fills fins al 13 de juny del 1167, on tota la família firmà uns 

altres documents. Des de llavors, els Berguedà augmentaren en nombre, formant així una 

família de dos pares (Guillem i Berenguera) i quatre fills (Guillem, Ramon, Berenguer i 

Ferrer). 

Quan es va firmar aquest document, la poesia de Guillem de Berguedà ja havia començat 

i era divulgada pels joglars, els quals transmetien tant les seves cançons com els seus 

violents sirventesos. El seu caràcter impetuós, orgullós i violent li era útil per escriure 

sirventesos amb un gran sarcasme obscè contra altres persones del seu temps. Entre 

aquestes en destaquen Pere de Berga, veí seu amb el qual va tenir conflictes pels límits 

de les terres (Normalment cantava a la seva dona i el ridiculitzava); Arnau de Preixens 

(bisbe d’Urgell que era enemic d’Arnau de Catellbó, amic del trobador), a qui  Guillem 

                                                
50 Mordaç: que ataca la gent, que malparla de la gent, d’una manera acerba. 
51 Denigracions: acció de denigrar ( dir mal per tal de destruir la bona opinió que altres en tenen, de menysprear-ne la 
qualitat). 
52 Rancunioses: que tenen rancúnia (sentiment inveterat d’odi, de malícia envers algú). 
53 Procaç: desvergonyit i insolent, sobretot en el parlar. 
54 Sorneguer: que dissimula amb ironia la seva mala intenció, la seva hostilitat, etc. 
55 Tarannà: manera de procedir. 
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de Berguedà solia adreçar els seus sirventesos amb el vocabulari més obscè i sense cap 

mena de retòrica, sinó amb insults directes acusant-lo de violador, homosexual i eunuc 56; 

i Ponç de Mataplana, persona que formava part d’una família de la qual els Berguedà 

depenien pel tema de les terres (tot i això, quan va morir Guillem de Berguedà li dedicà 

un plany).  

Mofar-se d’altres persones, però, li va provocar molts enemics i, tot i que la data és difícil 

de precisar, abans del 1175 Guillem de Berguedà fou acusat pels seus enemics de diversos 

delictes, entre els quals hi destaca la traïció a la cort de Barcelona, acusació feta per Pere 

de Berga. Per consegüent, va haver de defensar-se davant la cort del rei Alfons II d’Aragó 

o Alfons I de Catalunya-Aragó, conegut també com Alfons el Cast o el Trobador (sobirà 

de la Corona d’Aragó), el qual l’acabà empresonant tal com ho mostren els sirventesos 

Ar el mes que la neu e·l frei i Joglars, no·t desconortz (en aquest últim sirventès escrit des 

de la presó, Guillem de Berguedà encomana al seu joglar perquè vagi corrents al rei 

Alfons perquè l’alliberi i li comenti que quan surti refutarà tot vassall del monarca que 

l’acusi).  

El 3 de març del 1175 un obituari57 de Cardona anotà el següent: Quinto nonas martii, 

item pro ipso die obiit Raimundus Fulchonis, qui fuit interfectus in Collotort, anno 

Domini MCLXXV (“Al cinquè dia de les nones de març, igualment pel mateix dia va morir 

Ramon de Folch, el quals fou assassinat a Colltort el 1175 d.C. any del Senyor). Aquest 

document ens indica que el vescomte de Cardona des del 1150, Ramon Folch, fou 

assassinat a traïció per Guillem de Berguedà a Colltort. Tot i que no han quedat 

registrades moltes evidències d’aquest fet, es diu que el sangnós crim va produir-se en un 

encontre de dos grups de gent armada.   

Ramon Folc de Cardona, partícip del seguici del rei Alfons I, era un home poderós i amb 

moltes relacions amb altres senyors feudals. La seva relació amb Guillem de Berguedà, 

però, no era bona. El vescomte de Cardona havia estat insultat greument en el sirventès 

Cantareny mentre m’estau (sirventès àgil i graciós a través del qual Guillem difon la idea 

que el bisbe d’Urgell i el vescomte són tan miserables que per estalviar despeses de casa 

van a residir a la cort del rei) on era ridiculitzat de la mateixa manera que ho era en el 

sirventès Joglars, no·t desconortz, en el qual Guillem de Berguedà manifesta que havia 

                                                
56 Eunuc: home privat de genitals externs per ablació o per automutilació.  
57 Obituari: llibre on s’anoten les partides de defunció i d’enterrament. 



65 

tingut relacions sexuals amb la seva muller.  Aquesta informació era divulgada pels 

joglars per tal de suscitar els odis a Ramon Folch de Cardona, el qual havia d’utilitzar el 

seu gran poder en la cort del rei i a Catalunya per apaivagar-los. Com és normal, ell mateix 

va fer servir aquestes acusacions per fer-lo entrar a la presó. Malgrat tot, quan va sortir, 

Ramon Folch fou la veritable víctima. 

Evidentment, l’assassinat del vescomte de Cardona va tenir conseqüències penals, per 

això Guillem de Berguedà fugí o s’amagà a Catalunya. Tanmateix com bé indica la seva 

vida en dir “Molt de temps el mantingueren els seus parents i els seus amics; però després 

tot l’abandonaren perquè els féu tots banyuts de les mullers i de les filles i de les germanes, 

que no hi hagué ningú que el mantingués, tret de n’Arnau de Castellbò, que era un valent 

gentil home d’aquella contrada.”, en ser prohibit de refugiar-se en qualsevol castell seu 

va anar amagant-se a les llars de la gent que l’acollia. Tot i això, com diu l’anònim biògraf, 

el fet de mantenir relacions amb les dones, les filles i les germanes va fer que sigués 

expulsat de tots els amagatalls, excepte el del vescomte Arnau de Castellbò. Fou un gran 

senyor amb extenses possessions i castells als llocs més infranquejables del Pirineu, cosa 

que impossibilità trobar al trobador. A partir d’aquí, doncs, inicià un període de 7 anys de 

vida fugitiva (1175-1182).  

Un cop morí el seu pare (1183) ell heretà els castells de Madrona, Casserres, Puig-reig i 

Montmajor i el feu que tenia en relació a la família Mataplana. Tot i això, la seva titularitat 

vescomtal fou cancel·lada en part per l’assassinat del vescomte de Cardona. Aquest fet, 

va fer que la seva animadversió amb el rei Alfons es potenciés. De fet, durant el període 

dels set anys de fugitiva, el seu amic Bertran de Born va escriure uns sirventesos insultants 

contra el monarca inspirats en rumors que li contà Guillem de Berguedà. Això no obstant, 

en el 1184 podem trobar signatures seves en el document sobre el seguici58 del rei fins 

que en el 1187 signà el seu testament i, posteriorment, desaparegué de la mainada59 reial. 

Tot el que es pot arribar a deduir d’aquest període posterior sobre la seva existència és 

rebel·lia contra el propi monarca i una participació activa en les baralles i guerres privades 

de la noblesa.  

Els últims anys de la seva vida i producció literària es caracteritzen per la seva implicació 

en les lluites feudals catalanes, en les quals s’hi formaven dos tipus de bàndols: els que 

                                                
58 Seguici: conjunt dels seguidors o partidaris d’un personatge, d’una doctrina, etc.  
59 Mainada: antigament, companyia de gent d’armes al servei d’un senyor. 
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anaven en contra del monarca, format per persones com Arnau de Castellbò i Ponç de 

Cabrera, i els mateixos monàrquics com el rei, els comtes que li donaven suport i el bisbe 

d’Urgell. Un gran exemple de les composicions que fa durant aquesta època és el sirventès 

Reis, s’anc nuill temps foz franc ni larcs donaire que analitzarem a continuació, en el qual 

es fa una crida als barons perquè s’uneixin als revoltats amb el rei entre altres aspectes 

que comentarem.  

Sense estendre’ns més en la seva biografia, simplement remarcarem que aquest odi envers 

altres persones li creà molts enemics i, finalment, es diu que fou assassinat per ordre dels 

seus enemics en el 1195 o inicis del 1196 aproximadament.  

De les seves obres, les quals sovint anaven acompanyades de música popular, hem pogut 

observar que fou un gran seguidor del model pragmàtic de la poesia trobadoresca amb 

cançons que reflecteixen la sensibilitat, delicadesa i elegancia de l’amor i sirventesos que 

tenen per objectiu ridiculitzar a l’oponent sense eufemismes60, o el que era entés en 

aquella època per eufemisme. Segons Martín de Riquer, la tècnica que utilitzava Guillem 

de Berguedà per escriure els seus versos en els sirventesos era denigratòria, refinada, 

malvada i fins i tot qualificada de diabòlica. Consistia en reforçar i autoritzar les més 

extremades acusacions contra la dignitat d’aquells que considerava enemics. D’aquesta 

manera, sabent que els joglars difondrien la infromació, deixava als oients vençuts per la 

veracitat de les acusacions i els enemics aconseguien una mala reputació. De fet, Martín 

de Riquer esmenta que feia ús del seu enginy i la seva astúcia per fer del seu gran odi 

envers els enemics obres que poques persones aconseguien entendre, tot i que siguessin 

d’un missatge força clar en comparació a altres obres de l’època.  

Així, doncs, a partir d’un dels seus sirventesos anomenat Reis, s’anc nuill temps foz franc 

ni larcs donaire donarem inici a la comparació amb el rap polític, el qual també representa 

que no conté expressions que suavitzin els significats i és entès com una eina per satiritzar.  

L’exemple que veurem a continuació es podria considerar un sirventès personal i polític, 

atès que Guillem de Berguedà fa una combinació dels temes amorosos i polítics. Per 

entendre’l, però, primer de tot explicarem el context en què va ser escrit.  

Com hem comentat enteriorment, en el segle XIII va estallar una confrontació entre la 

ideologia monàrquica i la dels senyors feudals, en la qual Guillem de Berguedà també hi 

                                                
60 Eufemisme: Mot o locució d’expressió suau, atenuada, en lloc d’un de dur, inconvenient o desplaent.  
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participà. En el 1191, durant el regnat d’Alfons I (1162-1196), aquesta revolta es concretà 

amb l’aparició de dos bàndols enfrontats: Un d’ells era format per un conjunt de barons 

catalans i encapçalat pels vescomtes de Cabrera i de Castellbò (recolzats per Guillem de 

Berguedà) i l’altre el dels defensors monàrquics com Arnau de Preixens, el bisbe d’Urgell. 

Aquest Ponç III de Cabrera, estava casat amb Marquesa (no era un títol), filla d’Ermengol 

VII, comte d’Urgell. L’agost del 1192, el rei Alfons va signar un acord amb el comte 

d’Urgell en el qual es repartien les possessions de Ponç de Cabrera. Així, doncs, les forces 

reials van assetjar Castelló de Farfanya, territori defensat per Ponç de Cabrera, i 

Montessor, on es va enfrontar amb Marquesa de Cabrera i s’hi trobava el nostre trobador.  

Guillem de Berguedà, doncs, va participar directament en aquestes pugnes feudals, creant 

així diversos sirventesos per culminar els seus enemics i, per tant, utilitzant-los com una 

arma per lluitar contra les idees per a l’Estat d’Alfons I. El que pretenia, per tant, era 

adreçar-se al sobirà per criticar allò que feia mitjançant sirventesos que atacaven als 

enemics personals que el defensaven. D’aquesta manera, indirectament, també 

aconseguia fer ús d’un gran sarcasme i ridiculització del propi monarca.  

En el sirventès que analitzarem, Guillem de Berguedà s’adreça a Alfons VIII de Castella 

perquè ajudi als barons revoltats i a Ramon V, el qual en aquells temps es trobava en 

pugna amb el rei. Tanmateix, com es podrà veure a continuació, blasma al propi rei per 

haver trencat amb els elements més lleials de la cortesia combatent una dama (fent 

referència al setge de Montessor contra Marquesa de Cabrera), conducta que el fa indigne 

del títol de monarca i que es podria comparar amb l’actitud vil61 que va tenir amb dues 

dames que s’enamoraren d’ell: Sibília de Castellgalí i Azalais de Besiers. De fet, durant 

el setge, tal com ens indica Martín de Riquer, Guillem de Berguedà va rebre una cançó 

escrita pel trobador Peire Vidal, en la qual la darrera estrofa demana al rei Alfons que 

sigui benèvol amb Marquesa i els seus vassalls:  

 

 

 

 

                                                
61 Vil:  menyspreable pels seus baixos sentiments o capteniments. 
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Canson, vai t'en al bon rei part Cerveira, 

que de bon pretz non a el mon egansa, 

sol plus francs fos vas mi dons de 

Cabreira, 

que d'autra ren no fai desmezuransa. 

E totz rics hom, quan destrui sos baros, 

n'es menhs amatz e prezatz pels plus pros, 

e ieu o dic, quar li port fin'amansa. 

Cançó, vés-te’n al bon rei més enllà de Cervera, 

el qual al món no té igual en bon prestigi, 

 només que fos més generós amb ma senyora de 

Cabrera, 

car en altra cosa no comet desmesura.  

I tot home poderós, quan destrueix els seus barons, 

 és menys amat i preuat pels més nobles.  

I ho dic jo, que li tinc lleial afecte.

Feta aquesta introducció, doncs, analitzarem el poema Reis, s’anc nuill temps foz franc ni 

larcs donaire escrit a continuació:

I 
Reis, s'anc nuill temps foz francs ni larcs 
donaire 
ni encobitz per las autrui moillers, 
penedenssatz vos en cum hom pechaire, 
queras lor etz enemics e gerriers; 
e parec ben organ al primier cors 
que vos vim far a las primieiras flors, 
per que dompna, soimais vos a bon cor, 
de vostra'ver vol creiser son tresor. 
 
II 
Reis, si fos vius lo pros coms, vostre paire, 
non feira pas, per mil marcs de deniers, 
la Marquesa far fondejar ni traire 
aissi cum faitz vos e vostres archiers. 
Na Sibiuda trai per un dels auctors, 
cui vos ametz et ill vos fetz amors, 
que, si non met En Raimons de Timor, 
plus durs lera que frusca q'eis] del tor. 
 
III 
E puosc vos dir planamem mon vejaire, 
reis deschausitz, ben a dos ans entiers, 
e pot vos hom ben mostrar e retraire 
la comtessa q'es dompna de Beders, 
a cui tolguetz, qan vos det sas amors. 
doas ciutatz e cent chastels ab tors: 

de tot en tot era de perdre dor 
tro.l de Saissac i mes autre demor. 
 
IV 
Reis castellans, qetz en luoc d'emperaire: 
aissi cum etz rics de totz bos mestiers, 
mandatz viatz per tot vostre repaire 
vostras grans ostz a flocs et a milliers; 
e faitz nos sai un avinen socors, 
per que totz temps naiatz pretz e lauzors; 
q'a Lerida vej'om dinz e defor 
los fums de lost, e nos de Montesor. 
 
V 
Coms de Tolsan, parton se las amors 
s'a Marquesa non faitz calque socors, 
que val trop mais non fetz Elionor: 
eras parra si l'amatz de bon cor. 
I 
Rei, si fóreu en altre temps franc i liberal 
donador. 
tot desitjant dels altres les mullers, 
penediu-vos com un home pecador, 
perquè ara sou llur enemic i guerrejador; 
i és féu ben palès enguany a la primera 
incursió 
que vau emprendre a les primeres flors: 
si alguna dama us ha donat el cor, 
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és que vol que augmenteu el seu tresor. 
 
II 
Rei, si fos viu el noble comte, vostre pare, 
no faria pas, per mil marcs de diners, 
que la Marquesa fos fonejada i disparada 
tal com féu vós i fan vostres arquers. 
Com Na Sibília tinc avaladors, 
a qui estimàreu i us omplí d'amors, 
cosa que, si no menteix En Ramon de 
Timor, 
més dur li fou que trompada que surt del 
toro. 
 
III 
I us puc dir planament la meva opinió, 
rei envilit, ja fa dos anys sencers, 
i pot hom bé mostrar i retreure 
la comtessa, que és senyora de Besiers, 
a qui robàreu, quan us donà el seu amor, 
dues ciutats i cent castells amb torres: 

estava del tot a punt de perdre l'or 
fins que el de Saissac hi posa més demora. 
 
IV 
Rei castellà, que sou en lloc de l'emperador: 
així com sou tan ric en bons mesters, 
envieu aviat per tot vostre domini 
les vostres grans hosts a munions i a milers, 
i doneu-nos un apropiat socors, 
per tal que sempre tingueu mèrits i 
lloances; 
que des de Lleida hom vegi dintre i fora 
els fums de l'host que es veu de Montessor. 
 
V 
Comte de Tolosa, s'allunyen els amors, 
si a la Marquesa no presteu socors, 
ja que ella val molt més que no valgué 
Elionor: 
ara es veurà si l'estimeu de cor.

 

Tal com posa en evidència en aquest sirventès polític titulat Reis, s’anc nuill temps foz 

francs ni larcs donaire (Si fóreu, rei, en altre temps donaire), Guillem de Berguedà li 

retreu haver trencat els elements més lleials de la cortesia. Per tant, presenta una crítica a 

la forma de govern i a la manera de ser del propi rei Alfons tal com podria trobar-se en 

una lletra de rap polític. Tot i que la temàtica podria aplicar-se als dos estils,  les 

diferències són evidents quan parlem de la forma.  

El sirventès plantejat de Guillem de Berguedà es considera un dels més impactants per a 

la tradició trobadoresca, atès que l’ús de la retòrica és veu molt més reduïda en 

comparació als sirventesos de l’època. Per veure-ho més clar, a continuació analitzarem 

la forma de dues de les cobles que el formen: la primera i l’última.

I 
Reis, s'anc nuill temps foz francs ni larcs 
donaire A 
ni encobitz per las autrui moillers, B 
penedenssatz vos en cum hom pechaire, A 
queras lor etz enemics e gerriers; B 
e parec ben organ al primier cors C 
que vos vim far a las primieiras flors, C 

per que dompna, soimais vos a bon cor, D 
de vostra'ver vol creiser son tresor. D 
 
V 
Coms de Tolsan, parton se las amors A 
s'a Marquesa non faitz calque socors, A 
que val trop mais non fetz Elionor: B 
eras parra si l'amatz de bon cor. B
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Com podem observar, aquest sirventès es troba format per cinc cobles octaves 

decasil·làbiques, en excepció de la tornada, la qual només està formada per quatre versos de 

deu síl·labes. Tanmateix, la rima que presenta la primera cobla segueix una estructura 

concreta que es repeteix al llarg del poema, formant així quatre cobles unisonants. Es 

caracteritza per ser consonant, per tenir una rima encadenada en els quatre primers versos 

(ABAB), i per presentar-ne quatre més d’apariats (CCDD). De nou, l’última cobla 

anomenada tornada és diferent a la resta, ja que només presenta els versos apariats i conté el 

que es consideraria el senhal tot i que és un nom propi: Marquesa (Marquesa). 

En la primera cobla, Guillem de Berguedà compara el rei en un altre temps en què fou 

generós i enamorat, i ara que es troba assetjant una dama i trencant amb tots els esquemes 

del bon cortés. Tot i que només presenta la figura literària de la metonímia en parlar de les 

Primieiras flors (primeres flors) per fer referència a la primavera, fa ús d’una gran retòrica 

que doten a cada cobla d’una complexitat elegant encara que el missatge sigui considerat 

directe.  

Contrastant la noblesa del seu pare amb la seva comenta la facilitat que té per decebre les 

dames com Sibília, la qual va arribar a vendre el seu castell de Castellgalí (al comtat de 

Manresa, Bages) al rei Alfons (i a  la seva esposa Sança) per amor (entre els testimonis de 

la venda hi figura Ramon de Timor). Com en la primera cobla, la forma en què es troba 

estructurada aquesta segona també dificulta la seva comprensió i identificar si veritablement 

és una crítica envers al rei o no. Com és natural, doncs, la població en la transició de l’Alta 

a la Baixa Edat Mitjana, la qual era majoritàriament analfabeta, no arribava a entendre el 

veritable missatge. El motiu no només era la disposició dels versos i les poques figures 

retòriques que hi trobem, com la comparació del dolor de Sibília en entregar tot allò que 

posseïa al rei amb la banyada d’un toro, sinó també les abundants referències de nobles. És 

a dir, no tothom comprenia els jocs de paraula que arribava a fer Guillem de Berguedà amb 

els noms dels seus enemics per avergonyir-los.  

 Una altra dona enganyada pel rei Alfons és la senyora de Besiers, coneguda també com “la 

comtessa de Burlatz” atès que el seu pare (comte de Tolosa) havia nascut allà i conservava 

el títol, o com Azalais de Tolosa. Estava casada amb Roger II Tallaferro, però en acceptar 

l’amor del rei Alfons, aquest va fer que el seu marit es sometés a ell i li entregués les ciutats 

de Carcassona i de Limós i que més de quatre-cents vassalls del vescomtat de Besiers li 

juressin fidelitat. Per tant, podem dir que Guillem de Berguedà no exagera quan ens diu que 
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el rei va prendre a la dama (concretament, del marit) dues ciutats i cent castells, fins que 

Bertran de Saissac (conseller de Roger II de Bersiers i després tutor del seu fill) aconsellà 

com frenar-lo. Tanmateix, en aquesta tercera cobla, remarca que ja s’atreveix a cantar les 

veritats al rei Alfons, atès que és el moment en què s’inicià la rebel·lió dels vescomtes de 

Cabrera i Castellbò, i ja havia finalitzat la seva etapa en el seguici del rei. 

 En les darreres últimes cobles, Guillem de Berguedà s’adreça a Alfons VIII de Castella sota 

el nom d’emperador perquè vagi a ajudar a Ponç III de Cabrera i a Marquesa en aquest setge, 

i a Ramon V (comte de Tolosa) el qual també es trobava en pugna amb el rei.  Tot i que 

aquestes referències són prou evidents, es desconeix de quina Elionor parla en el penúltim 

vers.  

Com podem observar, tot i que aquest sirventès sigui considerat un dels més directes i que 

critica amb més intensitat al rei, no pot arribar a comparar-se amb l’estil actual que utilitzen 

els rapers d’avui dia. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que els conflictes no eren els 

mateixos i que, per tant, el vocabulari podia semblar molt més complexe en aquells temps. 

Per fer-ho més evident analitzarem una part d’una de les cançons per les quals es va 

condemnar a presó al raper conegut pel nom de Valtònyc i així després ens serà més fàcil 

aprofundir en la seva sentència.  

A través d’una de les parts del segon tema del disc Residus d'un poeta anomenat Deberían 

tener miedo (Valtònyc, 2013) veurem la diferència entre aquell sirventès polític del segle 

XIII i el rap polític del segle XXI : 

[...] Las ganas de poner en pelotas a cada ricachón, 

dejarle las costillas rotas por vivir de la explotación. 

Quiero ser el “Pum!” previo a la explosión de tu mansión 

y que los decibelios estallen a cada persona sin corazón.  

El aeropuerto de Castellón pronto serà un Gulag 

y Artur Mas picará piedra aunque parli català.  

Es lo que tenemos los comunistas:  que nos la suda que idioma hables, pagarás si eres burguesía.  
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Com clarament es pot identificar en aquesta part de tota la cançó de Valtonyc Deberían tener 

miedo, el missatge és totalment clar i reivindicatiu. Si comparem aquesta lletra amb les que 

componia el trobador Guillem de Berguedà, podrem observar que tot i que els dos es 

dediquin a criticar la corona (en el cas de Valtònyc, es fa una sàtira a tota classe alta de la 

societat), l’expressió és totalment diferent. Mentre que el cantant de rap es descuida de la 

majoria de rimes perquè li interessa molt més fer evident el contingut d’elles i no tant jugar 

amb els mots, Guillem de Berguedà fa ús del seu enginy per combinar poesia i crítica. Cosa 

que posa en evidència, la dissidència en el treball de les lletres.  

Els dos parteixen d’una mateixa experiència de disconformitat amb el govern: un amb el 

propi rei i el seu caràcter personal, i l’altre no accepta l’estructura social capitalista atès que 

és partidari del comunisme. La temàtica, doncs, podria ser semblant. Per tant, què és el que 

veritablement fa que les cançons de rap polític siguin molt més condemnades que les poesies 

satiritzants anteriors? Podríem afirmar que és l'expressió de les pròpies paraules. Dit d’una 

altra manera, l’ús de la retòrica és escàs en aquestes lletres de rap i, per això, són 

composicions formades per oracions força simples de llenguatge col·loquial i normalment 

vulgar, i no tant treballades com en els sirventesos de l’Edat Mitjana. Aquest fet, permet 

transmetre un missatge d’injustícia i rebel·lió comprensible per tothom, la qual cosa 

compleix amb la finalitat d’aquest tipus de gènere musical: el diàleg entre els MCs i el públic. 

De fet, per fer-ho més evident en cara, si l’objectiu dels MCs és mostrar a la població el seu 

punt de vista envers una situació política concreta, per quin motiu haurien de fer ús d’un 

llenguatge que impedeix la conscienciació social a causa de la seva poca claredat?  

Per tant, tot i que en els dos casos es critica a una autoritat amb un estil considerat directe 

per la seva època, només en la poesia de Valtònyc s’usa l’amenaça com a mètode per 

expressar la seva ira i emfatitzar la discòrdia.  D’aquesta manera, el poble (públic al qual 

s’adreça) rep un missatge evident i comprensible amb el qual poden estar d’acord o en 

desacord. 

En conclusió, per consegüent a la falta d’eufemismes i figures retòriques que dificultin la 

seva comprensió o simplement dotin a les lletres d’una elegància que mostra intel·ligència i 

el treball darrere les lletres, el contingut de les composicions és molt més agressiu i violent. 

Aquest abandó de la delicadesa, ha substituït la fluïdesa dels sirventesos per sàtires 

impactants i de recitació mecànica, amb una pulsació intensa marcada. Si a aquest fet li 

incorporem expressions que criden al terrorisme, a la violència per la inconformitat de la 
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societat o altres aspectes agressius i d’amenaça contra la dignitat de qualsevol persona o grup 

ètnic, es pot arribar a violentar la Constitució Espanyola i comportar conseqüències penals.  

La subtilesa per expressar els mots criticant a alguna entitat en els sirventesos, doncs, va 

permetre insinuar un missatge que no era del tot evident i, per consegüent, evitar condemnes. 

Cosa que en el rap polític no succeeix (o en la majoria d’ells). Un gran exemple n’és el cas 

del raper Josep Miquel Arenas Beltrán, esmentat anteriorment sota el nom artístic de 

Valtònyc. A través d’un primer estudi de la Constitució al llarg dels anys i, posteriorment, 

de la seva sentència, doncs, podrem arribar a concloure si existeix un límit ètic en les lletres 

del rap polític i si és necessari fer un replantejament dels apartats de la Constitució que les 

regulen, si és que aquests apartats existeixen.   
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4. EL DRET EN EL RAP POLÍTIC A PARTIR DEL CAS DE 

VALTÒNYC 

4.1 L’ordenament jurídic español  

D’acord amb el diccionari online de l’espanyol jurídic de la Real Academia Española, el 

concepte “Estat” és aquella organització política sobirana caracteritzada per fer referència a 

una comunitat o població determinada assentada en un territori definit. Podria entendre’s 

com un sinònim de nació, tot i que depenent de l'enfocament que se li dongui a aquesta 

paraula tindrà un significat o un altre. El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans ens 

descriu el segon concepte esmentat com aquella comunitat de persones que participen d’un 

sentiment d'identitat col·lectiva singular, a partir d’una sèrie de característiques compartides 

en el camp cultural, jurídic, lingüístic o altres. Per tant, des del punt de vista romàntic, el 

concepte de nació ens indica un sentiment d’unió entre el poble que no presenta l’obligació 

de coincidir amb els límits del territori que formen un Estat. Així, doncs, quan ens referim a 

Estat en els següents punts hem de tenir present que parlem des de la perspectiva política i 

judicial, no des de la pròpia identitat de les persones. 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político.  

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

 3. La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria.62 

Aquestes tres afirmacions formen part de l’article primer de la Constitució Espanyola, inclós 

en el títol preliminar. En elles es posa en evidència el caràcter democràtic (ja que la sobirania 

resideix en el poble i aquest està representat per un òrgan que crea les lleis anomenat 

Parlament. Per tant, les lleis són una emanació del poble),  basat en lleis (pel simple fet que 

les actuacions dels poders públics estan basades en un ordre preestablert de normes) i  social 

(atès que tots els poders públics han de complir amb l’obligació de garantir els mitjans 

necessaris per a que el poble pugui exercir els seus drets socials amb les millors condicions. 

Un exemple seria el dret a l’educació, a un habitatge digne,...)  del nostre país format per 

                                                
62 Únicament es posaran per escrit els articles que es considerin rellevants per a la investigació.  
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una Monarquia Parlamentària, la qual és definida de la següent manera pel diccionari online 

de l’IEC: “En les democràcies contemporànies, forma de govern en què el cap de l’Estat és 

designat per dret d’herència.” En la RAE, però, s’aprofundeix més en el seu concepte dins 

del territori espanyol, indicant així que el rei és cap de l’Estat, però que els seus actes són 

refrenats pel president del Govern i els ministres competents. De fet, mostra els articles que 

contenen aquesta informació i la verifiquen dins de la Constitució: 

- El punt 1 de l’article 56, Títol II, De la Corona: 
1. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y 

modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 

representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente 

con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen 

expresamente la Constitución y las leyes.” 

- El punt 1 de l’article 64, Títol II, De la Corona: 
1. “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, 

por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del 

Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el 

Presidente del Congreso.” 

Per tant, es pot entendre que en l’Estat Espanyol existeix una prefectura63 d’aquest situada 

en el vèrtex superior de l’Estat, i que simbolitza la unitat, sobretot dins de l’àmbit 

internacional. Es caracteritza per estar format per un òrgan unipersonal, representat per un 

rei en aquest cas, que ha adquirit el seu càrrec per herència de la família monàrquica. Tot i 

això, com que es tracta d’un sistema parlamentari i democràtic, la prefectura de l’Estat està 

configurada com un òrgan aliè (però vinculat en certa mesura) als altres tres poders clàssics 

i bàsics: el poder legislatiu, l'executiu i el judicial.  

El rei, aleshores, únicament exerceix la Corona i, per tant, segons l’article 62 de la 

Constitució, com a màxim representat de la unitat d’Espanya, li correspon el següent:  

a. Sancionar y promulgar las leyes. 

b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en 

la Constitución. 

c.  Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 

                                                
63 Prefecte: persona posada al cap de certs serveis, de l’administració d’una circumscripció determinada, de certes 
comunitats eclesiàstiques, etc. 
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d.  Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner 

fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 

e. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 

f. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y 

militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 

g. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo 

de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 

h. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 

j.  El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

Tot i que existeixen molts més articles que regulen la funció del rei i delimiten els seus 

àmbits d’actuació (segons la pàgina oficial de la casa reial els més concrets són l'article 56, 

57, 58, 59, 60, 61 62, 63, 64 i 65) , la informació donada ens és suficient per comprendre el 

motiu principal de la seva representació d’Espanya.  

Per tant, a continuació haurem de centrar-nos en els diversos poders que parcialment 

funcionen de manera autònoma a aquesta figura central (incideixo en el fet que són 

parcialment independents, atès que una de les funcions de la corona, a part de representar el 

país, és ajudar al funcionament correcte dels altres òrgans i poders de l’Estat): el poder 

legislatiu (elabora les lleis), el poder executiu (goberna) i el poder judicial (jutja). 

Una característica fonamental de l’Estat Constitucional (basat en una constitució) és la 

divisió de poders propugnada en el 1748 pel filòsof i polític francés Charles Louis de 

Secondat, baró de la Brèda i de Montesquiu, en la seva obra principal L’esperit de les lleis. 

Es basava en aconseguir un equilibri dels tres poders per a que cap d’ells cometés un excés 

i abuses d’aquesta autoritat. Com hem dit abans, doncs, a continuació analitzarem els tres 

poders concretament en el territori espanyol.  

El poder legislatiu és aquell que té per finalitat crear les lleis. L'exerceix el Parlament o Corts 

Generals, el qual és bicameral, és a dir, està compost per dues cambres: el Congrés dels 

Diputats i el Senat. Tot i això, sense entrar en més detall, és essencial esmentar que es tracta 

d’un bicameralisme imperfecte perquè les competències d’una cambra i de l’altra no són 

equiparables (no tenen les mateixes funcions ni la mateixa importància). En aquest 

Parlament, doncs, és on s’hi troba la sobirania popular, ja que són els majors de 18 anys del 

territori espanyol els qui els escullen. Per tant, és entès com l’òrgan suprem de la nació.  
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A part de dictar lleis que tot aquell anomenat cuitadà ha de complir, també han de prendre 

decisions considerades transcendentals per a la nació sobre diversos temes d’interès, com 

per exemple l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat.  

El poder executiu, a diferència de l’anterior, el du a terme el govern i s’encarrega 

d’administrar la nació i executar la llei. Per tant, realitza una activitat molt complexa de 

servei públic. De fet, és qui dirigeix l’Administració pública. Tot i això, no s’ha d’entendre 

aquest com un Estat centralista, atès que cada Comunitat Autònoma presenta també la seva 

pròpia Administració. Així, doncs, l’Administració Pública dirigida pel govern es dedica a 

realitzar una gran varietat d’actuacions per tal d’aconseguir la satisfacció del bé comú 

general; serveis públics, plans econòmics, obres públiques, etc. Tot i això, presenta la seva 

pròpia autoritat per realitzar les seves funcions sense haver de constantment demanar 

l’aprovació del poder judicial. 

“La formación de Gobierno se sustancia en España en dos momentos bien diferenciados. Una primera 

fase, en la que el candidato a presidente somete a la consideración del Congreso su programa de 

Gobierno, y una segunda en la que el presidente, una vez investido de la confianza de la Cámara y 

nombrado por el Rey, propone a éste el nombramiento de los ministros. Este hecho, junto con la 

dirección de la acción del Gobierno, hace que en la organización interna del ejecutivo sobresalga la 

figura del presidente del Gobierno, hasta el punto de poder hablarse en el caso del régimen 

constitucional español de un «régimen de primer ministro».” 

Tal com evidencia aquest paràgraf extret de www.lamoncloa.gob.es el govern, doncs, es 

troba format per un President al capdavant, un vicepresident i els 16 ministres que escull el 

President.  

Per últim, comentarem el poder judicial espanyol. Tot i això, per poder aprofundir més en 

els apartats posteriors serà convenient entendre el concepte de “justícia”, la qual és entesa 

com un principi moral que ens condueix a donar tot allò que a un li pertoca o correspon. De 

manera natural, els homes ja coneixem allò que és just i allò que no ho és, encara que pugui  

ser interpretat de diverses maneres. En general, per tant, la identifiquem com un bé comú 

que ha sorgit de la necessitat d’establir un ordre i mantenir una certa harmonia entre els 

ciutadans. Per aquest motiu, la podem considerar un conjunt de pautes i criteris que 

estableixen un marc adequat per a les relacions entre persones i institucions, autoritzant, 

permetent i prohibint accions concretes en la interacció d’individus i institucions.  
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El seu origen es pot datar en el segles de l'Absolutisme a França i Espanya, quan el poder 

d’administrar la justícia era un atribut reial. La decadència d’aquest sistema, però, s’inicià a 

Anglaterra amb l'aprovació de Act of Settlement del 1701, la qual s’explica la seva creació 

en la pàgina web de la casa reial d’Anglaterra de la següent manera: 

“The Act of Settlement of 1701 was designed to secure the Protestant succession to the throne, and 

to strengthen the guarantees for ensuring a parliamentary system of government.” 

“La Llei d'Assentament de 1701 va ser dissenyada per assegurar la successió protestant al tro, i per 

enfortir les garanties per garantir un sistema parlamentari de govern.” 

A més a més, també comença a desequilibrar-se amb l’aparició de pensadors com 

Montesquieu, el qual defensava la separació del poder judicial dels altres poders si es 

pretenia aconseguir la llibertat política. De fet, d’aquesta aportació va sorgir durant la 

Revolució Francesa la separació dels tres poders avui coneguts i, per tant, es va construir la 

base de l’Estat de Dret Modern.  

El poder judicial es troba regulat per: 

- L’article 6 de la Constitució Espanyola en els articles que van del 117 fins al 127 i 

tracten les normes elementals.  

- La Llei 38/1998 de Demarcació i Planta Judicial que analitza i divideix l’estructura 

física de la justícia. 

- La Llei Orgànica 6/85 del poder judicial on es parla de l’organització i organisme 

judicials, del govern del poder judicial, dels jutjats i els tribunals i el seu règim, i del 

personal pertanyent a la Justícia. 

- La Llei 50/1981 del Ministeri Fiscal es regula al mateix Ministeri Fiscal. 

La institució on es troba aquest poder judicial són principalment els Tribunals de Justícia i 

en aquests s’hi concentren les diverses estructures orgàniques del poder judicial espanyol. A 

continuació, es pot apreciar un esquema en què es representa aquesta estructura orgànica que 

explicarem en profunditat més endavant: 
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L’administració de la Justícia en el nostre país s’organitza de major a menor importància 

tal com ho mostra la piràmide següent: 

 

Tot i això, a part d’aquesta classificació, hi trobem unes altres tres institucions que van 

separades: 

1. Tribunal Constitucional 

Presenta la seva seu a Madrid i la seva jurisdicció és aplicable a tot Espanya. Aquest 

és l’òrgan considerat l’intèrpret suprem de la Constitució i que s’encarrega, per tant, 

de solucionar problemes relacionats amb la Constitució i la seva aplicació. És 

independent dels altres òrgans constitucionals i està sotmès exclusivament a la 
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Constitució. Es troba format per 12 membres, entre els quals 1 és el President, que 

són nombrats pel rei i mantindran el seu lloc durant 9 anys.  4 d’ells són escollits pel 

Congrés del Diputats, 4 pel Senat, 2 pel govern i 2 pel Consell General del poder 

judicial. 

2. Consell General del Poder Judicial 

Presenta la seva seu a Madrid i la seva jurisdicció és tot el territori Espanyol. És 

l’òrgan que administra la Justícia sobre Espanya, tal com ho esmenta l’article 122 de 

la Constitució. Per aquest motiu, no s’ha de considerar separat dels altres òrgans 

jurisdiccionals, atès que no dicta sentències sinó que controla el funcionament del 

poder judicial.  

És l’òrgan de govern del jutges i magistrats, i es troba format pel President del 

Tribunal Suprem, que serà el cap, i 20 membres nombrats pel rei durant un període 

de 5 anys. D’aquests, 12 seran Jutges i Magistrats de totes les categories judicial, 4 

es deixaran escollir pel Congrés de Diputats i 4 a proposta del Senat (punt 3 de  

l’article 122 de la Constitució). 

3. Ministeri Fiscal 

Presenta la seva seu a Madrid i la seva jurisdicció és aplicable a tot Espanya. Segons 

l’article 124 de la Constitució  “ (...)tiene por misión promover la acción de la justicia 

en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público 

tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la 

independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés 

social.” 

Els ordres jurisdiccionals (la classificació dels diversos tipus de justícia que s’ha d’establir) 

són un total de 6  i la seva divisió es realitza en funció del que regulen, per aquest motiu, 

dins d’aquests ordres s’han creat jutjats especialitzats en cada matèria. Els 5 primers s’han 

classificat dins d’una mateixa categoria, el 6é en canvi va per separat. A continuació es podrà 

veure una breu explicació de cada un d’ells: 

1. Civil: es basa en els conflictes entre subjectes privats (legislació civil). 

2. Penal: tracta sobre cometre crims i l’aplicació de les seves penes (legislació penal). 
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3. Contenciós-administratiu: coneix sobre els conflictes en els quals intervé 

l’Administració. És a dir, controla la legalitat de l’actuació de les administracions 

públiques i les reclamacions de responsabilitat patrimonial que es dirigeixin contra 

aquestes mateixes (legislació Administrativa). 

4. Social: tracta els temes relacionats amb els conflictes derivats de les relacions 

laborals i de la Seguretat Social. En altres paraules, estudia tot allò relacionat amb la 

branca social del Dret, des dels conflictes entre treballadors i empresaris, fins la 

matèria de negociació col·lectiva. 

5. Mercantil: regula aquella activitat econòmica que un empresari du a terme en una 

empresa (legislació Mercantil). 

6. Militar: tot i que es consideri aliè als altres tipus de judicis, també se l’ha de tenir en 

compte. Tracta els assumptes del tema militar i es regeix pel Codi Penal Militar, el 

qual és el conjunt de normes jurídiques que sancionen qualsevol tipus d’infracció que 

constitueix un delicte militar.  

Dins de l’estructura jeràrquica abans mencionada, la direcció dels òrgans pot ser de dos tipus: 

els anomenats Col·legiats (són dirigits per diverses persones i són: Tribunal Suprem, 

Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials) i els 

Unipersonals (aquells on només hi ha un sol jutge o magistrat que ho reguli i són: els jutjats 

i els jutjats de Pau). A diferència dels Col·legiats i en excepció dels Jutjats de Pau, els 

Unipersonals s’estableixen en el Cap dels Partits Judicials (Territori que compren diversos 

pobles d’una província, en què, per a l'Administració de Justícia, exerceix jurisdicció un sol 

jutge). Els Col·legiats, en canvi, ho fan en les províncies, en les Comunitats Autònomes, i a 

nivell nacional exclusivament el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional.  

A continuació s’explicarà detalladament cada un d’aquest òrgans Jurisdiccionals: 

- Tribunal Suprem 

De la mateixa manera que ho és l’Audiència Nacional, aquest també és un òrgan que 

presenta jurisdicció a tot l’Estat Espanyol. Per tant, es tracta de l’ordre jurisdiccional 

superior a tots els altres ordres, excepte aquell que abasta temes constitucionals que 

li pertany al Tribunal Constitucional. És el màxim responsable de la unitat 

d’interpretació de la jurisprudència d’Espanya i es troba estructurat en 5 ordres 

judicials anteriorment esmentats: el civil (1ra Sala), el penal (2na Sala), el 
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contenciós-administratiu (3ra Sala), el social (4rta Sala) i el militar (5na Sala), el qual 

es regeix per la seva pròpia legislagió.  

 

- Audiència Nacional 

Presenta una jurisdicció nacional i el seu principal objectiu és tractar els delictes de 

major gravetat i rellevància social. Està especialitzat en causes molt concretes en 

diversos temes, per exemple la penal (delictes contra la Corona, Crim organitzat, 

Terrorisme, Narcotràfic, Falsificació de moneda, i delictes comesos fora del territori 

nacional) , la contenciosadministrativa (Disposicions, contraindicacions i actes dels 

Ministres i Secretaris de l’Estat)  i la social (Processos especials d’Impugnació de 

convenis col·lectius, l’àmbit d’aplicació dels quals és superior al territori d’una 

Comunitat Autònoma). 

 

- Tribunal Superior de Justícia 

Aquest presenta una seu en cada capital de cada comunitat autònoma (17 en total). 

A diferència dels anteriors òrgans, aquest presenta una jurisdicció limitada a la 

comunitat autònoma a la qual pertany i, per tant, s’encarrega de regular-la ell. Es 

troba compost per quatre ordres jurisdiccionals:  el civil i penal, el 

contenciosoadministratiu i el social.  

 

- Audiència Provincial 

Cada capital de província presenta una seu, per tant, presenta una jurisdicció d’àmbit 

provincial. De fet, es considera l’òrgan màxim superior de cada província, però 

únicament presenta dos ordres jurisdiccionals: el civil i el penal.  

 

- Jutjats 

Aquests presenten la seva seu en cada capital de província o ciutat que li pertoqui i, 

per tant, la seva jurisdicció abarca tot el municipi o partit judicial. Són els fonaments 

del sistema judicial a Espanya i es troben dividits en diversos jutjats segons la seva 

funció: Primera Instància i Instrucció, Penal, Contenciosoadministratiu, Social, 

Vigilància penitenciària, Menors, Mercantils i Violència sobre la dona. Tot i això, 

tots són òrgans unipersonals.  

 

 



83 

- Jutjats de Pau 

Aquest s’aplica en cada municipi quan no hi ha Jutjat de Primera Instància i 

Instrucció (el qual segons la pàgina web del Poder Judicial a Espanya es descriu com 

el següent: “Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción son órganos 

unipersonales que ejercen funciones jurisdiccionales tanto en el orden civil como en 

el penal dentro del territorio de su competencia llamado partido judicial. El nombre 

del partido judicial toma denominación del municipio donde se encuentra su sede.”). 

La seva jurisdicció abarca el el municipi en què es trobi i, per tant, són la base del tot 

el sistema jurídic d’Espanya. Es troben encapçalats per jutges legos (segons la rae de 

termes jurisdiccionals és aquell que sense tenir coneixements tècnics sobre la justícia 

participa d’alguna manera en l’Administració de Justícia), anomenats jutges de pau,  

i per aquest motiu s’encarreguen de solventar problemes no tan rellevants relacionats 

amb allò civil i penal.  

Un cop familiaritzats amb aquesta estructura principal de la distribució del poder a Espanya, 

podem observar com tot el funcionament i l’organització de l’Estat es troba per escrit en la 

Constitució, la qual és el punt de partida de tota l’organització de l’Estat i s’ajusta als 

principis bàsics democràtics que defineixen l’Estat de Dret. És organització, per tant que 

engloba totes les matèries i abarca a tots els ciutadans i a tot el territori nacional. Aquesta 

s’inicia indicant els objectius de la seva creació tal com es mostra a continuació: 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el 

bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a 

un orden económico y social justo. 

- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la 

voluntad popular. 

- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, 

sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad 

de vida. 

- Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 

todos los pueblos de la Tierra. 
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En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente 

CONSTITUCIÓN 
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4.2 La Constitució Espanyola 

D’acord amb el diccionari online de l’Institut d’Estudis Catalans el concepte “Constitució” 

significa “Conjunt de normes jurídiques fonamentals d’un estat, aprovat pel poble, que 

estableix els drets i els deures dels ciutadans i determina la forma de govern, les funcions i 

la composició de les institucions i les relacions que mantenen entre elles”. Per tant, ens indica 

que es tracta d’una llei suprema d’un Estat, en aquest cas l’espanyol, que presenta una 

posició de jerarquia per sobre de totes les altres normes que integren l’ordenament jurídic.  

Abans d’explicar aquest ordenament, però, és essencial conèixer la història de la Constitució, 

començant per la seva formació el 19 de Març del 1812. L’arribada de la dinastia dels 

Borbons en el 1700 al poder espanyol va significar la implantació de l’absolutisme 

monàrquic. Així, doncs, els governs de Felip V, Ferran VI i Carles III era present la 

centralització de l’Estat i la Influència de les idees il·lustrades van començar a integrar-se 

en el territori. El successor de Carles III, Carles IV, inicà el seu govern en el 1788 fins que, 

a causa de la gran crisi de la monarquia en part per l’impacte de la Revolució Francesa, van 

decidir renunciar al tron ell i el seu fill (Felip VII) i decir-lo a Josep I Bonaparte en el 1808  

(Abdicacions de Baiona).  

A partir d’aquest moment s’inicià la Guerra del Francés (1808-1814), a través de la qual es 

volia expulsar al nou monarca del territori perquè, tot i que promovia els ideals liberals, tenia 

una intenció clarament absolutista. Per tant, pretenien erradicar l’absolutisme per donar lloc 

a un sistema polític liberal. Per aconseguir-ho, els espanyols s’organitzaren en diversos grups 

per dificultar l’entrada de l'exèrcit francès, dirigits des de la Junta Central que es creà a Cadis, 

ja que Madrid havia estat conquerit pel francesos.  

La Junta Central es va formar per Corts Generals el 1810, les quals incluien diputats liberals 

i tenien com a prioritat redactar una Constitució que recollís totes les lleis per al territori 

Espanyol. Finalment, el 19 de Març del 1812, les Corts Generals van acabar proclamant la 

Primera Constitució Espanyola, coneguda entre els ciutadans espanyols com “La Pepa” pel 

fet d’haver-se creat el dia de Sant Josep (permetia honorar-la tot cridant “Visca la Pepa!” 

sense haver de preocupar-se per repressions franceses). Tot i que presenti declaracions molt 

òbvies per a la societat d’avui dia, en aquell moment eren impossibles d’acceptar. Un bon 
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exemple en serien la declaració de la sobirania nacional i el reconeixement del poder que 

presenta la Nació, o bé la fixació de la divisió de poders.  

A part de suposar l’inici del constitucionalisme espanyol i la fi de l’estructura de l’Antic 

Règim, la Constitució de Cadis va servir per establir les bases d’un Estat Liberal a Espanya 

i per despertar el desig de democràcia, igualtat i llibertat, a part del reconeixement dels drets 

individuals i l’abolició completa de l’absolutisme. Tot i això, no es va poder aplicar fins que 

finalitzà la guerra en el 1814 i Ferran VII (1814-1833) tornà a Espanya. Això no obstant, el 

nou monarca la va abolir i va instaurar un nou règim absolutista.  

Durant el govern de Ferran VII a part de la insatisfacció dels americans que pertenyien a les 

colònies espanyoles, els liberals també van quedar insatisfets. Per una banda, els americans 

van iniciar una revolució i aconseguiren l’indepdnència en el 1824. Per l’altra, els defensors 

del liberalisme van fer un pronunciament el 1820, encapçalat per Rafael de Riego, en el qual 

van obligar al monarca a aceptar la Constitució. Per consegüent, s’inicià un període conegut 

com a Trienni Liberal ple de reformes liberals, però finalità tres anys després quan la Santa 

Aliança (compromesa en la refrenar les revoltes liberals) va entrar al territori espanyol i 

reinstaurà l'absolutisme de Ferran VII (Els Cent Mil Fills de Sant Lluís).  

Posteriorment, es creà l’Estatut Real del 1834 durant el període de regència de Maria Critina 

de Borbó (mare d’Isabel II, la qual encara era molt jove per governar). Com que necessità 

l’ajuda dels liberals per fer front als carlistes, Maria Cristina va haver de proclamar un Estatut 

Reial que, tot i que no seguia el model de la Constitució de Càdis perquè no era constitucional 

revolucionari, li era beneficiós per als liberals amb més poder, atès que establia un sufragi 

censatari que excluía la immensa majoria de la població dels drets a la participació política. 

Això no obstant, gran part dels liberals sense tan accés al poder van rebutjar aquest Estatut 

perquè mancava de dos principis bàsics del constitucionalisme: la sobirania nacional i el 

reconeixement dels drets fonamentals de l’individu.  

La Constitució del 1837 va sorgir a causa de la crisi de l’Estatut Reial del 1834. Era, per tant, 

un intent de superar el consitucionalisme de la Constitució de Cadis, pero sense renunciar 

completament a alguns aspectes progressistes. El contigut tenia per ojectiu convèncer tant 

als liberals com als conservadors, ja que l’Estatut Reial anterior estava causant molts 
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enfrontaments i produint una gran inestabilitat. D’aquesta manera es consolidà un règim 

constitucional a Espanya.  

A partir del 1840, però, l’actitud de la Reina Maria Cristina descontentava a molts liberals i, 

per aquest motiu, Baldomero Espartero liderà un pronunciament  que va acabar amb la 

regència vigent. Espartero imposà una dictadura personal. Això no obstant, un grup de 

militars (Serrano, Prim, Concha i Narváez) en contra del govern van encapçalar un altre 

pronunciament i Espartero fou exiliat.  

Amb Narváez governant i la declaració de la majoria d’edat d’Isabel II, es decidí modificar 

el text constitucional i elaborar una nova constitució que substituís el caràcter progressista 

exagerat per un altre de moderat conservador. D’aquí sorgí la Constitució del 1845, a través 

de la qual el liberalisme moderat aconsegueix imposar la seva concepció doctrinal basada en 

el centralisme i uniformisme de l’Estat, i la sobirania nacional compartida entre les Corts i 

la. Aquesta va rebre el suport de la Burgesia terratinent, la Corona, part de l’exèrcit i 

l’Església. De fet, tal com ho mostra l’article 2 de la constitució es va establir la llibertat de 

imprenta i publicació, però sempre que es mantinguessin dins dels àmbits de la llei. 

Aquest període, però, no va ser ni estable ni tranquil comes volia. Després del govern 

autoritari de Narváez, va haver-hi un pronunciament liderat per Concha i O’Donnell (govern 

progressista), que va donar lloc al Bienni Progressista (1854-1856). En el 1856 s’intentà 

instaurar una nova constitució caracteritzada per recollir tots els ideal progressistes, però en 

no ser publicada no va acabar sent acceptada. A partir d’aquest moment va tornar a arribar 

al govern Narváez i insturà una política moderada de nou. Però el seu caràcter repressiu 

causà la proclamació de O’Donnell per part de la reina, fins que (de manera molt resumida) 

un grup de demòcrates, progressistes i unionistes van firmar el Pacte d’Ostoendre (1866), en 

el qual es decidí enderrocar a la reina Isabel II i convocar Corts a través de sufragi universal 

masculí. L’objectiu s’aconseguí amb la Revolució de la Gloriosa enel 1868, causant així 

l’exili d’Isabel II i iniciant el Sexenni Democràtic (1868-1874), un període de 6 anys en el 

qual es van proposar diverses alternatives polítiques que tendien cap a la democratització del 

país.  
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El Govern Provisional, dirigit per Serrano i format per unionistes i progressistes, van 

convocar eleccions per a les Corts el gener del 1869, les quals van redactar la Constitució 

del 1869 de caràcter liberal i democràtic inspirada en la Constitució no vàlida del 1856.  

Aquesta nova Constitució va combinar l’herència progressista del 1856 amb els principis 

democràtics de la Gloriosa del 1869. Fou la primera en estar elaborada per una assemblea 

elegida per sufragi universal masculí i, per tant, va suposar un important pas del 

constitucionalisme espanyol, atès que s’instaurà una monarquia democràtica basada en la 

sobirania nacional, aconfesionalitat de l’Estat (tolerància envers altres religions) i la divisió 

de poders. Un dels aspectes més essencials a destacar, però són els dos següents punts de 

l’article 17: 

Tampoco podrá ser privado ningún español:  

- Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, 

valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.  

- Del derecho de reunirse pacíficamente. 

Un cop aprovada la constitució, Serrano s’encarregà de la Regència del territori i Prim de la 

prefectura del govern. Tot i això, era un simple govern provisional, volien trobar un rei que 

governés, el qual va acabar sent Amadeu de Savoya, escollit per  les Corts en el 1870. 

Malgrat l’esforç en escollir-lo, la situació constant de crisi des de l’inici del seu regnat i la 

incapacitat per controlar aquella situació, el va portar a abdicar del seu càrrec el 1873. 

Seguidament, l'Assemblea Nacional assumí la sobirania Nacional i establí la Primera 

República, la qual durà 11 mesos i tingué 4 presidents diferents a causa de l’inestabilitat 

interna. Fins que el General Pavía va fer un cop d’Estat en el 1874 i instaurà un govern dirigit 

per Serrano amb l’objectiu de preparar la tornada del rei Alfons XII i, per tant, la 

reinstauració d’una monarquia. 

L’any 1874 el General Martínez Campos va protagonitzar un pronunciament per tal 

d'agilitzar i accelerar la tornada del monarca borbó, però el veritable promotor de la 

Restauració va ser Cánovas del Castillo. Va organitzar un sistema polític basat en una 



89 

monarquia Parlamentaria, conservadora i oligàrquica (només tenen poder uns pocs), que 

tenia per objectiu aconseguir un equilibri en l’ordre social i econòmic que hi havia. La 

política, doncs, va consistir en un sistema bipartidista en el qual hi havia una alternança 

pacífica del poder entre el partit liberal dirigit per Práxedes Mateo Sagasta i el conservador 

encapçalat per Antonio Cánovas del Castillo. Tot i això, aquest no era completament 

democràtic, atès que s’aconseguia aquesta alternança a través d’un frau electoral amb una 

sèrie de trampes conegudes com a Tupinada. 

En aquell mateix moment, quan el partit conservador estava governant, es creà la Constitució 

del 1876. Aquesta és la més duradera de la nostra història constitucional i recuperà els 

aspectes constitucionalistes de l’Estatut Reial i la Constitució del 1845: Un enfocament 

conservador de la divisió de poders caracteritzat per la sobirania compartida entre les Corts 

i el Rei (àmplies funcions i importància a la Corona), l’Estat confessional, el sufragi censatari 

inicialment (1878) i posteriorment el sufragi universal (1890), etc. Per tant, tenia una 

orientació doctrinària com la Constitució del 1845 (es volia aconseguir una llei i un ordre) i 

expressà l'acord entre diverses corrents del liberalisme moderat (com per exemple allò 

esmentat en l'article 13: “Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y 

opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 

semejante, sin sujeción a la censura previa”) i conservador.  

Aquesta Constitució no es tornà a modificar fins al 1931. Després del primer període de la 

Restauració (del 1874 fins la pèrdua de les colònies espanyoles i la gran crisi posterior, 1902) 

s’inicià el segon període (1902-1931) amb el regnat d’Alfons XIII quan va assolir els 17 

anys, successor d’Alfons XII. El seu govern, però, va coincidir amb la crisi i el col·lapse de 

la Restauració. En aquest moment, doncs, hi havia una gran inestabilitat a Espanya i, tot i 

que va sobreviure a diverses crisis, el suport que li va donar Alfons XIII al pronunciament 

que va fer el General Primo de Rivera el 1923 va col·lapsar el sistema (malgrat tot, la 

monarquia es va mantenir fins al 1931). La principal finalitat d’aquesta nova dictadura, 

reconeguda com a Directori militar perquè estava únicament integrada per militars dirigits 

per Primo de Rivera, era: aturar la conflictivitat obrera (sobretot catalana) instaurant una 

política d'ordre públic molt repressiva (prohibia les manifestacions, les vagues, es van 

perseguir i empresonar els principals dirigents obrers), eliminar la corrupció i el caciquisme, 
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garantir l’unitat nacional davant l’auge del catalanisme, etc. Per tant, considerava que la 

dictadura seria una solució a la crisi.  

A Catalunya va haver-hi una forta actuació anticatalanista inesperada, atès que el mateix 

Primo de Rivera quan estava de capità general de Barcelona havia declarat el seu respecte a 

la cultura i llengua catalana. Això no obstant, el 1923 va arribar a publicar un decret per a la 

repressió del separatisme, prohibint així qualsevol les manifestacions en llengua catalana, 

l’ús de la bandera catalana, la celebració de l’onze de Setembre i els Jocs Florals.  

Amb la gran crisi econòmica del 1929, però, Espanya també va començar a patir un ràpid 

increment en l’atur i va augmentar considerablement el descontentament social. Tanmateix, 

la nova dictadura va anar perdent suport i va guanyar opositors, creant així una aproximació 

a la fi de la dictadura i la crisi de la monarquia.  

Primo de Rivera va acabar entregant la seva dimissió al rei el 1930 i el monarca, encara que 

elegís al General Berenguer com cap de govern, fou destituït quan l’oposició republicana va 

signar el Pacte de Sant Sebastià l’agost del 1930, a través del qual es posava fi a la monarquia 

i es comprometien a què el nou règim reconegués l’autonomia de Catalunya, del País Basc i 

de Galícia.  

De manera resumida, el 1931 es va acabar establint la Segona República Espanyola (el rei 

mateix va acabar renunciant a la potestat reial i va abandonar Espanya), provocant així la 

instauració d’un règim completament democràtic amb un gran programa reformista. En 

aquest moment es creà una nova constitució, la Constitució del 1932. Aquesta establia el 

principi de la sobirania popular, reconeixia una àmplia declaració de drets i llibertats (entre 

ells destaca el dret a vot de les dones expressat en l’article 36 de la següent manera: “Los 

ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos 

electorales conforme determinen las leyes”) i presentava un caràcter democràtic i 

progressista que definia Espanya de la següent manera en l’article primer:  

- España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 

régimen de Libertad y de Justicia.  

- Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.  
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- La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios 

y las Regiones. 

-  La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.  

Per tant, Espanya adoptava la forma d’una República democràtica de treballadors que 

renunciava a la guerra com a instrument de les relacions internacionals, laica i aconfesional.  

La última proclamació de Constitució no la trobem fins el 1978, la qual segueix vigent avui 

dia. Els fet que la van precedir, però, són molts. Entre ells destaquen diversos contextos: la 

Guerra civil espanyola del 1936 fins el 1939 (enfrontament entre els grups tradicionalment 

dominants més conservadors i les classes mitjanes i populars que havien donat suport a les 

reformes republicanes. El final de la guerra va implicar el final del règim democràtic i la 

consolidació d’un de la dictadura franquista) i el règim dictatorial de Franco del 1939 fins al 

1975, que presentava un Estat amb una concentració del poder en la figura de Franco, un 

totalitarisme inspirat en el règim feixista italià, un caràcter unitari i centralista de l’Estat, una 

repressió constants dels vençuts i el control absolut dels mitjans de comunicació (era 

anomenat el temps del silenci, ja que per tal d’apaivagar qualsevol intent de dissidència els 

vencedors planificaven una política que imposava terror sobre la població. En altres 

paraules, la gent deixà de parlar de temes polítics i la seva descendència per no ser castigada 

per Franco, el qual pretenia evitar tota actuació opositora mostrant els severs càstigs). 

Amb el temps, cada cop eren més els moviment d’oposició al règim que es mantenien a la 

clandestinitat i, entre altres factors, van començar a posar en evidència que aquella dictadura 

no sobreviuria a la mort de Franco. De fet, quan va morir va haver-hi un procés de transició 

cap a un règim completament democràtic, començant per una nova constitució que perdura 

avui dia. La Constitució del 1978,  va ser fruit d’un acord entre diverses forces polítiques i 

va suposar la creació d’una monarquia parlamentària en què la Corona presenta una funció 

representativa i les la força militar està sotmesa al poder del poble. Tenint en compte la 

definició que s’ha donat d’aquesta anteriorment, la nova Constitució Espanyola va suposar 

una ruptura absoluta amb el règim dictatorial anterior i la implantació d’un sistema 

democràtic, social i altament descentralitzat.   
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La Constitució del 1978 constitueix la norma suprema de l’ordenament jurídic espanyol, és 

a dir, aquell conjunt de normes jurídiques que regeixen l’Estat (per sota d’ella hi trobem els 

Tractats Internacionals, les Lleis orgàniques i les Lleis Ordinàries, el Real Decret llei i el 

Real Decret Legislatiu, els Reglament del Govern, les Lleis de les Comunitats Autònomes i 

els Reglament de les Comunitats Autònomes). Es troba dividida en dues parts: una de 

dogmàtica que va del Títol Preliminar fins al Títol I inclòs (es centra en reconèixer els 

diversos principis que constitueixen el nou ordre polític de l’Estat) i una d’orgànica que va 

del Títol II fins al X, inclòs (estableix l’estructura dels poders de l’Estat, regulant així 

l’organització política i jurídica). A continuació es podrà observar les diverses parts que la 

formen de manera esquemàtica: 
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Imatge I 

Actualment, presentem la mateixa Constitució que en el 1978, cosa que ens obliga a 

plantejar-nos si la societat ha patit la suficient evolució respecte aquell any com per crear-ne 

una de nova. És evident que la societat ha progressat i que, juntament amb ella, també han 

anat apareixent diversos temes que haurien de ser regulats per aquesta Constitució o 

modificar-ne alguns d‘anteriors.  

Pel que fa al tema de la censura de la premsa i la llibertat d’expressió, ja s’ha mostrat com 

el context històric ha influït directament en aquest aspecte. De fet, s’ha posat en evidència 

com les restriccions o llibertats en l'emissió del pensament, tant per escrit com oralment, 

s’han fet en funció de les necessitats d’aquell que governa. En altres paraules, allò que les 

persones sense el control del poder opinen i tenen la necessitat d’expressar ha creat la 

necessitat d'establir un control ideològic, per tal d’evitar el desequilibri en l’harmonia que 

volen que predomini. Un gran exemple seria el context de la guerra civil, en el qual ambdues 

posicions tenien per objectiu restringir la doctrina del contrari per por a què influís en els 

seus projectes.  

Tenint en compte aquest aspecte i sabent, gràcies a l’observació de l’estructura de la 

Constitució, que en cap moment s’esmenta específicament les restriccions de les lletres de 

rap (exclusivament temes que es poden tractar en elles com terrorisme i violència de gènere, 

entre altres) hem de plantejar-nos les següents preguntes: 
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Si no hi ha per escrit cap normativa que reguli les lletres del rap polític, quina raó explica la 

sentència de Valtònyc? En altres paraules, quina és la base que justifica la seva sentència: 

algun element concret de les seves lletres que es pugui relacionar amb algun tema de la 

Constitució o una simple interpretació de l’Audiència Nacional?  

Per tal de respondre a aquestes qüestions, primerament coneixerem la seva biografia i  

analitzarem la seva sentència, i posteriorment, en la conclusió i interpretació de la hipòtesi, 

intentarem raonar si són necessaris els límits ètics en les cançons de rap a través de les 

entrevistes.  
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4.3 Seguiment del cas de Valtònyc 

Josep Miquel Arenas Beltrán és un raper nascut a Mallorca mundialment conegut pel nom 

artístic de Valtònyc i per haver estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó en el 2012 per 

les seves polèmiques composicions. 

El raper va nèixer el 18 de Desembre del 1993 a la ciutat mallorquina de Sa Pobla. En la 

seva adolescència va començar a escoltar música procedent del moviment Hip-Hop. En 

primer lloc admirava aquella dels afroamericans que descrivien i denunciaven la vida en 

l’Estat policial, i posteriorment la de Los Chikos del Maíz. Aquest últim és un grup de rap 

polític valencià que tracta temes com la monarquia, la crítica social, la situació laboral dels 

obrers i l’escena del hip-hop a Espanya.  

El seu entusiasme per la música el va conduir a interessar-se pels temes polítics, iniciant així 

un procés de formació a través de la lectura de la teoria marxista. Així, doncs, va considerar 

el rap polític una de les formes d’expressió que el permetria arribar a un gran públic i, 

d’aquesta manera, poder transmetre el seu missatge reivindicatiu. En el 2009, per tant, es va 

autoeditar el seu primer disc titulat Desde el papel. Tenia únicament 16 i les seves 

composicions començaven a ser polèmiques pels seus constants atacs.  

Des d’aleshores, Valtònyc ha anat publicant diversos discos com es mostra a continuació: 

- Desde el papel (autoeditat, 2009) 

- Misantropia (autoeditat, 2010) 

- Jazz amb llàgrimes de rom (autoeditat, 2011) 

- Residus d'un poeta (autoeditat, 2012) 

- Mallorca és ca nostra (autoeditat, 2012) 

- Rap rural (amb Swing) (2012) 

- Cadenes (autoeditat, 2012) 

- Aina i altres ansietats (autoeditat, 2013) 

- Microglicerina (autoeditat, 2013) 

- Eutanàsia (autoeditat, 2014) 

- Simbiosi (autoeditat, 2015) 
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- La autodestrucción y sus ventajas (autoeditat, 2015) 

- Neversleep (2016) 

- El Reincident (2018) 

- Poemes per no tornar (2018) 

- Piet Hein (2019) 

No totes les seves composicions són de caràcter polític, ha protagonitzat algunes de 

desamors i tragèdies en general. Això no obstant, totes presenten un cert humor negre i 

sensació d’angoixa amb la societat, una postura pròpia de l’adolescent anticapitalista i amb 

desitjos de justícia.  

En les seves lletres expressa el seu desig de combatre el feixisme a través de l’acció directa, 

atès que considera que els partits més conservadors no dubtarien en servir-se de les armes 

per defensar el seu sistema. Tanmateix, lluita per l’establiment de la república espanyola 

amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació de cada comunitat que ho desitgi, 

sobretot la catalana.  

El 23 d’agost del 2012 Valtònyc fou detingut per la Policia Nacional acusat d’enaltir el 

terrorisme, fer apologies a l’odi  ideològic, incitar a la violència i injuriar a la Corona (delicte 

que consisteix en danyar el prestigi i l’honor de la Casa Reial Espanyola). El procés de la 

seva sentència s’inicià amb la denúncia que va fer Jorge Campos, líder en aquells temps del 

Cercle Balear (originàriament una fundació creada el 1999 de caràcter ultraconservadora que 

pretén lluita contra el pancatalanisme, una ideologia política que defensa el caràcter de nació 

del conjunt de territoris on es parla català), per la cançó  inclosa en el disc Residus d’un poeta 

anomeanda Circo Balear, la qual conté amenaces contra la seva persona y altres integrants 

de l’unitat mallorquina. En aquesta s’hi troben expressions com “Jorge campos merece una 

bomba de destrucción nuclear”, “queremos la muerte para estos cerdos”, “llegaremos a la 

nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, Kalashnikov”, i  “le 

arrancaré la arteria y todo lo que haga falta”.  

“A raíz de la denuncia fue emitido un atestado ampliatorio por la Brigada Provincial de 

Información de la Jefatura Superior de Policía de Baleares en el que se relataron las 

investigaciones realizadas y las capturas de contenidos publicados en Internet por dicho 
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denunciado, lo que dio lugar a su detención por la posible comisión, entre otros, de delito de 

enaltecimiento del terrorismo” Aquesta explicació de com es va dur a terme la detenció de 

Valtònyc es troba per escrit a la sentència de l'Audiència Nacional. El 21 de Febrer del 2017 

l’Audiència Nacional, doncs, va pronunciar la següent decisió: 

“Que debemos condenar y condenamos a JOSÉ MIGUEL ARENAS BELTRÁN, en concepto de 

autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y de humillación a las víctimas, 

previsto y penado en los arts. 578 y 579 CP vigente en la fecha de comisión, de un delito de calumnias 

e injurias graves a la Corona del art. 490.3 CP y de un delito de amenazas no condicionales del 

art.169.2 CP C.P.,(...) a las penas de dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años, 

por el primer delito; un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, por el segundo delito y seis meses de prisión e inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el tercero de los delitos 

mencionados y a indemnizar a Jorge Campos Asensi, en concepto de responsabilidad dimanante del 

delito de amenazas, en la suma de tres mil euros.” 

De forma esquemàtica: 

Delicte Pena 

“delito de enaltecimiento del terrorismo y 

de sus autores y de humillación a las 

víctimas” 

“dos años de prisión e inhabilitación 

absoluta durante ocho años” 

El concepte de “inhabilitación absoluta” 

és una pena privativa de drets que 

consisteix en què es priva definitivament a 

l’acusat de tots els honors, treballs i 

càrrecs públics, o en què es produeix una 

privació temporal dels drets esmentats i de 

ser escollit com a càrrec públic, en aquest 

cas durant 8 anys. 
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“delito de calumnias e injurias graves a la 

Corona” 

“un año de prisión e inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena” 

Pel fet de ser acusat de calumnias (delicte 

descrit en l’article 205 de la Constitució 

com “(...) la imputación de un delito hecha 

con conocimiento de su falsedad o 

temerario desprecio hacia la verdad”) i 

injúries a la Corona (concepte explicat en 

l’article 208 de la Constitució com “acción 

o expresión que lesionan la dignidad de 

otra persona, menoscabando su fama o 

atentando contra su propia estimación”) 

se’l condemna a un un any de presó i se’l 

priva del dret de ser escollit per a 

qualsevol càrrec públic durant el temps de 

condemna, tal com ho expressa la 

“inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo”.  

“delito de amenazas no condicionales64” “seis meses de prisión e inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena” i 

“indemnizar a Jorge Campos Asensi, en 

concepto de responsabilidad dimanante 

del delito de amenazas, en la suma de tres 

mil euros” 

                                                
64 Amenaça no condicional: fa referència a aquells atacs on no s'exigeix una compensació a canvi.  
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L’article 169 defineix la pena del delicte 

de la següent manera:  

“El que amenazare a otro con causarle a él, 

a su familia o a otras personas con las que 

esté íntimamente vinculado un mal que 

constituya delitos de homicidio, lesiones, 

aborto, contra la libertad, torturas y contra 

la integridad moral, la libertad sexual, la 

intimidad, el honor, el patrimonio y el 

orden socioeconómico, será castigado: 

1.º Con la pena de prisión de uno a 

cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 

exigiendo una cantidad o imponiendo 

cualquier otra condición, aunque no sea 

ilícita, y el culpable hubiere conseguido su 

propósito. De no conseguirlo, se impondrá 

la pena de prisión de seis meses a tres 

años. 

Las penas señaladas en el párrafo 

anterior se impondrán en su mitad superior 

si las amenazas se hicieren por escrito, por 

teléfono o por cualquier medio de 

comunicación o de reproducción, o en 

nombre de entidades o grupos reales o 

supuestos. 

2.º Con la pena de prisión de seis 

meses a dos años, cuando la amenaza no 

haya sido condicional.” 
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"Lo llego a saber y me cargo a alguien. Me hubiera salido más barato" Aquesta va ser 

l’expressió del raper en conèixer la seva sentència el dia del judici, acte en el qual va 

justificar que la cançó contra el Cercle Balear es va fer per encàrrec de Pablo Iglesias per al 

programa de televisió La Tuerka.  

El 12 de febrer del 2018, la Segona Sala de lo Penal del Tribunal Suprem va ratificar la 

decisió de l’Audiència Nacional, condemnant així a 3 anys i 6 mesos de presó a Josep Miquel 

Arenas Beltrán per delictes d’enaltiment del terrorisme, calumnies i injuries greus a la 

Corona, i amenaces no condicionals, inclosos en una sèrie de cançons publicades a Internet 

i accessibles de forma gratuïta. D’acord amb la seva sentència (adjunta en els annexos), se 

l’acusa de les expressions que es troben en quinze cançons diferents dels dos discos titulats 

Residus d’un poeta i Mallorca és Ca nostra.  

“En dichas canciones, de las que es autor el acusado, que a su vez las canta en sus recitales públicos, 

aparecen las expresiones que seguidamente se explicitarán en apoyo y alabanza a las organizaciones 

terroristas GRAPO, ETA, y algunos de sus miembros, justificando su existència, ensalzando sus 

acciones e incluso instando a la comisión de las misma y presentando a sus integrantes como víctimas 

del sistema democràtico. 

De igual modo se contienen en algunas de dichas canciones que las frases que también se especifican 

a continuación contra el titular de la Corona y sus familiares y contra determinados cargos del 

Gobierno Central y de los Gobiernos Autonómicos”  

Aquest breu fragment extret de la sentència del Tribunal Suprem mostra resumidament el 

contingut que presenten les seves cançons. 

Endinsem-nos, doncs, dins de l’apartat de Fundamentos de derecho, on es troba per escrit la 

motivació i l’explicació sobre la qual el jurat va assentar la seva decisió (és on es van resolent 

les qüestions jurídiques abans plantejades). Concretament, aquest apartat de la sentència va 

desestimant els diversos intents de recursos de cassació65 que va fer Valtònyc. De fet, es 

                                                
65  Recurs de cassació: procés penal que s’ha de presentar al Tribunal Suprem per sol·licitar la impugnació d’una 
sentència. 
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troben exposats resumidament en el quart punt de la secció d’antecedents del fet de la 

següent manera: 

“Primero.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del art. 578 

CP.  

Segundo.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del art.490.3 

CP.  

Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del art. 169.2 

CP. ç 

Cuarto.- Por infracción constitucional, del art 20 de la CE. en relación con el art. 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” 

A continuació, doncs, anirem desglossant les causes per les quals no es van acceptar els 

recursos. 

Primer apartat: Es desestima el quart motiu, fonamentat en la infracció constitucional del 

art. 20 de la CE. en relació amb l’art. 19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 

(PIDCP).  

Primerament, ens informarem sobre el que es diu que es vulnera en l’enunciat d’aquest 

apartat i seguidament ho analitzarem en allò que argumenta Valtònyc. 

Dins del Capítol 2 de la Constitució Espanyola es tracta el tema dels drets i llibertats, entre 

les quals m’agradaria destacar algunes parts dels dos articles següents:  

● Article 18: 
○ 1.  Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

● Article 20: 
○ 1. Se reconocen y protegen los derechos: 
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■ a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

■ b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

○ 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

○ 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud 

y de la infancia 

En ells no s’exposa explícitament el tema del control sobre la lletra del rap com es va explicar 

en el punt anterior del treball, però sí que s’esmenta el control sobre la protecció de la persona 

i els límits que poden contenir. Concretament el 20.4 reconeix el límit en el respecte dels 

drets reconeguts en el títol de llibertats i drets de la CE.  

El Pacte Internacional Drets Civils i Polítics fa referència a un dels tractats que forma part 

de la Carta dels Drets Humans (també la conforma el Pacte de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals) que es va fer per reforçar el contingut dels 30 articles de la Declaració Universal 

dels Drets Humans, feta el 1948 per l'ONU.  

Tot i que a l’hora de confeccionar-se va presentar dificultats per la gran diversitat de països 

que s’hi trobaven implicats, es va acabar creant en el 1966 i es va posar en vigor deu anys 

més tard. En aquest es recullen els següents drets:  

- Drets a la vida 

- Prohibició de la tortura i els tractes cruels, inhumans i degradants 

- Prohibició de l’esclavitud 

- Dret a la seguretat de la persona: protecció contra arrest i la detenció arbitrària en 

qualsevol circumstància 

- Dret a l'equitat processal davant la legislació i al degut procés. 

- Dret a la llibertat d’expressió, consciència i religió. 

- Dret a escollir i ser escollit per sufragi universal. 

La sentència esmentada es troba relacionada amb el següent article pertanyent a la Part III: 
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●  Article 19: 
○ 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

○  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

○ 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 

y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesaria para: 

■ a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

■ b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

Tenint en compte els diversos aspectes anteriors, analitzarem l’argument de Valtònyc en 

aquest apartat en el qual nega aquestes infraccions: 

“Sostiene el recurrente que al componer sus canciones actuó en el pleno ejercicio de su derecho a la 

libertad de expresión y a la creación artística, salvaguardado tanto por el artículo 20 CE, como por 

el art. 19 PIDCP, que establece el derecho a difundir las opiniones. La sentencia abunda en los límites 

del derecho, pero no en el derecho, porque si la libertad de expresión no ampara el insulto, tampoco 

convierte el insulto o improperio en un delito.” 

En aquest primer fragment, Valtònyc  defensa que d’acord amb l’art. 20 de la CE i l’art 19 

del PIDCP té tot el dret a expressar la seva opinió, i que si bé la llibertat d’expressió no 

defensa l’insult, tampoc el considera delicte. Tot i això, sí que és cert que presenta tots els 

drets per difondre la seva opinió, però com bé dicta l’art. 20.4 de la CE ha de respectar tots 

els altres punts de l’apartat de llibertats i drets, especialment en punt 1 de l’art. 18:  “Se 

garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Així, 

doncs, com que en les seves composicions es vulnera aquest apartat, la justificació que fa és 

nul·la.  

Tanmateix, en dir que si la Constitució no ampara, és a dir, no defensa l’insult no és delicte, 

es contradiu. Si no ho defensa és perquè es considera ilegal. No és el mateix que dir que no 



106 

ho contempla, és a dir, que no es troba per escrit i que, per aquest motiu, no es pot justificar 

com a delicte.  

“Los límites al derecho fundamental a la libertad de expresión, aparecen consignados en el nº 4 del 

propio art 20 CE, que ni siquiera la sentencia invoca, como tampoco lo hace respecto del art. 29.2 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos.” 

Per altra banda, Valtònyc i el seu advocat van argumentar que la sentència no va fer 

referència als dos articles esmentats en el fragment anterior, cosa que suposadament indica 

que no van considerar les seves composicions com una infracció d’aquests dos articles 

inicialment.  

L’article 29.2 de la Declaració Universal de Drets Humans defensa el següent: 

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” 

Això no obstant, simplement analitzant les lletres de les cançons per les quals se’l va 

sentenciar és evident que incompleix el punt 2 de l’art. i també el punt 1 que diu: “Toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad.” 

“El recurrente no ha sobrepasado los límites que señala el art. 20 el PIDCP, ni la Decisión marco 

Europea 2008/913/JAI, sobre el Discurso del Odio, puesto que sus canciones no van dirigidas contra 

ninguna minoría social, religiosa, nacional, étnica, ni sexual, como no lo es la monarquía. Por ello 

entiende que debió ser absuelto de los tres delitos por los que fue condenado.” 

Considera, doncs, que no ha incomplert el següent article “Toda apología del odio nacional, 

racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia 

estará prohibida por la ley” del PIDCP atès que no fa cap incitació a l’odi. De la mateixa 

manera que argumenta que tampoc ha vulnerat el Discurs de l’Odi en la Jurisprudència del 
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Tribunal Europeu de Drets Humans perquè les seves ofenses i insults no discriminen a 

col·lectius per la condició de classe, gènere, color de pell, orientació sexual o ètnia. La meva 

resposta a aquest fet i que es trobarà explicada en detall en la conclusió és que si s’arriba a 

censurar l’atac a un col·lectiu de menys prestigi social, també s’hauria de censurar l’atac a 

qualsevol col·lectiu, independentment del prestigi o notorietat, perquè no perd la qualitat 

d’amenaça. 

Segon apartat: tracta el primer motiu, el qual es basa en la infracció de la llei, tenint en 

compte el contingut de l’art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr: conjunt de 

normes legals que regulen les actuacions judicials relacionades amb processos penals), a 

causa de la inadequada aplicació (una incorrecta interpretació) de l’art. 578 del Codi Penal. 

L’article 849.1 de LECr indica el següent:  

“Se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de 

casación: 

1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos 

artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma 

jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal.” 

És a dir, aquesta llei considera que es podrà fer ús del recurs de cassació quan en el fets 

declarats anteriorment s’hagi incomplert precepte penal de caràcter substantiu, és a dir, una 

norma que reguli qüestions de fons com els drets, les obligacions, les sancions,...i no 

qüestions penals.  

L’article 578 del Codi Penal, inclós en el capítol VII que tracta “De las organizaciones y 

grupos terroristas y de los delitos de terrorismo” dins de la secció sobre “De los delitos de 

terrorismo”, expresa el següent:  

“1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 

577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, 

menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará 
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con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá 

acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las 

prohibiciones previstas en el artículo 57.  

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos 

se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a 

través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas 

o mediante el uso de tecnologías de la información. 

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la 

paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se 

impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. 

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, 

documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. 

Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se 

acordará la retirada de los contenidos. 

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet 

o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los 

contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de 

alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces 

que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el 

acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la 

información y necesaria para evitar su difusión. 

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los 

apartados anteriores. 

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor 

con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.” 
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Per tant, Valtònyc defensa la impugnació de la seva sentència perquè considera que no s’ha 

aplicat correctament l’art. 578 del CP d’acord amb l’art 849.1 de LECr. Tanmateix, va 

exposar el següent:  

“El recurrente entiende que los contenidos de sus canciones no son expresión de un argumento 

elaborado ni se refieren a los hechos y conductas comprendidos en los arts.571 a 577 CP. El lenguaje 

del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico. La sentencia, sin explicar los motivos, una 

veces interpreta las letras, inocuas en sí mismas, literalmente y otras simbólicamente, 

reelaborándolas, sacándolas de contexto y haciendo suma de todas ellas. Las letras son un deseo 

subjetivo del recurrente donde no se menciona a ninguna víctima del terrorismo, por lo que no puede 

existir ninguna forma de menosprecio hacia ellas; tampoco enaltecen, ni hacen referencia a ningún 

delito.” 

En aquest apartat Valtònyc defensa que les seves composicions no fan referència a cap 

conducta recollida en els articles 571 fins al 577 del CP. Això no obstant, després de la 

lectura d’aquest conjunt d’articles, ja en el principi es troba infringint la norma estipulada en 

l’art. 573 on s’especifica que: 

“Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la 

integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, 

los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de 

falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques 

u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de 

las siguientes finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las 

instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes 

públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 
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4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.” 

Aquesta norma dicta que el que va fer es pot considerar terrorisme, atès que comet un delicte 

contra la integritat física d’algunes persones amb la intenció d’alterar l’ordre nacional i 

causar terror en un sector de la població. 

Malgrat tot, Valtònyc justifica que les cançons de rap presenten un llenguatge extrem, 

provocador, al·legòric i simbòlic. Per tant, considera que no incompleix cap de les normes 

anteriors i tampoc se’l pot catalogar d’apel·lar el terrorisme, ja que l’art és una expressió 

ficticia. En altres paraules, intenta donar suport a la idea que l’art presenta la capacitat de 

justificar qualsevol aspecte. Tot i que aquest punt serà desenvolupat en profunditat en la 

interpretació de les entrevistes del treball, és essencial remarcar que si l’art pot presentar 

qualsevol forma encara que no sigui elaborada, aleshores art és tot i res.  

Tercer apartat: en aquest es tracta el segon motiu, el qual es formula per infracció de la 

llei, tenint en compte l’art. 849.1 LECr, a causa de la inadequada aplicació de l’art. 490.3 

CP.  

L’art 490.3 del CP posa de manifest en següent: “El que calumniare o injuriare al Rey, a la 

Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte 

de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de 

Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con 

la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la 

de multa de seis a doce meses si no lo son.” Segons Valtònyc, doncs, no s’ha d’aplicar 

aquesta pena ja que nega haver dut a terme el delicte de calúmnies i injúries a la Corona.  

“El recurrente niega que incurriera en el delito de calumnias e injurias graves al Rey y a los 

miembros de la familia real. La sentencia vuelve a acoger expresiones sueltas de las letras 

de las canciones, que son irrelevantes penalmente. Así la expresión que "Juan Carlos 

utilizaba a su hermano como diana”; lo que es un acontecimiento histórico, pues lo mató de 

un disparo de escopeta. Lo mismo que “el rey ha pedido dinero a sus hermanastros árabes 

para comprar armas”. La sentencia confunde una crítica política con una crítica personal 

(...)” Tal com va exposar l’advocat de Valtònyc, l’acusat no es troba fent cap mena d’atacs 
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contra les figures expressades simplement explica fets reals. Tot i això, el jutjat va respondre 

de la següent manera:  

“(...)No son letras irrelevantes; no realizan una crítica política al jefe del Estado, o a la forma 

monárquica, exponiendo las ventajas del sistema republicano, lo que sería admisible con arreglo a la 

doctrina que aplica y trascribe la sentencia recurrida, sino que injurian, calumnian y amenazan de 

muerte al Rey o a miembros de la Familia Real (...)” 

Quart apartat: abasta el tercer motiu basat en la infracció de la llei, d’acord amb l’article 

849.1 de LECr, a causa de la inadequada aplicació de l’art. 169.2 del CP.  

Aquest últim article esmenta la conseqüència que una persona rebria en cas que amenacés:  

“El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 

íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la 

libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio 

y el orden socioeconómico, será castigado: 

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.” 

Valtònyc i Gonzalo Boye, el seu advocat, van considerar que per a que una cançó pugui ser 

acusada d’amenaçar, primer s’ha de tenir en compte la versemblança d’aquestes expressions. 

A continuació, doncs, es podrà veure la seva justificació: 

“Para el recurrente ninguna de las letras contiene expresiones destinadas a intimidar a Jorge Campos. 

No basta con que un sujeto activo profiera expresiones amenazantes, deben tener la suficiente 

credibilidad y entidad para afectar a la víctima. Una canción jamás puede ser considerada una 

amenaza por sí misma, y las acciones periféricas, como rotura de cristales o intentos de agresión, no 

están documentados ni probadas. La única referencia a Jorge Campos es alegórica, cuando dice que 

"merece una bomba nuclear.” Ello es increíble, inverosímil, propio de la letra de una canción.” 

Exposat el fet, és essencial esmentar que si ell justifica que no està fent cap atac a una persona 

concreta o al col·lectiu de la Monarquia, tampoc s’haurà de considerar un atac quan es faci 

referència a qualsevol altre individu que formi part d’un altre grup, tal com hem comentat 

anteriorment.  
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Cinquè apartat: “En consonancia con lo razonado en los apartados precedentes, se desestima el 

recurso de casación interpuesto, por infracción de ley y de precepto constitucional, por la 

representación de D. José Miguel Arenas Beltrán, haciéndole imposición de las costas del recurso, 

conforme a las previsiones del art. 901 de la LECr.” 

En altres paraules, en aquest apartat es conclou haver donat resposta a tots els motius pels 

quals l’acusat volia sol·licitar el recurs de cassació i, per tant, el desestima. Així, doncs, se’l 

declara culpable per incumplir la llei i se’l condemna a costes, a pagar les costes processals66. 

En la última part apareix la part dispositiva, és a dir, la conclusió lògica del document: 

“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala 

ha decidido 

1º) Desestimar el recurso de casación interpuesto por infracción de precepto constitucional e 

infracción de ley, por la representación de D. José Miguel Arenas Beltrán, contra la sentencia dictada 

con fecha 21 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional.  

2º) Hacer imposición al recurrente de las costas causadas por su respectivo recurso.” 

Per tant, la sentència acaba acusant-lo d’enaltiment al terrorisme i als seus autors,  de la 

humiliació de les seves víctimes, de calúmnies i injúries a la Corona i al rei, i d’amenaces 

no condicionals, amb una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó, 3000€ per la denuncia de 

Jorge Campos, i el pagament dels costos del recurs de cassació.  

Tal com s’ha evidenciat a partir de l’anàlisi dels diversos recursos de cassació que va intentar 

dur a terme Valtònyc i el seu advocat, tot i que no existeix un apartat directament relacionat 

amb les lletres de les cançons de rap, els temes de major rellevància que poden abastar sí 

que s’hi troben. Per tant, es mostra com únicament aquelles composicions que 

transcendeixen uns límits ètics poden arribar a ser jutjades i censurades. En altres paraules, 

si no hi ha lleis concretes que limitin les composicions artístiques és perquè no es vol imposar 

una censura. En canvi, com que sí que s’hi troben temes universals com el terrorisme, la 

llibertat d’expressió i de publicació en la pemsa, significa que solament les lletres que siguin 

molt extremes podran arribar a incumplir aquestes lleis i, per tant, hauran sobrepassat un 

límit necessari per poder viure en comunitat i en harmonia. No es tracta, doncs, d’una simple 

                                                
66 Costa processal: el preu de les despeses del judici. 
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interpretació ni del Tribunal Suprem ni de l’Audiència Nacional, sinó d’una justificació 

expressada en la mateixa Constitució Espanyola i, fins i tot, en PIDCP. 

El 23 de maig del 2018, justament el dia abans de la seva entrada a presó, alguns mitjans de 

comunicació van començar a difondre la notícia que havia fugit a Bèlgica o a Suïssa. La 

Policia Nacional, però, ja sospitava dies abans d’aquest esdeveniment, i va iniciar així un 

mètode de vigilància en les sortides dels aeroports. Això no obstant, va aconseguir exiliar-

se i, immediatament després de fer-se saber que no es presentaria al jutjat, l’Audiència 

Nacional va dur a terme un crida nacional, internacional i europea per a la seva detenció. 

El 4 de juny del 2018 es va conèixer la seva residència a Bèlgica i es va sol·licitar la seva 

entrega. Malgrat tot, la justícia belga va refusar la petició de les autoritats espanyoles tot 

justificant que els seus delictes tenen equivalència en la seva legislació legal i desmentir que 

els seus actes es troben relacionats amb el terrorisme, classificant-los així de llibertat 

d’expressió. 

El dia següent de confirmar la seva localització, però, el Tribunal Europeu de Drets Humans 

(TEDH) va declarar inadmisible el recurs presentat pels advocats del raper per retrasar la 

seva condemna o impugnar-la. Així, doncs, el TEDH va sol·licitar a Bèlgica iniciar el procés 

per a la seva entrega a l’Audiència Nacional Espanyola. Això no obstant, es va decidir primer 

analitzar el cas en diverses seus judicials i ajornar la sentència final i la decisió d’enviar-lo 

a Espanya fins que es resolgués el conflicte.  

Des de llavors, Valtònyc ha quedat a disposició de la justícia belga, la qual el va deixar en 

llibertat sota la condició de no abandonar el país mentre s’estigui tramitant el seu cas. Tot i 

això, encara perdura avui dia la resolució de la seva sentència. De fet, el Tribunal 

d’Apel·lació de Gante (Bèlgica) va decidir aquest setembre prendre una decisió sobre la seva 

entrega, però els membres de la redacció de la Constitució belga no van donar resposta 

encara sobre si els insults al rei es troben per escrits o insinuats en la llibertat d’expressió. 

Per aquest motiu, es va decidir allargar-ho al maig del 2021. Això no obstant, se l’ha tornat 

a acusar d’un delicte d’odi envers la Guàrdia Civil a causa de la següent expressió que va fer 

en un dels seus concerts el 31 de març del 2018 en la localitat de sevilla Marinaleda: “Matad 

a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a 

uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez”. Per aquest motiu, el Jutjat d’Instrucció 2 

d’Estepa (Sevilla) va decidir el passat 14 i 15 de desembre del 2020 portar-lo a judici i iniciar 

així una nova investigació. S’ha d’esmentar, però, que tota la informació del seu cas i noves 
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notícies sobre la seva localització és extreta dels mitjans de comunicació i que, per tant, la 

font no és del tot fiable.  
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 5. INTERPRETACIÓ I CONCLUSIÓ DE LA HIPÒTESI A PARTIR 

DE LES ENTREVISTES 

 

Quina és la diferència que entre el rap i la poesia? Què fa que el primer gènere sigui més 

censurable que el segon? Existeixen lleis clares i coherents que justifiquin la censura 

d’algunes lletres pel fet de transcendir un límit ètic? És real aquest límit ètic? Cal un 

replantejament de les lleis?  

Aquestes quatre preguntes han estat el motiu que em va impulsar a iniciar el treball. A 

mesura que m’endinsava en temes que tractava cada una d’elles, era  més conscient que el 

coneixement és infinit. En trobar informació fidel a la realitat i coherent, apareixien nous 

conceptes que em conduïen a altres debats interessants. Per tant, tot i que em feria haver de 

discernir entre allò que correspon al treball i allò que no, he hagut de limitar la seva extensió 

i enfocar-lo en el que és essencial.  

En la realització del projecte, doncs, he descobert que la meva inquietud de coneixement és 

eterna i que en comparació amb tota la saviesa acumulada durant els segles de vida del 

planeta jo en desconec la major part. Per tant, em declaro ignorant, però amb una ànima 

ansiosa i desesperada per fer front a més debats com el que he perseguit en aquest treball.  

Inicialment, vaig pensar que poder respondre a les preguntes seria un exercici que no 

requeriria gaire esforç. Creia que eren qüestions molt evidents i que segurament ja havien 

estat tractades i relacionades entre elles en altres projectes. Això no obstant, la impressió ha 

estat completament allunyada de la realitat. Per molt temps que dediqués a cercar 

justificacions a la hipòtesi inicial en llibres i Internet, no trobava respostes concretes. 

Semblava que es tractés d’un tema on tot és relatiu. A partir d’aquí, doncs, és on em vaig 

adonar de la serietat de l’assumpte. No estava investigant sobre un tema qualsevol, sinó que 

estava intentant donar una resposta concreta i específica a una qüestió clàssica. Clàssica en 

el sentit que ha estat present en la ment humana des del seu origen.  

Les dues primeres van ser molt més “senzilles” de respondre. En el curs del treball he pogut 

demostrar que requereixen d’una detallada observació i anàlisi, en el primer cas de 

l’estructura de les composicions i en el segon en la Constitució Espanyola directament. I 

malgrat que han necessitat el seu temps per poder agafar forma i ser raonaments vàlids, no 

es pot equiparar el seu valor amb el de les dues últimes preguntes. Curiosament, respondre 

si existeix un límit ètic i si cal replantejar la llei, són els temes que més treball han requerit i 

que menys espai ocupen en el total de la investigació. Possiblement perquè són els únics 
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amb una forma més abstracta i complexa i, per tant, desconeixent tot l’apartat teòric inicial 

serien impossibles de respondre sota un criteri fonamentat. 

La base per poder respondre-les, però, ha estat la interpretació extreta de cada una de les 

entrevistes realitzades. M’interessava poder obtenir diverses respostes a preguntes 

formulades procedents de perspectives diferents. Per aquest motiu, he entrevistat a un raper 

espanyol compió internacional en el 2015 de la Red Bull “batalla de gallos” conegut sota el 

nom artístic d’Arkano (Guillermo Rodríguez Godínez); a un escriptor de poesia, músic i 

editor procedent de Polònia anomenat Rafael Lechowski; a un periodista escriptor del llibre 

La verdad de la tribu: la corrección política i sus enemigos i membre de la redacció de 

Letras Libres amb el nom de Ricardo Dudda; a Ovidi Cobacho, un historiador i professor de 

ciències socials que ha participat en diversos debats i està molt implicat amb la música; i, 

finalment, al crític literari americà i escriptor de diversos llibres anomenat Adam Bradley. 

Com és evident, cada un d’ells ha estat capaç d’aportar petites peces a un gran trencaclosques 

que segurament mai arribarà a completar-se i, si ho aconsegueix, possiblement no sigui del 

beneplàcit de tothom . 

En les entrevistes, les quals es troben adjuntes completament traduïdes al català i editades 

en els annexos, els formulava preguntes especials per a cada un d’ells i també altres de 

comunes. Entre aquestes preguntes s’hi troba la que m’ha permès poder arribar a concloure 

el treball i que ha estat esmentada de forma similar en cada entrevista: “A partir de la lectura 

dels versos de Valtònyc, troba raonable que s’imposi un límit que justifiqui la seva censura 

o considera que la llibertat d’expressió consisteix en no presentar cap filtre ètic?” La varietat 

de respostes ha estat consideradable. Això no obstant, totes mantenien una relació entre elles.  

Segons el raper Arkano, qualsevol límit evidentment limita i comporta una connotació 

negativa. En altres paraules, redueix la capacitat de creació i innovació en conceptes 

preestablerts, com seria per exemple la música rap i la varietat d’influències que rep. Tot i 

això, un cop li plantejava què passaria si el mateix que esmenta Valtònyc en contra dels 

membres del poder i la Monarquia ho substituíssim per un altre col·lectiu com el feminista, 

contradeia allò que primerament havia expressat. En altres paraules, considerava que els 

límits no són necessaris, però per alguns conceptes com en el cas esmentat anteriorment sí 

que es requerien. Per tant, hi havia una dificultat d’establir com seria just considerar un tòpic 

correcte i un altre no.  

“Crec que tot ciutadà d’una democràcia hauria de tenir el dret de poder expressar allò que 

sent sense cap filtre” La resposta de Ricardo Dudda es podria resumir breument en aquesta 

afirmació que va esmentar durant la seva entrevista. A diferència d’Arkano, ell tenia una 
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idea concisa sobre el tema. Defensava, doncs, la idea de Voltaire de “Estic en desacord amb 

el que dius, però defensaré amb la meva vida el fet que ho puguis dir”. Considerava que la 

idea d’expressar-se artísticament sense cap límit ètic és un dret, atès que l’art és l’àmbit 

d’expressió de la part més creativa humana, de la part animal i emocional. Per tant, quan 

vaig plantejar-li la mateixa qüestió que a Arkano sobre què passaria si es tractés d’un 

col·lectiu diferent va mantenir la seva postura. Creia que no existia cap més bé per les 

democràcies que deixar que existeixin debats entre els ciutadans i que tots presentin les 

mateixes eines per poder defensar o contraargumentar alguna cosa esmentada per una altra 

persona i amb la qual no coincideixen. Així, doncs, els límits dins de l’art segons ell no 

haurien d’existir. Això no obstant, mencionà que sí que era necessari que intervenís el poder 

judicial i legislatiu quan es tractava d’un atac personal. És a dir, com que també existeix el 

dret a l’honor de cada individu i a ser respectat per la resta de la societat, és essencial que en 

el moment que una persona sigui amenaçada (no ofesa) tingui el dret de defensar la seva 

llibertat. Aquests atacs, però, han de ser evidents i clars, no un simple concepte abstracte que 

pot interpretar-se. Per tant, d’acord amb Ricardo Dudda, només quan és clara la intenció 

d’introduir por en una persona serà quan es pugui intervenir, atès que amb la teva llibertat 

d’expressar-te estàs limitant la llibertat d’una altra persona.  

Una postura molt semblant compartia el poeta Rafael Lechowski. “L’art per molt que sigui 

el retrat d’una idea no acaba de ser real. És una proposta ficticia, per tant, no és 

condemnable” Les paraules de l’escriptor mostren la seva oposició a la censura en l’art. 

D’acord amb la seva opinió l’art, es tracta d’una expressió del somni, de la part irracional de 

l’home que necessita sortir a l’exterior. Per aquest fet, ni tan sols es plantejava la idea que 

estigui limitat perquè l’art ha de ser capaç d’agradar, disgustar,...i ho ha de fer, és la seva 

funció. “Ha de ser capaç de pertorbar-te, d’emocionar-te, de ferir-te,...Ha d’agrupar totes les 

inquietuds de l’ésser humà”. Per al senyor Lechowski, doncs, l’art ha de ser lliure de límits. 

De fet, en formular-li la mateixa pregunta que els altres sobre què passaria si es tractés d’un 

altre col·lectiu va respondre tot dient que “Si algú fa una cançó d’atac, seria adequat fer una 

campanya i promoure un moviment per defensar-te, però no crec que hagi d’anar a presó”, 

“No és correcte que un s’expressi de manera artística i l’altre apliqui la llei, no és el mateix 

idioma”.  Per tant, considerava que la resposta a un atac directe, a diferència de Ricardo 

Dudda, havia de ser una altra expressió artística. Encara que es tracti d’un atac personal, com 

que es realitza des de l’àmbit artístic la resposta haurà de ser des d’aquest mateix. Si no, seria 

una repressió desproporcionada.  
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A partir del que em va expressar, doncs, em va sorgir una altra qüestió: Llavors si tot és troba 

justificat per l’art, què es considera art? Responent des de la perspectiva de Rafael 

Lechowski seria que tot amb una intenció emocional és art, cosa amb la qual discrepo. Si tot 

valor emocional és art, l’art acaba sent tot i res. Que no presenti una estructura, no implica 

que deixi més marge a la creativitat. Sinó que està provocant que el seu sentit desaparegui. 

S’equipara l’harmonia d’allò que sí que se’n pot considerar amb l’expressió obscena de 

sentiments, com per exemple les cançons d’atac personal del rap. Per tant, des de la meva 

perspectiva aquesta idea presenta una incongruència que impossibilita la seva aplicació a la 

realitat. 

D’altra banda, Adam Bradley va insinuar que els rapers, com a ciutadans responsables que 

haurien de ser, han de ser capaços de poder ser conscients dels seus mots. En altres paraules, 

considera que la censura no té lloc en el nostre món sempre que cada persona utilitzi el 

respecte per davant de qualsevol expressió, sense promocionar el discurs d’odi. Tot i això, 

reconeixia que no pot haver-hi una harmonia en la societat sense establir-se unes bases com 

a límits socials.  

Ovidi Cobacho, mostrà una postura força semblant a la d’Adam Bradley i discrepava amb 

la resta dels anteriors. “No pot haver cap societat sense un codi ètic o moral perquè de lo 

contrari estariem usant la llei de la selva” D’acord amb el senyor Cobacho el concepte de 

viure en comunitat implica l’existència de límits i directrius per adequar la nostra llibertat a 

una de global i comuna. Dit d’una altra manera, hem d’incorporar la nostra part animal en 

un àmbit que sigui acceptable per a tothom. Això no obstant, perquè aquesta societat perduri 

en el temps el conjunt de normes s’haurà d’anar revisant a causa de l’evolució que patirà. En 

aquest moment és convenient utilitzar la imatge que em va fer imaginar Ovidi. Direm que el 

conjunt de límits és un cercle. Quan passi el temps, es trobarà en un període de trontoll on 

tot allò que engloba el cercle es qüestionarà. En aquest moment, els defensors de la seva 

estructura es mantindran en la seva postura amb molta força i seran més repressius amb tot 

allò que sobresurti. Fins que, al final,  el cercle s’acabarà eixamplant i acceptarà les noves 

idees que el van fer trontollar. Així eternament. Per tant, les actuacions dels ésser humans 

han d’estar limitades per un marc de convivència que ha d’estar disposat a admetre el debat.  

Ell mateix va formular-se la pregunta sobre què passaria si es tractés d’un altre col·lectiu en 

comptes de la Monarquia. “Si aquestes qualificacions i desitjos vers la figura de la Corona 

són acceptables llavors també ho hauran de ser en qualsevol altre àmbit” Tal com mostra 

l’afirmació anterior, justificava que si es fa una crítica a un col·lectiu també s’haurà de poder 

fer en altres que no es consideren ètics. Aquesta, segons ell, seria la postura justa ja que en 
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el moment en què s’accepta aplicar una llibertat selectiva és quan hi ha la veritable repressió. 

Per tant, si en una cançó de rap es permet fer una crítica contra la Monarquia, també s’haurà 

de poder fer contra la ideologia que defensa la igualtat entre races, per exemple.  

Aleshores, hem de qüestionar-nos: on es troben aquests límits? Des de la perspectiva d’Ovidi 

Cobacho els límits es troben en l’ofensa directa amb l’altre. Aquesta postura ens recorda a 

la de Ricardo Dudda i Rafel Lechowski, però discrepa en què sí que són necessaris els límits. 

Defensava la necessitat de ser crítics per poder justificar els nostres arguments. És a dir, 

l’emoció de la part irracional de l’home s’ha de subordinar a una racionalitat fonamentada 

per poder expressar el que un l’inquieta sense implicar un atac. “Que jo critiqui no vol dir 

que tingui dret a ridiculitzar o atacar. En el punt on es passa d’opinar a atacar, es sobrepasen 

uns límits perquè estàs vulnerant la llibertat d’una altra persona, estàs atacant les creences i 

l’univers vivencial d’aquella persona s’està veient colisionat”, “Un té llibertat per defensar 

el que desitja, criticar tot allò que no coincideixi amb la seva opinió, però aquesta opinió no 

ha d’implicar una desqualificació  ni una humiliació cap a les persones que sí que reconeixen 

aquells valors”. 

Les idees plantejades anteriorment eren les úniques que encaixaven amb la incongruència 

de Rafael Lechowski. “Molt sovint s’ha dit que l’art justifica qualsevol expressió. Però l’art 

no escapa d’aquests límits de la censura perquè estaríem dient que no puc dir-li verbalment 

al rei que el mataré, que és un fill de puta i li arrancaré l'artèria, però si ho poso en ritme de 

rap, tocant el piano o dins d’un quadre llavors ja sí que ho puc expressar. I el mateix amb 

qualsevol altre col·lectiu”. Ovidi, doncs, va fer front a la postura de Rafael Lechowski 

afirmant que si tothom posant una forma melòdica pot expressar alguna cosa que no és 

èticament correcta dins dels valors d’una societat, llavors tot seria art i tothom seria artista. 

Això no obstant, reprenia la idea de Ricardo Dudda que els límits han d’estar molt acurats i 

compartia la visió amb el senyor Lechowski que la conseqüència sobre el qui vulnera els 

límits ha de ser molt proporcional. Per tant, considerava que el cas de Valtònyc sí que és 

censurable allò que diu perquè ataca directament a la llibertat d’algunes persones, però el 

càstig també hauria de ser proporcional. 

Abans d’iniciar les entrevistes vaig preveure que preguntant sobre la necessitat de 

l’existència de lleis i limitacions ètiques en l’art rebria una gran varietat de respostes que 

segurament discreparien entre elles. Efectivament va estar així. Malgrat tot, però, tenia una 

teoria hipotètica de com establir una idea comuna: fent intervenir el concepte d’educació per 

fonamentar el coneixement crític. Durant les entrevistes, va anar agafant forma començant 

per l’aportació d’Arkano. “quan aconseguim una societat amb individus formats, és a dir, 
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individus amb una visió que no sigui simplista de la vida, cada persona podrà escollir quina 

cultura consumir, què volen escoltar realment, què volen veure, què desitgen llegir,... En 

altres paraules, podran filtrar tot el contingut que reben.” Aquestes paraules del raper 

espanyol van fer evident que invertir en una educació basada en el coneixement crític 

permetria als ciutadans interioritzar un comportament ètic sense la necessitat de crear lleis. 

Això no obstant, és una postura força utòpica i allunyada de la realitat. Serà impossible trobar 

un bé consensuat si tothom s’ho qüestiona tot i no hi ha unes lleis sobre les quals assentar 

l’educació. Tot i això, des de la visió d’Arkano com que considera no factible establir uns 

límits de manera justa per tothom, centraria més la importància en què la gent pugui rebre 

una educació amb valors crítics per tal de filtrar ells mateixos la informació que reben. 

Ricardo Dudda i Rafael Lechowski van coincidir en la mateixa idea en el terme de 

l’educació. Ricardo esmentà que “Com a ciutadà i artista hauries de poder disposar de totes 

les eines per enfrontar-te a la seva ideologia creant una resposta, però no podem arribar a la 

idea de censurar perquè no estem d’acord”. En altres paraules, considerava que era essencial 

invertir en l’ensenyament crític per tal d’evitar la creació de lleis que limitin l’art i, per tant, 

posar a disposició de tothom els recursos necessaris per argumentar les seves opinions sense 

la necessitat de la intervenció de l’Estat. Malgrat tot, ell també afirmà que ho veia un 

pensament força utòpic, però al mateix temps un motiu pel qual lluitar.  

Per a Adam Bradely “el pensament crític és un principi fonamental per a una educació 

efectiva”. Tot i això, considera que l’existència d’aquest no implica l'eliminació d’unes 

certes normes socials, però ajuden a poder formar una societat més oberta i liberal, amb una 

música que presenta molta diversitats d’exornacions: el rap.   

Per altra banda, Rafael Lechowski va argumentar que sí que es necessita aquest tipus 

d’educació no tant dogmàtica per tal de posseir instruments de defensa en cas d’atac verbal. 

Per tant, a diferència de Ricardo Dudda, creia que fins hi tot l’atac personal formava part de 

l’expressió artística i que és més senzill concretar en un document oficial com la Constitució 

que l’art és una expressió de ficció que intentar delimitar unes lleis que frenin la creativitat. 

Des del seu punt de vista, doncs, “s’hauria d’aconseguir...que els governs inverteixin en 

crítica i formació de la població per a que si apareix una expressió artística amb molta 

repercussió, però amb una moral dubtosa, que tinguem instruments per poder 

contraargumentar. Que no tot allò que incomodi es silenciï”. En demanar-li sobre si ho 

considerava un pensament utòpic, però, va remarcar la seva esperança en la societat ideal.  

Tots els anteriors semblaven coincidir en la idea d’invertir en una educació no dogmàtica 

per obtenir les eines per defensar-se en cas d’ofensa i sense la necessitat de crear una llei. 



121 

Això no obstant, Ovidi Cobacho va destacar d’aquest grup de referents. “És impossible 

educar una societat amb esperit crític sense unes normes. Educar vol dir inserir en l'ésser 

humà tota una sèrie de normes i de valors que li permetin gestionar la seva animalitat. Per 

tant, si no existeix un marc ètic no es pot educar perquè en virtut de què eduques” A 

diferència de les altres persones, Ovidi va destacar el concepte d’educació primerament per 

justificar la necessitat d’unes lleis. La va descriure, doncs, com aquella acció requerida per 

poder viure en comunitat, introduint la nostra pròpia a moral a una ètica comuna i acceptable. 

Seguidament em mostrà un exemple tot dient “si a tú ningú t’ensenya una llengua, quin 

idioma parlaràs? Com podem educar sense lleis, llavors? Et puc ensenyar a parlar català 

sense que hi hagi lleis de funcionament d’un idioma? Sense gramàtica, sense lèxic i sintaxi 

com aprendràs aquest idioma si no l’estructures? Una societat, per tant, no pot existir sense 

normes” Dit d’una altra manera, per tal de crear una societat hem de fer d’adequar la nostra 

llibertat individual a una de comuna. El repte, doncs, es troba en com fer que el conjunt de 

normes s’impregnin en la societat. Davant d’aquest dubte Ovidi va proposar dues opcions: 

“Una solució per a que la gent les acati cegament seria introduir un model educatiu dogmàtic 

i impositiu. I una altra seria formar-te amb unes normes respecte les quals puguis mantenir 

un discurs crític. És a dir, que siguis capaç d’interioritzar les normes, però que aquestes a 

causa de la nostra educació estiguin sent modificades constantment”. Per tant, en 

contraposició a la resta, va considerar que únicament s’assolirà la societat utòpica proposada 

quan aquesta sigui educada, és a dir, quan hagi interioritzats els valors necessaris per poder 

viure en societat. Per tant, des de la seva perspectiva, el primordial objectiu de les societats 

democràtiques i liberals és que els ciutadans siguem capaços d’interioritzar aquestes normes 

i  que a través de l’exercici d’aquestes siguem capaços d’autoregular-nos sense que la pressió 

de la censura hagi de ser tan forta. De fet, afirmà que “La persona més cívica...és aquella 

que millor ha interioritzat les normes i és capaç d’actuar i gestionar els seus sentiments de la 

millor manera d’acord amb les lleis establertes. Aquella que és capaç de fer tot això sense 

necessitar un recordatori o un marc legal que constantment li vagi reprimint les accions és 

el ciutadà ideal”.  

Per tant, perquè la censura sigui menor es necessita més educació, la qual ha d’estar basada 

en unes lleis per tal de poder integrar la nostra individualitat en el col·lectiu. Això no obstant, 

la llei haurà de poder sotmetre’s a constants revisions perquè la societat evoluciona, de la 

mateixa manera que una llengua a poc a poc incorpora nous neologismes sense deixar de 

contenir una gramàtica base.  



122 

D’una manera breu, si no volem censura hi ha d’haver autocensura. “En el moment en què 

la persona sigui capaç de discernir entre el que és correcte i el que no en cada context i no 

necessiti una norma mare que li digui, vol dir que tothom haurà assimilat la norma mare. 

Això voldria dir que si les lleis serveixen per modular la nostra animalitat, els homes hauriem 

de tenir una autocensura molt clara” Tal com ho va expressar el senyor Cobacho, les lleis 

que limiten un marc ètic són necessàries si no som capaços d’autocensurar-nos per conviure 

en societat. Quan els ciutadans tinguem la capacitat de constantment construir el nostre marc 

ètic i adequar-lo a la realitat, aleshores, podrem prescindir de la llei. Però és una postura 

completament utòpica, no és possible trobar un bé consensuar per tothom si tothom s‘ho 

qüestiona tot. Per tant, quin és el repte de l’educació? “fer veure que malgrat hi hagin unes 

normes donades en un moment determinat els éssers humans hem de saber conviure amb 

aquest sense que ens ofegui la nostra individualitat i entenent que la riquesa es troba en que 

tu puguis pensar A i jo pugui pensar B” Dit d’una altra manera, la resposta no és intentar 

acordar allò que està bé i allò que no, sinó “aprendre a conviure amb punts de viure i 

sensibilitats diferents i, malgrat de tenir aquesta diversitat, ser capaços de determinar un marc 

de convivència” Tal com ho va expressar Ovidi Cobacho, doncs, únicament l’educació 

crítica és aquella que permet enriquir la societat amb la pluralitat de sensibilitats sent 

compatibles amb la convivència.  

En conclusió, tenint com a referència la diversitat de respostes que he rebut sobre la 

necessitat d’existir uns límits ètics, considero que sí que són necessàris fins i tot en l’art. Per 

poder viure en comunitat és essencial adequar les vivències personals, és a dir la part animal 

de l’home, a un marc d’actuació que el permeti conviure entre altres persones. Per fer-ho, 

doncs, es requereix d’unes lleis acompanyades d’un sistema educatiu diferent al dogmàtic 

d’avui dia basat en la formació de l’esperit crític, per tal de poder anar qüestionant aquesta 

llei durant el pas del temps. Una manera clara d’evidenciar-ho és a través de diversos 

paral·lelismes. De la mateixa manera que per viure en societat hem dit que es necessiten 

unes lleis i també una educació que permeti millorar la normativa progressivament, la poesia 

necessita d’una estructura alhora que d’unes emocions per ser expressada. La forma de la 

poesia, però, com les lleis, ha de ser capaç d’anar variant i experimentant, no ha de ser rígida 

i completament rigurosa. Exactament succeeix amb la música rap, els idiomes, el fet d’anar 

en bicicleta, i fins i tot en l'ésser humà. 

Respecte a la resolució de la sentència de Valtònyc, personalment considero que si allò que 

esmenta en contra de persones concretes o el col·lectiu polític també s’haurà de tolerar en 

altres casos envers altres grups. Per tant, allò convenient seria estipular en quin moment 
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estem parlant d’atac, ja sigui a un individu o a una idea, i en quin punt d’opinió. És a dir, 

s’ha de defensar la llibertat a opinar perquè és allò que ens permet ser lliures com deia 

Ricardo Dudda, però s’ha de discernir entre argumentar una idea pròpia i desqualificar les 

creences d’algú altre. Partint de l’experiència d’aquest treball, doncs, considero essencial 

arribar a estipular aquest concepte i aplicar-ho. 

Únicament aquella societat que aconsegueixi establir una normativa que diferenciï els dos 

termes anteriors en la seva legislació i que promogui una educació crítica (aquella que permet 

posar en dubte cada acció que realitzem i, per tant, aproximar-nos més a la realitat que ens 

envolta), podrà reduir la pressió de la censura i presentar ciutadans compromesos el fet de 

viure en comunitat. S’acceptarà, llavors, la pluralitat d’opinions i es reconeixerà que la 

riquesa de viure en societat es troba en poder tenir perspectives diferents i conviure en 

harmonia, respectant les creences individuals.  
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7. ANNEXOS 

 

7.1. ANNEX I: La sentència del Tribunal Suprem de Josep Miquel Arenas 

Beltrán (Valtònyc)  

  Document adjunt a partir de la pàgina següent. 
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Sentencia núm. 79/2018 

 
 

Fecha de sentencia: 15/02/2018 

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION 

Número del procedimiento: 939/2017  

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria 

Fecha de Votación y Fallo: 30/01/2018 

Ponente:  Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer 

Procedencia: Audiencia Nacional (Sección 2ª) 

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón 

del Río 

Transcrito por: OVR 

Nota:  

 

Resumen 

-Enaltecimiento del terrorismo y de sus autores, y humillación a sus víctimas. 

Calumnias e injurias graves al rey. Amenazas no condicionales a particular.  

 

 Autor de canciones de "rap”. Publicación a través de Internet. Youtube. 

Sentencia condenatoria. 

 

 Recurso del condenado. 

 

 Infracción de derechos constitucionales. Libertad de expresión y de creación 

artística. Doctrina del TEDH, del TC y de esta Sala.  

 

 Infracción de ley. Elementos objetivos y subjetivos de los delitos de referencia. 

Doctrina de la Sala. 
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Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón 

del Río 

 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO  
Sala de lo Penal 

 
Sentencia núm. 79/2018 

 

 

 

Excmos. Sres. 

D. Andrés Martínez Arrieta 

D. Francisco Monterde Ferrer 

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 

D. Alberto Jorge Barreiro 

Dª. Ana María Ferrer García 

 

 En Madrid, a 15 de febrero de 2018. 

 Esta sala ha visto el recurso de Casación con el nº 939/2017, 

interpuesto por la representación procesal de D. José Miguel Arenas 

Beltrán, contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2017 por la 

Sección 2ª de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala nº 20/2016, 

correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 21/2006 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 que condenó al recurrente, como autor 

responsable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, 

humillación a las víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona 

y amenazas, habiendo sido parte en el presente procedimiento el 

condenado recurrente D. José Miguel Arenas Beltrán, representado por 

el procurador D. Miguel Ángel del Álamo García; y defendido por el 

letrado D. Juan Manuel Olarieta Alberdi; y como parte recurrida, la 

acusación particular D. Jorge Campos Asensi, representada por la 
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procuradora Dª María del Carmen Giménez Cardona y defendido por el 

letrado D. Julio Rico Esteban, interviniendo asimismo el Excmo. Sr. 

Fiscal. 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción nº 5, incoó 

Procedimiento Abreviado con el nº 21/2016 en cuya causa la Sección 

Segunda de la Audiencia Nacional, tras celebrar juicio oral y público, 

dictó sentencia el 21 de febrero de 2017, que contenía el siguiente 

Fallo: "Que debemos condenar y condenamos a JOSÉ MIGUEL ARENAS BELTRÁN, en 

concepto de autor de un delito de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y 

de humillación a Las víctimas, previsto y penado en los arts. 578 y 579 CP vigente en la fecha 

de comisión, de un delito de calumnias e injurias graves a la Corona del art. 490.3 CP y de un 

delito de amenazas no condicionales del art.169.2 CP C.P., sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de dos años de prisión 

e inhabilitación absoluta durante ocho años, por el primer delito; un año de prisión e 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por 

el segundo delito y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, por el tercero de los delitos mencionados y a 

indemnizar a Jorge Campos Asensi, en concepto de responsabilidad dimanante del delito de 

amenazas, en la suma de tres mil euros. Imponemos al condenado las costas procesales, sin 

inclusión de las de la Acusación Particular. Reclámese del Juzgado Instructor la urgente 

emisión de la pieza de responsabilidad civil debidamente concluida." 

 

SEGUNDO.- En la citada sentencia se declararon probados los 

siguientes Hechos: "PRIMERO.- El acusado Miguel ARENAS BELTRÁN, mayor de edad 

y sin antecedentes penales computables, utilizando el alias de “Valtonic”, compuso diversas 

canciones, agrupadas en sendos discos que el mismo cantaba en sus recitales y que además 

publicó a través de Internet; consintiendo que otras personas también difundieran en la red 

social, diversos archivos de audio y/o vídeo, conteniendo canciones de su creación. Tales 

publicaciones se efectuaron durante los años 2012 y 2013 y eran de acceso libre y gratuito en 

la Red. 
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En concreto publicó a través de YouTube, en la página http://www.hhgroups.com" y 

en las páginas personales del apodado Valtonyc, http://www.myspace.com/valtonyc, 

http://www.youtube.com/user/josedesapobla: 

Quince canciones agrupadas bajo el título "Residus de un poeta” y diez temas 

agrupados bajo el título “Mallorca es Ca nostra”. 

En dichas canciones, de las que es autor el acusado, que a su vez las canta en su 

recitales públicos, aparecen las expresiones que seguidamente se explicitarán en apoyo y 

alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, ETA, y a algunos de sus miembros, 

justificando su existencia, ensalzando sus acciones e incluso instando a la comisión de las 

mismas y presentando a sus integrantes como víctimas del sistema democrático. 

De igual modo se contienen en algunas de dichas canciones que las frases que 

también se especifican a continuación contra el titular de la Corona y sus familiares y contra 

determinados cargos del Gobierno Central y de los Gobiernos Autonómicos. 

 

SEGUNDO.- En concreto, en el disco "Residus de un poeta" Valtonic Nitrogicerina, 

aparece, entre otras citas: 

En el Tema 1, titulado "CIRCO BALEAR", canción en la que se contienen las 

siguientes frases (traducidas al español) : 

"Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear", "queremos la muerte 

para estos cerdos", "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio 

del Borbón, kalashnikov", "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta", "queremos la 

muerte para todos estos cerdos". El video clip fue publicado en Youtube el 17 de febrero de 

2012 usando como como portada una foto del referido Jorge Campos en el juicio celebrado 

contra varios integrantes del grupo Maulets por amenazas graves, juicio celebrado en julio de 

2010. 

En el tema 2, titulado “DEBERÍAN TENER MIEDO2, entre otras, figuran las siguientes 

expresiones : 

“Que tengan miedo joder. Que tengan miedo"; 

“Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi"; 

“Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que 

le secuestre algún GRAPO”; 

“Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que 

Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le 

torturo mientras le leo al Argala”; 

“Queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas"; 

“O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”; 

“Me cansa tanto silencio en medio de esta guerra”; 

“Y mira yo no tengo huevos a pillar una metralleta, pero al menos no condeno al que 

se atreve y al que a la lucha se aferra, partidos revisionistas me la coméis entera, no 

resistiríais ni la mitad de cadenas que arrastra Arenas”. 

http://www.hhgroups.com/
http://www.myspace.com/valtonyc,
http://www.youtube.com/user/josedesapobla:
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En el Tema 3, titulado ESPAÑA0 GOMA2 se incluyen las siguientes expresiones: 

“Sofia en una moneda pero fusilada”, "puta policía, puta monarquia”, "a ver si ETA 

pone una bomba y explota”, "para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, 

que sepan que cuando revienten sus costillas, exploten brindaremos con champán”. 

En el tema 8, titulado CAMINANDO POR LA CIUTAT se contienen, entre otras, las 

siguientes expresiones: 

"Cuando digo Gora ETA delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser 

un hijo de puta como Urdangarin”. 

En el tema 10 de dicho disco titulado “MICROGLICERINA” aparecen las siguientes 

frases: 

"Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran 

nación”; 

"Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la 

guardia cuando estalla"; 

"no voy a callar mas, voy a luchar aunque tenga que pillar una pipa como Froilan 

Marichalar”; 

"Si no tienes memoria se repetirá la historia y estarás condenado como un txacurra en 

Vitoria, Gloria!"; 

"Gloria! es Andrea Fabra durmiendo en la calle,y que un parado le rompa las costillas 

con un bate"; 

"Que no se alarme nadie la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio 

Cordon en el caribe”; 

"Asusta el salir a la calle y que te pongan una multa, si la policía usa la fuerza bruta y 

encima luego condenan a quienes entregan su vida a la lucha”. 

"Esto no va hacer fiesta que pensabas tonto, es una bomba de relojería en una plaza 

de toros”; 

"Un atentado contra Montoro otro logro pa nosotros, socialicemos los medios de 

producción a tiros y a la mierda los votos”. 

En el tema 12, titulado “DOLORES DE AMONAL”, aparece lo siguiente: 

"Dudo que próximamente os peguen un tiro en la nuca, quizá cuando el Follonero 

diga quien tiene la culpa”; "Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque 

antes como trena que vender a la clase obrera”; 

"A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito 

GORA ETA”; 

"Nena, no apoyo la violencia gratuita, 

pero justicia sería pasarlos por la guillotina”; 

"De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados”; 

"Por qué condenáis la puta lucha armada, 

contra la clase que tiene a la nuestra esclavizada”; "La dimisión de Mariano Rajoy no 

será hoy, los asesinos no dimiten, ¡se les destierra!”; 
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"Que pena que no haya cerca gulags como Siberia"; "¡Ah! un puto pepero con los 

sesos fuera,por la presión del banco al no poder pagar la hipoteca. 

Eso no pasará, pero que un Grapo los secuestre y no puedan pagar la fianza, ¿quién 

sabe? Quizá”; 

"Porque nos gobiernan terroristas, 

en cambio quien hace política está entre rejas”. 

"Me la suda si la Audiencia Nacional me condena, hasta romperme las cuerdas 

¡LIBERTAD ARENAS!”. 

En el Tema 13, titulado “VALTONYC Y MARCHENA,“QUE SE LEVANTEN LOS 

CAIDOS” VALTONYC, aparece lo siguiente: 

"Mi puta lengua envenena la fuente de la que bebéis, si contagia la rabia resurgida del 

treinta y seis”; 

"El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso 

de la ley”; 

"Mi ansia aumenta cada vez que reprimen comunistas y vuelan mis ganas de entrar 

en la guerrilla, así que, que sigan que sigan y el próximo paracuellos será en mi puta isla”; 

"Te quedas atrás reformista y eso me quema, 

entorpeces la lucha formando parte del problema, encima quieres dar lección al que 

anda en prisión, por combatir la opresión y dar su vida entera, cadena perpetua para los que 

no claudican, pero tu afirmas que no existen presos políticos”; 

"Hace más ruido un solo hombre rugiendo que todo un ejército pasivo callando y 

sirviendo”; 

"¿soy un molotov en la sede de UPyD?”; “siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al 

juez”; 

En el disco “Mallorca es Ca nostra”, el Tema 2 es una canción titulada "EL REY 

BORBO”, en la que se contienen diversas expresiones que traducidas al Español son del 

siguiente tenor: 

"El Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son 

cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano, ahora sus 

hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama 

y fregar los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que si!!”; 

"Haremos que Urdangarin curre en un Burguer King que la Infanta Elena pida 

disculpas ,(puta), por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba”; 

"Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera”; "si no secuestraremos al capitán del 

Concordia para que coja el Fortuna y se pegue una ostia; "sarcástico como el Rey dando la 

mano a Gaddaffi y después celebrando tener petróleo fácil (hijo de puta), puede ser que de la 

república solamente queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del Rey los negocios!!. 

"La tercera edad también pasa hambre pero aplauden a los monarcas, masoquistas 

ignorantes!!, no podemos escoger, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos 

Marivent con un kalasnikof”; 



  
Recurso Nº: 939/2017

 
 

 

6 

"Él respetuoso con la Constitución, en cambio los derechos humanos se los pasa por 

los cojones”; 

"El Froilan se da cuenta y se quiere morir, que su abuelo un dictador lo escogió, que 

pertenecía a los GAL y que no es democrático sino un dictador enmascarado”. 

En el tema 5, titulado "NOVES DEGENERACI0NS DEL PP", se contienen las 

siguientes expresiones: 

"Parece que las balas de plata también os las tendré que dedicar, sois la misma mafia 

que Bankia"; 

"Un día coches volarán como Carrero Blanco y no colgaremos ningún lazo en el 

Ayuntamiento”; 

"Balas de plata para los fascistas”. 

En el Tema 7, titulado EXILIADO EN CABRERA, aparecen las siguientes menciones: 

"Bauzá debería morir en una cámara de gas, pero va?. Eso es poco, su casa, su 

farmacia, le prenderemos fuego". 

En el tema Tema 9, HERBES MESCLADES se contienen expresiones que, traducidas 

al Español, son del siguiente tenor: 

"Burgués, ni tu ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar 

al Borbón” 

En el tema 10, titulado, MI FINAL, obran las siguientes expresiones: 

"No soy ningún hipócrita pero a veces me cuesta dejar a la gente en evidencia, creo 

que debe ser por eso de que soy una buena persona, pero por mi el Bauzá habría muerto ya 

de una bomba”; 

En el Tema 11, titulado EL MUNDO DONA LLICENCA PER MATAR, se contienen 

expresiones que traducidas dicen: 

"Del PP, lo que hizo el PSOE, terrorismo es el BOE y no callaré. 

Pondré cojones, aunque quieran criminalizar mis emociones, soy fuerte y lucharé”; 

"Mis compañeros están allí fuera, están luchando por la autodeterminación, de una 

lengua, de una cultura, de un país, somos fuertes y nosotros ganaremos (sonido de pasos, 

una puerta se abre," Manuel Torreiglesias " saber vivir es saber morir". A continuación se 

escucha el sonido de un tambor de revolver y seguido de un disparo dice "hijos de puta"; 

"Para no inmolarme necesito escribir, pero hay tanto hijo de puta que no merece vivir"; 

"Algún día haremos justicia, y diputados picarán piedra a la sierra todo el día”; 

"Andrea Fraba se tragara sus palabras, y comerá del suelo porque no le quedará 

otra”; 

"La constitución se viola como una puta, 

pero, como con Publio Cordón, los GRAPO tienen la culpa”; 

"Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas”; 

"Que beban agua con barro, no más Solan, (de cabras) que coman carne con lejía 

salpicada”; 

"Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco (suenan 
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disparos), bah, ya no, ahora toca a Juan Carlos. La OTAN no bombardeará la 

Zarzuela, no ..., aquí lo único que explotan son los trabajadores”; 

"Licencia para matar, quedarán pocos vivos, 

acabaré con izquierda, PSOE, y también CiU"; 

"Merece la muerte todo aquel que se aprovecha de pisados, pobres, de quienes más 

lo necesitan”; 

"Que a n'Otegui se le Tilde como un terrorista, pero quienes lo son estén en el 

parlamento haciendo política”; "A mí me toca la polla, toda la AVT, 

no tienen empatía con los que no pueden pasar es mes”. 

"Pero bueno, tenemos goma2 y amonal, y así llegará un día que explotadores volarán, 

tan alto como obreros de derechas que ahora son empresarios, les cortare el cuello como 

recortan salarios”; 

"Esto no es violencia gratis, está justificada, como un antidisturbios que muere en una 

barricada”; 

"Cogeré un kalashnikov, una MP5, 

iré a Intereconomía, terminaré con este circo"; "Después mutilaré a la De 

Cospedal,con la rabia del pueblo Vasco a los GAL”. 

El acusado también publicó en la dirección de internet 

http:/www.youtube.com/watch¿v=5buusY71Tho Valtonyc un tema con el título Yo reventé el 

culo de Eduardo Puelles (2011), en el que constan las siguientes expresiones: 

"Somos temibles como bombas de racimo”; 

"Decapitando capitalistas en el centro de Cuba, alguno quiso callarme pero no pudo”; 

"Junto a Puelles todos desfilareis de luto”; 

"No me quedaré mudo, no me callaré, aunque tenga que inmolarme en la sede del 

PP”; 

"Terrorismo invicto como los GRAPO”; 

"yo doy mas miedo que una pipa de fogueo”; 

"sin rodeos voy a asaltar el parlamento ya 

salen de mis heridas torturas franquistas 

dosis de poesía”. 

Con fecha 9 de marzo de 2013 publicó a través de youtube http:www. 

Youtube.com/watch?v=4iBAUz12k5Y un tema titulado MARCA ESPAÑA, en el que aparecen 

las siguientes expresiones: 

"Matando a Carrero ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal”; 

"tenemos corazón grande y de justicia se enamora si explotan tropas españolas, no lloran. 

Kale borroka en el Ministerio de educación, esto es amor: goma2 y Kalashnikovs”. 

El día 27 de mayo de 2013 a través de http:www. 

Youtube.com/watch?v=vJgyPzd4BtA publicó el título EL FASCISMO SE CURA MURIENDO, 

en el que aparecen las siguientes menciones: 

http://youtube.com/watch?v=4iBAUz12k5Y
http://youtube.com/watch?v=vJgyPzd4BtA
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"Amonal en coches oficiales, haciendo justicia poética por cada familia que está 

pasando hambre". 

 

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, la representación 

del acusado, anunció su propósito de interponer recurso de casación 

que se tuvo por preparado por auto de 6 de abril de 2017, emplazándose 

seguidamente a las partes para que hiciesen uso de su derecho ante 

esta Sala. 

 

CUARTO.- Por medio de escrito, que tuvo entrada en la 

Secretaría de este Tribunal en 28 de abril de 2017, el procurador D. 

Ángel del Álamo García, interpuso el anunciado recurso de casación 

articulado en los siguientes motivos: 

 

 Primero.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por 

indebida aplicación del art. 578 CP. 

 

Segundo.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por 

indebida aplicación del art.490.3 CP. 

 

Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por 

indebida aplicación del art. 169.2 CP. 

 

Cuarto.- Por infracción constitucional, del art 20 de la CE. en 

relación con el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  

 

 QUINTO.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular, por 

medio de escritos fechados el 5 de junio y el 23 de mayo de 2017, 

respectivamente, evacuando el trámite que se les confirió, y por las 

razones que adujeron, interesaron la inadmisión de todos los motivos del 

recurso que, subsidiariamente, impugnaron. 
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 SEXTO.- Por providencia de 15 de enero de 2018 se declaró el recurso 

admitido y concluso, señalándose para su deliberación y fallo el pasado día 

30 de enero de 2018 en cuya fecha la Sala deliberó con el resultado decisorio 

que a continuación se expresa: 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- El cuarto motivo que trataremos con preferencia, dado su 

contenido, se fundamenta en infracción constitucional, del art 20 de la CE. 

en relación con el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

1. Sostiene el recurrente que al componer sus canciones actuó en el 

pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a la creación 

artística, salvaguardado tanto por el artículo 20 CE, como por el art. 19 PIDCP, 

que establece el derecho a difundir las opiniones. La sentencia abunda en los 

límites del derecho, pero no en el derecho, porque si la libertad de expresión 

no ampara el insulto, tampoco convierte el insulto o improperio en un delito. 

Los límites al derecho fundamental a la libertad de expresión, aparecen 

consignados en el nº 4 del propio art 20 CE, que ni siquiera la sentencia 

invoca, como tampoco lo hace respecto del art. 29.2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

El recurrente no ha sobrepasado los límites que señala el art. 20 el 

PIDCP, ni la Decisión marco Europea 2008/913/JAI, sobre el Discurso del 

Odio, puesto que sus canciones no van dirigidas contra ninguna minoría social, 

religiosa, nacional, étnica, ni sexual, como no lo es la monarquía. Por ello 

entiende que debió ser absuelto de los tres delitos por los que fue condenado. 

 

2. La sentencia de instancia salió al paso de las alegaciones del 

acusado -hoy recurrente- rechazando que los hechos resultaran amparados 

por la pretendida libertad de expresión o de creación artística, y citando la 

doctrina del Tribunal Constitucional en tal sentido, recordando aunque no 
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citara expresamente el art. 20 CE, sí su contenido. Así recordó que la STC 

112/2016, de 20 de junio señala que “la Jurisprudencia constitucional ha destacado 

tanto el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas 

democráticos, como su carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o 

intereses constitucionales, como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son 

manifestación del discurso del odio y que cabe interpretar como incitaciones a la violencia, 

discriminación contra colectivos, etc.". Recuerda también dicha sentencia que igualmente la 

jurisprudencia constitucional también ha abordado la cuestión relativa a los límites que impone 

el principio de proporcionalidad a la injerencia que en el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión supone la sanción penal de determinadas expresiones. 

La STC 177/2015, de 22 de julio también sienta que el derecho a la libertad de 

expresión no es de carácter absoluto. Así, el Tribunal Constitucional declara que la libertad de 

expresión tiene, como todos los demás derechos, sus límites, de manera que cualquier 

ejercicio de ese derecho no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional, y 

recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que la 

tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el 

fundamento de una sociedad democrática y pluralista, de lo que resulta que, en principio, se 

pudiera considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir 

todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado 

en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de 

la violencia para imponer criterios propios. 

En relación con este elemento caracterizador, en la STC 177/2015 se afirmó que, ante 

conductas que pueden ser eventualmente consideradas manifestaciones del "discurso del 

odio", la labor de control constitucional que debe desarrollarse es la de "dilucidar si los hechos 

acaecidos son expresión de una opción política legítima, que pudieran estimular el debate 

tendente a transformar el sistema político, o si, por el contrario, persiguen desencadenar un 

reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles 

con el sistema de valores de la democracia." 

 

Igualmente los jueces a quibus recordaron que: “En el marco del Consejo de 

Europa, cabe destacar la aprobación del Convenio del Consejo de Europa para la prevención 

del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 ("BOE" núm. 250, de 16 de octubre 

de 2009). El art. 5.1 de este Convenio, bajo la rúbrica "provocación pública para cometer 

delitos terroristas", establece que "[a] los efectos del presente Convenio, se entenderá por 

provocación pública para cometer delitos terroristas' la difusión o cualquier otra forma de 

puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos 

terroristas, cuando ese comportamiento, ya preconice directamente o no la comisión de delitos 

terroristas, cree peligro de que se puedan cometer uno o varios delitos." En el art. 5.2 se 

impone a los Estados parte, entre ellos España, la adopción de "las medidas necesarias para 
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tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, <la provocación pública para 

cometer delitos terroristas tal como se define en el apartado 1, cuando se cometa ilegal e 

intencionadamente">. El informe explicativo de este convenio destacó, en relación con la 

sanción penal de estas conductas, los riesgos derivados de una eventual limitación 

desproporcionada del derecho a la libertad de expresión, enfatizando que la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos -se citaba la STEDH de 20 de enero de 2000 (TEDH 

2000, 9) , asunto Hogefeld c. Alemania - había establecido que no puede quedar amparado 

bajo el legítimo ejercicio de este derecho la incitación a actos terroristas violentos, por lo que 

ciertas restricciones a los mensajes que puedan constituir una incitación indirecta a delitos 

terroristas violentos están en consonancia con el Convenio europeo para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales (RCL 1999, 1190, 1572) (§ 92 del 

informe explicativo)." 

 

Y precisamente respecto de la Decisión Marco 2008/919 JAI del 

Consejo, de 28-11-2008 a que se refiere el recurrente, la STC 177/2015, 

recuerda que: “Se entenderá por provocación a la comisión de un delito de terrorismo' la 

distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la 

comisión de cualesquiera de los delitos enumerados en el artículo 1, apartado1, letras a) a h), 

cuando dicha conducta, independientemente de que promueva o no directamente la comisión 

de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión de uno o algunos de dichos delitos." 

 

Y la misma concluye, a la vista de lo anterior, que: “La sanción penal de las 

conductas de enaltecimiento del terrorismo sancionadas en el art. 578 -"el enaltecimiento o la 

justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos 

en los artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan 

participado en su ejecución"- supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de 

expresión de sus autores en la medida en que puedan ser consideradas como una 

manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, 

una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de 

libertades." 

 

En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la referencia de 

la sentencia de instancia es constante a través de la citas que efectúa de 

numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, y concreta con la STEDH, 

de 16-7-2009, (Caso Feret vs.Bélgica) que “la incitación al odio no requiere 

necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo". Parece 

claro, pues, que si los hechos implican tal incitación a la violencia, con mayor razón pueden 

incardinarse en dicho discurso (SSTEDH de 29 de abril 2008 (JUR 2008, 129545), caso 

Kutlular c. Turquía, § 49; de 16 de julio de 2009, caso Feret c. Bélgica, § 64; de 8 de julio de 
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1999 (TEDH 1999, 28), caso Sürek c. Turquía , § 62). Incitar supone siempre llevar a cabo una 

acción que ex ante implique elevar el riesgo de que se produzca tal conducta violenta. Desde 

esta última perspectiva, acciones como las que nos ocupan crean un determinado caldo de 

cultivo, una atmósfera o ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del 

delito mismo." 

 

En cuanto a la alegación del recurrente de que sus canciones no van 

dirigidas contra ninguna minoría social, religiosa, nacional, étnica, ni sexual, 

como no lo es la Monarquía, la sentencia recurrida recuerda que si 

efectivamente “ha declarado el TEDDH que es precisamente cuando se presentan ideas 

que hieren, ofenden y se oponen al orden establecido, cuando más preciosa es la libertad de 

expresión (Sentencia Women On Waves y otros contra Portugal [ TEDH 2009, 18] , núm. 

31276/2005, ap. 42, TEDH 2009–...). También ha declarado dicho Tribunal que el hecho de 

que la persona del Rey no esté «sujeta a responsabilidad» en virtud de la Constitución 

española, concretamente en el ámbito penal, no impide de por sí el libre debate sobre su 

eventual responsabilidad institucional, incluso simbólica, en la jefatura del Estado. Así lo reitera 

el TEDH Sección 3
ª
 Caso Otegi Mondragón contra España. Sentencia de 15 marzo 2011. 

TEDH 2011\30. 

Sin embargo, dicha resolución, citando otras muchas, señala que dicha crítica política, 

incluso hiriente y ofensiva del Rey y del sistema monárquico está amparada en la libertad de 

expresión siempre que se efectúe dentro de los límites del respeto de su reputación como 

persona, sin cuestionar la vida privada del monarca. Asi el TEDH cita a sensu contrario su 

Sentencia Standard Verlags GmbH contra Austria (núm. 2), núm. 21277/2005, 4 junio 2009 

[JUR 2009, 254201], asunto que versaba sobre los aspectos íntimos de la vida privada del 

presidente austríaco e igualmente Sentencia Von Hannover contra Alemania [TEDH 2004, 45], 

núm. 59320/2000, ap. 64, TEDH 2004-VI). También pone de relieve la diferencia entre el caso 

examinado en la referida sentencia de 15 de marzo de 2001 y aquellos en que se produjo un 

ataque a su honorabilidad personal o un ataque personal gratuito contra su persona (véase, a 

contrario, Sentencia Pakdemirli [JUR 2005, 61551], previamente citada, ap.46)." 

 

Y la sentencia de instancia concluye diciendo que: “De dicha doctrina del 

TEDH ha de extraer la conclusión de que no se produce vulneración del mencionado art. 10 

del Convenio cuando las expresiones o conductas enjuiciadas superan la mera crítica política 

(por muy hostil, hiriente y ofensiva que esta sea) del Monarca o de la Institución y se adentran 

en el ataque personal gratuito a su reputación como persona, afectando a los aspectos íntimos 

de su vida privada, atacando a su honorabilidad personal. 

Tampoco ha reputado el TEDH amparada por dicho derecho la imputación personal al 

mismo de un delito concreto; poniendo el acento diferenciador en el dato de que se haya 

producido una afectación de otros derechos fundamentales, como ocurre cuando la crítica 



  
Recurso Nº: 939/2017

 
 

 

13 

contiene una incitación a la violencia o introduce un discurso de odio, supuestos en los que 

estima proporcionada la imposición de una pena de prisión." 

 

Por lo que se refiere a la doctrina del TC, a la que también se refiere la 

sentencia de instancia, la STC 177/2015 de 22 de julio, destaca que: “Conforme 

a una jurisprudencia unánime que arranca de las tempranas SSTC 6/1981 , de 16 de marzo, y 

12/1982 , de 31 de marzo, y recuerdan, entre otras, las más recientes SSTC 41/2001 , de 11 

de abril, FJ 4, y 50/2010 , de 4 de octubre, se ha subrayado repetidamente la «peculiar 

dimensión institucional de la libertad de expresión», en cuanto que garantía para «la formación 

y existencia de una opinión pública libre», que la convierte «en uno de los pilares de una 

sociedad libre y democrática». De modo congruente, hemos insistido también en la necesidad 

de que dicha libertad «goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones», que 

ha de ser «lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; 

esto es, sin timidez y sin temor» (SSTC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4, y 50/2010, FJ 

7).javascript:showDocumentoContextualizar(39) 

 

b) También hemos sostenido que la libertad de expresión comprende la libertad de 

crítica «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se 

dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales 

no existe sociedad democrática» (SSTC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 77/2009, de 23 de 

marzo, FJ 4). De modo que, como subraya la STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, la 

libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones «acogidas con favor o 

consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o 

inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población» (STEDH caso De Haes y Gijsels 

c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997, § 49). En fin, en esta última Sentencia hemos recordado 

también que en nuestro sistema «no tiene cabida un modelo de 'democracia militante', esto es, 

un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, 

en primer lugar, a la Constitución ... El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio 

de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de 

los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera 

circulación pública de ideas o doctrinas».javascript:showDocumentoContextualizar(40) 

 

En ese contexto, tanto este Tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

han insistido en el significado central del discurso político desde el ámbito de protección de los 

arts. 20 CE y 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales (CEDH), particularmente amparable cuando se ejerce por un 

representante político. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la 

libertad de expresión adquiere unos márgenes especialmente valiosos cuando se ejerce por 

una persona elegida por el pueblo (STEDH de 15 de marzo de 2011, caso Otegi c. España, 

javascript:showDocumentoContextualizar(39)
javascript:showDocumentoContextualizar(40)
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§50), que representa a sus electores, señala sus preocupaciones y defiende sus intereses, 

estándole «permitido recurrir a una cierta dosis de exageración, o incluso de provocación, es 

decir, de ser un tanto inmoderado en sus observaciones» (caso Otegi c. España, § 54), por lo 

que en ese contexto el control debe ser más estricto (STEDH de 23 de abril de 1992, caso 

Castells c. España, § 42). Sin perjuicio de lo cual, el sujeto interviniente en el debate público 

de interés general debe tener en consideración ciertos límites y, singularmente, respetar la 

dignidad, la reputación y los derechos de terceros. 

 

javascript:showDocumentoContextualizar(41)c) La libertad de expresión no es, en 

suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos 

los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de 

serlo, protección constitucional, toda vez que el art. 20.1 a) CE «no reconoce un pretendido 

derecho al insulto» (SSTC 29/2009 , de 26 de enero; 77/2009 , de 23 de marzo, y 50/2010 , de 

4 de octubre). En consecuencia, este Tribunal ha declarado repetidamente que quedan fuera 

de la protección constitucional del art. 20.1 a) CE «las expresiones indudablemente injuriosas 

o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la 

exposición de las mismas». Es decir, las que, «en las concretas circunstancias del caso sean 

ofensivas u oprobiosas. 

 

En la ponderación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al 

honor, en este caso, de la Institución [de la Corona], es doctrina constitucional constante 

desde la STC 107/1988 que, para decidir cuál prevalece en el caso concreto es determinante 

comprobar si en la manifestación de la idea u opinión, sea de palabra o por medio de la 

acción, se han añadido expresiones injuriosas por innecesarias para la expresión pública del 

pensamiento que se trata de manifestar o expresiones o acciones que son formalmente 

injuriosas”. 

 

A ello podemos añadir que Igualmente en la ponderación de los 

intereses en conflicto y en la calibración de las expresiones utilizadas debe 

tenerse en cuenta que el artículo 15 de la CE, proclama que “queda abolida la 

pena de muerte , salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos 

de guerra“, habiendo sido efectivamente abolida en todas las circunstancias 

dicha pena, mediante LO.11/1995, y mediante ratificación por España en 2009 

del Protocolo B del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales . 

 

Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado. 

 

javascript:showDocumentoContextualizar(41)
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SEGUNDO.- El primer motivo, que ahora abordamos, se funda en 

infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del 

art. 578 CP. 

 

1. El recurrente entiende que los contenidos de sus canciones no son 

expresión de un argumento elaborado ni se refieren a los hechos y conductas 

comprendidos en los arts.571 a 577 CP. El lenguaje del rap es extremo, 

provocador, alegórico y simbólico. La sentencia, sin explicar los motivos, una 

veces interpreta las letras, inocuas en sí mismas, literalmente y otras 

simbólicamente, reelaborándolas, sacándolas de contexto y haciendo suma de 

todas ellas. 

Las letras son un deseo subjetivo del recurrente donde no se menciona 

a ninguna víctima del terrorismo, por lo que no puede existir ninguna forma de 

menosprecio hacia ellas; tampoco enaltecen, ni hacen referencia a ningún 

delito. 

 

2. Por lo que se refiere a la infracción de ley, ha señalado esta Sala en 

reiteradas ocasiones (SSTS. 8.3.2006, 20.7.2005, 25.2.2003, 22.10.2002; ATC 

8-11-2007, nº 1903/2007), que el motivo formulado al amparo del art. 849.1 

LECr. es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el 

Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los 

preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros 

que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados 

adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran 

probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los 

existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la 

realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, 

determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su 

desestimación-conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr. 

3. En nuestro caso basta leer los hechos declarados probados, para 

comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje 

en los tipos penales de referencia. 
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La sentencia de instancia no “reelabora”, ni saca de contexto”, las 

letras, nada inocuas por sí mismas, sino que lo que hace -una vez 

reproducidas en el factum- es agruparlas (fº 31 a 34)en la fundamentación 

jurídica al objeto de subsumirlas en los tipos penales atribuidos al acusado . 

En la STC 136/1999, de 20 de julio, se afirma que «no cabe considerar 

ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen 

amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con 

ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión 

pública que merezca el calificativo de libre» (FJ 15). Del mismo modo, la utilización de 

símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, 

social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto 

cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la 

libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre. 

javascript:showDocumentoContextualizar(54)Es obvio que las manifestaciones 

más toscas del denominado «discurso del odio» son las que se proyectan sobre las 

condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el 

discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que 

persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de 

quienes no compartan el ideario de los intolerantes.» 

 

Y la STC 177/2015 de 22 de julio, recoge que, según doctrina del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la imposición de penas de prisión 

por infracciones cometidas en el ámbito del discurso político sólo es 

compatible con la libertad de expresión garantizada por el art. 10 del Convenio 

en circunstancias excepcionales, especialmente cuando se han lesionado 

gravemente otros derechos fundamentales, como en el supuesto de que se 

difunda un discurso de odio o de incitación a la violencia, como es el caso 

(STEDH de 15 de marzo de 2011, caso Otegi c. España, §§ 58 a 60, por 

remisión a los casos Bingöl c. Turquía, núm. 36141/2004, ap. 41, de 22 de 

junio de 2010, y, mutatis mutandis, Cumpãnã y Mazãre c. Rumanía [GS], núm. 

33348/1996, ap. 115, TEDH 2004-XI). 

 

4. Ciertamente, esta Sala en SSTS como la 378/2017 de 25 de mayo, 

560/2017, de 13 de julio ó 600/2017, de 25 de julio (y aún más recientemente 

javascript:showDocumentoContextualizar(54)
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en STS nº 52/2018, de 31 de enero), señala que el tipo- en cuanto a su 

primera conducta típica- exige formalmente una actuación del sujeto que 

suponga justificar delitos de terrorismo o enaltecer a los que hayan participado 

en ellos. Es decir proclamar que aquellos hechos tipificados como delitos 

deban considerarse admisibles y no censurables si no obstante su 

consideración legal, o decir alabanzas de quien se considera partícipe en su 

ejecución o atribuirle cualidades de gran valor precisamente, se sobreentiende, 

por razón de tal participación. javascript:showDocumentoContextualizar(75)Pero 

no basta esa objetiva, pero mera, adecuación entre el comportamiento 

atribuido y la descripción que tales verbos típicos significan. La antijuridicidad, 

pese a ello, puede resultar excluida, incluso formalmente, es decir sin entrar en 

el examen de determinadas causas de justificación, si aquella descripción no 

incluye expresamente algún otro elemento que los valores constitucionales 

reclaman al legislador para poder tener a éste por legítimamente autorizado 

para sancionar esos comportamientos formalmente descritos como delito. Es 

decir, no se trata de que debamos examinar si concurre un elemento 

excluyente (negativo, si se quiere) de la antijuridicidad, como podría ser el 

ejercicio de un derecho a la libertad de expresión. Se trata, antes, de que se 

debe comprobar si en el comportamiento formalmente ajustado a la 

descripción típica concurre además algún otro elemento que haga 

constitucionalmente tolerable la sanción penal. A tal elemento ha hecho 

referencia el Tribunal Constitucional en la sentencia nº 112/2016 en que 

aborda precisa y específicamente la legitimidad constitucional de la ley que 

amenaza con sanción penal los comportamientos enaltecedores o 

justificadores acomodados en principio al citado artículo 578 del Código 

Penal.javascript:showDocumentoContextualizar(77) 

Es de resaltar que lo que se propuso ponderar tal sentencia no fue sólo 

la justificación del comportamiento del que acudió solicitando el amparo, sino 

el eventual conflicto que puede generar la interpretación y aplicación del delito 

de enaltecimiento del terrorismo (artículo 578 de Código Penal) con el derecho 

a la libertad de expresión [artículo 20.1 a) de la Constitución Española]. No 

solamente, por tanto, en el caso concreto, sino estableciendo en abstracto las 

javascript:showDocumentoContextualizar(75)
javascript:showDocumentoContextualizar(77)
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pautas que hagan conforme a los valores constitucionales la decisión del 

legislador, antes que la del juzgador.javascript:showDocumentoContextualizar(78) 

Y el Tribunal Constitucional proclama: a) El carácter institucional del 

derecho a la libertad de expresión; b) el carácter limitable del derecho a la 

libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que 

alienten la violencia y c) la proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión. 

A esa exigencia, referida a la intención del sujeto activo, se une otra 

exigencia que, aunque debe ser abarcada por el dolo del autor, debe 

constatarse objetivamente: una situación de riesgo para las personas o 

derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. 

  

 Y advierte de la trascendencia de esa exigencia como elemento 

determinante delimitador de la constitucionalidad del tipo penal. Por lo que 

concluye: la sanción penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo 

sancionadas en el artículo 578 supone una legítima injerencia en el ámbito de 

la libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser 

consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o 

alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las 

personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. 

   

De ahí la relevancia a efectos de tipificación, como cuestión de 

legalidad ordinaria, pero bajo exigencias constitucionales, de la acreditación de 

con qué finalidad o motivación se ejecutan los actos de enaltecimiento o 

humillación. Y de la valoración sobre el riesgo que se crea con el acto 

imputado. Por más que tal riesgo haya de entenderse en abstracto como 

«aptitud» ínsita en la actuación imputada, pero no referida a un concreto delito 

de terrorismo, acotado en tiempo, espacio, por referencia a personas 

afectadas. 

 

Pues bien, teniendo todo ello en cuenta, la sentencia de instancia 

concluye -de modo compartible- que: "la pluralidad de mensajes contenidos en las 

canciones publicados en Internet y con acceso abierto por el acusado tienen un indudable 

javascript:showDocumentoContextualizar(78)
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carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros, el cual 

va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos 

o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una alabanza, no ya de los 

objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por la citadas organizaciones 

terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración. Los referidos 

contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones 

invocada por el acusado y su defensa." 

 

 Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado. 

 

TERCERO.-El segundo motivo se formula por infracción de ley, al 

amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del art.490.3 CP. 

 

1. El recurrente niega que incurriera en el delito de calumnias e injurias 

graves al Rey y a los miembros de la familia real. La sentencia vuelve a acoger 

expresiones sueltas de las letras de las canciones, que son irrelevantes 

penalmente. Así la expresión que "Juan Carlos utilizaba a su hermano como 

diana”; lo que es un acontecimiento histórico, pues lo mató de un disparo de 

escopeta. Lo mismo que “el rey ha pedido dinero a sus hermanastros árabes 

para comprar armas”. La sentencia confunde una crítica política con una crítica 

personal. La sentencia no debió invocar una jurisprudencia europea prevista 

para formas de estado republicanas u otras monarquías distintas de la 

española. Este tipo de expresiones pueden ser un exceso no protegido por el 

derecho, pero no un delito del art 490.3 CP. 

 

2. Lo mismo que señalamos con relación al motivo anterior, hemos de 

hacer ahora. Los hechos declarados probados describen unas conductas 

perfectamente tipificables, con arreglo a lo ya dicho, en el delito de referencia. 

No son letras irrelevantes; no realizan una crítica política al jefe del Estado, o a 

la forma monárquica, exponiendo las ventajas del sistema republicano, lo que 

sería admisible con arreglo a la doctrina que aplica y trascribe la sentencia 

recurrida, sino que injurian, calumnian y amenazan de muerte al Rey o a 

miembros de la Familia Real. 
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Ya la STS de 19-1987 recordaba que el delito de injurias al Rey 

constituía un desacato cualificado por el sujeto pasivo, cuya personalidad 

pública e institucional requería -y requiere- una particular protección, de 

manera que, aun abandonada a partir del Código Penal de 1848 su tradicional 

consideración como modalidad del delito de traición (Ley 17 del Título XIII de 

la Partida II, Ley 6 del Título II de la Partida VII, y Ley 2ª del Título I del Libro III 

de la Novísima Recopilación), el legislador -aparte las circunstancias todas que 

rodean a la conducta enjuiciada- valora en primer término la condición de 

dicho sujeto pasivo, a quien la Constitución de 27 de diciembre de 1978 se 

refiere en su artículo 56 con la afirmación de que «el Rey es el Jefe del 

Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el 

funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación 

del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las 

naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen 

expresamente la Constitución y las leyes. 

 

Después, con el CP de 1995, en otras sentencias, como la -STS 

1284/200 de 31 de octubre- hemos dicho que: ”frases, que el propio Tribunal de 

instancia califica de ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas, expresan un evidente 

menosprecio a SM el Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo 

último de su dignidad, en cuanto le está atribuyendo una de las manifestaciones delictivas más 

grave en un Estado de Derecho y, por consiguiente, ultrajantes y claramente atentatorios para 

la honorabilidad, por lo que, en este caso, el ejercicio del derecho fundamental de la libertad 

de expresión resulta, con toda evidencia, contrario al principio de proporcionalidad y, por lo 

tanto, absolutamente innecesario, superándose con mucho lo que pudieran considerarse 

críticas hirientes, molestas o desabridas”. 

 

Como expresa muy bien el tribunal de instancia, que la recoge, la 

sentencia de 15-3-2011 del TEDH que cita a sensu contario su sentencia 

Standard Verlags GmbH contra Austria (núm. 2), núm. 21277/2005, 4 junio 

2009 [ JU 2009, 254201], asunto que versaba sobre los aspectos íntimos de la 

vida privada del presidente austríaco e igualmente Sentencia Von Hannover 

contra Alemania [TEDH 2004, 45], núm. 59320/2000, ap. 64, TEDH 2004-

VI).También pone de relieve la diferencia entre el caso examinado en la 

referida sentencia de 15 de marzo de 2001 y aquellos en que se produjo un 
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ataque a su honorabilidad personal o un ataque personal gratuito contra su 

persona (Sentencias Bingöl contra Turquía, núm. 36141/2004, ap. 41, 22 junio 

2010 [JUR 2010, 202180]; mutatis mutandis, Cumpãnã y Mazãre contra 

Rumanía [GS] [TEDH 2003, 30], núm. 33348/1996, ap. 115, EDH2004-XI)” 

 

Consecuentemente, el motivo ha de ser desestimado. 

 

CUARTO.- El tercer motivo se configura por infracción de ley, al 

amparo del art. 849.1 LECr, por indebida aplicación del art. 169.2 CP. 

 

1. Para el recurrente ninguna de las letras contiene expresiones 

destinadas a intimidar a Jorge Campos. No basta con que un sujeto activo 

profiera expresiones amenazantes, deben tener la suficiente credibilidad y 

entidad para afectar a la víctima. Una canción jamás puede ser considerada 

una amenaza por sí misma, y las acciones periféricas, como rotura de cristales 

o intentos de agresión, no están documentados ni probadas. La única 

referencia a Jorge Campos es alegórica, cuando dice que "merece una bomba 

nuclear.” Ello es increíble, inverosímil, propio de la letra de una canción. 

 

2. Repetimos la remisión a los hechos probados y a la necesidad de 

estar a los mismos en un motivo basado en infracción de ley o error iuris. 

 

El relato fáctico recoge lo acontecido y la sentencia recurrida precisa 

que: “en la canción publicada por el acusado en diversas redes sociales titulada “Circo 

Balear”, dirigida contra D. Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, se contienen, entre 

otras, las siguientes menciones: 

"Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear"; "queremos la muerte 

para estos cerdos"; "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio 

del Borbón, kalashnikov"; "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta"; "queremos la 

muerte para todos estos cerdos". 

En dicho texto se incluyen reiteradas amenazas de muerte dirigidas nominativamente 

contra el Presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, e innominadamente contra otros 

posibles miembros del Círculo o personas a las que se considera de la misma ideología." 
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En el referido texto se añade que: “En el caso enjuiciado la seriedad de las 

amenazas no queda excluida por el hecho de que el acusado no dispusiere de la bomba de 

destrucción masiva que anuncia en la canción dirigida contra el Circulo Balear y en concreto 

contra su presidente. La citada mención de la bomba, no puede valorarse aisladamente. En el 

propio texto se dice reiteradamente que "queremos la muerte para estos cerdos”; "queremos la 

muerte para todos estos cerdos”; siendo obvio que dicho resultado puede lograrse por otros 

muchos medios, como son los enunciados en la letra, que recoge otras posibles formas 

comisivas, a saber,"llegaremos a la nuez de tu cuello”, "le arrancaré la arteria y todo lo que 

haga falta". 

Por otro lado, no cabe olvidar los episodios previos que dieron lugar a la publicación, 

reconocidos por el propio acusado, y evidenciados por la publicación de la canción a través de 

Internet con un vídeo clip en el que aparece una imagen del amenazado Sr. Campos durante 

la celebración de un juicio, en el que fue testigo y denunciante, por otras amenazas sufridas 

por el mismo y en el que recayó sentencia condenatoria contra varios integrantes del grupo 

“Maulets”." 

 

Y, finalmente, hace constar que: “además de la canción dirigida contra el 

denunciante y el Círculo Balear, el autor de la misma publicó otras muchas a las que se ha 

hecho precedente referencia, las cuales tienen un fuerte contenido amenazante para 

integrantes de diversas Instituciones del Estado Central y Autonómico y numerosos políticos y 

un claro tenor de laudatorio de organizaciones terroristas, sus acciones violentas y de sus 

integrantes, a los que califica en varias ocasiones como compañeros; solicitando incluso la 

reproducción de acciones terroristas. Contienen las mismas, al igual que la dirigida contra el 

acusador particular, una clara incitación a la violencia; enmarcándose en el mencionado 

discurso de odio, antes aludido. 

En tales circunstancias, no cabe discutir que el acusado, aunque dijera que no 

pretendía amenazar, no podía ignorar el contenido intimidatorio del texto de su canción y su 

idoneidad para ocasionar temor o zozobra en las personas contra las que se dirigía; no siendo 

necesario que se propusiera llevar a cabo el mal anunciado, ni que la víctima considerase 

factible o probable que se materializasen esas amenazas, lo que, como se ha apuntado, no es 

requisito de las amenazas." 

 

Y siendo todo ello compartible, el motivo ha de ser desestimado. 

 

QUINTO.- En consonancia con lo razonado en los apartados 

precedentes, se desestima el recurso de casación interpuesto, por infracción 

de ley y de precepto constitucional, por la representación de D. José Miguel 

Arenas Beltrán, haciéndole imposición de las costas del recurso, conforme a 

las previsiones del art. 901 de la LECr. 



  
Recurso Nº: 939/2017
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F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta sala ha decidido 

 

1º) Desestimar el recurso de casación interpuesto por infracción de 

precepto constitucional e infracción de ley, por la representación de D. José 

Miguel Arenas Beltrán, contra la sentencia dictada con fecha 21 de febrero 

de 2017 por la Audiencia Nacional. 

 

2º) Hacer imposición al recurrente de las costas causadas por su 

respectivo recurso. 

 

Comuníquese esta sentencia, a la Audiencia Nacional con devolución 

de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el 

rollo. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 

misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 

 

 

 

D. Andrés Martínez Arrieta              D. Francisco Monterde Ferrer             D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 

 

 

 

 

 

 

                             D. Alberto Jorge Barreiro                           Dª. Ana María Ferrer García  
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7.2  ANNEX II: Entrevistes 
 

7.1.1. Introducció 

A continuació es troben per escrit les entrevistes realitzades al raper espanyol Guillermo 

Rodríguez Godínez (Arkano), l’escriptor i membre de Letras libres Ricardo Dudda, 

l’historiador i professor de ciències socials Ovidi Cobacho Closa, el poeta Rafael Lechowski 

i el crític literari Adam Bradley, les quals han estat necessàries per arribar concloure el 

treball.  

Per consegüent a la seva diversitat d’oficis, les preguntes han estat diferents. Això no obstant, 

totes abasten la mateixa temàtica i han sigut reproduïdes parcialment.  

En els casos d’Arkano, Ricardo Dudda i Rafael Lechowski s’ha fet una traducció literal de 

la llengua castellana a la catalana i pel que fa a la d’Adam Bradley s’ha traduït de l’anglès 

al català. En tots els casos, però, no s’ha dut a terme una correcció gramatical, sinó que s’ha 

fet una transcripció directa de les seves paraules.   
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7.2.2   Entrevista a Guillermo Rodríguez Godínez (Arkano) 

 

- Què el va impulsar a iniciar-se en el món del 

rap?  

Vaig descobrir el rap gràcies a la meva germana 

gran, la qual es trobava dins de la cultura hip-hop: 

rapejava, pintava graffities,... Llavors jo, com tot 

germà petit, seguia allò que feia ella i la veritat és 

que coneixent-lo vaig flipar. Vaig flipar perquè 

es tractava d’un gènere molt lliure, directe, que 

utilitzava un llenguatge que no estava acostumat 

a sentir en les cançons de pop predominants en 

aquell temps. Aquest gènere abastava una gran 

diversitat de temàtiques. Va suposar una alenada 

d’aire fresc.      

         Imatge II 

 

- D’on ha sorgit el seu nom artístic d’Arkano? 

El nom prové d’una anècdota amb la meva mare. Quan ens vam ficar Internet a casa 

s’havia d’escollir un correu electrònic. Així, doncs, ella va crear el seu amb el nom 

de “arkana” i jo vaig decidir imitar-la amb un altre correu amb el nom de “arkanito”. 

Posteriorment, per rapejar vaig necessitar un nom artístic i vaig pensar que Arkano 

quedaria bé. 

 

- Segons el diccionari online de la Real Academia Española, el concepte de “rap” 

és un “Estil musical d’origen afroamericà en què, amb un ritme sincopat, la 

lletra, de carácter provocatiu, es més recitada que cantada”. Considera aquesta 

simple definició adequada o creu que el rap va més enllà d’això? 

Personalment, crec que ja no només amb el rap sinó que amb qualsevol cosa en la 

vida definir és limitar. Sempre que s’intenta definir s’està acotant el seu valor, i més 

quan parlem d’art. Per això, no té gaire sentit buscar limitar o fer encaixar alguna 

cosa dins d’una categoria. Concretament en el rap, en el moment en què es comença 

a barrejar amb altres ritmes, a cantar, a contenir lletres sense ser de caràcter 

provocatiu,...es pot observar com hi ha moltíssims aspectes que entren dins del 
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concepte de “rap”, però que no es troben englobades en la definició. Per això, no 

hauriem de dedicar tot el nostre temps a intentar definir específicament allò que és, 

en aquest cas, el rap. 

 

- Creu que el rap és una evolució de la poesía i que, per tant, existeixen similituds 

entre aquests dos conceptes? 

Crec que sí que poden trobar-se semblances, però no considero que el rap sigui una 

evolució directa de la poesia. De fet, en el rap es solen perdre forces estructures 

poètiques, a nivell de mètrica per exemple. En introduir la part musical fa que també 

es diferenciï bastant. Per tant, hi ha semblances, però no el considero una evolució.  

 

- Llavors, el concepte de “raper” i “poeta” els entén com dos termes separats? 

Jo els considero termes que es diferencien entre ells, però amb similituds.  

 

- Una d’aquestes similituds podria ser la seva finalitat d’expressar una vivència? 

Crec que la finalitat de tot artista i l’art que fa és moure emocions. Aleshores, 

podriem dir que comparteixen aquest objectiu, però no únicament ells, sinó l’art en 

general. 

 

- Considera que el concepte de rap s’ha anat degradant en els últims anys i que, 

per tant, ha perdut la seva essència? És important que sigui fidel a una 

estructura?  

No, crec que amb aquesta idea de la degradació tornem un altre cop a allò esmentat 

abans sobre definir. Quan intentem fer encaixar un concepte per catalogar-lo de real 

o pur és quan s’està limitant tot el camp de creació que pugui haver-hi. Em sembla 

perfecte que l’estil vagi mutant i canviï, apareixent així el “trap”, introduïnt diferents 

ritmes de base,...Al final, el que responen totes aquestes modificacions és a com es 

vol expressar la societat, què vol escoltar i consumir. Per tant, si vol anar mutant, 

benvingut sigui! No crec que sigui la nostra feina posar limitacions o criticar quan 

un gènere musical no segueix el camí indicat, ja que llavors entraríem en unes 

condicions similars a les de la censura.  
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- Llavors creu que, amb el pas del temps, els conceptes com el rap van 

evolucionant i que aquesta, per tant, no s’ha d’imposar dins d’un límit. És a dir, 

no s’ha de considerar un aspecte degradat, sinó modificat. 

Exacte! I això és meravellós! 

 

- Tenint en compte que existeix el rap polític, per què creu que existeixen les 

censures en aquest estil? 

Considero que existeixen perquè es tracten temes que fereixen una certa sensibilitat 

present, que generen dolor en certs sectors i que incomoden a certes estructures de 

poder. Això és el que provoca aquesta resposta, en el cas de Valtònyc a través de 

mecanismes legals.  

 

- Podrien estar aquestes mesures presses vinculades amb el llenguatge denotatiu 

del rap? És a dir, encara que poesia i rap puguin estar expressant un mateix 

sentiment, el missatge no serà tan evident com el del rap pel fet de no contenir 

tantes figures retòriques. És per això que hi ha més censures en aquest estil? 

Sens dubte. El fet que utilitzi un llenguatge més explícit, més clar i més comprensible 

per tothom permet que el missatge s’extengui més, que s’entengui de manera més 

ràpida i efectiva, i que en el moment en què es tracten temes que fereixen la 

sensibilitat puguis ser més fàcilment atacat.  

 

- A continuació li llegiré alguns versos pels quals es va acusar al raper conegut 

com a Valtònyc (Josep Miquel Arenas Beltrán) per enaltiment del terrorisme, 

per calúmnies i injúries greus a la corona i amenaces no condicionals, i 

posteriorment li faré unes preguntes. 

Disc: Residus d’un poeta 

Tema 2: Deberían tener miedo: “Que tengan miedo joder. Que tengan miedo”; “Que 

tengan miedo como un guardia civil en Euskadi”; “Un pistoletazo en la frente de tu 

jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO”. 

Disc: Mallorca és Ca nostra 

Tema 11: El mundo dona llicencia per matar: “La constitución se viola como una 

puta, pero, como con Publio Cordón, los GRAPO tienen la culpa”. 
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A partir de la lectura d’aquests versos, troba raonable que s’imposi un límit que 

justifiqui la seva censura o considera que la llibertat d’expressió consisteix en 

no presentar cap filtre ètic ja que és un dret que tot home ha de tenir?  

El problema quan es vol establir un límit ètic d’allò que pot dir-se i el que no, ens fa 

qüestionar-nos: qui fixa els límits i com es fa? Qui presenta l’autoritat per dir que no 

es pot sobrepassar una ratlla quan, des del meu punt de vista, quan ens referim a 

l’ètica i la moral és inevitable que hi aparegui la subjectivitat? Per mi és 

extremadament complexe establir quins són aquests límits. Per això, considero que 

més que centrar-nos en establir límits ètics ens hem de centrar en educar individus 

lliures i crítics. Aleshores, quan aconseguim una societat amb individus formats, és 

a dir, individus amb una visió que no sigui simplista de la vida, cada persona podrà 

escollir quina cultura consumir, què volen escoltar realment, què volen veure, què 

desitgen llegir,...En altres paraules, podran filtrar tot el contingut que reben. Per tant, 

enlloc d’enfocar-nos en imposar límits i crítiques, s’hauria de deixar que els artistes 

crein. I sí, s’escoltaran coses que semblaran barbaritats i coses amb les quals no 

estaràs d’acord, però com considero impossible posar uns límits d’una manera justa 

per a tothom centraria més la importància en la gent que rep la informació.  

 

- Per tant, estàs afirmant que es centraria més en el fet d’intentar evitar que 

s’hagin de posar uns límits per tal de justificar les censures? 

Totalment! 

 

- En el títol de Residus d'un poeta fa esment de la paraula “poeta”. Creu que a 

aquestes composicions poc elaborades se les pot clasificar de poesia? 

No t’ho sabria contestar de manera precisa, atès que sóc  força desconeixedor del 

món de la poesia i perquè crec que és un debat en el qual moltes vegades malgastem 

el nostre temps. Allò essencial no és classificar allò que és o no és poesia, allò que 

és rap o no ho és, allò que és música o no ho és,.. el meu missatge és: No us perdeu 

en les definicions! No us centreu en mirar si un concepte encaixa dins d’una caixeta 

que nosaltres mateixos ens hem inventat. Simplement, gaudiu de les creacions, res 

més.  

També he d’afegir que no em sento legitimat per parlar sobre què és adequat censurar 

i què no ho és, ja que no em trobo inclòs dins de cap grup de discriminació habitual, 

perquè no són una víctima del terrorisme,...Perquè no pertanyo a aquells grups que 
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normalment solen ser atacats pels continguts que després es volen censurar. Llavors, 

si em demanessis si hem de censurar alguna cançó per ser masclista et diria que les 

persones mal legitimades en aquest aspecte sou les dones i que, per tant, sou les 

úniques amb dret de raonar-ho.  

Per tant, posar-me a opinar des de la meva posició de privilegi fa que no em senti tan 

legitimat com ho podrien estar veritablement les persones que estan patint els temes 

que es tracten en aquest estil de rap. 

  

- Aleshores, si considera que no està legitimitzat per posicionar-se en aquests 

temes perquè no es troba afectat directament, creu que les persones que viuen 

les injustícies sí que estan legitimades i que haurien de poder expressar allò que 

opinen lliurement o seguint una espècie de límit o coneixement que els indiqui 

unes normes de dins de la societat? 

Si em demanes et puc donar la meva opinió, però no puc evitar no sentir-me 

legitimitat pel fet de no estar patint allò del que parlen. Això no vol dir, que el que 

diguin les persones afectades sigui la veritat absoluta. Crec que ha d’existir un debat, 

un consens. Això és la part bonica, que al final siguem capaços d’expressar les 

nostres idees les compartim o no i veure fins on podem arribar junts.  

 

- En les seves composicions de rap sol mantenir-se dins d’un cert límit? 

Conforme vaig creixent, observant el món i com aquest tracta a les figures públiques, 

vaig sentint més empatia per tot ésser humà i vaig tenint una major comprensió de 

tot allò que succeeix. El tema és que això és una postura que a nivell mediàtic no ven 

pràcticament res. De fet, això és teoria de la comunicació, allò que es ven es troba en 

el món dels extrems ja que és el que permet moure emocions i la manera amb què es 

pot connectar amb la gent. Aleshores, en trobar-me en un punt de tanta comprensió 

(que no m’agradaria que es confongués amb conformisme o acceptació) fa que pugui 

ser crític amb les coses que veig. En altres paraules, fa que pugui mostrar el meu 

conformisme d’una manera a través de la qual jo tingui clar que no podria ser objecte 

de censura. Però no pel fet d’estar autocensurant-me o per voler moderar el meu 

discurs, sinó perquè és fruit d’aquesta autocomprensió i d’entendre la quantitat de 

factors que existeixen en el món que porten a les persones a fer determinades coses.   
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7.2.3  Entrevista a Ricardo Dudda 

- Què entén pel concepte de “rap” i “poesia” que fa 

que es diferenciïn entre ells? 

Sóc força desconeixedor del tema, però sí que puc 

afirmar que sol haver-hi un missatge polític i sociològic 

més ample en el rap que en la poesia. De fet, ens ho pot 

evidenciar el propi origen cultural del rap, el qual 

mostra aquesta crítica a la societat, als 

convencionalismes,...Crec que sempre hi ha hagut, més 

que en la poesia, un compromís més polític. Per això, el 

rap tendeix més a involucrar-se en qüestions de 

controversia i polèmica. 

Imatge III 

- Considera el rap una evolució de la poesia? 

Sí, efectivament! De fet, el rap és una manera de baixar la poesia elitista al carrer, és 

a dir, és una poesia més democratizada: tracta els temes propers que afecten a la 

població. Això no obstant, no nego que la poesia pugui tenir un compromís polític, 

però el rap presenta aquest interés de poder iniciar una conversa entre les persones 

que viuen els problemes i aquests mateixos.  

 

- Què fa que un rapper es consideri un bon poeta? 

Des del meu punt de vista, crec que no depèn tant de les normes de la poesia clàssica, 

sinó de la capacitat que presenta de crear imatge poètiques que siguin artísticament 

belles. Que sigui capaç de crear imatges que puguin parlar-te de sentiments i 

sensacions, de la mateixa manera que la poesia clàssica ho aconseguia.  
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- Creu que el concepte de rap des del seu origen s’ha degradat en els últims anys 

o ha estat una evolució? 

Personalment crec que ha estat una evolució. És un dels gèneres que més ha intentat 

adaptar-se. Per exemple, tenint com a referència els rappers que conec dels anys 80 

com Wu-Tang Clan, es pot observar com tenien una estructura molt bàsica perquè 

era un estil molt nou. Actualment, en canvi, de la mateixa manera que va 

experimentar el rock durant molts anys, el rap està dins d’un procés 

d’experimentació: combinant-se amb el trap, el reggaeton,...S’està adaptant amb 

produccions més experimentals. Aleshores, crec que no s’està degradant, sinó que 

s’està elaborant i convertint-se en més entretingut i  estimulant, atès que s’està obrint 

a moltes més influències. Per mi, és en aquesta obertura, doncs, on hi ha la veritable 

maduració.  

 

- Podria ser que el llenguatge obscè del rap pugui haver estat una recuperació 

d’aquell usat pels membres de la generació Beat? 

Segurament sí. De fet, la Generació Beat pretenia trencar amb els esquemes de la 

societat, concretament el conservadorisme dels 50 i el tema de “Amèrica perfecte”. 

El rap presenta una característica força similar, ja que també suposa un canvi a 

l'estètica marcada i a les convencions. Per dir-ho d’alguna manera, els dos es 

consideren radicals, en el sentit que s’experimenta una alliberació sexual, moral,...El 

rap, però, també conté una altra part que és la de fer fortes crítiques contra els 

problemes socials. De fet, la Generació Beat era just la generació dels drets civils, de 

l’època de Martin Luther King, quan es volien establir els mateixos drets per a la 

població afroamericana. Per tant, és un fet que influencia molt perquè quan comença 

a sorgir el rap en els 80 es pren consciencia que les reivindicacions ja es feien moltes 

dècades enrere i que encara han de seguir lluitant per les mateixes.  
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- Tenint en compte que avui dia existeixen censures en el rap polític, per quin 

motiu creu que existeixen? 

Crec que el cas és molt diferent entre Estats Units i Espanya. Si ens centrem en 

Espanya, jo crec que el problema que hi ha és que en moltes ocasions la llibertat 

d’expressió i la llibertat creativa o artística presenta molt límits que personalment no 

entenc. Moltes d'aquestes repressions es fan pel fet de ferir a l'altra persona.Un bon 

exemple seria el cas de Valtònyc, el qual Acusat de ferir els sentiments de la corona. 

Tot i això, també hi ha altres casos de ferir sentiments religiosos, entre molts altres. 

Per tant, des del meu punt de vista crec que no haurien d’existir i és una opinió 

recolzada per molts jurístes i experts també. La idea que jo critiqui algun concepte 

ha d’estar protegit per la llibertat d’expressió, ja que en un país que presenta una 

democràcia lliberal es defensen aquests drets. Podriem dir, doncs, que hi ha aquesta 

mena de persecució perquè tenim una idea molt antiga de ferir els sentiments, 

d’ofendre. En altres paraules, tenim unes lleis que no estan adaptades a l’actualitat.  

 

- En què es diferencien el rap polític i la poesia de caràcter satiritzant anterior 

que fa que es censurin més les composicions de rap? 

Crec que es tracta d'una qüestió de la capacitat d'arribar a la gent. Al final, la poesia 

consistia en Ser un mètode de difusió de la paraula per una població més educada, 

més elitista. És a dir, la literatura i la poesia durant molts anys havia estat enfocada 

per a una classe social concreta, aquella de la burgesia i els aristòcrates. Per a la gran 

part de la població aquesta poesia, doncs, no podia ser accessible. Per això el rap 

prolifera tant entre les classes populars més baixes, ja que és l’únic mètode que 

sorgeix per representar-los a ells. Per aquest motiu, podem dir que és la 

democratització de la poesia ja que és una poesia propera al poble, i no només per 

aquelles classes que tenen el temps per poder invertir en la seva educació. Per 

consegüent, s’acaba arribant a una gran part de la població i els Governants, quan 

s'adonen de la gran importància que presenta, comencen a legislar en contra. Suposa 

una amenaça per a la seva ideologia ben arrelada i més avui en dia a causa de 

l’aparició de les reds socials, les quals permeten difondre missatges i que siguin 
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universals. Aquí, doncs, és on hi ha la diferència entre el rap i la poesia, en què el rap 

ha proliferat en una època on la seva internacionalització és més evident.  

 

- Segons Sòcrates el mal ús del llenguatge introdueix el mal en la nostra ànima. 

És a dir, parlar amb propietat i utilitzant els termes adequats és un requisit per 

poder accedir a la veritat. Tenint en compte això, podriem dir que el llenguatge 

majoritàriament denotatiu present en el rap fa que el missatge sigui més directe 

o menys elaborat? 

Crec que el missatge pot ser més evident, però això no això no implica que sigui 

menys elaborat. A vegades, allò més difícil del llenguatge és expressar idees 

complexes. El rap, per exemple, ho aconsegueix a través d’una major simplicitat. 

Però en general totes les expressions artístiques busquen descriure els conceptes 

abstractes d’una manera o una altra, i això no implica que deixin d’estar treballades. 

Per tant, alguna cosa que sembla molt poc elaborada pot ser que t’estigui descrivint 

aspectes molt complexos d’una manera més entenedora.  

 

- Considera el registre de les cançons de rap polític apropiat pel seu caràcter 

democratitzador com ha esmentat anteriorment? 

Sí, jo considero que és adequat perquè estem parlant d’expressions artístiques 

incloses dins d’un sistema democràtic. Per tant, hauria d’estar acceptat que existís 

aquest llenguatge sense tants filtres, ja que forma part de la nostra llibertat 

d’expressió. Per això, personalment afirmo que és apropiat i que s’ha de protegir, 

perquè d’aquesta manera també protegim a la nostra llibertat creativa.  

 

- Creu que existeixen límits morals avui dia que ens permeten diferenciar el bé 

del mal? 

El debat presenta moltes branques. En el cas concret de Valtònyc ho podem enfocar 

amb els debats de moralitat. En aquests es sol analitzar allò que pot arribar a ofendre 
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a una persona concretament i allò que pot arribar a ofendre el públic en general. Aquí 

el que importa és que hi ha moltes ocasions on no importa si alguna cosa afecta 

individualment, ja que interessa poder seguir mantenint i defensant la llibertat 

d’expressió. De fet, com he comentat anteriorment, deixant que existeixi l’expressió 

artística i creativa, els governs de caràcter democràtic s’enriqueixen molt més encara 

que censurant. Per tant, els límits que s’imposen actualment no són tant morals, sinó 

de llibertat d’expressió. Es qüestiona: Què és allò que podem arribar a considerar 

correcte mencionar en una cançó? On són els límits fins els quals podem arribar a 

parlar lliurement? 

A Estats Units d’Amèrica es sol parlar de la llibertat d’expressió tot dient que podem 

acceptar qualsevol discurs, sempre i quan aquest no inciti directament a la violència 

sobre un individu. Un bon exemple és aquell que diu que un no pot cridar en un teatre 

ple d’espectadors que hi ha foc, perquè l’efecte que tenen les teves paraules és que 

tota la gent reaccioni de manera desesperada i finalitzi en un caos. Tot i això, no és 

el mateix que en una cançó jo manifesti que tant de bo morís el President. Aquest 

últim cas hauria d’estar protegit per la llibertat d’expressió, ja que no estic dient 

expressament que tota la població agafi qualsevol arma i vagi a atacar al President. 

Per tant, personalment crec que quanta més llibertat d’expressió existeixi serà millor 

per al desenvolupament de la llibertat artística. Si tens la llibertat de dir allò que 

directament penses, la creativitat no es trobarà limitada i, per tant, serà major. No 

succeeix el mateix si estàs constantment pensant que no pots mencionar alguna cosa 

perquè pots arribar a ofendre a algú altre.  

 

- Llavors creu que aquests límits morals ens reprimeixen o ens ajuden a conviure 

amb una certa harmonia? 

Depèn. En algunes ocasions no es resol res aplicant censura. Imagina que sóc el fiscal 

que denuncia a Valtònyc. En fer-ho jo li estic donant una publicitat que per a la meva 

causa no em funciona, atès que l’estic convertint  en màrtir i víctima. A partir 

d’aquest moment, tothom el comença a conèixer. Si no li hagués denunciat 

segurament seria poc conegut. Moltes vegades, doncs, quan es censura des de l’Estat 

es dona una publicitat a l’acusat que va fins i tot en contra de qui denuncia. Encara 
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que amb la censura intentis evitar que s’extengui un missatge, únicament estàs fent 

que proliferi més perquè li dones publicitat. 

Des d’una altra perspectiva, considero que tampoc haurien d’existir les injuries a la 

corona per les quals se l’acusa. Són delictes molt antics que pertanyen a una època 

que segurament ni tan sols hi havia democràcia.  

 

- Si acceptem que existeixen uns límits morals en la societat que per instint ens 

indiquen què és correcte i què no, considera que dirigeixen la nostra conducta 

o reprimeixen la nostra llibertat? 

Aquí és on sempre ha estat el debat entre allò que es troba restringint les llibertats, 

però també el que és bo per la societat en general. Moltes vegades ens hem de moure 

en aquesta tensió i reservar-nos per a nosaltres mateixos alguna cosa per al correcte 

funcionament del col·lectiu, encara que vagi en contra de la nostra pròpia voluntat. 

Tot i això, des del meu punt de vista, contra menys límits millor. Després, 

evidentment, cada individu des de la seva responsabilitat cívica decideix realitzar una 

cosa o una altra. Però no hauria de ser l’Estat qui t’obliges a actuar dins d’un marc 

determinat.  

 

- Abans ha esmentat el tema de la llibertat, què és per vostè aquest concepte? 

La llibertat és com l’aire: no saps el que és fins que et falta. Un per descomptat creu 

que és lliure i, per tant, no sol aturar-se a pensar-ho. De la mateixa manera, un no 

decideix pensar conscinetment si està respirant o pestanyejant. Per tant, és una cosa 

que fins que no n’escasseges, no la coneixes. Això es pot veure amb la gent que viu 

en dictadures o fins i tot a un nivell més reduït com el Covid-19. Durant la quarantena 

ens hem adonat de lo important que és poder sortir el carrer quan et vingui de gust. 

Així, doncs, podríem dir que la llibertat és poder fer allò que no t’adones que estàs 

fent.  
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- D’acord amb Sòcrates una moral que es basa en valors emocionals relatius és 

una simple il·lusió. Coincideix amb la seva opinió? 

El tema de la moral és complexe perquè pots caure molt fàcilment en el relativisme. 

És a dir, en la qüestió de dir que cadascú presenta la seva opinió,...Evidentment, però, 

sí que hi ha qüestions que sí que són una moral que es construeix socialment i de la 

qual tots participem i estem d’acord. Sinó tot seria un caos. Llavors, jo crec que la 

moral es construeix en funció dels diversos sistemes de govern. En una democràcia 

es fa de manera deliberativa: es fa un debat públic i es comencen a arribar a consens, 

ja que no existeix un amoral abstracta i universal, tot depèn de la conversació pública 

i els valors de l’època.  

 

- Creu que és necessari fer un plantejament d’aquesta moral a través de l’ètica 

per poder marcar uns límits? 

Crec que es basa més en allò individual i col·lectiu. El que un pensa moralment 

correcte individualment ho ha de portar al pensament col·lectiu pel fet de viure en 

societat. És en aquesta ètica col·lectiva on es debat allò que és bo o és dolent. Sempre 

és com la sensació que existeix una moral individual, incompleta si no hi ha una 

comunicació amb lo col·lectiu, la que la moral que puguis tenir individualment ha de 

tenir en compte que es viu en societat. Per tant, si s’haguessin de crear lleis s’haurien 

de fer des del judici de l’ètica col·lectiva.  

 

- Llavors, l’individu presenta uns límits morals propis o que ha estat sotmès a 

aquest un cop s’ajunta amb els homes? 

Crec que inclús l’home més salvatge presenta una part racional. Si posem l’exemple 

d’un jove nascut en la selva veurem que no presenta tants límits morals, però tot i 

això hi ha alguna cosa innata que està integrada en el ésser humà. Sí que és veritat, 

però, que la moral individual no es pot completar absolutament si no es té en compte 

la moral pública. El debat que un presenta internament sobre allò bo o dolent, en 

moltes ocasions depèn també de lo col·lectiu. 
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- Si no es trobessin per escrits aquests límits (el més semblant avui dia és la 

Constitució), creu que seguiriem comportant-nos amb uns certs límits entre 

nosaltres, ja que és una cosa innata? 

Seria perillós, ja que moltes vegades necessitem ja no només la Constitució sinó 

Institucions que ens guiïn en el camí de la societat. Ha estat un aprenentatge de molts 

segles on hem pogut observar que la vida sense una pauta era una espècie de guerra 

civil constant.Quan apareixen ens indiquen que sempre existiran diversitats 

d’opinion, però que és necessari canalitzar el problema per tal de salvar el que es 

pugui. Aquí, doncs, és molt important el que deia per exemple l’autor anglès Thomas 

Hobbes, que afirmava que la vida previa a l’Estat era una selva i amb la creació 

d’Institucions es reconeixen les característiques humanes i es decideix canalitzar-les 

cap a lo racional. Aquí és on crec que evidentment és essencial que existeixin límits 

que estan fora de nosaltres, lluny d’allò que pensem o diem.  

 

- Aleshores, està afirmant que tot allò que s’afegeixi a l’estructura bàsica de 

l’home és imposar uns límits que no són naturals, sinó creats? És a dir, que 

l’home com que necessita viure en societat ha d’adaptar la seva moral a la del 

col·lectiu, però que qualsevol altre límit que sorgeixi després del consens 

col·lectiu ja és una limitació? 

Exacte. Ja no es tractaria d’una cosa innata, sinó de la construcció d’unes eines per a 

matar-nos entre nosaltres.  

 

- A continuació li llegiré alguns versos pels quals es va acusar al raper conegut 

com a Valtònyc (Josep Miquel Arenas Beltrán) per enaltiment del terrorisme, 

per calúmnies i injúries greus a la corona i amenaces no condicionals, i 

posteriorment li faré unes preguntes. 

Disc: Residus d’un poeta 

Tema 2: Deberían tener miedo: “Que tengan miedo joder. Que tengan miedo”; “Que 

tengan miedo como un guardia civil en Euskadi”; “Un pistoletazo en la frente de tu 

jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO”. 
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Què opina sobre la cançó en general sabent com és el llenguatge emprat? 

Jo el que crec és que en la Legislació espanyola existeix el dret a l’honor, el qual 

significa que com a individu o ciutadà si algú difama sobre tu en públic tens dret a 

denunciar i a justificar que ha afectat el seu honor públic. El que no hauria d’existir 

en una legislació és el dret a l’honor en què no et trobes atacant a un individu en 

concret sinó a un col·lectiu, per exemple als polítics en generals o a la Monarquia. 

Aquí és on el conflicte és més delicat perquè no existeix exactament una persona 

amb noms i cognoms que pugui sentir-se ofesa i que argumenti que, per exemple 

Valtònyc, ha dit en la seva lletra que l’haurien de matar. Un pot opinar qualsevol 

cosa sobre la lletra, però la qüestió és: Hauria l’Estat estar penalitzant a algú pel que 

diu? Opino que no, ja que existeix l’honor de les persones, però no el de una idea o 

col·lectiu abstracte.  

 

- A partir de la lectura d’aquests versos, troba raonable que s’imposi un límit que 

justifiqui la seva censura o conidera que la llibertat d’expressió consisteix en no 

presentar cap filtre ètic ja que és un dret que tot home ha de tenir?  

Crec que és un dret que tot  ciutadà d’una democràcia hauria de tenir el dret de poder 

expressar allò que sent sense cap filtre. La capacitat de poder expressar-se 

artísticament és un dret. De fet, hi ha un aspecte que m’agradaria remarcar i és que 

la llibertat d’expressió i artística gairebé existeix per defensar les veus que són més 

minoritàries. És a dir, la llei està protegint que els més perseguits i desprotegits 

puguin tenir veu per expressar i queixar-se de les seves injustícies si que ningú desde 

l’Estat el pugui replicar que aquest acte. La llibertat d’expressió, doncs, el que fa és 

defensar la llibertat dels febles per expressar-se, la del còmic que es riu del poder. 

Aquí és on hi resideix el valor de la llibertat d’expressió, ja que val igual per tothom 

però si algú que té molt poder i veu en el debat públic, evidentment sempre tindrà la 

capacitat de parlar. Llavors aquesta és la que dóna la capacitat a algú desfavorit, que 

no presenta els mateixos privilegis mostrar la seva opinió.  I o crec que és un dret 

constitucional i bàsic per a les democràcie sliberal poder anar a qui presenta el poder 

i dir expressar la seva disconformitat. Per tant, la llei hauria de protegir, encara que 

no coincideixi amb la seva opinió, el fet de queixar-se. 

El tema amb Valtònyc és que tothom es centra en mirar si el que expressa és correcte 

o no ho és. Per mi aquest no hauria de ser el debat. El debat seria si pot dir-ho. És a 
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dir, no és tan important el que diu, sinó el fet que ho pugui dir i ha de poder dir-ho i 

amb llibertat. 

- Llavors no podríem comparar el llenguatge denotatiu del rap amb el fet de 

cridar foc en un teatre? 

Clar, perquè en els versos que has llegit en cap moment està incitant a la violència 

contra un individu concret. En altres paraules, tot depèn de la capacitat d’acció i de 

que aquelles paraules puguin incitar a la violència contra un individu concret. A partir 

d’aquí qualsevol advocat de Valtònyc et pot justificar que les seves paraules no estan 

posant en perill a la democràcia, no posen en perill als polítics ni al sistema.  

 

- Per tant, una cançó que expressa temes amorosos hauria de tenir els mateixos 

drets que una que expressa polèmica i denuncia alguna situació o concepte? 

Efectivament. Des del meu punt de vista, l’Estat no hauria de fer de crític musical 

per determinar què és correcte i que no ho és. L’Estat ha d’apartar-se pel que fa a la 

creació artística, solament intervenir en casos molt exagerats, en qüestions on 

veritablement pugui haver-hi violència. Per exemple, les paraules d’un líder neonazi 

que estiguin especificament dient que s’ha de matar a un col·lectiu en concret, sí que 

és un perill perquè veus la acció.  

 

- En alguns versos Valtònyc sí que s’adreça directament a persones i incita a la 

violència. És comparable aquest atac a una persona concreta de la política amb 

un atac que podria fer a un col·lectiu que lluita per la causa del racisme? És a 

dir, si defensa que no hi hagi límits per a la crítica a la política, en aquest cas, 

també hauriem de defensar que no existissin cap als defensors de ideologies com 

el nazisme perquè també expressen una creença pròpia.  

El problema és que és un debat que s’ha d’anar mirant cas per cas concretament, i 

paraula per paraula. Però imaginem que Valtònyc diu que vol matar a un polític en 

concret, la persona atacada pot dir amb tot el seu dret que allò és una amenaça i 

denunciar. Aquí jo crec que el límit sí que ha d’existir perquè es tracta del dret a 

l’honor. El conflicte està quan en comptes de persones són institucions o el col·lectiu 

dels polítics. Aquí no existeix un dret a l’honor perquè es tracta d’una idea no 

tangible, no una persona en concret. Tot i això, sempre s’ha de mirar cas per cas en 

aquests casos.  
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Com a recomanació general, quant més àmplia sigui la llibertat per expressar-se, 

millor. D’aquesta manera ens assegurem que no només quedin vigents les idees que 

als dirigents del poder els interessa. El problema de Valtònyc, de fet, es troba amb la 

Llei mordaza, la qual va estar aprovada pel govern del PP en l’anterior legislatura i 

es persegueixen les expressions artístiques i de llibertat d’expressió  on s’ataquen els 

sentiments religiosos i a les Institucions. Molts jurístes creuen que és un equivocació 

perquè no pots defensar que la idea de la monarquia presenta els mateixos drets que 

una persona. Per tant, jo crec que el conflicte es troba en aquesta llei que està fent 

que es consideri “persona” una idea de poder.  

 

- Però si ho posem en un cas proper com el del racisme, podria considerar-se el 

mateix? 

Aquest és el debat. Crec que la persona hauria de tenir dret a dir-ho, una altra cosa 

és que se li hagi de donar la plataforma per fer-ho. Crec que en la societat hi ha 

persones suficientment madures com per poder dir si una persona mostra criteri propi 

o no, si planteja arguments racionals o no. Per tant, hi ha una diferència entre el que 

podria ser legal i el que moralment una societat pot determinar que és correcte o no. 

És el mateix que la diferència entre la moral i la llei, és a dir, podem tenir considerar 

que una cosa és legal però que no és moralment aprovable, i a l'inrevés. Per exemple, 

personalment les cançons de Valtònyc les considero ofensives, però tot i això 

respecte el dret a que les digui perquè crec que d’aquesta manera també s’estan 

protegint moltes altres llibertats. En una societat diversa la gent té moltíssimes 

opinions i aquí és on recau la bellesa de la democràcia i la seva llibertat d’expressió, 

que tot i presentar idees diverses som capaços de viure en societat.  

 

- Per tant, la importància no recau en què existeixin uns límits, sinó en què la gent 

que visualitzi o escolti el missatge sigui crítica si aquell missatge és correcte o 

no.  

Exactamente. Per això, crec que l’Estat no hauria d’intervenir en aquests casos, a no 

ser com hem dit abans si es tracta d’una amenaça explícita que ofengui l’honor d’una 

persona. Imagina que ara publiques un vídeo a Youtube exaltant aquest tipus de 

coses. En primer lloc, si l’Estat denuncia segurament li donaran més importància de 

la que té, s’infla un discurs que probablement és molt minoritari. I en segon lloc, 

sempre s’hauria de respectar allò que diu no estic d’acord amb el que dius, però sí 
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amb que ho diguis, perquè la societat és diversa. Si comencem a posar límits sobre 

els temes que tractar cada persona podrà argumentar que s’ofèn amb algun aspecte 

en concret. Lo important, no és censurar sinó que existeixi la conversació i que amb 

la maduresa de la societat es vagi determinat què és correcte i què no. Sempre i quan 

no hi hagi alguna cosa que estigui alterant o posant en perill la seguretat i integritat 

de la gent. El límit, doncs, és el grau de perill que poden arribar a posar a alguna 

persona a través de la paraula, el grau de violència que contenen. 

 

- Llavors, just en aquest cas en concret l’Estat sí que hauria d’intervenir com un 

jutge? 

No com un jutge, però sí luimitant d’alguna manera perquè presenta el rol de control 

de l’ordre públic. I evidentment, doncs, hi ha límits a la llibertat d’expressió perquè 

hi ha punts concrets on l’Estat ha d’intervenir, però com menys millor. No hauria de 

funcionar com a jutge i crític més enllà de l’ordre públic. 

 

- Creu que en el cas del rap haurien d’existir lleis més concretes que justifiquessin 

les condemnes? 

No, cada persona hauria de tenir la completa llibertat d’expressar-se dins dels termes 

expressats anteriorment sense cap mena de restriccions. Per tant, no, no hauria 

d’existir una llei concreta sobre què pot i no pot mencionar l’art. Aquí és on resideix 

l’atractiu.  

 

- Aleshores, com podriem establir un punt de referència? o no seria necessari? 

Crec que no, però aquí molta gent pot opinar el contrari i discrepar. Si mirem la 

història del nostre propi país podem veure que hem tingut una dictadura amb censura 

on la premsa no podia publicar tot allò que desitgés, havia de ser acceptada 

primerament per un censor. D’alguna manera, això ens ha ensenyat que com més 

àmplia sigui la llibertat d’expressió millor que no pas censurar. De fet, quan es 

censura es comença per poc i es va eixamplant.  

 

- De fet, al llarg de l’evolució de la Constitució Espanyola (1812-1978) s’ha anat 

modificant el dret a publicar lliurement en funció de qui es trobava en el poder. 

Creu que avui dia s’està realitzant el mateix? 
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Efectivament. El fet de imposar les idees d’un partit com a límits és la tentació de la 

política, inclús en les democràcies s’intenta reduir els efectes negatius contra el seu 

propi partit. El major problema en aquests dies és amb les xarxes socials. Les 

empreses que les dirigeixen limiten el que es diu i moltes vegades utilitzen un criteri 

no molt adequat. Per exemple, Instagram censurava constantment per l’aparició de 

mugrons (femenins sobretot) en imatges i les classificava de pornogràfiques. 

  

- Per tant, no estem parlant d’un replantejament de les lleis, sinó d’un 

replantejament de la ètica? 

Clar, jo crec que és més una qüestió ètica que de lleis. És un problema que ha 

d’admetre que forma part de la diversitat de les persones el que la gent s’expressi i 

tingui opinions diverses. Aquí recau la importància de la societat: admetre que és 

diversa i que sempre hi haurà gent que s’ofendrà, però això no significa que s’hagi 

de limitar el que es diu. És impossible determinar unes lleis a partir del que s’ofèn la 

gent.  

 

- En una entrevista que vaig realitzar a Arkano, em va justificar que la necessitat 

no es troba en la creació de lleis, ja que això implicaria limitar, sinó en invertir 

en una educació que formi a persones amb una gran capacitat crítica capaces 

de discernir entre el bé i el mal per si soles i, per tant, identificar quines coses 

són apropiades mencionar o no.  

Coincideix amb la seva opinió? 

Sí, completament. No depèn de les lleis, com hem dit abans, sinó de l’ètica. I aquesta 

només es construeix amb una educació que t’ensenyi la consciència crítica, la 

capacitat d’afirmar que un és suficientment racional com per no estar d’acord amb 

una cosa però defensar no censurar-la. Pots crear una resposta argumentada, ja sigui 

en forma de cançó, poema o el que sigui perquè estàs en el teu dret. Com a ciutadà i 

artista hauries de poder disposar de totes les eines per enfrontar-te a la seva ideologia 

creant una resposta, però no podem arribar a la idea de censurar perquè no estem 

d’acord. 

 

- Per tant, estaríem defensant un replantejament del sistema educatiu perquè 

també ensenya de manera dogmàtica i no amb un debat que permeti posar en 
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dubte allò afirmat i argumentar sobre raonaments vàlids per formar la teva 

resposta. 

Efectivament. Aquest és el principal problema, aprendre a educar sobre aquest 

valors. Perquè ensenyen coneixements, però no com actuar i afrontar davant dels 

debats que un es trobarà al llarg de la seva vida.  

- Creu que aquesta idea és factible o utòpica? 

És un pensament força utòpic, però al mateix temps s’ha de lluitar per això. 

Obviament no s’aconseguirà a resoldre el debat completament, però no ens hem de 

fer enrere per imaginar que és un objectiu molt abstracte. Pot ser no s’aconsegueix 

la utopia, però pel camí es fan avenços.  

 

- Serà factible la consciència comú d’allò apropiat  per mencionar sense la 

necessitat d’establir lleis? O la tendència natural que tenim per desvincular-nos 

d’allò preestablert ens impedirà aconseguir-ho? 

Crec que és una i de força impossible, però com he esmentat anteriorment es tracta 

d’una qüestió de seguir debatint. No hi ha una parada final en el debat, per tant hem 

d’apropar-nos a aquesta societat ideal donant petits passos endavant.  
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7.2.4  Entrevista a Ovidi Cobacho 

- D’acord amb la reial acadèmia 

espanyola el terme de poesia es pot 

descriure com un simple gènere literari 

o com una manifestació de la bellesa o el 

sentiment estètic a través de la paraula. 

Què és per vostè el concepte de poesia? 

En un altre llibre en aquest cas de 

Francisco Umbral (un escriptor no gaire 

aclamat perquè no és políticament 

correcte) parla de la metàfora. Explica que 

ha passat tota la vida fent metàfores i 

reivindica la poesia com la metàfora,           

        Imatge IV  

perquè la filosofia o la ciència és la il·luminació cap endins i la metàfora , i per 

extensió la poesia, és la foscor cap a fora. És a dir, la nostra identitat i el nostre món 

és una barreja entre allò que nosaltres aprenem i allò que nosaltres sentim i portem a 

dins. La poesia, per tant, per mi és una de les formes més subtils i més belles de fer 

encaixar el món amb la nostra realitat més íntima. I aquest coneixement del món es 

pot fer a través d’una via analítica (cosificant i classificant empírica i 

matemàticament ja que també tenim un cervell que encarna la nostra part racional) i 

simbòlica, que fa referència a la metàfora i la metàfora és la poesia. Per això, la 

grandesa de la poesia respecte a la ciència és que ens permet connectar amb la foscor, 

l’emoció, allò que ens fa humans. Aquell aspecte de l’home que no es pot traduir 

amb una fórmula matemàtica per molt que s’intenti. En canvi, la poesia sí que és 

capaç de fer-ho. Connecta amb la vida per la part de l’emoció de la mateixa manera 

que ho fa l’art, que és l’estètica. Aquesta estètica és la que conecta a través de la via 

de la sensibilitat. Aquí és on es troba la poesia a nivell escrit, i a nivell visual seria 

per exemple la pintura o l’escultura i a nivell sonor seria la música. Cada apartat de 

l’art presenta el seu quadre d’actuació, però lo important és que cada branca ens 

permet conectar la nostra essència emocional amb la realitat.  
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- Qui és capaç de fer poesia: només el que es considera poeta o la persona amb un 

pensament crític? 

Si la poesia és una creació artística, en aquest cas de l’àmbit literari, entenem que hi 

convergeixen tres elements. El primer d’ells seria la persona que decideix fer poesia. 

El segon és el propi text, però per a que esdevingui poesia cal que intervingui un 

tercer element que és un lector. Perquè si es fan versos i es llencen al desert, llavors 

deixa de tenir la qualitat de poesia, falta algú que ho reconegui. Perquè una poesia 

esdevingui un poema pròpiament es necessita algú que l’escrigui, que això tingui un 

resultat en forma de text, i cal també un lector. Qui és poeta? Doncs aquell que és 

capaç de traduir unes inquietuds, pensaments o emocions en un paper i que alhora hi 

hagi algú més que ho reconegui com a tal. Què succeeix molt sovint? Poden succeir 

tres coses: que una persona escrigui poesia com a teràpia i escrigui una poesia amb 

un codi tan hermètic que únicament el pot reconèixer l’autor i el text i deixa al marge 

al lector (Cosa que ha succeït molts cops al llarg de la història, per exemple 

reconeixent amb posterioritat a un artista); que sigui un poeta exitós, una persona 

capaç de traslladar les seves idees en un text i obtenir el reconeixement dels lectors; 

i el cas que un poeta escrigui un text per transmetre unes coses i al cap d’un temps 

una tercera persona agafa la composició i li dóna un ús totalment diferent o li dóna 

una lectura completament diferent també, fins al punt que no hi ha cap relació entre 

la idea inicial del poeta i la lectura actual (No és una comunicació directa, sinó una 

apropiació). 

Per tant, qui és poeta avui dia, doncs? És el mateix que succeeix amb l’artista. Qui 

és artista avui dia? Tothom que diu “jo sóc artista”? Si tothom és artista perquè ho 

diu, llavors el tot i el res és el mateix. Per tant, si tothom pot ser artista, ningú no ho 

és perquè si tots ho som  ja no hi ha un element de diferenciació. Així doncs, hi ha 

d’haver un reconeixement, es vulgui o no, social per reconèixer a un poeta. I aquest 

elements van variant amb els anys. En l’època del Barroc, per exemple, el bon poeta 

era aquell capaç de fer uns textos d’una forma elaborada, amb un domini i 

coneixement profund del llenguatge que, a més a més, traspués una bellesa. Avui en 

dia, el domini de l’habilitat per fer art s’ha deixat de banda, es considera més la idea.  
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Per tant, per a que hi hagi poesia es necessita una comunicació amb un receptor, sigui 

directa, indirecta, tardana, instantània,... 

 

- Creu que el rap presenta una mateixa finalitat o semblant a la de la poesia? 

Sent un gran desconeixedor d’aquest gènere musical,  crec que quan una persona 

afegeix música a un text poden passar dues coses: que el text s’enriqueixi o perdi. 

Entenc que una de les qualitats de la poesia és la musicalitat. Quan un poeta es 

planteja un poema no només es planteja la paraula i el significat, sinó que també la 

forma i aquesta està relacionada amb el ritme. Per tant., la poesia està pensada per 

ser declamada, no només llegida. Per això entenc que té una musicalitat pròpia. Quan 

a aquesta li afegeixes una altra música, suplentes la musicalitat pròpia de la poesia 

per una altra. Si aquesta música és molt elaborada iregida, pot ser que superi la propia 

musicalitat i faci una creació més bona. O que succeeixi el cas contrari. 

Tornant amb el tema del rap, jo entenc que és un concepte diferent: una cosa és la 

poesia despullada i l’altre el rap. Tot i això, que la música del rap tingui una vocació 

poètica o tingui una vocació literària? Pot ser, però ho desconec perquè hauria 

d’escoltar artistes. En el cas que presenti una vocació literària sense un registre 

culturista, sinó d’apropar-se pot ser que impliqui que el compositor també estigui 

creant un text literari. Però insisteixo, és diferent de la poesia  

 

- És l’impuls d’arribar a expressar-se que la poesia i rap presentin similituds? 

Crec que  tant en la poesia  com el rap o qualsevol altre gènere hi ha una intenció de 

comunicar. Entenc que en el rap com a forma musical i literària presenta una 

semblança amb els cantautors com en Serrat, el Sabina o el Llac, els quals tenen la 

finalitat de fer literatura i música. Per tant, es pot veure que hi ha un denominador 

comú en la poesia i en el propi rap, en aquest cas, que seria naturalment la de 

comunicar una sèrie de prendrà. Amb l’art en general pots comunicar una sèrie de 

idees, sentiments, emocions,... Un exemple seria “l’estaca de llac” que és un  cant 

clarament reivindicatiu, altres cançons del Serrat o del Sabina et parlen d’amor. Per 
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tant, el que han de convergir és la voluntat de transmetre un missatge i de fer-ho 

d’una forma artística, ja sigui literaria o literària musical.  

 

- En una entrevista que vaig fer al crític literari Ricardo Dudda em va comentar 

que segons la seva opinió el raper era el poeta del poble. Coincideix amb el seu 

punt de vista? 

Quina part del poble? Pablo Neruda era el poeta del poble també, García Lorca era 

el poeta del poble,...el mateix deiem de Llac, el Serrat o el Sabina. Llavors, en aquesta 

idea de poeta del poble l’entenc com aquell que fa una literatura propera a allò 

popular, amb una vocació sobretot d’arribar a la població. En aquest sentit, aleshores 

entenc que sí perquè la música del rap és una música popular. El rap, però, no esgota 

la poesia popular. Per tant, en comptes de dir que el raper és el poeta del poble 

hauriem de dir que és un raper del poble perquè entenc que hi ha moltes altres formes 

de fer poesia popular amb música o sense. És una poesia de tipus popular, com també 

ho són els cantautors. Segurament els rapers són per les generacions d’avui dia el que 

eren els cantautors per a les anteriors. Però reprenent el que deia, el rap no esgota 

tota la poesia popular tot i que tingui una gran importància avui dia.  

 

- Creu que pel seu caràcter popular el llenguatge del rap sol ser molt més 

denotatiu que no pas connotatiu? 

Segurament, ja que des de la meva perspectiva el rap és una música que busca 

interpelar, una comunicació molt directa amb l'oient. Pretén que el missatge arribi 

amb claredat i per això s’evita l’ús de molta sofisticació.  

- Tenint en compte que avui dia existeixen censures en les cançons de rap polític, 

per quin motiu creu que succeeixen? quina és la seva valoració sobre el tema? 

Encara que desconec força sobre quina és la realitat d’aquestes condemnes, sí que és 

cert que al llarg de la història l’art i la música concretament la censura ha existit 

sempre. No és una novetat. Per quin motiu ho han estat la música i l’art? Doncs pels 

motius que parlàvem al principi. El problema d’aquests conceptes és que conecten 



179 

l’ésser humà amb una realitat que és la emocional, amb la irracional. Una societat es 

basa en un conjunt de normes i de valors. És a dir, els éssers humans deixem de viure 

com bèsties individuals per la selva i ens ajuntem per viure en comunitat per millorar 

la nostra vida, fer-la més fàcil, més comfortable, poder tenir aliments,...Aquí es 

formen les primeres comunitats i es van formant les diferents cultures i 

organitzacions. Perquè una comunitat funcioni es necessiten un conjunt de normes 

que marquin i arbitrin quina és la relació entre els individus on tots complim amb 

unes obligacions per tenir uns drets, a tots se’ns han de garantir unes llibertats però 

per a que es garanteixin cal evitar que les llibertats individuals no trepitgin les 

llibertats individuals dels altres. En aquesta relació es marca una legislació, per això 

les lleis presenten aquesta funció principalment. El problema quin és? Que els homes 

no només ens movem per decisions racionals, sinó que també ho fem per impulsos 

de índole emocionals. I aquesta naturalesa ens mostra que el substantiu és l’animal i 

el racional és l’adjectiu. Llavors, hi ha una realitat animal que busca manifestar-se. I 

com ho fa? A través de la música i de l’art. Les lletres que les componen, de fet, ens 

parlen d’emocions.  

Llavors quin és el problema amb moltes de les lletres rapers i la censura? Sempre 

s’han censurat i sobretot amb la música, atès que és una de les vies més directes de 

comunicar amb la nostra part irracional. El llenguatge artístic que és capaç de 

conectar més ràpidament i més incisivament amb l’ànima humana és la música. La 

prova està en observar la gent de la teva edat i calcular quanta gent llegeix poesia, 

quanta gent visita museus, i comparar-ho amb quanta gent escolta música. Tothom 

escolta música, tothom la consumeix! Perquè és una cosa que va per vena, és directa. 

Pensa que fins i tot Plató i Aristòtil quan feien els seus llibres sobre el govern ideal i 

la política consideraven que la música, en els dos cases, té un rol importantíssim. I 

tots dos afirmaven que la música és un element essencial per poder equilibrar l’ànima 

i per l’educació dels joves, però compte que també pot ser molt perillosa. Plató afirma 

que hi ha un tipus de música que és corrosiva, aquella associada amb allò Dionisíac. 

Considera que aquesta concretament pot arrossegar a la gent i allunyar-la de la part 

racional i harmònica, apropant-la així cap a la part de la disbauxa. Aleshores, entenc 

que avui en dia si el rap és un estil musical que arriba a molta gent i que és capaç de 

connectar amb uns sectors amplis de la societat i una part del seu missatge colisiona 



180 

amb el conjunt de normes i de valors que la societat ha creat, aquí es pot trobar el 

problema de la censura. Un problema que no és exclusiu d’ara.  

 

- Abans de llegir alguns versos de Valtònyc pels quals se’l va condemnar, 

m’agradaria que donés la seva opinió sobre els límits morals. Creu que 

existeixen en la societat? 

No pot haver cap societat sense un codi ètic o moral perquè de lo contrari estariem 

usant la llei de la selva. Per poder viure en comunitat hi ha d’haver una sèrie de 

normes: uns límits i unes directrius. Això no obstant, perquè la comunitat perduri en 

el temps els límits i les directrius s’hauran de revisar constantment. Això ens portarà 

a veure que allò que era considerat un bé en una realitat determinada, al cap d’un 

temps el paradigma antic del bé no té valors algún, cal actualitzar-lo. El motiu és que 

la societat evoluciona i canvia. Per tant, naturalment es necessiten unes normes i una 

ètica a seguir conjuntament. Les normes i la ètica són un bé fonamental per a 

qualsevol societat. I és cert que qualsevol codi normatiu implicarà censura, perquè si 

tothom fa allò que li convé moltes vegades implicaria passar per sobre la llibertat 

dels altres. Per tant, han d’existir les lleis i la censura. Anomena-la com vulguis: 

repressió, contenció,...Però sempre voldrà dir el mateix, que no tothom pot fer 

sempre allò que desitgi, sinó que les actuacions dels ésser humans han d’estar 

limitades per un marc de convivència.  

De fet, què vol dir educar? Significa agafar a un nen petit i instruir-lo en aquell 

conjunt de valors i de normes necessàries per poder viure en societat, per tal que 

esdevingui un ciutadà d’acord amb els principis. I avui en dia com ens trobem? Jo 

tinc una visió molt cíclica. Eugeni d’Ors un cop va parlar d’art i va ser força criticat. 

Explicava que sempre hi havia una dinàmica en aquest: Un període clàssic on es 

valora allò conservador, harmònic, racional...que arribava a un esgotament i acabava 

donant lloc a un període d’explosió dels sentiments. Per exemple, primer trobem el 

Renaixement i seguidament Barroc. Avui en dia, la meva impressió és que, a nivell 

general estem vivint un canvi d'inèrcia. A nivell mundial hem vist que hem passat 

d’un període on funcionaven un conjunt de normes i valors i ara s’estan qüestionant. 

Què vull dir que estem en una etapa de qüestionament? Doncs que allò que fins ara 
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més o menys s’havia mantingut, ara comença a desvetllar dubtes sobre la seva 

efectivitat. En el cas espanyol s’està qüestionat tot: els límits de la llibertat, de 

l’educació, la monarquia, la transició,...Estem en un moment de revisar-ho tot, de 

qüestionar allò establert per crear alguna cosa nova. Però per a que sorgeixi alguna 

cosa nova hem de passar per aquest moment de trontoll com ho han viscut altres 

èpoques. Què vull dir amb tot això? Que hem viscut moltes etapes en la història ja 

per poder entendre que per poder viure en societat necessitem un codi ètic que es va 

qüestionant, causant així etapes de transició d’una estabilitat a un cert descontrol. És 

indispensable per poder viure en societat que existeixin, doncs. I què succeeix quan 

s’entra en el moment de qüestionament? Que els que es senten amenaçats reaccionen 

amb força per protegir allò que ja tenien establert. És com un cercle establert que 

quan es veu atacat, aquest conjunt de normes es contrau per repel·lir els efectes dels 

atacs. Quan aquests atacs ja s’han fet habituals, el cercle poc a poc s’eixample i ho 

incorpora dins de la normalitat. Fent que allò que abans era un motiu de disputa, ara 

ja es troba integrat dins del cercle i és acceptat. I això ha passat amb tot, des de la 

minifalda de les dones fins les músiques com el punk que era vist com “la movida 

madrileña” i una música antisistema.  

 

- Llavors ens hem de qüestionar qui és qui decideix l’amplada d’aquest cercle? 

És una idea general aprovada amb un consens entre la població o ja és aquí on 

depèn del govern de cada país? 

Qui exerceix la legislació? Naturalment el poder legislatiu i aquest depèn del tipus 

de govern que hi hagi. Però fixem-se en una cosa, un líder pot legislar durant un 

període de temps en contra del sentit popular, però no sempre perquè al final explota. 

Llavors, el cercle per tal que no vagi patint petites explosions ha d’estar conformat 

pel conjunt de valors d’una societat. Efectivament, el conjunt de valors, que és fruit 

de la propia interacció que hi ha i la necessitat humana d’anar ampliant per anar 

creant, porta a que hi hagi qüestionaments constants. A vegades hi ha qüestionaments 

on la qüestió s’enroca i és on es produeixen els conflictes més forts. En el cas concret 

de la música d’ara, si Valtònyc hagués fet els comentaris en un altre context 

possiblement s’haguessin tolerat. El cercle, per tant, el va eixamplant el conjunt de 

la societat. Per exemple, per molt que hi hagués una repressió molt forta durant 
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l’època de Franco, ell no hagués estat al poder tant temps si la majoria de la societat 

no l’hagués recolzat. El que vull dir és que, encara que va exercir una repressió es 

pot observar com part de la població estava cansada dels conlfictes que hi havien i 

volien una certa estabilitat, per això el van recolzar. Fins que el debat de la seva 

dictadura i els seus valors es van qüestionar tant que el cercle es va acabar 

eixamplant. Per tant, un poder pot marcar molt la dimensió del cercle o arribar a 

coartar-lo temporalment com a Venezuela, però segur segur que un govern no es 

sosté si no hi ha una bona part de la població que l’accepta. Per exemple, els francesos 

van acceptar uns valors fins al punt que van acabar tallant el cap al rei. Llavors, hem 

de diferenciar que hi ha un conjunt de normes i l’altra cosa és com s’aplica aquest 

conjunt de normes. Una cosa són les lleis i l’altra el sentit de l’aplicació, la tolerancia. 

Quan parlem del sentit de la tolerància no l’hem de confondre amb el d’igualtat. 

Tolerar és reconèixer que hi ha una supremacia que accepta una idea inferior, i 

igualtat és presentar idees que es troben al mateix nivell. Aleshores, jo estic 

convençut que molts cantautors en moments anteriors han fet lletres més contundents 

però que eren tolerables. Però en el moment en què es canvia el context i les 

Institucions de l’Estat que presenten el poder per exercir la tolerància respecte a les 

manifestacions es senten amenaçades, la seva reacció de tolerància seria molt menor 

respecte amb un altre context. Per tant, les lleis en un context poden ser totalment 

acceptables i en un altres parlen d’una acció per la qual series condemnat a mort.  

 

- Per tant, coincideix amb allò que va esmentar Sòcrates que una moral que es 

basa en valors emocionals relatius és una simple il·lusió? 

Primer de tot, establim la diferència entre ètica i moral. Per mi la ética seria una 

construcció filosòfica, el marc que ha de regular fredament la convivència de tots els 

subjectes d’una comunitat. La moral seria la vivència individual d’aquesta normativa 

ètica. En altres paraules, seria com  podem assimilar vivencialment aquestes normes. 

Per això, quan parlem de religió no parlem d'ètica, sinó de moral perquè es tracta 

d’una creença, i això és una vivència, una certesa viscuda. Per exemple, la llei de la 

gravetat no serà mai una vivència, és una llei. Però aquesta no la vius amb emoció. 

Per què les creences tenen més força que les lleis? perquè són una vivència. Per què 

des dels grups sobiranistes catalans constantment s’apel·la a la bandera? El discurs 
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que fan sí que presenta una part racional i elavorada, però busquen cridar l’atenció 

de la part racional. Ho fan perquè som animals abans que racionals i això vol dir que 

ens movem per l’emoció. Per tant, la vivència, la creença té més força. Aleshores, 

podem dir que conectar aquesta ètica amb l’emoció és la moral. 

Per tant, reprenent la pregunta, podem afirmar que dir que el marc normatiu ha de 

derivar només de l’experiència emocional, és a dir, que lo emocional sigui allò que 

marca la pauta de la relació humana seria tornar a l’animalisme, abandonar l’adjectiu 

racionalista propi dels homes. Tot i això, és impossible sostenir un marc ètic sense la 

part emocional. Per exemple, si jo entro a un aula i intento aplicar en els meus 

alumnes un mètode i no conecto amb ells, tard o d'hora no podré fer classe. Per tant, 

qualsevol marc ètic ha de contemplar la dimensió emocional. Si un marc ètic vol 

esdevenir eficaç, ha d’esdevenir moral, és a dir, la gent ha de poder assimilar el 

discurs ètic. Si no se’l fa seu el marc ètic no funcionarà. Perquè funcioni, ha d’estar 

basat en els aspectes ètics, no només en els desitjos individuals. En aquest moment, 

és quan cada individu agafa l’animal que té dins i l’introdueix en un marc ètic per tal 

de conviure socialment, sinó sortirien les bèsties. Quan es perd el marc ètic surt 

l’animal. Per això en les guerres es viuen els desastres tan grans. Els soldats queden 

afectats per la part animal i salvatge que té l’home dins, des de les violacions fins el 

fet de matar. Llavors, si nosaltres deixem que aquesta part animal flueixi i surti 

directament sense cap filtre del nostre interior ens instal·lem en el món del salvatge. 

Per tant, és impossible una societat únicament emocional, però tampoc és factible 

una societat sense que les regulacions atenguin la realitat emotiva.  

Aleshores, si decidim solidaritzar-nos amb el Valtònyc i el vocabulari i les expression 

obscenes que expressa, llavors si jo vull dir el mateix respecte a les dones, em serà 

tolerat? O em diran que faig violència masclista? Llavors què passa? Que alguns que 

defensen la causa de Valtònyc són els que després volen aplicar una censura més 

forta amb qualsevol comentari que pugui ser catalogat de misogin. Llavors, si volem 

llibertat el debat és ampli. És aquí on ens hem de qüestionar quins són els límits de 

la llibertat. El que no pot ser és aplivcar llibertat per el que a algú li interessa.  

Per tant, el debat de Valtònyc és doble perquè es compon d’un que ens diu si hi ha 

d’haver censura o no, i un altre que és quines conseqüències ha de tenir aquesta 

censura. És a dir, la reprimenda que se li apliqui ha de ser presó? Això és un altre 
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cas. Les censures han de ser proporcionades. No és el mateix que robis un paquet de 

xiclets al supermercat i et piquin els dits que que et tallin directament la mà. En tots 

dos casos es parla d’una repressió, però el tema ja no és si s’ha de fer o no (que des 

del meu punt de vista sí que hi ha d’haver una correcció) sinó quin ha de ser el grau 

de la conseqüència.  

 

- A continuació li llegiré alguns versos pels quals es va acusar al raper conegut 

com a Valtònyc (Josep Miquel Arenas Beltrán) per enaltiment del terrorisme, 

per calúmnies i injúries greus a la corona i amenaces no condicionals, i 

posteriorment li faré unes preguntes. 

Disc: Residus d’un poeta 

Tema 1: Circo Balear: “llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos 

en el palacio del Borbón, kalashnikov”, “le arrancaré la arteria y todo lo que haga 

falta”, “queremos la muerte para todos estos cerdos”.  

Tema 2: Deberían tener miedo: “Que tengan miedo joder. Que tengan miedo”; “Que 

tengan miedo como un guardia civil en Euskadi”; “Un pistoletazo en la frente de tu 

jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO”. 

Tenint en compte aquest versos, creu que és necessari el límit? 

Si enlloc del Borbó parlessin d’una dona o d’un col·lectiu feminista, fa falta el límit 

en la mateixa mesura. Si considerem que el que ha dit és acceptable pel Borbó també 

ho haurà de ser quan es refereixi a un col·lectiu de dones. Si aquestes qualificacions 

i desitjos vers la figura de la Corona són acceptables en qualsevol altre àmbit, llavors 

no hi ha problema. Però en el moment en què no s’accepta aplicar-ho de manera 

selectiva, llavors no és justícia. Per mi, depèn del model de societat que vulguem. El 

que no es pot acceptar és que no es censuri aquesta lletra quan es refereix al Monarca 

i que sí que es faci quan em refereixo a un altre col·lectiu com el feminista.  

El tema es complica quan entrem en el debat de l’art. Els límits de la llibertat 

d’expressió on són? Per mi, jo crec que estan en l’ofensa directa amb l’altre, amb un 

atac directe. Jo puc criticar el feminisme, la Corona, la religió,...Però entre ser crític 

amb els valors que representa el feminisme i la Corona,i  amb l’estament religiós o 

el Bisbes. no té res a veure amb atacar a una persona per les seves creences, amb 

atacar a les dones per pertànyer al grup feminista, o amb atacar a un rei en concret. 

Que jo critiqui no vol dir que tingui dret a ridiculitzar o atacar. En el punt on es passa 



185 

d’opinar a atacar, es sobrepasen uns límits perquè estàs vulnerant la llibertat d’una 

altra persona, estàs atacant les creences i l’univers vivencial d’aquella persona s’està 

veient colisionat. Quan jo ataco l’univers de valors a una persona estic fent una 

agressió a aquest conjunt. Per tant, per mi aquí sí que hi ha d’haver un límit. Un té 

llibertat per defensar el que desitja, criticar tot allò que no coincideixi amb la seva 

opinió, però aquesta opinió no ha d’implicar una desqualificació  ni una humiliació 

cap a les persones que sí que reconeixen aquells valors. El que no puc expressar és 

“tots els monàrquics són uns fills de puts, uns inútils i uns analfabets”. Però sí que 

puc dir que la Corona és un estament desfasat, que els que la representen estan plens 

de descrèdit, treure a compte el que no m’ha agradat d’un rei o un altre, perquè no es 

tracta d’un insult. Això sí, en el moment en què atacar directament a una persona es 

tracta d’un insult i no una opinió argumentada. I com a insult, estàs vulnerant una 

llibertat i això hauria de tenir conseqüències. Tanmateix, no si val usar l’excusa d’allò 

artístic. Molt sovint s’ha dit que l’art justifica qualsevol expressió. Però l’art ha sigut 

tant transgressor com no ho ha sigut. Avui un art que faci apologia del feminisme no 

és transgressor, és institucionalista perquè és una tendència ara. O un art que faci 

promoció del reciclatge o d’un món més just es troba dins d’allò políticament 

correcte. Però no diguem que l’art és transgressió únicament. L’art és l’expressió dels 

sentits, del sentir i pensar d’un artista o un col·lectiu que s’identifica amb una obra. 

L’objectiu primordial de l’art no és sempre ser reivindicatiu i enderrocar un règim. 

Ara bé, una part de l’art s’ha utilitzat per aquesta funció. Però, personalment crec que 

l’art no escapa aquests límits de la censura. Perquè estariem dient que no puc dir-li 

verbalment al rei que el mataré, que és un fill de puta i li arrancaré l’arteria, però si 

ho poso en ritme de rap, tocant el piano o dins d’un quadre llavors ja sí que ho puc 

expressar. I el mateix amb qualsevol altre col·lectiu. Llavors, també estariem entrant 

en el conflicte de què és el que es considera art o no. Perquè si tothom posant una 

forma melòdica pot expressar alguna cosa que no és èticament correcta dins dels 

valors d’una societat, llavors tot seria art. No, els límits de la censura han de ser 

aplicables per tothom, siguis artista, monarca o metge. Aleshores, estem dient que el 

límit ha d’existir en l’atac directe a una persona. Això sí, aquests han d’estar molt 

acurats i, sobretot, la conseqüència sobre el qui vulnera els límits ha de ser molt 

proporcional o molt ben estudiat. No és el mateix que un home maltracti físicament 

a una dona, que vegi a una dona pel carrer i la comenci a increpar. Els dos casos són 

censurables, però la proporció no és la mateixa per això el càstig ha de ser 
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proporcional igualment. Entrant en el cas de Valtònyc, sí que és censurable allò que 

diu perquè ataca directament a la llibertat d’algunes persones, però el càstig també 

hauria de ser proporcional.  

Per tant, des del meu punt de vista personal hauria d’haver-hi aquesta censura, però 

com a ciutadà estic disposat a un debat. Llavors, si no ha de ser censurable que no ho 

sigui per qualsevol atac a un col·lectiu perquè és el mateix canviar la figura del Borbó 

per una persona heterosexual, de raça afroamericana,... El que no es pot acceptar és 

això, que sigui censurable per la Corona però per qualsevol altre col·lectiu.  

 

- Llavors entrariem també en el debat de si hem de censurar les cançons de la 

música reggaetón, les quals majoritàriament contenen un missatge masclista.  

Efectivament. Els debats dels límits no acabaran mai. Els límits sempre estan 

relacionats quan parlem d’aquella part huaman que és l’emocional. El que és evident 

és que quan una persona ataca la corona espanyola en aquests termes, generalment 

no és un atac fred, discursiu i lògic sinó que es basa en una vivència, un fet vivencial 

profund que porta a rebutjar-ho d’una manera emocional. Llavors, les lletres de les 

cançons parlem de la part emocional. Per això, hem de ser molt fins alhora de posar 

els límits perquè hem de tenir en compte que la gent necessita treure la seva part 

animal.  

Hi ha un llibre de Sigmund Freud anomenat “El malestar en  la cultura” que tracta 

tots aquests aspectes. Ell reconeix que l’ésser humà està governat per uns impulsos 

(sexuals, agressius, d’identitat,..) que s’han de sublimar en comportament per poder 

viure en societat, en convencions. Molta gent projecta aquesta part animal parlant. 

Molts cops ens ha passat de tornar a casa després d’un dia llarg i descarregar la nostra 

ira a la persona que ens pregunta com estem. Qui no ha desitjat pegar a algú en algún 

moment? Però no ho fem, en la majoria de casos, perquè som conscients que vivim 

en una comunitat. Per tant, hem de buscar la manera de canalitzar aquesta energia 

emocional. Aleshores, la música és una manera de fer-ho. Per això hem d’entendre 

que no podem anar censurant tot allò no considerat políticament correcte. Com a 

feres necessitem expressar-nos i sentir-nos identificats amb expressions dels altres. 

De fet, quan escoltem una cançó ho fem perquè creiem que ens representa, fem el 

discurs d’un altre nostre i això ajuda a alimentar la nostra part animal. Per tant, hem 

de buscar alternatives per  analitzar la nostra part animal com la música, la poesia, 

l’esport,...Tot i això, quins són els límits d’aquesta expressió?  
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El tema de Valtònyc preocupa perquè el missatge que diu si no sigués compartit per 

ningú ja hi hauria una censura social automàtica, però sí que ho és. I per tant, s’intenta 

tallar l'altaveu perquè una part de la censura social no hi és. El tema, doncs, està en 

què pot ser en la forma que expressa la seva idea no s’ha de tolerar, però el missatge 

que transmet és compartit per molta gent. Succeeix el mateix amb el reggaetón. 

Llavors què hem d’esperar? que intervingui la censura o que existeixi l’autocensura? 

Fins a on hem de deixar  que actui la censura social o fins a on ha d’intervenir l’Estat 

perquè sobrepassa unes línies? En qualsevol cas, el debat sempre estarà viu. Però  

hem d’establir un criteri que sigui uniforme: si el que expressa el Valtònyc no es 

tolera, tampoc s’haurà de poder tolerar si es posa una base diferent sigui reggaeton o 

sigui música clàssica, ni tampoc el que expressi algú en contra d’un altre col·lectiu 

com el feminista. Però hem d’estar atents perquè això ens pot portar a alguna cosa 

similar al que va succeir durant la quarantena: que per tot el moviment en contra del 

racisme que va haver-hi a Estats Units, Netflix va treure del seu programa de 

pel·lícules “lo que el viento se llevó” perquè hi havia una noia afroamericana esclava 

i, per tant, es considerava apologia al racisme. Però s’ha de veure amb els ulls d’una 

altra època en la qual es troba ambientada, sent conscient que avui dia no es tolera 

aquest tipus de situació. Perquè, per exemple, creus que el que va dir Valtònyc seria 

acceptat en l’època de la monarquia absoluta? Naturalment que no, l’haguessin tallat 

el coll.  

Per tant, el debat està viu avui dia, però sobre els acords d’aquest debat no podem 

jutjar el passat. No podem jutjar allò succeït sobre aquest paràmetres, ja que aquests 

són els vàlids per avui. Per un demà ja no ho seran, de la mateixa manera que tampoc 

li corresponen al passat.  

 

 

- En una entrevista que vaig realizar a Ricardo Dudda em va posar un exemple 

sobre la censura que consistia en imaginar estar en un teatre i  comparar una 

situació en què algú s’aixeca i crida foc  amb una altra on algú s'aixeca i diu que 

tant de bo hi hagués foc. Ho deia per justificar que els límits no haurien d’exisitir 

fins que no s’ataca a una persona en concret com seria dir foc, però aquí és on 

hi ha el conflicte esmentat anteriorment que encara que no t’adrecis a una 

persona determinada succeïria el mateix si es tractés d’un col·lectiu.  
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Crec que el tema concret és com aconseguir definir clarament o estipular clarament 

quan una opinió passa a ser una ofensa, un insult. Que no estigui permès estigmatizar  

la raça negra o els col·lectiu gais, no vol dir que un no pugui tenir dret a opinar res 

que no sigui favorable als col·lectius anteriors. Una persona ha de tenir dret a 

argumentar en contra fins i tot dels grups col·lectius més vulnerables com es 

considera el feminista. Aquest seria el límit de quan una censura es converteix en una 

dictadura, quan un no pot opinar. La qüestió seria aconseguir poder opinar sobre 

qualsevol aspecte i sobre qualsevol col·lectiu, sense que pel fet d’opinar s’impliqui 

atacar o colisionar directament a la identitat d’aquests col·lectius. Aquí és molt difícil 

legislar perquè la diferència és molt fina. Però el que sí que és evident és que el dret 

a opinar l’ha de tenir tothom i, per tant, no han d’existir els temes tabús perquè llavors 

estem condicionant l’expressió de la nostra opinió a un cert marc. És el mateix que 

deia Voltaire, penso totalment el contrari a tú, però per sobre de tot defensaré el dret 

a que tu pugui opinar el que tu opines. El problema està quan l’opinió consisteix en 

la desqualificació, aleshores ja no seria opinió sinó atac. Tot i això descalificar no 

significa donar uns raonaments que volen desacreditar argumentalment i 

racionalment allò que expresses, sinó que van a un atac emotiu i visceral. Aquí està 

el tema, quan l’atac passa a l’esfera de l’emoció i deixa de banda la raó.  

Per tant, des del meu punt de vista, han d’existir uns límits a l’hora de la llibertat 

d’expressar-se i actuar. Insisteixo aquí, ja que moltes vegades s’ha dit que el límit ha 

d’estar en l’acció, però l’opinió ha de ser lliure. Però a vegades allò que es diu pot 

ser més dolorós que no pas l’acció.  

 

 

 

- Llavors, per poder marcar un punt de referència que justifiqués les sentències 

hauriem de concretar en quin moment es pasa de l’opinió a l’insult o atac. 

Aquest fet s’aconseguiria amb la formulació d’una llei?  

Desconec la sentència, però és evident que hauria d’estar fonamentada en dos 

aspectes: una que seria el fet de si aquesta sentència condemna o no els fets que es 

jutgen, i la segona seria que en el cas de condemna quines serien les penes que 

s’apliquen. Aleshores, en el cas del Valtònyc podria entendre com a ciutadà profà en 

termes legislatius que les desqualificacions que fa són de caràcter atacant, ja que estàs 

intentant fer que una persona tingui por. No està donant cap argument, ni està fent 
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un judici crític sobre la seva pròpia “opinió”, sinó que està fent un crit, una apel·lació 

cap a l’odi o cap a l’atac. Jo puc ser molt crític amb el tema de la Independència o 

amb l’Estat Espanyol, però que sigui crític a que cridi a l’odi cap a Espanya, o que 

sigui crític contra el procés sobiranista a que cridi ca l’odi contra el procés sobiranista 

és molt diferent. Els límits són aquests. Per exemple, Valle Inclán en “Luces de 

Bohemia” fa una crítica molt corrosiva a Espanya inigualable i no és censurable 

perquè es tracta d’una crítica argumentada. És el que es coneix per esperpisme, 

col·loca el mirall sobre la societat espanyola d’aquella època i la deforma fins a 

arribar a l’absurd. Per tant, no és fruit de censura perquè s’encarrega de mostrar la 

realitat sota un prisma concret. Que un denunciï la manera d’actuar de la Corona és 

molt diferent a cridar contra l’odi a un rei o a un col·lectiu. Per tant, podem 

diferenciar entre parés i opinions. Un paré és parlar sobre un tema sense haver-se 

documentat. Una opinió és aquell paré format, allò que una persona expressa un cop 

s’ha informat i ha sigut capaç de crear un discurs racional sobre això. Per això la 

opinió raonada ha de ser lliure, el problema està amb la desqualificació gratuïta. Un 

atac que pot estar fonamentat en una visió, però que no s’expressa en forma d’opinió. 

De les paraules de Valtònyc anteriors no traspua una crítica a la Corona, sinó una 

cosificació d’aquesta com a un objecte a destruir. I encara que sempre hi haurà casos 

que causin un cert dubte, el del Valtònyc no n’és un. Ara bé, em poden semblar lletres 

censurables, però que tinguin una pena de presó em sembla un despropòsit 

monumental.  

 

 

 

- En una entrevista que vaig realitzar a Arkano, em va justificar molt 

raonadament que la necessitat no es troba en la creació de lleis, ja que això 

implicaria limitar, sinó en invertir en una educació que formi a persones amb 

una gran capacitat crítica capaces de discernir entre allò que és ètic i allò que 

no ho és per si soles i, per tant, identificar quines coses són apropiades 

mencionar o no. Creu que fomentar aquest tipus d’educació podria ajudar a 

que la societat tingués una actitud crítica o crearia una societat que establiria 

com a límit la seva opinió?  

És impossible educar una societat amb esperit crític sense unes normes. Educar vol 

dir inserir en l'ésser humà tota una sèrie de normes i de valors que li permetin 
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gestionar la seva animalitat. Per tant, si no existeix un marc ètic no es pot educar 

perquè en virtut de què eduques. Per poder haver-hi una educació primer hi ha 

d’haver un conjunt de normes, les quals es formulen amb lleis que defineixen les 

normes i què passa si no es cumpleixen. Si no hi ha educació estem dins de la teoria 

del bon salvatge, que cadascú sobrevisqui com vulgui. Eliminem allò racional i 

siguem animals independents. Per exemple, si a tú ningú t’ensenya una llengua quin 

idioma parlaràs? Com podem educar sense lleis, llavors? Et puc ensenyar a parlar 

català sense que hi hagi lleis de funcionament d’un idioma? Sense gramàtica, sense 

lèxic i sintàxis com aprendràs aquest idioma si no l’estructures? Una societat, per 

tant, no pot existir sense normes. Això sí, el repte on és? El repte està en com aquest 

conjunt de normes, que sempre seran revisables, s’impregnen en la societat. Una 

solució per a que la gent les acati cegament seria introduir un model educatiu 

dogmàtic i impositiu. I una altra seria formar-te amb unes normes respecte les quals 

puguis mantenir un discurs crític. És a dir, que siguis capaç d’interioritzar les normes, 

però que aquestes a causa de la nostra educació estiguin sent modificades 

constantment.  

Reprenent l’ideal del raper, li he de contestar tot dient que una educació no existeix 

sense normes. Quan una societat estigui educada, per tant, els valors que tindrà seran 

fruit d’unes normes que han estat interioritzades. Ningú no neix amb normes de la 

mateixa manera que ningú no neix parlant una llengua. Per tant, l’objectiu de les 

societats democràtiques i liberals és que els ciutadans siguem capaços d’interioritzar 

aquestes normes i  que a través de l’exercici d’aquestes normes siguem capaços 

d’autoregular-nos sense que la pressió de la censura hagi de ser tan forta. La persona 

més cívica, doncs, serà aquella que millor ha interioritzat les normes i és capaç 

d’actuar i gestionar els seus sentiments de la millor manera d’acord amb les lleis 

establertes. Aquella que és capaç de fer tot això sense necessitar un recordatori o un 

marc legal que constantment li vagi reprimint les accions és el ciutadà ideal.  Es 

tracta, doncs, d’assimilar les lleis i gestionar la teva part animal en funció d’aquestes. 

Aquesta és la màxima aspiració, a part de la d’anar modulant el marc normatiu perquè 

hi ha lleis que experimenten un desgast. La llei deixarà de ser vàlida quan no s'adeqüi 

a la realitat social i, per tant, s’haurà de modificar. 

Quina és la recepta per eliminar la censura, doncs? Perquè la pressió de la censura 

sigui menor és necessita més educació. Però per a que hi hagi més educació també 

han d’existir unes normes. No es pot educar sense normes, ni aprendre un idioma 
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sense una gramàtica. Això sí, et podran ensenyar l’idioma, però si ets una persona 

inquieta i creativa tu mateixa començaràs a generar nous neologismes, ampliaràs els 

horitzons de l’idioma sense deixar de parlar correctament. Aniràs afegint nous 

conceptes fora del marc normatiu, però no ho faràs per ignorància ni perquè no saps 

construir bé, sinó perquè voluntàriament voldràs expressar aspectes de diverses 

formes. Això que passa amb la llengua, passa amb les normes socials.  

En resum, si no volem censura hi ha d’haver autocensura. En el moment en què la 

persona sigui capaç de discernir entre el que és correcte i el que no en cada context i 

no necessiti una norma mare que li digui, vol dir que tothom haurà assimilat la norma 

mare. Això voldria dir que si les lleis serveixen per modular la nostra animalitat, els 

homes hauriem de tenir una autocensura molt clara. Perquè no hi hagi censura 

exterior, doncs, hem d’haver interioritzat les lleis. És el mateix que anar en bicicleta, 

per poder anar sense les dues rodes de suport primer has hagut d'aprendre com anar 

amb aquestes i entendre com funciona anar en bicicleta. Com s’arregla aquest 

problema? Amb l’educació, però en compte, quin tipus d’educació? Aquella crítica 

o dogmàtica, la qual consisteix en implantar unes normes perquè sí? La ideal és 

aquella que permet als homes actuar de manera lliure i amb criteri, la qual és la més 

difícil. Això seria el superhome de Nietzche, ja que es tractaria de l’home que no 

s’agafa a qualsevol idea com a base perquè en cada moment és capaç de construir els 

seus valors d’acord amb el seu raonament i la seva equitat. Això vol dir, que la teva 

pròpia actuació l’estàs posant a prova i reflexionant. Vol dir que la part racional està 

viva, sense comprar un pack que et diu com actuar en cada moment com les religions. 

Constantment construeixes el marc ètic i l’adeqües a la realitat. Això vol dir tenir un 

esperit crític, però és molt complexe fer que encaixi amb el de tothom.  Serà molt 

difícil trobar, doncs, un bé consensuat per tothom si tothom s’ho qüestiona tot. Això 

no obstant, s’ha de dir que l’educació és fonamental per la convivència. I el seu repte 

és fer que els alumnes aprenguin a gestionar les vivències personals amb el marc 

comú de manera autònoma. Per tant, és essencial per fer veure que malgrat hi hagin 

unes normes donades en un moment determinat els éssers humans hem de saber 

conviure amb aquest sense que ens ofegui la nostra individualitat i entenent que la 

riquesa es troba en que tu puguis pensar A i jo pugui pensar B. Per tant, la valor no 

seria arribar a acordar allò que està bé i què està malament sinó precisament el 

contrari,  aprendre a conviure amb punts de viure i sensibilitats diferents i malgrat de 

tenir aquesta diversitat ser capaços de determinar un marc de convivència. Això, 
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només ho ofereix l’educació, concretament la crítica perquè la dogmàtica i 

impositiva no es contempla el que cada individu sent. L’objectiu no és implementar 

una única ètica, sinó enriquier-la amb una pluralitat de sensibilitats, que no facin 

incompatible la convivència. Però per educar es necessiten unes normes, encara que 

sigui per modificar-les després  

 

- En conclusió podem observar que existeixen uns paral·lelismes entre diversos 

conceptes. Per exemple, el terme de societat necessita unes normes i un sistema 

educatiu que permeti fonamentar l’esperit crític. De la mateixa manera succeeix 

amb les llengües, la poesia, el rap i el propi home.  

Efectivament. El repte, doncs, consisteix en adequar les normes a cada moment i 

també amb el propi sentiment humà. Per tant, educar de manera crítica es farà a partir 

d’unes normes i tenint en compte una sensibilitat que ens permetrà adequar les 

normes en un futur per a que siguin vàlides amb les necessitats de cada moment.   
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7.2.5  Entrevista a Rafael Lechowski 

- D’acord amb la RAE, el terme de “poesia” es pot 

descriure com una manifestació de la bellesa o del 

sentiment estètic a través de la paraula, o com un 

simple gènere literari. Què és per vostè la poesia? 

És solament un gènere literari amb una forma 

concreta, una bellesa present en les coses 

mundanes però ocultes a la visió de l’ignorant, o 

bé una barreja d’aquests aspectes? 

      

         Imatge V 

El problema sorgeix amb l’aparició de la indústria, ja que es dedica a catalogar y 

determinar els conceptes més abstractes. Els etiqueta i, per consegüent, estripa el seu 

veritable contingut, deixant només l’envoltori. Per això, per mi la poesia és una de 

les expressions més antigues de l’ésser humà i que està relacionada amb una 

expressió espiritual i ancestral. Malgrat tot, la indústria agafa el seu veritable sentit i 

el redueix a un aspecte insignificant. Conseqüentment, avui dia circula molta poesia 

que només es centra en la forma i oblida la seva autenticitat i essència. També hi ha 

molta pseudopoesia avui dia. És a dir, estanteries plenes de llibres de joves que han 

escrit més del que han llegit, que s’han aferrat a un concepte de poesia d’una corrent 

i també han perdut la visió formal del seu concepte. 

 

- Llavors podriem afirmar que “poesia” inclou sentiment i estructura que va 

variant al llarg dels anys? 

Crec que la forma no és tan important com pensàvem que era. Anteriorment la 

valoràvem molt perquè teníem una imatge d’ella essencial reflexada en els clàssics. 

Però avui dia hem vist que la poesia és un aspecte més abstracte. La poesia està 

relacionada amb l’essència, no tant la forma. Pots escriure un sonet i que tingui 

menys de poesia que el que realment presenta una imatge vital o una unió de dues 

paraules que no es troben relacionades entre elles. Pot ser que aquesta última idea 
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tingui una expressió més poètica que aquella que segueix una estructura rígida. Per 

tant, la poesia és més la necessitat de l’ésser humà d’expressar alguna cosa que no es 

troba en la quotidianitat del llenguatge. 

 

-  Aleshores, tothom pot ser poeta? 

La poesia es troba en totes les coses, ja que es tracta d’un crit ancestral. I forma part 

de l’exercici de la mirada trobar la poesia, atès que es troba en una posta de sol, en 

el petit detall d’un cafè,... Per tant, la poesia és una essència i com a essència la pot 

presentar tothom. Per tant, tothom pot ser poeta si aprèn a exercitar la seva mirada 

per poder observar allò que és poesia en el seu dia a dia. 

 

- Tenint en compte que el poeta és aquell capaç de reconèixer petits aspectes de 

la poesia en la vida quotidiana, s’assembla la seva postura a la de l’home filòsof 

que també intenta estar atent a la realitat més propera? 

Considero que sí, i abans encara més ja que el poeta era polímata, és a dir, era filòsof, 

metge,...I el filòsof també pot ser poeta, ja que els dos són observadors i 

reivindicadors de les coses. 

 

- Per vostè, quina és la finalitat de les seves poesies? 

Crec que la finalitat ha anat variant al llarg de la meva vida com a poeta. En aquest 

moment és utilitzar la poesia per cantar-li a la bellesa de viure, una cosa que ha 

despertat molt tard. Tanmateix, considero que la poesia em permet fer un zoom a les 

petites coses i mostrar el seu veritable significat, tal com deia José Antonio Marina. 

La poesia té les eines per cantar-li a la vida i per fer un zoom a les petites coses com 

una simple gota d’aigua o una fulla. Per tant, el meu objectiu no és omplir les 

estanteries de les biblioteques sinó, com he dit, cantar-li a la vida per mostrar la seva 

bellesa i més en aquests temps on barregem els concepte de món i vida. Culpem a la 

vida de tot allò que el món ens fa i és negatiu. No! La vida és una cosa completament 
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diferent al món, és un regal. Amb la poesia, doncs, vull ajudar a diferenciar aquests 

dos conceptes. Anteriorment solia cantar-li al món, però ja no. Prefereixo adreçar-

me a la vida. 

- En les seves poesies busca enviar un missatge per fer que els altres aprenguin a 

discernir entre món i vida o es tracta més d’un mètode terapèutic per expressar 

les seves pròpies inquietuds? 

Ha anat variant també. No puc negar que existeixi una visió pels demés. De fet, en 

un inici creia que pensant en els altres un no estava fent res que beneficiés al teu 

propi individu, però pensar en els demés en quant a l’art és altre acte de generositat. 

Crec que un es va descobrint amb l’art poc a poc, però allò essencial és tenir una 

funció per als tercers, ajudar a despertar els demés. Amb l’art un s’investiga, es 

descobreix i d’alguna manera ajuda als demés també. Per tant, ha de tenir aquesta 

doble funció. 

 

- Què entén pel concepte de “rap”? 

Per mi el rap va deixar de ser el que creia que era fa molt temps. Es va acabar 

convertint en alguna cosa més antiga que un gènere modern que pugui servir a la 

indústria o a les joventuts per expressar-se. Jo vaig començar vinculant el rap amb 

els rapsodes i aedes. Em recorda molt a aquell trobador que anava a les places amb 

un company que tocava l’arpa, i de memòria era capaç d’explicar històries o 

improvitzar textos. Crec, doncs, que el rap és un aspecte molt més antic que un gènere 

modern, caracteritzat per ser lliure. És el mateix una senyora recitant de memòria en 

una placa una cançó que alguna expressió més moderna com el rap. En essència 

comparteixen la forma oral de proliferar idees. 

 

- Considera que el rap és una evolució de la poesia o són conceptes desvinculats 

entre ells? 

Pot haver-hi rap sense poesia. Com hem esmentat anteriorment, la poesia es troba en 

totes les coses i està més relacionada amb la mirada de l’home cap al món. Però esta 
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clar que la poesia és una cosa més que un gènere i que el rap és un altre vehicle 

perfecte per combinar-se amb aquesta i expressar-la. Però no són necessàriament el 

mateix. 

- En una entrevista que vaig fer a Ricardo Dudda va esmentar que el raper podria 

considerar-se el poeta del poble. Està d’acord amb aquesta afirmació? 

Pot ser-ho si està despert a contenir en sí mateix la poesia. Però per aconseguir-ho ha 

de donar-se compte d’això primer. Tanmateix, l’ofici de la poesia requereix 

responsabilitats, una noció del que ha estat la poesia històricament per poder portar-

la més enllà. No és necessari llegir per posseir la poesia, però al mateix temps sí que 

es necessita un coneixement sobre aquesta. Per tant, pot ser un poeta del poble si 

s’adona que el rap és un vehicle que pot contenir poesia i s’exercita en això. 

 

- Creu que el llenguatge majoritàriament denotatiu del rap actual és la causa que 

fa que es consideri la poesia del poble? 

El llenguatge es troba en constant transformació. La poesia està més vinculada a la 

sensibilitat i al compromís que a una paraula en concret. Amb poques paraules i 

paraules humils, no molt elevades i acadèmiques es pot realitzar una excel·lent 

poesia. No hi ha tanta relació amb  la qualitat del llenguatge, sinó que amb la 

profunditat d’aquest. 

 

- Creu que el rap i la poesia tenen una mateixa finalitat? 

Actualment crec que no, ja que el rap està gaudint d’una època daurada on es troba 

en una posició de privilegi. Jo provinc d’aquest gènere i anteriorment era molt més 

minoritari i marginat. Ara, en canvi, és tendència. Llavors, considero que la gran 

majoria, sense generalitzar perquè segurament hi ha excepcions, de composicions de 

rap estan distretes en gaudir del protagonisme i del prestigi que presenta. Per tant, el 

problema és que està surfejant en aquesta tendència i té el perill d’acabar donant a la 

indústria el que desitja i perdre la seva essència. Aleshores, no estic tant satisfet amb 
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el moment que cursa la indústria musical, es valora més la rapidesa i la instantaneïtat 

cosa completament allunyada de la poesia. 

 

- Considera que el rap actual s’ha anat degradant en comparació al seu origen? 

Tècnicament no s’ha degradat perquè segueix molt semblant al seu principi. Això no 

obstant, la seva profunditat i la seva essència sí. Inicialment era una música social de 

compromís i reivindicació. Actualment, en canvi, pel fet d’introduir-se en la indústria 

s’ha convertit en un article que moltes vegades balla en funció de la tendència, les 

necessitats de la indústria,...Està dormit, no usa la seva posició de poder per enviar 

missatges. Òbviament hi ha excepcions, però no en la gran majoria de casos. 

 

- Què opina sobre aquesta nova forma de difusió de la paraula? 

Aquest nou moviment global presenta els seus pros i els seus contres. La 

globalització ens extirpa una mica el folklore, atès que ens torna a tot diàfans i iguals, 

però a la mateixa vegada és capaç de posar atenció sobre les minories. Per tant, ho 

veig com un canal correcte però que se li està donant un mal ús. Tot i això deixem 

que aquest nou mètode s’equivoqui. Es troba en el seu període adolescent, lliure i 

gaudint del seu desordre. Esperem que un cop hagi après el mal que provoca la 

indústria torni al seu punt original. 

 

- Tenint en compte que existeix la censura en el món del rap polític, per quin 

motiu creu que succeeix? 

Precisament pel poder que presenta avui dia de ser global, gràcies a les noves eines 

de comunicació. Abans un rap polític era aquell que consistia en grabar una maqueta 

i publicar-la però no inquietava a cap govern ni a cap Estat perquè no tenia 

l’oportunitat de ser viral. Aquest fet permet donar-li importància a temes 

transcendents que en un inici són ignorants pels poderosos.  Així, doncs, la paraula i 

la música unides amb aquest canals poden aconseguir obtenir una gran influència.  
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- Creu que la censura és diferent en el rap polític actual i en la poesia satiritzant 

anterior? 

Crec que sempre ha hagut censura. Jo vinc d’un país censurat en el comunisme, 

llavors sé el que és. Aquí a Espanya també hi ha hagut censura amb la dictadura i de 

caràcter espiritual amb les Inquisicions. Per tant, la única diferència és que 

segurament el rap no l’havia patit tant perquè era un gènere que no interessava i no 

cridava l’atenció als governs perquè no tenia el poder que presenta avui dia. A part 

dels mitjans dels medis de comunicació que té al seu abast, el rap és un gènere molt 

més adolescent que està aconseguint ser el gran centre d’atenció.  

 

- Podria ser a causa del seu llenguatge denotatiu? 

Podria ser. Es caracteritza per utilitzar un llenguatge més directe i això implica que 

sigui més incòmode per aquells que no accepten el seu missatge. 

 

- Segons Sòcrates “el ús incorrecte del llenguatge introdueix el mal en la nostra 

ànima”. Tenint en compte aquesta idea, podem dir que el llenguatge del rap fa 

que el missatge sigui més evident o menys elaborat? 

Amb paraules senzilles es pot fer poesia i explicar conceptes transcendents i 

complexes. De fet, és un repte expressar aspectes difícils i abstractes amb paraules 

simples. Per tant, crec que el llenguatge del rap és menys complexe perquè l’ajuda a 

obtenir part del seu poder. És part de la seva essència i mètode per inquietar i 

comunicar-se amb el seu gran públic, però no implica que sigui poc treballat. La 

poesia requereix un esforç per part del lector o l’oient, atès que està estructurada de 

manera més abstracta o menys previsible, amb metàfores que amaguen els missatges.   

 

- Abans de llegir alguns versos de Valtònyc pels quals se’l va condemnar, 

m’agradaria que donés la seva opinió sobre els límits morals. Creu que 

existeixen en la societat? 
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Crec que en funció de cada govern i la constitució que s’utilitzi s’aniran modificant 

els límits que sí que existeixen. També aniran subjectes a l’amplitud d’acceptar noves 

idees de cada país. Segurament els límits que existeixin en un país menys 

desenvolupat que un altre aquests límits seran més estrets.  

Per tant, existeixen límits? Sí, i aquests depenen de la ideologia predominant i a les 

mentalitats de cada país. Tot i això, jo personalment considero que l’art hauria d’estar 

protegit en quant a l’expressió. Dins de l’art hauria de ser vàlid pràcticament tot, però 

el problema està en aquest “pràcticament”. L’art hauria de tenir una llibertat 

d’expressió plena sense filtres ètics perquè es tracta d’art, d’una expressió creativa 

que no necessàriament està subjecta a la intenció real o humana. Per això, hauria 

d’estar protegit de la censura i de la llei.  

 

- En una entrevista que vaig fer a Ovidi Cobacho, ell em va remarcar que els 

límits en les societats són necessaris per poder viure en comunitat i que aquest 

no redueixen la nostra llibertat sinó que fan que la llibertat individual s’adeqüi 

a una de global. Creu que és així o que veritablement limiten? 

Els límits morals limiten. Però hi ha pocs llocs on no hi hauria haver-hi límits. L’art 

és un d’ells. És l’exercici de la consciència, del somni, podriem anar a la presó per 

somiar alguna cosa considerada immoral? George Orwell ja ho plantejava. Té límits 

llavors el pensament, el subconscient o el somni? El art hauria d’estar igual de 

protegit en aquest aspecte. És de les poques expressions que hauria de tenir aquest 

privilegi, ja que ens ajuda a retratar les societats i les realitats. Per tant, aquesta 

expressió ens permet conèixer les èpoques i les seves inquietuds. Per tant, l’art no 

hauria de tenir límits, i si els ha de tenir han de ser mínims. 

 

 

- A continuació li llegiré alguns versos pels quals es va acusar al raper conegut 

com a Valtònyc (Josep Miquel Arenas Beltrán) per enaltiment del terrorisme, 

per calúmnies i injúries greus a la corona i amenaces no condicionals, i 

posteriorment li faré unes preguntes. 

Disc: Residus d’un poeta 
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Tema 1: Circo Balear: “llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos 

en el palacio del Borbón, kalashnikov”, “le arrancaré la arteria y todo lo que haga 

falta”, “queremos la muerte para todos estos cerdos”.  

Tema 2: Deberían tener miedo: “Que tengan miedo joder. Que tengan miedo”; “Que 

tengan miedo como un guardia civil en Euskadi”; “Un pistoletazo en la frente de tu 

jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO”. 

Tenint en compte aquest versos, creu que és necessari el límit? 

 Per mi és ficció, no és molt diferent d’un diàleg en una película. Crec que realitat 

seria un vídeo d’una persona intentant atacar a algú en concret. L’art per molt que 

sigui el retrat d’una idea o una idea no acaba de ser real. És una proposta ficticia, per 

tant, no és condemnable.  

 

- En una entrevista que vaig realizar a Ricardo Dudda em va posar un exemple 

sobre la censura que consistia en imaginar estar en un teatre i  comparar una 

situació en què algú s’aixeca i crida foc  amb una altra on algú s'aixeca i diu que 

tant de bo hi hagués foc. Ho deia per justificar que els límits no haurien d’exisitir 

fins que no s’ataca a una persona en concret com seria dir foc. En altres 

paraules, va justificar que no hauria d’estar sentenciat perquè el fet de ser art 

implica que és on la part animal de l’home expressa els seus sentiments.  

Considera el raonament adeqüat? 

Des del meu punt de vista sí que és correcta. L’art al final es tracta d’una obra de 

somni. De fet, ni tan sols em plantejo la idea que estigui limitat. L’art és una expressió 

que pot agradar, però també pot disgusta i ho ha de fer. Ha de ser capaç de perturbar-

te, d’emocionar-te, de ferir-te,...Ha d’agrupar totes les inquietuds de l’ésser humà. 

 

 

 

- Però llavors si justifiquem que el que va esmentar Valtònyc no és sentenciable, 

el que expressi una altra persona contra algun altre col·lectiu tampoc ho podrà 

ser.  

Efectivament, però dependrà del context en què es digui. Si algú fa una cançó d’atac, 

seria adequat fer una campanya i promoure un moviment per defensar-te, però no 

crec que hagi d’anar a presó. Crec que el missatge si és destructiu des del principi 

fins al final mereix una resposta de manera artística o no, però no condemnar el 
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contingut a través d’una sentència fins el punt d’anar a presó. No és correcte que un 

s’expressi de manera artística i l’altre apliqui la llei, no és el mateix idioma. L’ofés 

presenta els mateixos recursos que jo per poder defensar la seva idea i 

contraargumentar. Per això, podem dir que la resposta és desproporcionada.  

 

- En la entrevista que vaig realitzar a Ovidi Cobacho vam acabar arribant a la 

conclusió que allò ideal seria establir quina és la diferència entre insult o atac i 

opinió. Coincideix amb la seva idea o l’expressió de l’art justifica que existeixi 

l’insult i l’atac? 

Jo crec que l’art hauria d’estar protegit inclús en aquest aspecte, és l'àmbit 

d’alliberació de la part irracional de l’home i per això no hauria d’estar controlat per 

res racional. En cas que ho hagués de jutjar algú haurien de ser artistes també qui ho 

fessin, ja que es troba expressat des del camp artístic que treballen ells.  

 

- Quin podria ser el motiu que ha justificat la censura de les composicions de 

Valtònyc? 

El creixement de la llibertat d’expressió, és a dir, el poder que ha aconseguit el món 

de les arts amb les xarxes socials i la degradació de les monarquies. En altres 

paraules, els grups menys escoltats comencen a obtenir el torn de paraula i els sectors 

més conservadors es comencen a sentir amenaçats i incomodats. 

 

- En una entrevista que vaig realitzar a Arkano, em va justificar molt 

raonadament que la necessitat no es troba en la creació de lleis, ja que això 

implicaria limitar, sinó en invertir en una educació que formi a persones amb 

una gran capacitat crítica capaces de discernir entre allò que és ètic i allò que 

no ho és per si soles i, per tant, identificar quines coses són apropiades 

mencionar o no. Creu que fomentar aquest tipus d’educació podria ajudar a 

que la societat tingués una actitud crítica?  

Coincideixo amb la seva opinió.  Poc a poc les societats ho aniran determinant i 

concretant, de la mateixa manera que un pare i una mare intenten ensenyar al seu fill 

quin és el bé i quin és el mal. És un creixement, per tant, que es va millorant 

paulatinament, com per exemple el moviment feminista. Per tant, crec que sí que 

s’hauria d’invertir en aquest coneixement crític. De fet, l’art en la seva mesura també 

està ajudant en aquest procés. Això no obstant, en l’art és necessari que existeixi 
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l’error. No es pot observar tot des d’un sol punt de vista perfecte, ja que no tothom 

és capaç d’expressar-se per si sol així. Per tant, algú ha de cometre un error i a partir 

d’aquí perfilar aquests “limits” no tangibles. Però es tracta d’una feina molt complexa 

pel fet de tractar-se d’aspectes abstractes que estan subjectes a la subjectivitat de cada 

individu. Crec que és més senzill, doncs, concretar que l’art és una expressió de ficció 

per tal de deixar que s’expressi lliurement. I en cas que algú es senti ofès per aquesta 

expressió ha de recordar que presenta les mateixes eines que l’altre artista per 

contrargumentar allò que considerem que no està sent favorable per construir una 

harmonia social.  

 

- Aleshores creu que s’hauria de concretar en la Constitució Espanyola que l’art 

és un espai on l’expressió és ficció i que, per tant, no ha de ser limitat amb lleis 

ja que es tracta d’un altre idioma al d’allò abstracte? 

Sí. Crec que hauria d’estar subjecte a la Constitució en algun punt que remarquès que 

ha de ser de lliure expressió. L’art és un aspecte que és suficientment important com 

per aparèixer en un apartat de la Constitució. De fet, aquesta està construida sobre 

l’art.  

Per tant, s’hauria d’aconseguir aquest objectiu i que els governs inverteixin en crítica 

i formació de la població per a que si apareix una expressió artística amb molta 

repercussió, però amb una moral dubtosa, que tinguem instruments per poder 

contraargumentar. Que no tot allò que incomodi es silenciï.  

 

- Per tant, estem dient que a part de trobar un lloc en la Constitució que estableixi 

que l’art és un lloc on l’expressió ha de ser lliure perquè es tracta de l’alliberació 

de la part més animal de l’home, també hauriem d’invertir en l’educació crítica 

perquè les persones estiguessin capacitades per donar arguments en contra 

d’allò que no defensen?  

Efectivament. S'hauria d’invertir temps i diners en aquesta fonamentació del poder 

crític, atès que considero que amb el món industrialitzat que vivim s’està perdent. De 

fet, tot està subjecte a la superficialitat i tot allò que ajudi a aconseguir molts “likes” 

o “views”, no a la profunditat i qualitat del que s’expressa ja. Per tant, seria molt 

convenient que s’invertís en ella perquè es tracta de la construcció de l’opinió dels 

futurs artistes i de la societat en general. També ens ajudaran a delimitar la tolerància. 

En conclusió, falta rigor i múscul crític que ajudi a la societat actual també a defensar-
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se d’atacs i a ser conscients que allò que la majoria admira o les tendències ho posen 

de moda, no és que veritablement tingui valor.  

 

- Considera que la postura d’aconseguir aquesta societat rigurosa i amb esperit 

crític és utòpica o factible? 

Sempre he dit que el capitalisme i la indústria són ignorants. Si el poble els hi diu 

que ara la tendència és la poesia, omplirà les llibreries de poesia. A ells el que els 

interessa són els diners i la rendibilitat. Aprofitem-nos d’aquesta inocencia per poder 

entre tots posem al nostre servei allò que realment és necessari i trascendental. 

Per tant, jo tinc esperança i confiança en la societat “utòpica” perquè considero que 

sempre han hagut etapes de tot: de major rigor o de menor. Actualment hem 

d’aprofitar aquesta tolerància global ja que l’art està majoritàriament a l’abast de 

tothom, tothom en pot crear no com abans que es trobava subjecte a petites minories 

formades. Qualsevol pot expressar-se. El problema està en què les minories no tan 

formades no presenten la mateixa visualització o criteri per fer-ho. Per això és 

essencial invertir en educació.  

 

- Llavors creu que el sistema educatiu actual hauria de consistir més en un debat 

com en l’Acadèmia de Plató o seguir sent dogmàtic?  

Això provoca que la crítica sigui molt més rica i s’ompli d’oportunitats per respondre 

preguntes amb una gran varietat de persones. Hem de fer entendre que no som un 

número o una resposta concreta. Per tant, sí, el model educatiu s’hauria de plantejar 

una renovació.   
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7.2.6  Entrevista a Adam Bradley 
- Considera la música rap una evolució de la poesia? 

 

I go into great detail about these matters in my 

books, particularly in Book of Rhymes  and in the 

introduction to the Anthology of Rap. Suffice it to 

say that, yes, rap is a variety of poetry. Rappers 

share most of the elements of the page-born poets’ 

toolbox. The difference between lyric poetry and 

rap lyrics is obvious: rap lyrics express themselves 

fully as art only in performance, animated by the 

human voice reciting them in rhythm and usually 

to a beat. Poets who write the for the page are 

afforded some of the potential that the page 

provides visually and spatially.  

      

         Imatge VI  

Traducció: Treballo molt detalladament aquests aspectes en els meus llibres, 

concretament en Book of Rhymes i en la introducció de Anthology of Rap. És suficient 

en dir que sí, el rap és una varietat de la poesia. Els rapers comparteixen la majoria 

dels elements procedents de la caixa d’eines de poetes cultivats en la poesia escrita 

en paper. La diferència entre la poesia lírica i les lletres del rap és evident: les lletres 

de rap s'expressen plenament com a art únicament en la interpretació, animada per la 

veu humana recitant-les en un ritme i, normalment, pel beat.  

 

 

- Creu que existeix una relació entre el rap i la Generació Beat a causa de 

compartir un llenguatge obscè? Podria ser el precedent? 

 

You can find foul language in poetry going back to Chaucer--and likely long before. 

Profanity is in poetry because profanity is in life and life is in poetry. The Beats were 

bold in reasserting the vernacular and the spoken language of the poetry, and in that 

regard they share something with rap. However, I see few direct formal connections, 

and certainly no historical connection between the Beats and the hip hop generation.  
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Traducció: Podem trobar el llenguatge obscè ja en la poesia de Chaucer67, i 

probablement molt abans. La blasfèmia es troba en la poesia perquè la blasfèmia està 

en la vida i la vida està en la poesia. Els Beat foren molt audaços reafirmant la llengua 

vernacle i la llengua parlada de la poesia, i en aquest sentit comparteixen algun 

aspecte amb el rap. Això no obstant, personalment identifico poques connexions 

formals directes, i certament cap connexió històrica entre els Beats i la generació del 

hip-hop.  

 

 

- Què permet que un raper sigui un bon poeta? 

 

The qualities that make a rapper a good poet are substantially the same as the qualities 

that make a poet a good poet--namely, the capacity for invention, the mastery of 

form, and a knowledge of the tradition. 

 

Traducció: Les qualitat que fa que un raper sigui un bon poeta són pràcticament les 

mateixes que fan que un poeta sigui un bon poeta. És a dir, la capacitat d’inventar, el 

domini de la forma i el coneixement de la tradició. 

 

 

- Des del seu punt de vista, la música rap s’ha degradat en el últims anys i, per 

consegüent, ha perdut la seva essència? És important que es segueixi una 

estructura en les composicions de rap? 

 

To the first question, my answer is a resounding ‘no.’ Rap has not deteriorated, 

though it has certainly changed--becoming more melodic, more diverse in its range 

of voices. As for structure, yes, structure is the essence of rap, as it is for most any 

art. Structure supports innovation. For rap, some of those structural expectations and 

constraints are that one must rap with a sense of rhythmic regularity, one must rhyme 

(at least occasionally), and one must exercise some of the qualities of wordplay.  

                                                
67 Geoffrey Chaucer (1343-1400) fou un escriptor, filòsof, diplomàtic i poeta anglès de l’Edat Mitjana, majoritàriament 
conegut per ser l’autor de Contes de Canterbury. 
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Traducció: Pel que fa a la primera pregunta, la meva resposta és un complet “no”. El 

rap no s’ha deteriorat, certament s’ha modificat (convertint-se així en més melòdic, 

més divers en la varietat de veus). En referència a l’estructura, sí, l’estructura és 

l’essència del rap, així com també ho és per la majoria de l’art. L’estructura serveix 

de fonament per a la innovació. Pel rap, algunes d’aquestes expectatives estructurals 

i limitacions són que un ha de rapejar amb un sentit de regularitat rítmica, un ha de 

rimar (per lo menys ocasionalment), i un ha d’exercir algunes de les qualitats del joc 

de paraules.  

 

 

- Per quin motiu creu que existeix la censura en les composicions de rap polític? 

 

Censorship is an exercise of power--be it of an individual or of the state. It exists to 

support the will of those in power. 

 

Traducció: La censura és un exercici del poder, ja sigui de l’individu o de l’Estat. 

Existeix per suportar la voluntat d’aquells que tenen el poder. 

 

 

- Què fa que la censura estigui més present en el rap polític que en la poesia 

clàssica satiritzant? 

 

Rap, at least mainstream rap in the United States, is rarely polemical--at least when 

it comes to matters of politics. That being said, the structures of classical rhetoric are 

on full display even in the most prosaic rap song.  

 

Traducció: El rap, almenys el rap general en els Estats Units és poques vegades 

polèmic, almenys quan es tracta de qüestions de política. Dit això, les estructures de 

la retòrica clàssica estan en plena exhibició fins i tot en la cançó de rap més prosaica.  

 

 

- Creu que la diferència en el llenguatge utilitzat en el rap polític i la poesia és 

adequada? 
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I am not one who tends to judge the appropriateness of other people’s language. 

Rappers--and speakers/writers of all types--are at liberty to express themselves as 

they see fit. Rap is a wonderful vehicle for such expression. 

 

Traducció: No són cap persona que es dedica a jutjar la idoneïtat del llenguatge dels 

altres. Els rapers (i els oradors/escriptors de tots tipus) tenen la llibertat d’expressar-

se ells mateixos de la manera que considerin que encaixa millor. El rap és un 

meravellós vehicle per a aquesta expressió.  

 
 

- Josep Miquel Arenas Beltrán (Valtònyc) és un raper que ha estat acusat 

d’enaltir el terrorisme, de fer calúmnies i injúries a la corona greus, i 

d’expressar amenaces no condicionals en les seves composicions de rap. A 

continuació trobarà alguns dels versos pels quals se’l va sentenciar i a partir 

dels quals podrà respondre unes preguntes.  

“La Constitución se viola como una puta,/pero, como con Publio Cordón, los 

GRAPO tienen la culpa” 

“le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta” 

“Para no inmolarme necesito escribir, pero hay tanto hijo de puta que no merece 

vivir” 

“Pero bueno, tenemos goma2 y amonal, y así llegarà un día que explotadores volarán, 

tan alto como obreros de derechas que ahora son empresarios, les cortaré el cuello 

como recortan salarios” 

Què opina sobre les lletres anteriors? 

 

It’s very difficult for me to evaluate the aesthetic value of these lines without hearing 

the song. Certainly they are emphatic and strong expressions of dissent. They would 

be protected as free speech under the U.S. Constitution. 

 

Traducció: És molt difícil per mi evaluar el valor estètic d’aquestes línies sense 

escoltar la cançó. Certament, són expressions emfàtiques i fortes de dissidència. 

Estaries protegides com a llibertat d’expressió dins de la Constitució dels Estats 

Units.  
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- És la censura raonable o expressar una idea sense seguir cap mena de filtre ètic 

és un dret que com a ciutadà tots els humans hauriem de tenir? 

 

Censorship--save for exceptions limiting hate speech--has no place in our world. 

Certainly, artists have responsibility for their expression, as do parents for what their 

young children consume. But for grown adults, no words or ideas should be off limits 

without close consideration of the context of their utterance. 

  

Traducció: La censura (sense tenir en compte les excepcions per limitar el discurs 

d’odi) no té lloc en el nostre món. Certament, els artistes tenen la responsabilitat per 

les seves expressions, de la mateixa manera que la tenen els pares pel que els seus 

fills consumeixen. Però per als adults grans, cap paraula o idea hauria d’estar fora 

dels límits sense una profunda consideració del context en què es manifesta.  

 

 

- S’ha experimentat alguna repressió similar a Amèrica? 

 

The closet analog I can think is the pushback in the early 1990s against Ice-T and his 

rock/rap group, Body Count, for their song “Cop Killer.”  

 

Traducció: El cas més proper i anàlog que recordo és al prinicpi de la dècada del 

1990 contra Ice-T i el seu grup de rap/rock, Body Count, a causa de la seva cançó 

Cop Killer.  

 

 

- Des de la seva perspectiva, considera essencial crear una legislació específica per 

a les lletres de rap o és més apropiat judgar aquestes a través del temes generales 

que tracten, com el terrorisme? 

 

I am no legal scholar, but I would find it hard to believe that lyrics would demand a 

separate set of laws.  
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Traducció: No sóc cap erudit jurídic, però em costaria creure que les lletres 

demanesis un conjunt de lleis per separat.  

 

 

- És essencial usar límits ètics a l’hora de composar cançons de rap a causa del 

seu llenguatge denotatiu, o imposar aquests implicaria una repressió de la 

nostra llibertat? 

Artists have a certain responsibility to their audience. They also have a responsibility 

to their calling. Rappers, like poets, do the work of distilling our moment in words 

and sound. That is a significant job. They are not (usually) lawyers and moral 

philosophers. They are not here to raise your kids or police your streets. They are 

here to spit their truths. 

Traducció: Els artistes tenen una certa responsabilitat amb la seva audiència. També 

tenen una responsabilitat amb la seva vocació. El rapers, com els poetes, fan el treball 

de destilar els nostres moments en paraules i sons. Aquest és un treball significatiu. 

Normalment, no són advocats i filòsofs morals. No estan aquí per criar els teus fills 

ni a la policia dels teus carrers. Estan aquí per escupir les seves veritats.  

 

- En una entrevista que vaig realitzar a Arkano, em va justificar que la necessitat 

no es troba en la creació de lleis, ja que això implicaria limitar, sinó en invertir 

en una educació que formi a persones amb una gran capacitat crítica capaces 

de discernir entre el bé i el mal per si soles i, per tant, identificar quines coses 

són apropiades mencionar o no.  

Coincideix amb la seva opinió o creu que és imposible crear una societat sense 

uns límits establerts? 

 

Critical thinking is a core principle of an effective education. It won't eliminate the 

need for establishing certain social norms in law, but it will make for a more open 

and liberal society. Hip hop is the soundtrack to that society. 

 

Traducció: El pensament crític és un principi fonamental per a una educació efectiva. 

No eliminarà la necessitat que existeixin certes normes socials en la llei. però 
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contribuirà a formar una societat més oberta i liberal. El hip hop és la banda sonora 

d’aquesta societat.  


