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“Ni sé com, Llibertat, 

hem vestit la teva imatge en el temps; 

per no haver-te conegut 

t'hem ofert cançons d'amor 

per a fer-te un poc menys absent.” 

Lluís Llach, 

Cançó d’amor a la llibertat 

“Me cansa tanto silencio en esta guerra” 

Valtonyc, 

Incitación al miedo 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUM 

 

S’està produint una vulneració al dret a la llibertat d’expressió actualment a 

Catalunya? 

Aquesta pregunta resumeix perfectament l’objectiu principal del treball. Com que el 

concepte de llibertat d’expressió és molt ampli ens centrarem bàsicament en la llibertat 

d’expressió en l’àmbit de la cançó d’autor. Hem intentat respondre a la pregunta inicial 

mitjançant un anàlisi comparativa entre el franquisme i l’actualitat, comparant les 

respectives legislacions, així com la situació en la qual es trobaven els artistes al final del 

franquisme (prenent com a exemple el cas dels artistes de la Nova Cançó) i avui en dia 

(prenent com a exemple el cas dels rapers condemnats Valtonyc, Pablo Hasél i el 

col·lectiu La Insurgencia).  D’altra banda, hem utilitzat el mètode de la política 

comparada per a analitzar el grau de llibertat d’expressió de diversos països del món i 

poder comparar els resultats obtinguts amb l’Estat Espanyol. La part pràctica inclou, 

també, entrevistes a cinc persones diferents relacionades amb el món de la música, del 

dret i la política per a complementar el nostre procés d’investigació. Després de molts 

mesos de dedicació, s’ha arribat a la conclusió que sí que s’està produint una vulneració 

al dret a la llibertat d’expressió a Catalunya. Finalment, com a resultat de la investigació, 

s’ha fet una proposta de campanya de sensibilització per a escoles i centres d’activitats 

juvenils promoguda per un espot publicitari.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

¿Se está produciendo una vulneración al derecho a la libertad de expresión 

actualmente en Cataluña?  Esta pregunta resume a la perfección el objetivo principal de 

este proyecto. Como el concepto de libertad de expresión es muy amplio, en este 

proyecto nos vamos a centrar básicamente en la libertad de expresión en el arte, más 

concretamente en la música. Hemos intentado responder la pregunta inicial mediante 

un análisis comparativo entre el franquismo y la actualidad, comparando sus respectivas 

legislaciones, así como la situación en la que se encontraban los artistas en el franquismo 

(cogiendo como ejemplo los cantantes promotores del movimiento de “La Nova Cançó”) 

y hoy en día (cogiendo como ejemplo los raperos procesados, Valtonyc, Pablo Hasél y el 

colectivo La Insurgencia).  Por otro lado, para tener una visión más extensa y para tener 

más argumentos para determinar si se está vulnerando o no el derecho a la libertad de 

expresión, hemos utilizado el método de la política comparada para analizar el grado de 

libertad de expresión de varios países del mundo, de características políticas muy 

distintas y compararlos con el estado español. También consideramos oportuno decir 

que se han realizado cinco entrevistas a personas relacionadas con el ámbito de la 

cultura, de la música, del derecho y de la política para complementar ese proceso de 

investigación. Después de varios meses de dedicación se ha llegado a la conclusión que 

sí que se está produciendo una vulneración al derecho a la libertad de expresión) 

Finalmente, como resultado de la investigación, se ha hecho una propuesta de campaña 

de sensibilización para escuelas, y centros de actividades juveniles, publicitada por un 

vídeo, para hablar de la libertad de expresión con los jóvenes, para explicarles y 

exponerles la realidad que se está viviendo hoy en día en Cataluña.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research project is to see if a violation of the right of 

freedom of speech is taking place in Catalonia nowadays. Since freedom of expression 

is a very abstract and wide concept, we’ll focus in freedom of artistic expression and 

creation, specifically in music. We’ve tried to answer to our initial question by means of 

an analysis of the franquist dictatorship and the actuality, comparing their 

corresponding legislations and the situation in which artists had to create during the 

franquism ( paying a special attention to  those singers who promoted the musical 

movement “La Nova Cançó”, the “New Song”) and nowadays (paying a special attention 

to the prosecuted rappers: Valtonyc, Pablo Hasél and the group La Insurgencia.  On the 

other hand, we have used the comparative politics method to analyse the degree of the 

right to express ourselves freely of different countries and compare it to Spain, in order 

to get more arguments to resolve if there is a violation of freedom of expression or not. 

We also think it’s important to say that some people related to the world of culture, 

music, law and politics have been interviewed, so as to complement the investigation. 

After some months of dedication, we can conclude that currently, in Catalonia, there’s 

taking place a violation of the right of freedom of expression. Finally, as a result of this 

study, we’ve come up with the idea to create an awareness campaign, and an advertising 

video of it, for schools and youth centres, as a way to talk to young people about 

freedom of speech in our country and making them realise about the exceptional 

situation that is taking place nowadays in Catalonia.  
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MOTIVACIONS PERSONALS 

El que m’ha mogut a realitzar aquesta recerca ha estat l’impacte que m’ha causat 

veure que diversos artistes han estat condemnats a penes de presó per les lletres de les 

seves cançons.  Com a adolescent, m’he adonat que les escoles, a les xarxes, en els 

entorns en què es mouen els joves avui en dia no es parla gaire d’aquesta situació. Ja no 

dels artistes represaliats, sinó, en general, de la problemàtica que s’ocasiona amb els 

límits de la llibertat d’expressió i la complexitat que presenten termes com “Tolerància”.  

Com a conseqüència les noves generacions corren el risc de créixer d’esquena a aquesta 

realitat i és per aquest motiu, per evitar normalitzar-la,  que vaig decidir destinar 

pràcticament un any a investigar a fons el concepte de llibertat d’expressió.  
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0. INTRODUCCIÓ  

 

S’està produint actualment una vulneració del dret a la llibertat d’expressió a 

Catalunya? Al final d’aquesta recerca ens agradaria haver trobat una resposta a aquesta 

pregunta.  

El treball està basat en una anàlisi profunda del valor que pren la llibertat 

d’expressió al nostre país, des de fa aproximadament uns 10 anys. Durant aquest 

període  s’han produït a l’Estat Espanyol, amb incidència directa a Catalunya,  molts 

canvis socials, reformes legals i diverses decisions judicials, des de la suspensió de la 

reforma de l’Estatut d’Autonomia del 2010, passant per la modificació de la Llei de 

Seguretat Ciutadana i del Codi Penal (2015), la condemna de varis artistes per la seva 

producció artística i la sentència del judici als líders polítics i socials catalans per el 

referèndum de l’1 d’Octubre1. Aquesta anàlisi es plantejarà en comparació amb el 

franquisme i altres països del món. El que val la pena deixar clar des d’un bon principi és 

que el concepte de llibertat d’expressió és molt complex i pot ser entès des de molts 

punts de vista. Sabent que no ens podíem aventurar a analitzar totes les vessants que 

pot abarcar la llibertat d’expressió ( llibertat de premsa, llibertat  d’opinió etc) i tenint 

en compte  el temps del que disposàvem per a realitzar la recerca, hem decidit centrar-

nos en la anàlisi de la llibertat d’expressió en l’àmbit de la cançó d’autor2.  

Per a intentar respondre aquesta pregunta hem hagut de plantejar-nos una sèrie 

d’objectiu.  

A Continuació definirem cadascun dels objectius de la recerca: 

1-Assolir un discurs o un plantejament clar sobre concepte de llibertat 

d’expressió a partir d’una anàlisi d’aquest. I per tant, i  seguint en la mateixa línia, 

identificar els límits de la llibertat d’expressió, i exposar la problemàtica que es produeix 

amb el concepte de tolerància. 

 
1 Aquest període que iniciem amb la sentència de l’Estatut d’Autonomia l’any 2010, coincideix amb el 
desplegament de l’anomenat procés independentista català. 
2 S’ha escollit analitzar el valor que pren la llibertat d’expressió en l’àmbit de la cançó d’autor perquè, de 
fet, la majoria d’artistes que han estat perseguits darrerament han estat cantautors, i aquests han tingut 
una certa significació a nivell social.  
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2-Fer una anàlisi comparativa entre un antecedent polític en el que Catalunya es 

trobés en una situació de vulneració de drets en general i l’actualitat. En aquest sentit,  

ens va semblar que podia ser interessant escollir el període final del franquisme, quan 

molts moviments alternatius i revolucionaris musicals van ser censurats. Això també ens 

permetria comparar casos concrets de les dues èpoques, en què dues persones poden 

haver patit una repressió del seu dret a expressar-se lliurement. Més enllà de la 

comparació de casos concrets hem considerat fonamental analitzar les legislacions dels 

dos períodes escollits en matèria de drets humans i els diferents tractats internacionals 

referents als drets fonamentals, tals com la Declaració Universal de Drets Humans de 

l’ONU, la Carta de Drets Humans de la Unió Europea i el Conveni de Drets Humans del 

Consell d’Europa. 

3-Escollir uns quants països de característiques (polítiques) diverses i analitzar-

los  a partir d’unes quantes variables escollides per veure quin és el seu “grau de llibertat 

d’expressió”, posteriorment comparar les dades obtingudes amb l’estat espanyol. Per a 

dur a terme aquesta comparació ens calia escollir les variables (independents)  que 

utilitzaríem per a  poder dur a terme l’anàlisi comparada del dret a expressar-se 

lliurement entre els diferents països, i també determinar una sèrie de factors, els quals 

ens servirien per a constatar d’una manera més o menys objectiva què entenem per 

respecte o existència de llibertat d’expressió en un estat democràtic.   

En aquest darrer objectiu, ens hem trobat amb diverses complicacions. En primer 

lloc la idea era determinar el grau de llibertat d’expressió d’un país a partir del nombre 

de casos d’artistes represaliats i la presència en la seva legislació de lleis específiques 

que la vulneressin. A mesura que la investigació avançava vam veure que localitzar la 

legislació específica de cada país era molt complicat i no comptàvem amb els 

mecanismes necessaris per fer-ho. Després de consultar-ho amb diverses fonts i 

professionals en dret internacional, vam decidir desestimar aquesta opció. Pel que fa al 

nombre de casos d’artistes represaliats, en aquest cas si que hem trobat dades, el que 

passa és que costa trobar-les exactes. Hi ha països dels quals és molt fàcil saber quants 

artistes estàn  sent perseguits o processats perquè és senzill accedir als mitjans de 

comunicació o a la seva base de dades penal, però n’hi ha d’altres en què pels motius 

que sigui no és tan senzill, i per això no existeix una llista on s’hi reculli el nombre exacte 
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d’artistes perseguits a cada país. Tot  i això si que hem pogut trobar llistats d’anys 

concrets que hem pogut utilitzar com a solució. 

Les variables que vam escollir per tal de dur a terme l’anàlisi de política 

comparada són les següents:  

Variable 1: Antecedents dictatorials en els últims 100 anys   

Variable 2: Plenitud de la democràcia actualment, basant-nos en dades de l’índex 

de democràcia del diari The Economist, i per tant tenir en compte també en quina posició 

estan col·locats. Utilitzem l’índex de democràcia del diari The Economist ja que ens ha 

estat molt difícil trobar una font més fiable que ens determini el nivell de plenitud 

democràtica de cada país.3 

Variable 3: Presència de moviments nacionalistes separatistes, dins de cada país. 

Aquesta variable vam creure que ens podria ajudar a determinar si els països que 

consten de moviments nacionalistes independentistes són més restrictius i més 

propensos a vulnerar el dret a la llibertat d’expressió, en l’àmbit de la cançó d’autor. 

Variable 4: Potencialitat econòmica, basant-nos en el PIB anual de cada país.  

Els països que vam escollir per ser analitzats són els següents: 

Polònia: Com a representant dels països de l’Europa de l’est, relativament nous, 

que al llarg del segle XX han estat objecte de diverses invasions. Vam escollir Polònia 

també, pel fet que és un país amb diversos antecedents de violacions de drets humans4 

i per tant ens interessa veure quines són les seves característiques polítiques.   

 
3 Diem que és una font poc fiable perquè, estudiant l’índex de democràcia del diari The Economist hem 
topat amb una sèrie d’elements sorprenents que ens han generat una certa perplexitat. Darrerament hi 
ha hagut informes molt durs amb l’Estat Espanyol d’amnistia internacional que alertaven de possibles 
vulneracions de drets fonamentals. Tot i això, ocupa una posició considerablement alta en l’índex quedant 
classificat com a una de les democràcies més plenes del món.  
4 El govern d’extrema dreta de Polònia darrerament està presentant actituds que podrien resultar 
susceptibles a vulnerar drets fonamentals per al bon funcionament d’un estat democràtic. Segons 
l’organització internacional Freemuse, durant l’any 2017 es van produir flagrants vulneracions al dret a 
la llibertat d’expressió artística com cancel·lacions de concerts, prohibicions de pel·lícules entre d’altres.  
L’any 2018 la Comissió Europea va anunciar que portaria l’executiu polonès d’extrema dreta Mateusz 
Morawiecki al Tribunal de Justícia de la Unió Europea acusat de vulnerar la independència judicial, amb 
una llei que presentava criteris dubtosos a l’hora d’establir l’edat de jubilació dels jutges.  
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Turquia, Egipte i Iran: Com a representants dels que serien països 

democràticament imperfectes, és a dir països en els que actualment s’estan 

documentant moltes violacions de drets fonamentals, en definitiva  països que 

presenten característiques que s’allunyen dels valors democràtics establerts. 

Regne Unit i França: Com a exemples de democràcia plena5, d’estats que 

garantitzen els drets humans i les llibertats fonamentals, i de llarga tradició democràtica.  

En definitiva, l’objectiu general del treball que resumiria i englobaria també la 

pregunta fonamental, seria, a partir de tots els coneixements que haguem adquirit sobre 

la llibertat d’expressió, i basant-nos en una reflexió clara, i l’anàlisi dels casos 

determinats, analitzar la legislació i els processos judicials recents en relació a aquesta 

qüestió i veure si realment s’està produint una vulneració d’aquest dret i en quin context 

pot haver sorgit la necessitat de restringir-lo. 

Per tal de dur a terme els objectius esmentats, assolir les fites que ens havíem 

marcat, hem hagut d’utilitzar una metodologia determinada, pròpia és clar de la recerca 

en l’àmbit de les ciències socials. 

Hem utilitzat sempre un mètode de recerca qualitatiu, és a dir, que pretén la 

descripció i la comprensió interpretativa de diverses fonts escrites (textos legals, fonts 

literàries, pàgines web...) i fonts orals (entrevistes). 

A l’hora de comparar les dues èpoques de la història d’Espanya, l’actualitat i el 

període de finals del franquisme, tal i com hem mencionat anteriorment , hem utilitzat 

el mètode de l’anàlisi de política comparada, l’anàlisi comparativa de textos legals i 

l’entrevista. 

En l’apartat de la comparativa de la situació Espanyola amb els diferents països 

escollits, hem utilitzat el mètode de la política comparada.  

 
5 Val a dir però, que el concepte de democràcia plena és molt complex. Podríem dir que aquesta 
complexitat comporta que no hi hagi cap país que sigui democràticament perfecte. Ara bé, sí que és 
veritat que hi ha països, com el Regne Unit i França,  que han tingut una trajectòria de democràcia 
ininterrompuda en el temps, i potser per aquest motiu actualment podem considerar que les seves son 
unes de les democràcies més considerades arreu del món.  
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Hem escollit utilitzar aquests mètodes, perquè la comparació és una eina 

fonamental d’anàlisi, ja que permet millorar la percepció i la comprensió de les fonts 

comparades i com a conseqüència extreure’n unes conclusions molt més acurades.  

Com a conseqüència, i no com a part del treball, ens vam proposar plantejar una 

campanya de sensibilització per donar a conèixer a les noves generacions la 

problemàtica que es genera amb el dret a la llibertat d’expressió, els seus límits i la 

complexitat del concepte de tolerància, i també gravar un espot publicitari.  
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1.1 LA LLIBERTAT I EL PODER POLÍTIC  

 

Al llarg de la història, gran quantitat de filòsofs, pensadors, politòlegs,... han 

intentat definir la idea de llibertat, i quins haurien de ser els seus límits. I la veritat,  tots 

han topat amb l’obstacle que la llibertat és un concepte molt complex, que pot ser 

interpretat de moltes maneres diferents. Per a entendre-ho ens podem imaginar la 

llibertat com un calidoscopi, depèn de com el col·loques veus una imatge o una altra de 

diferent.   

Abans de començar a analitzar aquest concepte des dels seus inicis, potser ens 

pot ajudar a fer una primera aproximació, la classificació que Isaiah Berlin, politòleg i 

pensador que va viure al segle XX,  va fer de la llibertat en la seva obra Els dos Conceptes 

de la llibertat (1958). Berlin  va distingir entre Llibertat Positiva i Negativa. La llibertat 

Positiva, tal  com ell  va definir,  seria la capacitat de dur a terme una acció determinada;  

en canvi la llibertat negativa seria entesa com a absència de coacció per a fer qualsevol 

tipus d’acció, és a dir, la llibertat negativa és el que anomenem llibertat política. Aquest 

darrer tipus de llibertat és en el que ens centrarem i el que sotmetrem a anàlisi.   

Durant l’edat mitjana es parlava de llibertat, però no tal i com és concebuda 

actualment, ja que el que nosaltres entenem per llibertat (que genèricament podria ser 

definida com al dret inherent de l’ésser humà, de decidir per ell mateix sobre la seva 

pròpia conducta, és a dir una autonomia total alhora de prendre decisions) es planteja 

per primera vegada amb el sorgiment de la filosofia moderna, gràcies a pensadors com 

Hobbes, Locke, Montesquieu, Rosseau i Kannt.  

Des dels inicis de la història s’ha parlat dels conceptes de llibertat i igualtat, i en 

trobem referències ja a la Grècia clàssica, amb el sorgiment del que seria un remot 

antecedent de la democràcia, però no es parlava de drets i llibertats tal i com els 

entenem avui en dia, ja que en aquella època fins i tot hi havia esclaus.  

Durant l’edat mitjana sols era lliure el monarca o el governant, que era 

considerada la màxima autoritat, és a dir encara no es tenia la concepció de llibertat 

natural de l’home. Teòricament, el rei tenia una autoritat i un domini adquirits o bé  per 

“dret natural de paternitat o bé per donació positiva de Déu”(J.Locke, 1662, Segon 
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Tractat del Govern Civil). Per tant, el poble vivia totalment supeditat i resignat. Hi havia 

una distància clara entre el súbdit i el sobirà. Segons la conveniència o el tarannà del 

monarca, podia ser que el poble gaudís d’un cert grau de llibertat, podia ser que aquest 

decidís de manera excepcional atorgar una sèrie de llibertats (enteses dins un context 

absolutista). 

Per tant, podem concloure que el monarca adquiria de manera natural la 

llibertat, i per tant era l’únic que tenia el dret a ser lliure, així doncs tenia el poder absolut 

i la propietat de decidir sobre l’autonomia de les altres persones, és a dir, decidir sobre 

la seva llibertat. Per tant veiem que si que es parlava de llibertat, però d’una manera 

diferent.  

Tota aquesta mentalitat, aquest sistema, a finals del segle XVI, es va començar a 

posar en dubte, quan un filòsof empirista anglès, Thomas Hobbes, va començar a 

plantejar la possibilitat que l’home fos lliure i igual per naturalesa, va plantejar per 

primera vegada el que anteriorment hem anomenat llibertat positiva. Si bé  Hobbes 

parlava del fet que l’home era lliure per naturalesa, encara no ho feia de la mateixa 

manera com ho farien un segle més tard, Locke, Rosseau o Montesquieur.  

Hobbes en la seva obra Leviatan (1651) defensava que “la condició humana és 

una  condició de guerra de tots contra tots, on cadascú està governat només per la seva 

pròpia raó… i per tant cada persona té dret a fer qualsevol cosa, fins i tot en el cos d’un 

altre” i afirmava també que  “Si existís una total llibertat no hi hauria seguretat per 

ningú” d’aquí va sorgir la seva famosa frase: “L’home és el llop per l’home”. Per tant, 

definia l’estat de naturalesa de l’ésser humà per a solucionar aquesta qüestió Hobbes 

va concloure que era necessari que la societat, en general, i en total igualtat, es sotmetés 

a un poder absolut. Encara que pogués semblar contradictori, pel fet que el mateix 

filòsof afirmava que l’home era lliure per naturalesa, Hobbes plantejava aquest model 

absolutista com a mètode per a regular la llibertat dels individus, i evitar que ningú 

sobrepassés la llibertat d’algú altre. En la teoria de Hobbes, però no queda clar quin és 

l'origen d’aquest poder absolut.  

Aproximadament un segle més tard, a mitjans del segle XVIII, diversos 

pensadors, fonamentalment anglesos i francesos,(segurament coincidint on van 
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començar a aparèixer les primeres idees que van fer trontollar el sistema polític de l’edat 

mitjana, l’absolutisme) van acabar de donar la volta a la teoria de Hobbes. Els principals 

pensadors van ser: John Locke, Rosseau i Montesquieu.  Defensaven també que l’home 

era lliure i igual per naturalesa, és a dir que l’home naixia i moria lliure, però a diferència 

de Hobbes, a l’hora de parlar del concepte de poder polític,  no creien en el poder 

absolut que ell proposava.  

 En El segon tractat sobre el govern civil , Locke (1662) es defensa que no hi ha 

cap poder que pugui ser adquirit per herència paterna o per donació divina, és a dir que 

no hi pot haver ningú que per dret natural pugui governar per sobre algú altre. Locke 

(1662) entenia per poder polític “ el dret a dictar lleis, incloent-hi la pena de mort i, 

consegüentment , totes les penes inferiors , per la regulació i salvaguarda de a 

propietat… en pro del bé públic”.  

Tal i com hem dit, Locke, entenia que el poder polític no pot ser adquirit ni per 

herència ni donació divina, de fet Locke (1662) defensava que  per establir l’origen del 

poder polític s’ha de partir de la base que “els homes es troben en un estat de perfecta 

llibertat i igualtat”, i per tant que tothom té el mateix dret a exercir aquest poder.    

Per a parlar de les funcions del poder polític, Locke reflexiona en primer lloc 

sobre  “l’estat de naturalesa”, que com ja hem dit és una condició de llibertat i igualtat, 

és a dir que permet a l’ésser humà actuar autònomament i en igualtat de condicions que 

la resta. Locke diu que aquest estat natural de llibertat està regit per una llei natural que 

tota la humanitat està obligada a complir: la raó. El que fa és que l’home respecti la 

llibertat dels altres. En conclusió, Locke el que deia és que l’única funció del poder polític 

és fer que predomini aquesta llei natural per damunt de l’estat natural de llibertat, és a 

dir, garantir que ningú sobrepassa la llibertat d’altri.  

Contemporàniament a Locke, va viure Jean Jaques Rosseau, conegut pel seu 

paper fonamental en els moviments il·lustrats francesos. Rosseau va ser un filòsof que 

a l’igual que Hobbes i Locke, va teoritzar sobre la qüestió de la llibertat i com aquesta 

influeix en el poder polític. Jean Jaques Rosseau és conegut principalment per l’obra El 

Contracte Social (1762) en la qual entre d’altres coses exposa l’única forma de poder 

legítim. Si el fullegem, veiem que va en perfecta sintonia amb la anteriorment 
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comentada, teoria de Locke sobre l’origen i la legitimitat del poder polític. Així doncs, 

Rosseau defensa que l’única forma de poder legítima és aquella que troba el seu 

fonament en la voluntat del poble. Per a fer aquesta reflexió, Rosseau , parteix també 

de la idea que l’home és lliure per naturalesa, a l’igual que Locke i Hobbes.  

Rosseau  exposa que a més a més del dret a la llibertat, l’home té el dret a l’ordre 

social, i que per garantir-lo hi ha d’haver un cert poder. Ara bé, deixa ben clar que aquest 

no és un dret, l’origen del qual es troba a la natura, sinó que es basa en una sèrie de 

convencions ( que és el que el fa legítim), entre l’home i la societat. 

Podem observar, que l’establiment de la llibertat negativa, de la llibertat entesa com a 

dret passa primer per un reconeixement de la llibertat com a capacitat inherent en 

l’individu.  

Per entendre millor el concepte de llibertat civil i social, és a dir llibertat negativa 

es poden tenir en compte diversos textos i fonts, en el nostre cas ens hem centrat en les 

reflexions que fa John Stuart Mill  filòsof i economista anglès del segle XIX, al voltant 

d’aquesta qüestió. Mill (1859) defineix generalment la llibertat política i social com a “ 

la naturalesa i els límits que pot exercir la societat en l’individu”.  

Mill, en la seva obra Sobre la llibertat (1859)  planteja la possibilitat d’una 

voluntat completament autònoma que pren decisions sense cap condicionament, per 

tant està defensant la llibertat negativa en un context polític i social. 

Seguint la teoria de Mill, la llibertat estaria molt relacionada amb la felicitat de 

l’individu, i com que els estats del benestar el que pretenen és garantir la felicitat de la 

població, la qüestió de la llibertat ha de tenir una gran importància. En aquest sentit la 

qüestió de la llibertat consistiria en trobar la frontera més adient per tal de garantir la 

felicitat de tothom, i per a fer-ho ens parla de dos principis: 

• El principi de la llibertat individual: Aquest principi faria referència a les accions 

que no tenen repercussions perjudicials a terceres persones. En aquest cas 

segons Mill, la llibertat hauria de ser total i absoluta. Aquest principi va molt 

relacionat amb la felicitat de l’individu, ja que permet que aquest experimenti 

estils de vida molt més plaents i evita que l’Estat i l’opinió pública interfereixin 

en la seva vida privada. Val la pena remarcar també que Mill defensa aquest 
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principi sols en el que anomena “societats civilitzades”, és a dir, en aquelles en 

que es permet discutir lliurement sense que provoqui grans desordres públics. 

• El principi de les circumstàncies específiques del cas : Aquest principi faria 

referència a la jurisdicció de la societat, que té el dret a sancionar quan les coses 

no funcionen. És a dir quan la intervenció de l’Estat i la societat és necessària per 

a garantir el que anomenaríem estat del benestar, per a garantir la felicitat en 

general.  

Així doncs, segons Mill, per assolir la societat del benestar, la llibertat polítics, la 

llibertat negativa és essencial, per molt que sigui un concepte confús i ambigu, l’Estat 

l’ha d’afrontar i garantir-la correctament per a assegurar el confort i la felicitat de la 

comunitat.  
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1.2 EVOLUCIÓ DELS DRETS HUMANS 

 

Si bé no ha estat fins fa poc més de 70 anys que els drets humans han aparegut tal i 

com nosaltres els coneixem, i s’han detallat  i reconegut en un document oficial: La 

Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la Organització de 

les Nacions Unides el desembre de 1948; essent aquesta declaració el primer 

reconeixement oficial i per escrit dels drets humans. 

La realitat és que al llarg de la història, encara que no s’han tractat de la mateixa 

manera ni se’ls ha donat la mateixa importància que la que tenen ara, les llibertats i els 

drets han estat sempre presents. Trobem el seu primer antecedent a la conquesta de 

Babilònia per part de Ciró el Gran al 539 aC, que un cop es va fer amb la regió, va alliberar 

els esclaus i va establir la llibertat religiosa, per tant podem veure que per primera 

vegada l’home va ser dotat amb un valor, la llibertat. De fet, el cilindre de Ciró, una peça 

cilíndrica on es declarava la conquesta de Babilònia i les mesures polítiques que 

s’adoptarien a partir de llavors, és considerat com a la primera declaració de drets de la 

història.  

Ja a l’Anglaterra de 1215, es va aprovar la Carta Magna, document en el qual 

s’establia que el rei també estava subjecte a la llei,  per tant, establia una certa igualtat 

entre el rei els súbdits. La Magna Carta Libertatum va ser un document redactat per 

l’arquebisbe de Canterbury i els barons anglesos. Es tractava d’una declaració de drets i 

deures de cada estament social. Aquest text també obligava al rei a respectar el protocol 

legal. 

Tot i aquests dos antecedents, quan els drets es comencen a tractar com a tals és 

durant el sorgiment de la filosofia moderna. Quan, com hem dit en l’apartat anterior,  es 

reconeix en l’home la llibertat i es planteja el fet que aquesta li ha de ser reconeguda i 

garantida per els governants. En aquest moment és quan neixen els drets humans.  

Al 1689, concretament trobem un exemple,  al Regne Unit, després del regnat 

del rei Jaume II d’Anglaterra, conegut pel seu catolicisme despòtic, es va signar i aprovar 

per Guillem III el famós Bill of Rights, document en el que es desacreditava el sistema de 

la monarquia autoritària, i s’establia com a sistema polític legítim la monarquia 
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parlamentària. En aquest document també es reconeixen formalment per primera 

vegada els drets dels ciutadans, com ara: el dret a expressar-se lliurement; el dret a 

escollir els representants al parlament, és a dir el sufragi censatari masculí, entre 

d’altres. Per tant, com ja hem dit veiem que aquesta primera referència als drets neix 

en el context del sorgiment de la filosofia moderna, i per tant en el  moment en que es 

comença a prendre consciència que els homes són lliures i iguals per naturalesa. El fet 

que el primer país que parli de drets sigui el Regne Unit té una certa significació. Ja que 

en el marc de la història contemporània,  el Regne Unit sempre ha estat un dels països 

pioners alhora de fer reformes polítiques i/o econòmiques. Així doncs, a partir de la 

publicació del Bill of Rights, arreu d’Europa es van començar a difondre les idees 

liberalistes, fins i tot van arribar a l’altra banda de l’oceà, al territori que avui en dia 

coneixem com a Estats Units d’Amèrica, on al 1776, en el context de la revolució 

d’independència dels Estats Units ( quan les colònies es van rebel·lar contra el govern 

opressor, des del seu punt de vista,  del Regne Unit) van aprovar la Declaració de 

Virginia, document en el qual es reconeixen els drets inherents dels homes, i la obligació 

del govern de garantir-los. Si la comparem amb el Bill of Rights de 1689, podem veure 

que la declaració de Virginia, adopta ja un to més contundent i polític declarant que el 

govern ha de garantir aquests drets.   

A finals del segle XVIII, segurament per influència de la revolució de les 13 

colònies britàniques, va tenir lloc a França la famosa Revolució Francesa, l’objectiu de la 

qual era prendre el poder a la monarquia absolutista i establir un govern d’idees liberals 

(abolir l’antic règim i establir un estat basat en la igualtat de drets i la sobirania del 

poble). Aquesta revolució duia per emblema la llibertat, la igualtat i la fraternitat de 

l’home i el poble francès. L’any 1789, durant la primera etapa de la revolta, el govern de 

l’Assemblea Nacional Constituent, es va redactar la Declaració dels Drets de l’Home i el 

Ciutadà. Així doncs, tot i els diversos antecedents comentats, la Declaració dels Drets de 

l’Home i el Ciutadà podria ser considerada la primera declaració complerta de drets 

humans, ja que en els textos anteriors totes les llibertats que s’havien començat a 

reconèixer com a pròpies de la condició humana, encara no s’havien tractat de la 

mateixa manera en la que nosaltres les entenem, que tal i com he dit en apartats 

anteriors,  es poden definir com un conjunt de normes i principis, escrits o no, que, amb 
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la idea de justícia, regulen la convivència entre els éssers humans, i la garantia de les 

llibertats de, el compliment dels quals es pot imposar de manera coactiva. 

D’altres antecedents històrics importants es troben en els esforços fets al segle 

XIX per prohibir el tràfic d’esclaus, i per limitar els horrors de la guerra. Per exemple, les 

Convencions de Ginebra van establir les bases del dret internacional humanitari, que 

cobreixen la manera en què s’ha de lluitar a les guerres i la protecció dels individus 

durant un conflicte armat. Es protegeixen en especial les persones que no participen en 

la lluita i les que ja no poden lluitar (per exemple: persones ferides, malaltes, les tropes 

naufragades, els presoners de guerra).  

La Lliga de les Nacions, al final de la I Guerra Mundial, va posar sobre la taula per 

primer cop la protecció de certs grups vulnerables. Per exemple, l’Organització 

Internacional del Treball (OIT), que originàriament era un cos de la Lliga de les Nacions i 

ara és una agència de l’ONU, va establir moltes convencions importants que marcaven 

uns estàndards per protegir les persones treballadores , com el Conveni sobre l’edat 

mínima (1919), el Conveni sobre el treball forçat (1930) i el Conveni sobre les quaranta 

hores (1935). 

Finalment, com ja hem dit, la declaració que actualment recull els drets que han 

de ser reconeguts en la condició humana, és la Declaració Universal de Drets Humans 

aprovada per la Organització de les Nacions Unides l’any 1948 (ONU) , acabada ja la 

Segona Guerra Mundial.  

L’ONU  és una organització  de caràcter internacional formada per 

diversos estats del món que  va néixer a l’octubre de 1945, tot just acabada la 

segona guerra mundial, amb l’objectiu d’evitar atrocitats ètiques i morals com 

les que es van produir a Europa entre els anys 1939 i 1945. Actualment, l’ONU és 

l’encarregada d’afrontar problemes que afectin a la humanitat, tals com la pau i 

la seguretat, el canvi climàtic, el terrorisme i els drets humans entre d’altres.  

Al 1948, un cop superada la commoció dels estralls provocats per la segona 

guerra mundial, l’ONU va creure necessari recordar a la humanitat els valors que 

s’havien oblidat durant les dues grans guerres: que tot ésser humà neix lliure i en igualtat 

de condicions que la resta independentment de la raça, sexe, ideologia, religió o opinió, 
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i que per tant tot individu gaudeix d’uns drets inherents i inalienables que li han de ser 

garantits i protegits. Motiu pel qual va aprovar la Declaració Universal de Drets Humans, 

que està formada per 30 articles  on es recullen els drets que han de ser reconeguts a la 

humanitat, com per exemple la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió i el dret a 

treballar entre d’altres.  

A priori, tots els països del món han de reconèixer i garantir els drets citats en 

aquesta declaració. És a dir en teoria hauria de prevaldre la declaració universal de drets 

humans per sobre de les constitucions particulars de cada país. És en aquest moment 

quan podem començar a parlar de dret positiu i dret natural.  

El dret positiu el podríem definir com el conjunt de normes jurídiques que són 

pròpies de cada país, és a dir que segons l’àmbit territorial en el que vius el dret positiu 

varia. En canvi, el dret natural són aquell conjunt de normes d’àmbit supraestatal que 

independentment del país o regió en el que visquis són iguals. 

El que caracteritza els drets naturals, segons Joaquín Urías, doctor en dret, Lletrat 

del Tribunal Constitucional i Director del projecte de la UE per la reforma de la Justícia a 

Albània, és la seva indemnitat i aplicabilitat directa, és a dir, que els seus continguts 

siguin intangibles per els poders de l’estat (La Libertad de Odiar, 2017). Seguint encara 

amb la teoria d’Urías, els drets humans són la base de la democràcia, són la garantia que 

aquesta no es converteixi en un sistema opressor.  

Dins del conjunt dels drets humans, podem distingir-ne uns quants, que serien el 

que alguns filòsofs o politòlegs anomenen drets clàssics, llibertats polítiques 

fonamentals, que podrien ser definides com a les: “Llibertats essencials de les persones, 

de caràcter universal, inalienable i inderogable, basades en els valors de la dignitat, la 

llibertat i la igualtat, que es troben recollides en les constitucions o altres normes 

jurídiques bàsiques dels estats, o en tractats internacionals, i gaudeixen de protecció 

jurisdiccional.” 

Podem definir les següents llibertats fonamentals havent tingut en compte 

diverses pàgines web, en especial el termcat.cat  
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Llibertat de circulació: la llibertat de circulació és el dret civil que tenen les 

persones de moure’s per dins el territori d’un país i establir-hi residència. També és la 

llibertat de sortir i entrar del país sense limitacions.  

Llibertat de pensament: És el dret civil que permet a un individu jutjar, pensar i 

criticar sense la imposició, per part d’alguna persona o entitat, de cap mena de doctrina 

Llibertat de religió: Dret de l’individu a professar en el seu fur intern qualsevol 

creença religiosa (llibertat de consciència) i a manifestar-la exteriorment a través de 

cerimònies litúrgiques (llibertat de culte) 

Llibertat de consciència: la llibertat de consciència, està compresa en la llibertat 

de pensament i la llibertat de religió. La podríem definir com la llibertat fonamental de 

les persones de tenir les conviccions i els principis morals que escullin sense ser objecte 

de discriminació o coacció. 

Llibertat de culte: La llibertat de culte és una manifestació de la llibertat de 

religió. Podríem definir-la com el dret civil que tenen les persones de manifestar 

qualsevol creença religiosa sense coaccions, de manera individual o col·lectiva, 

institucional, privada o pública. 

Llibertat de premsa: La llibertat de premsa, és la llibertat fonamental que permet 

als mitjans de comunicació, difondre informació de qualsevol tipus, ja sigui mitjançant 

la impressió, o la publicació electrònica, sense cap mena de censura  

Llibertat de reunió: És el dret civil que permet a les persones reunir-se en un 

mateix lloc, amb la finalitat d’assistir a un esdeveniment, de discutir temes d’interès 

comú  o simplement de conversar amigablement.  

Llibertat d’opinió: La llibertat d’opinió, és un dret civil que permet 

expressar  pensaments i idees, a través de qualsevol mitjà.  

I finalment la llibertat d’expressió, consistent en la facultat humana d’expressar 

per qualsevol mitjà, opinions, pensaments i ideologies, que és l’objecte principal del 

nostre treball, i que  anirem desgranant i analitzant a continuació. 
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1.3 QUÈ ENTENEM PER DRETS HUMANS I LLIBERTATS? 

 

En el primer apartat hem parlat de  les diferents tipologies de llibertat,  i com s’han 

anat distingint i evolucionant al llarg de la historia. Una de les característiques de la 

llibertat negativa (absència de coacció per part d’una societat per a fer qualsevol tipus 

d’acció) és que ens ha de ser reconeguda i garantida com a dret. Podem dir per tant, que 

aquesta llibertat política, negativa, és la base de tots els drets humans.  

Si haguéssim de fer una definició tècnica del concepte de “drets”, podríem dir que 

són aquell conjunt de facultats,  pròpies de l’ésser humà, que adquireix en el moment 

que neix, i el permet viure lliurement i en igualtat a la resta de la societat. Aquests drets 

es tenen pel sol fet de ser humans no pel fet de ser ciutadans, i per això diem que són 

inalienables, inherents i interdependents. Però que a més a més de ser inherents, han 

de ser reconeguts i respectats. És a dir són les llibertats que hom té com a inherents i a 

més a més li han de ser garantides per la resta de la població.  

Els drets i les llibertats tal i com són entesos avui en dia, són recents dins del 

context de la història de la humanitat, ja que podríem datar-ne l’inici amb el 

començament de la filosofia moderna, com ja hem dit anteriorment.  

Abans del sorgiment de la filosofia moderna, no hi havia la necessitat d’establir 

uns drets, perquè tampoc hi havia reconegudes les diverses llibertats en la condició 

humana com a tal. 

La concepció que tenien els primers pensadors que teoritzaven sobre les 

llibertats i els drets, ha anat evolucionant fins a arribar a la que entenem nosaltres avui 

en dia. Ja que en un principi, quan va sorgir el moviment de la il·lustració, tots els drets 

i llibertats que es van començar a reconèixer, anaven dirigits a un selecte grup de 

persones. És a dir, que durant molts anys, podríem dir que fins passada la segona guerra 

mundial, depenent del gènere, color de pell i “raça”, ideologia i religió entre d’altres, 

tenies o no tenies drets. Per tant podem dir que els drets anaven vinculats al 

reconeixement com a ciutadà i no com a humà. Va ser gràcies al sorgiment i l’auge de 

moviments com el feminisme o els moviments pacifistes i igualitaris dels segles XIX i XX, 

que es van començar vincular els drets i les llibertats al simple fet de ser humà, de ser 

persona.  
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En l’actualitat, si bé en teoria, tothom, independentment de la seva raça, opinió 

i gènere entre d’altres gaudeix dels mateixos drets i llibertats, ja que aquests són 

reconeguts en una persona pel sol fet de ser humana. 
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1.4 LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

 

Segons  Joaquín Urías (La Libertad de Odiar, 2017)6  la llibertat d’expressió és un 

dels drets clàssics que des de sempre, ha aparegut en les declaracions de drets humans 

que s’han anat aprovant en el marc de la història contemporània. 

En primer lloc, cal tenir en compte que la llibertat d’expressió és un concepte 

molt complex, sobre el qual diversos filòsofs, pensadors, constitucionalistes entre 

d’altres, han discutit des de l’origen dels drets humans. Tot i així, podríem definir la 

llibertat d’expressió, de manera  genèrica i conceptual, com a la propietat inherent que 

té l’ésser humà de poder expressar les seves idees i opinions lliurement, i per tant sense 

cap tipus de censura. Aquesta llibertat és fonamental per al bon desenvolupament d’una 

societat democràtica, ja que està basada en la llibertat de l’individu. Ara bé, el que ha 

donat des de sempre més conflicte quan s’ha discutit i parlat sobre la llibertat 

d’expressió és sobre si ha de tenir límits, i en cas afirmatius, quins. 

Així doncs, segons Urías (La Libertad de Odiar, 2017), com a dret fonamental la 

llibertat d’expressió té una aplicabilitat directa, això sens dubte, és a dir, per a poder 

opinar lliurement, no són necessàries lleis ni reglaments estatals. De fet no solen existir 

lleis específiques per regular la llibertat d’expressió perquè s’entén que aquesta llibertat 

abarca tota l’emissió de pensaments, i per tant l’únic que poden fer les lleis és restringir-

la. Però aquesta característica, també fa molt difícil determinar el contingut de la 

llibertat d’expressió, per tant entrem dins d’un cercle paradoxal en el que alguns 

legisladors diuen que s’ha de poder limitar el contingut de la transmissió d’algunes idees, 

encara que això xoqui amb el fet que la llibertat d’expressió és un dret fonamental, i per 

tant hauria d’abarcar totes les transmissions possibles. 

Hi ha algun corrent de pensament que defensa que els drets fonamentals estan 

només sotmesos a un principi de proporcionalitat. És a dir, que entenen que els drets 

no són unes regles que delimiten un espai fixe on el poder no pot entrar, sinó que 

consideren que aquests han d’orientar només les accions de l’Estat. En aquest sentit la 

 
6 En aquest apartat hem utilitzat com a principal font d’informació la producció literària de Joaquín 
Urías, ja que en els darrers anys ha publicat diverses obres en les que teoritza sobre la llibertat 
d’expressió i els seus límits.  
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llibertat d’expressió no tindria un contingut específic i inalterable, sinó que seria un 

mandat dirigit al legislador perquè en la mesura del possible i sempre que no hi 

haguessin altres bens en joc, permetés expressar la seva opinió a la ciutadania. En 

absència d’un contingut específic, serien els tribunals els encarregats d’examinar cada 

cas, i decidir si ha de prevaldre el dret per davant de qualsevol altre valor estatal. El fet 

que siguin els tribunals els que decideixin l’abast de la llibertat, podria crear una certa 

desconfiança. És cert que la base de funcionament en un estat democràtic com explicaré 

més endavant,  es troba en la separació de poders, però a vegades, pot passar que la 

independència del poder judicial no sigui tan clara, en aquest cas el govern podria 

utilitzar  les interpretacions no només en temes de llibertat d’expressió sinó en general 

amb matèria de drets humans, a benefici seu. 

El que provoca més controvèrsia quan es parla sobre llibertat d’expressió, són 

els seus límits. Segons el constitucionalista Joaquín Urías , la llibertat d’expressió no 

hauria de tenir límits, ja que des del bon punt que limites el contingut que abarca, ja 

estàs restringint el dret. Per tant podem concloure que la llibertat d’expressió ( entenent 

que aquesta no comporta cap mal material)  hauria de ser total, és a dir que no hauria 

de tenir cap més límit que la llibertat d’altri, ja que tractant-se d’un dret fonamental ha 

de poder abarcar totes les opinions possibles a transmetre. Ja que com hem dit,  en el 

moment en què restringim el ventall d’opinions que es poden transmetre, estem 

restringint el dret a expressar-se lliurement. Per tant, no s’hauria d’intentar buscar un 

contingut específic per a la llibertat d’expressió, perquè no en té cap. No en té cap, o el 

té tot. La paraula no pot causar cap dany a ningú, és feina de cada individu en particular 

aprendre a ser tolerant, i a acceptar, i no silenciar, eliminar opinions desagradables. Tal 

com diu el Tribunal de Drets Humans, a partir de la ja consolidada jurisprudència sobre 

la llibertat d’expressió: “Aquesta no només comprèn informacions o idees acollides 

favorablement o considerades com a inofensives o indiferents, sinó també aquelles que 

xoquen, ofenen o inquieten; es vol així el pluralisme, la tolerància i l'esperit d'obertura, 

sense els quals no existeix una societat democràtica” 

El mateix passa, amb la llibertat de creació artística, una derivant de la llibertat 

d’expressió,  concepte molt present en aquest treball. L’art no pot patir cap mena de 

censura. A través de l’art tothom ha de poder expressar el que vulgui, ja que aquest no 
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causa en cap cas danys a terceres persones. S’ha d’acceptar que l’art ha de tenir la 

capacitat tant de complaure com la de provocar  al  receptor, i que no per això s’ha de 

restringir la seva llibertat de creació. 

Històricament parlant és molt difícil datar l’origen de la llibertat d’expressió, però 

la primera aparició d’aquesta com a dret fonamental la trobem a la Declaració dels Drets 

de l’home i del ciutadà, redactada l’any 1789 en ell context de la Revolució Francesa 

(1789-1815) on es recull el dret dels individus a expressar-se lliurement: 

Article 11 de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà: “La lliure 

comunicació de pensaments i d'opinions és un dels drets més precioses de l'home. Tot 

ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement, amb el benentès que haurà de 

respondre de l'abús d'aquesta llibertat, en els casos determinats per la llei.” 

Dos anys més tard, l’any 1791, encara en el context de la Revolució Francesa, 

apareix mencionat el dret a la llibertat d’expressió, en la primera constitució de l’estat 

liberal francès.  

Per tant, podríem dir que es comença a parlar de llibertat d’expressió en el 

moment en què es comença a parlar pròpiament de drets i llibertats, tal i com els 

coneixem avui en dia , que com ja hem comentat és amb el naixement de la filosofia 

moderna, que porta a començar a veure l’ésser humà com a un individu lliure i igual que 

la resta. 

Amb anterioritat a 1789 podem trobar-ne diversos precedents al llar dels anys 

anteriors al naixement de la filosofia moderna. Després de consultar el llibre Libertad de 

Expresión, Una Immersión Rápida (2019) de Joaquín Urías,  semblaria ser que el primer 

precedent de la llibertat d’expressió el podem trobar en l’Atenes Clàssica. Encara que 

en aquesta època no podem utilitzar el concepte de llibertat d’expressió o dret 

fonamental a expressar-se, ja que entraríem en un cercle de diverses controvèrsies i 

cometríem un anacronisme, sí que és cert que en l’Àgora grega tots els seus participants 

tenien el que ells anomenaven “isegoria”, que seria la capacitat de parlar tots per igual. 

Aquest concepte d’“isegoria” anava complementat amb el de “parresia” que era la 

capacitat que tenien, d’expressar el que pensaven acceptant les conseqüències que això 
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podia tenir, per ells no era un dret tal i com el veiem avui sinó com una característica del 

discurs públic.  

Encara que a l’Atenes clàssica hi havia aquesta capacitat d’expressar-se 

lliurament, podies ser castigat si no parlaves francament o portaves a la pràctica idees 

nocives per a la societat. Per tant ja des d’un bon principi la llibertat d’expressió no 

estava vista com a una llibertat de l’individu sinó com a una garantia del funcionament 

de la societat.  

Un cas en el que aquesta “parresia” va comportar conseqüències, és el famós 

judici de Sòcrates en el que, aquest va ser condemnat a mort per expressar idees que 

van ser considerades dissidents i nocives per a la societat.  

En els segles posteriors, tal i com hem dit anteriorment no trobem referències 

explícites a la llibertat d’expressió, encara que el que sí que podem anar veient en 

diferents textos, són referències a la llibertat de creença, o en algun cas la llibertat 

d’opinió, però com ja hem comentat  la primera referència a la llibertat d’expressió 

apareix a la constitució de França de  1789, i no abans.  

EL fet que abans de 1789 no es parli de llibertat d’expressió pot tenir en certa 

manera un sentit lògic, ja que en certs moments de la història existien sistemes censors 

molt durs com podria ser la santa inquisició. La inquisició permetia tenir controlada la 

població a través de les diverses informacions que aquesta rebia. 

Curiosament, a Espanya, la llibertat d’expressió no s’havia garantit mai en cap 

ordenament jurídic fins al 1978. És a dir que fins llavors no hi havia cap garantia legal, 

no estava reconegut, que una persona pogués expressar lliurement totes les idees 

polítiques, religioses o de qualsevol tipus. El motiu pel qual potser no s’havia garantit 

mai abans, és per l’enorme potencial que aquest dret té.  

Un dels períodes on la llibertat d’expressió va ser més menystinguda a Espanya, 

que també és objecte d’aquest treball, va ser durant el règim dictatorial de Francisco 

Franco (1939-75). Al  1938, el règim va dictar la primera llei de premsa, en virtut de la 

qual es situava a la premsa al servei del règim. Una de les conseqüències més importants 
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d’aquesta llei és la instauració del sistema de censura prèvia, és a dir que els periodistes, 

autors literaris, cantautors, entre d’altres creadors de contingut, havien de passar una 

censura abans de poder publicar les seves obres. 

El control sobre la llibertat d’expressió en el franquisme el podem dividir en dues 

etapes: 

- Des de la guerra civil als anys 60 del segle XX regeix la llei de premsa del 

1938 i els plantejaments clarament feixistes del control de la informació  

i la repressió de l’opinió lliure  

- A finals dels anys 60 es suavitza l’aplicació d’aquesta llei, aquesta certa 

obertura es plasma en la llei de premsa de 1966, que encara està 

parcialment en vigor. Aquesta llei es basa en el reconeixement de la 

llibertat d’expressió per a tots els espanyols però tot seguit limitant 

aquest dret.  

 

 

La llibertat d’expressió, sempre ha estat un dret molt complex i qüestionat, com 

ja hem dit, i és per aquest motiu que la societat, sobretot els qui la governen, l’ha 

intentat sempre acotar, assignar-li un contingut determinat, segurament per por, por a 

la dissidència, a la discrepància, a que aquestes comportin la pèrdua del poder. Sí, encara 

que sembli irracional, un dret com la llibertat d’expressió pot causar inseguretat en un 

govern civil, potser pel fet que en les declaracions de drets humans estigui sempre 

reconeguda sense cap límit establert. Aquest fet va relacionat amb la qüestió que 

tractarem a continuació, la paradoxa de la tolerància. 
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1.5 PARADOXA DE LA TOLERÀNCIA 

 

Des de John Locke, el filòsof que va mencionar per primera vegada el concepte 

de  tolerància, passant per Voltaire, que el defensà d'una manera ben radical, aquest, 

ha provocat discussions constants, en el marc dels límits de les llibertats, i en concret de 

la llibertat d’expressió. Karl Popper, important filòsof i sociòleg del segle XX, reprengué 

el tema formulant la Paradoxa de la Tolerància en el seu llibre La societat oberta i els 

seus enemics, l'obra que va escriure durant la Segona Guerra Mundial i que constitueix 

la seva aportació en la lluita contra els totalitarismes.  

Vegem a continuació un extracte de la Paradoxa de la Tolerància de Popper 

(1981): 

“Menys coneguda és la Paradoxa de tolerància: La tolerància il·limitada pot conduir a la 

desaparició de la tolerància. Si estenem la tolerància il·limitada fins i tot a aquells que són 

intolerants; si no ens trobem preparats per defensar una societat tolerant contra les presses 

dels intolerants, el resultat serà la destrucció dels tolerants i, juntament com ells, de la 

tolerància. 

Amb aquest plantejament no volem significar, per exemple, que sempre haguem d'impedir 

l'expressió de concepcions filosòfiques intolerants; mentre puguem contrarestar -mitjançant 

arguments racionals i mantenir-les en escac davant l'opinió pública, la seva prohibició seria, 

per cert, poc prudent. Però hem de reclamar el dret de prohibir-les, si cal per la força, doncs 

bé pot succeir que no estiguin destinades a imposar-se en el pla dels arguments racionals, sinó 

que, per contra, comencin per acusar tot raonament; així, poden prohibir als seus adeptes, 

per exemple, que escoltin els raonaments racionals, acusant-los d'enganyosos, i que els 

ensenyin a respondre als arguments mitjançant l'ús dels punys o les armes. Haurem de 

reclamar llavors, en nom de la tolerància, el dret a no tolerar als intolerants. Haurem d'exigir 

que tot moviment que prediqui la intolerància quedi al marge de la llei i que es consideri 

criminal qualsevol incitació a la intolerància i a la persecució, de la mateixa manera que en el 

cas de la incitació a l'homicidi, al segrest o al tràfic d'esclaus. 

Hem de reclamar, en el nom de tolerància, el dret a no tolerar la intolerància.” 
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Per tant la conclusió que podem extreure després d’haver llegit la paradoxa de 

la tolerància és que una societat infinitament tolerant no té futur, ja que tal i com Popper 

diu la tolerància de la intolerància pot ser perillosa com a societat. És a dir que l’objectiu 

que tenen els governs és vetllar perquè aquesta tolerància sigui garantida, i no 

desapareixi.  

Popper, en una nota a peu de pàgina,  corresponent al capítol setè del llibre La 

sociedad Abierta y Sus Enemigos,  afirma que la tolerància és un bé que s'ha de protegir. 

Reclama el dret a prohibir, a fi de preservar-la, les concepcions extremadament 

intolerants; del contrari, els intolerants, rebutjant tot argument, establiran l'ús dels 

punys i de les armes. No obstant, la qüestió està en qui estableix, qui fixa què és ser 

tolerant o intolerant. Qui dicta i en base a quins paràmetres, on són els límits de la 

tolerància. Això dependrà doncs de qui ocupi el poder en cada moment. 

Popper, evidentment, va reflexionar al voltant de la tolerància entenent que el 

marc polític on aquesta podia trobar-se era, en un marc democràtic ( el qual serà definit 

en les següents pàgines) on hom fos lliure d’expressar les seves opinions, ja que en un 

marc polític dictatorial ( explicat també en els següents apartats)  reflexionar sobre la 

tolerància no tindria sentit, ja que un govern dèspota és intolerant amb tota aquella 

opinió contrària als seus ideals. 

Però com en qualsevol qüestió referent a la política i al dret, tractar el tema de 

la tolerància, encara que sigui en un estat democràtic, no és tan senzill, ja que depenent 

del govern i dels seus integrants, només pel sol fet de ser persones, poden tenir 

interpretacions diverses sobre la tolerància, i la intolerància, amb això el que volem dir 

és que la frontera entre prohibir per a protegir la tolerància i la mateixa intolerància és 

molt fina. És a dir, que un quan arriba al poder polític pot sentir la necessitat de silenciar 

diverses opinions tractant-les d’intolerants, per tal d’assegurar-se la continuïtat al 

poder. Per tant, el tema de la tolerància pot portar a governs democràtics a actuar de 

manera intolerant amb la dissidència. 
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1.6 ESTAT DE DRET 

 

Anomenem Estat de dret  a aquell que defensa els drets individuals de les 

persones a partir de l’aplicació de la llei. Per tant, podríem dir que Estat de dret és un 

bon sinònim per estat democràtic, encara que en alguns casos s’utilitzin ambdós 

conceptes de manera independent. 

L’Estat de dret va néixer amb la revolució francesa, i el sorgiment de les idees 

liberalistes. Va sorgir bàsicament de la separació de les entitats que creaven i aplicaven 

les normes, fent aparèixer consecutivament els tres poders que durien a terme les 

diferents funcions: executiva, legislativa i judicial. 

El poder legislatiu, és l’encarregat de redactar  i aprovar les lleis que regeixen 

l’Estat. Aquest poder rau en el parlament o cambra de diputats, representants escollits 

per sufragi universal per la ciutadania del país corresponent. 

El poder executiu, orientant-nos també amb la definició que ofereix la 

enciclopèdia general catalana, seria aquell que té la funció d’aplicar les lleis dictades pel 

poder legislatiu. El poder executiu el té el govern, grup de consellers escollits pel 

parlament d’un país. 

El darrer poder a tenir en compte en un estat democràtic, seria el poder judicial, 

encarregat de fer que es compleixin les lleis redactades i aplicades pels poders legislatiu 

i executiu. El poder judicial està a mans dels tribunals, que actuen amb independència 

del govern del país. 

El respecte de les llibertats individuals i l’exercici de la sobirania popular venen 

garantits per la separació i la independència dels òrgans que tenen els diferents poders: 

legislatiu (Corts Generals), executiu (Govern) i judicial (jutjats i tribunals).  

Històricament (tal i com he dit anteriorment) l’Estat de dret va aparèixer amb la 

revolució francesa, moment en el que va néixer l’anomenat liberalisme polític. No 

obstant cal tenir present que uns anys abans de la revolució francesa, durant la revolució 

de les 13 colònies angleses, ( el que avui en dia coneixem com a Estats Units d’Amèrica) 

ja es van començar a insinuar els principis sobre els quals s’havia de construir un Estat 
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democràtic: llibertat i igualtat de l’individu, conceptes que com ja s’ha comentat, s’han 

anat desenvolupant al llarg dels anys i han acabat desembocant en l’actual concepte del 

drets humans.  

La revolució francesa va servir d’exemple, va esdevenir un referent, un mirall,  

per a la resta de països d’Europa, i d’aquesta manera, les idees liberalistes i l’anhel de 

llibertat i igualtat es va anar escampant i va anar arrelant en la consciència col·lectiva de 

la població. Aquest fet ha comportat en l’actualitat que Europa estigui conformada per 

governs de caire democràtic, si bé podem trobar alguna excepció ( Turquia ), tot i que 

l’adhesió a aquest “sistema polític” ha estat gradual, segons la història i particularitats 

de cada país. 

Així doncs es podrien considerar democràcies plenes, França i el Regne Unit, ja  

que haurien estat els primers països en adoptar aquest sistema. Fora d’Europa trobem 

la d’Estats Units d’Amèrica com una de les més antigues. En definitiva, el conjunt de 

països que formarien el que alguns anomenen “el primer món”, concepte utilitzat per 

primera vegada durant la Guerra Freda (1945-1989) per definir els països alineats amb 

els Estats Units, són estats democràtics.  

Considerem oportú remarcar que els estats democràtics poden adoptar diferents 

formes de govern, així trobem tant monarquies parlamentàries com repúbliques 

parlamentàries. 
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1.7 DEMOCRÀCIA 

 

Segons la Gran Enciclopèdia General Catalana, podríem definir la democràcia 

com a “la doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l’elecció 

dels governants.” 

Si bé el terme “democràcia” va aparèixer a la Grècia antiga, la realitat és que 

designava més aviat un sistema de presa de decisions basat en el diàleg,  més que no 

pas un tipus determinat d’organització del poder o el govern ( ja que l’Estat com 

l’entenem avui en dia no existia a la Grècia Antiga), és a dir, que la concepció que tenien 

els grecs de la democràcia divergeix molt del que nosaltres entenem avui en dia. Ja que 

el sistema de presa de decisions dels grecs no estava basat en cap ordenament que 

defensés els drets individuals de les persones.  

Aquest sistema no feu fortuna a Roma com a forma de govern, encara que l’obra 

d’alguns pensadors i juristes i les revoltes dels esclaus contribuïren a introduir, plantejar 

el concepte d’igualtat entre els homes. 

Així doncs, les bases de la democràcia moderna les podem trobar al segle XVII, 

amb la  promulgació del Bill of Rights (1689) i les formulacions teòriques de Locke que 

dibuixen un estat derivat d’una convenció entre homes lliures. Més endavant, 

Montesquieu,  Rousseau i altres pensadors feren noves aportacions teòriques amb la 

definició de la separació de poders. Les profundes transformacions econòmiques del 

segle XVIII no feren sinó accelerar aquest procés de demanda d’instaurar un poder més 

popular, que es plasmà en l’ascens de la burgesia. Es definí el principi de la separació de 

poders i es transformà l’exigència democràtica en poder legislatiu, executiu i judicial. 

Una concreció d’aquesta nova idea de la teoria política fou la promulgació de la 

Constitució francesa del 1791 amb la declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, en la 

qual prengué força l’associació de la idea de democràcia a la de respecte a la norma 

escrita, a la constitució i a les llibertats individuals dels ciutadans i a la vigència del 

principi de separació de poders. 
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Durant els segles XIX i XX la idea de democràcia ha estat associada al 

constitucionalisme liberal i al parlamentarisme, definint-se per la igualtat dels ciutadans 

davant la llei, la responsabilitat del govern respecte a l’electorat, el sufragi universal, les 

eleccions periòdiques, el sistema de partits polítics i el reconeixement d’una sèrie de 

llibertats civils (expressió, reunió, premsa, religió, etc.). 
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1.8 ESTAT DÈSPOTA, ABSOLUTUISTA, DICTATORIAL 

 

Anomenem estat dèspota a aquell que concentra els tres poders anteriorment 

definits ( legislatiu, executiu i judicial), en una sola persona, fent que aquesta tingui el 

poder i el control absolut sobre tota la societat . 

Podríem afirmar que un estat dèspota és un clar antònim del concepte d’estat 

democràtic, el qual com ja he comentat abans es basa en la garantia de drets 

fonamentals i llibertats de la ciutadania, cosa que un estat absolutista no fa. En una 

dictadura, l’important no és l’individu, l’important no és quins drets tenen o deixen de 

tenir els éssers humans, sinó que el que l’únic que és de gran importància és la nació, i 

el seu desenvolupament. El dictador el que farà és anular tota mena de drets i llibertats 

per tal d’assegurar-se que els seus objectius es veuen complerts. 

Des dels inicis de la història fins al segle XVII (en el moment en què sorgeix la 

filosofia moderna i amb ella moviments com la il·lustració)  el despotisme va ser el 

sistema polític dominant, i és que la dictadura és una forma de govern molt primària i 

senzilla, on el poder el té sempre la mateixa persona indiscutiblement, i per tant la presa 

de decisions és molt més ràpida que en un estat democràtic en el qual el poder està 

dividit, i els que l’han de sustentar han de ser escollits per sufragi popular.  

El que és cert és que amb l’aparició de moviments com la il·lustració, 

l’absolutisme no va quedar erradicat com a ideologia, sinó que al llarg de la “història 

contemporània” ha anat remetent en alguns països per motius diversos, com podria ser 

la desconfiança de la població cap a un govern democràticament dèbil, i la necessitat 

per part de la població d’un governant que els proporcioni solucions immediates.  

Actualment, relacionem el concepte de dictadura amb moviments extremistes 

com el feixisme i el nazisme ( conceptes creats en el marc de la segona guerra mundial, 

quan els governs italià i alemany, adoptant un sistema despòtic, propagaven ideologies 

ultranacionalistes), el racisme (segons la enciclopèdia general catalana, és la doctrina 

que propugna la desigualtat de les races humanes i en virtut de la qual hom justifica el 

fet que certes races o cultures siguin sotmeses a explotació econòmica, a segregació 
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social o àdhuc a destrucció física) entre d’altres, i és que normalment aquests 

moviments eren presents en governs despòtics. 

Un moment històric important, i podríem dir que bastant recent,  que ens serveix 

perfectament per exemplificar un model de societat absolutista, ha estat a mitjans del 

segle 20, durant la segona guerra mundial. Alemanya i Itàlia, després de la primera 

guerra mundial (1914-1918) van quedar devastades, tant econòmicament com 

geogràfica i moralment. A tota aquesta situació s’afegia que la influència del model 

comunista soviètic alterava la població obrera i jornalera. Aquesta inestabilitat va fer 

que sorgís la necessitat de trobar un govern en substitució de la democràcia que havia 

quedat totalment debilitada, un govern fort, d’idees rígides que solucionés la situació 

d’estancament en que es trobava la població dels dos països darrerament esmentats. 

Per tant el que podem deduir és que, com he insinuat anteriorment, les dictadures solen 

sorgir del malestar de la societat, es pot observar en diversos estudis sociològics que 

quan els individus estàn en una situació de bonança econòmica i social els moviments 

extremistes absolutistes no tenen tant suport entre la població.  

Actualment, en el segle 21 podem dir que la majoria d’estats del món són 

democràtics. Però és veritat que encara resten localitzacions on la dictadura és el 

sistema polític emprat. Anteriorment hem dit que els països del “primer món”, encara 

que no considero del tot adequat fer ús d’aquest concepte, per referir-nos als països 

que lideren l’economia mundial, són governats per governs democràtics, però en països 

que a causa de diversos antecedents històrics han estat sotmesos i privats desenvolupar-

se, encara hi ha dictadures. Aquesta idea lligaria amb el fet que, com hem dit 

anteriorment, el sistema absolutista és un sistema primari, que en països 

“subdesenvolupats” pot encaixar perfectament. Actualment són 48 països els que són 

governats per dictadures, com Corea del Nord i Cuba. 

Per tant si seguim l’evolució que ha tingut l’absolutisme al llarg de la història 

contemporània ( és a dir, des del naixement de la filosofia moderna) , podem 

determinar, que l’absolutisme així com la democràcia, segueixen una mena de cicle.  
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Quan la població es troba en una situació de bonança econòmica, el capitalisme 

i la democràcia li és molt temptador, ara bé, quan aquesta es troba en una situació de 

crisi ( normalment provocada per efectes capitalistes) es tendeix a radicalitzar, 

decantant-se més cap a un model de país absolutista. 
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PART PRÀCTICA 
 

➢ Plantejament de la part pràctica 

➢ Franquisme i actualitat 

o Comparació política, social i cultural 

o Anàlisi de textos legals  

o Comparació de l’Estat Espanyol amb altres països del món 

o Campanya de sensibilització  

o Espot Publicitari  
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2.1 PLANTEJAMENT DE LA PART PRÀCTICA 

 

L’objectiu principal del treball és veure si actualment a Catalunya, entesa com a 

part de l’Estat Espanyol, s’està produint una vulneració al dret a la llibertat d’expressió. 

Per tal de poder trobar la resposta aquesta incògnita, hem realitzat una comparació de 

l’actualitat amb el final de l’època franquista i una comparació de l’estat espanyol amb 

diversos països del món. Val la pena dir també que com a resultat final del projecte hem 

plantejat un pla de campanya de sensibilització i hem gravat un espot publicitari. 

Per tant, podem dividir la part pràctica d’aquest treball en tres apartats, la part 

de comparació de l’actualitat amb el franquisme, que englobaria la comparació dels 

textos legals d’ambdues èpoques així com l’anàlisi i la comparativa de casos concrets 

d’artistes represaliats en ambdues situacions. La secció de comparació de l’Estat 

Espanyol amb diversos països del món, que inclouria l’anàlisi de tractats internacionals, 

i l’aplicació del mètode de la política comparada per a analitzar com les diverses 

variables establertes a l’inici d’aquest treball influeixen en la repressió i la condemna 

d’artistes en diferents països del món. Finalment, la darrera part, que consisteix en el 

disseny d’una campanya de sensibilització i la planificació i gravació d’un espot 

publicitari. 

En aquest treball s’han utilitzat diverses metodologies de caire qualitatiu. El 

mètode d’anàlisi de tipus qualitatiu està basat no en l’obtenció i anàlisi de dades 

quantitatives sinó en la descripció i comprensió interpretativa de diverses fonts escrites, 

com poden ser textos legals, fonts literàries secundàries i pàgines web, i fonts orals que 

serien les entrevistes, en les que es tindria en compte el criteri dels entrevistats. 

Per a realitzar aquesta recerca basada com ja hem comentat, en el mètode qualitatiu, 

hem aplicat tres tipus de metodologies: l’anàlisi comparativa, l’entrevista i la política 

comparada. 

En l’apartat de comparació de textos legals hem utilitzat el mètode de l’anàlisi 

comparatiu, el qual consisteix bàsicament en l’anàlisi i interpretació de diversos textos. 

S’ha analitzat, la Constitució de 1978 i Las Leyes Fundamentales del Reino, és a dir, el 

conjunt de lleis bàsiques del franquisme que es van anar establint entre els anys 1939 i 
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1975, les lleis específiques: Llei de la seguretat ciutadana de 1992 ( tenint en compte la 

reforma de 2015) , la Ley de premsa de 1966, alguns articles del Codi Penal (tenint en 

compte les reformes del 2010 i el 2015)  per els quals els 14 rapers han estat 

condemnats, la llei específica de partits polítics i finalment La Carta de Drets Humans de 

la Unió Europea, el Conveni de Drets Humans de la Unió Europea i la Declaració Universal 

de Drets Humans de l’ONU.  

En aquesta part pràctica també hem utilitzat el mètode de l’entrevista. 

L’entrevista és una tècnica que ens permet recuperar l’experiència  de diferents 

persones sobre un tema determinat, per tant podem dir que  és un mitjà per recollir 

dades (relats, testimoniatges, experiències, coneixements,...) que després han de ser 

tractades, elaborades, contrastades amb altres fonts d’informació i analitzades a partir 

d’uns criteris clars i metòdics. L’important en una entrevista és el que el subjecte 

entrevistat ens pot aportar la seva opinió o interpretació sobre un tema, més enllà de 

l’obtenció d’una sèrie de dades. 

Hi ha diversos tipus d’entrevista, segons la forma i els objectius de la recerca i 

segons la implicació de l’entrevistador. Les cinc entrevistes que hem realitzat són 

temàtiques i de profunditat (segons la forma i objectius de recerca),  dues són dirigides 

i tres semi dirigides (segons la implicació de l’entrevistador). 

Finalment, el mètode que hem utilitzat en la part de comparació de l’Estat 

Espanyol amb altres països és el de la política comparada. Aquest consisteix en establir 

una sèrie de variables que puguin tenir una significació a l’hora d’arribar a una conclusió 

i identificar-les en una sèrie de països. Seguidament, s’efectua  una anàlisi comparativa 

de les dades obtingudes. Encara que el mètode de la política comparada impliqui l’ús de 

variables independents i dependents, no vol dir que deixi de ser un mètode qualitatiu ja 

que en cap cas s’utilitzen quantitativament, sinó que s’analitzen i interpreten. 

Finalitzada aquesta breu definició de la metodologia, ens disposem iniciar la part 

pràctica del treball. 

 

 



48 
 

2.2 FRANQUISME I ACTUALITAT 

 

En els darrers anys, segons dades de l’organització Freemuse7, a Espanya s’han 

perseguit un total de 14 músics pel contingut de les seves cançons. Fins i tot podem 

afirmar gràcies a informació cedida per la darrerament esmentada organització, que 

Espanya, l’any 2017 es va situar al capdavant del rànquing mundial d’artistes 

represaliats.  

Els artistes represaliats són els següents: 

- Josep Miguel Arenas Beltrán: 

- Pablo Hasél 

- Col·lectiu la Insurgència: Pipe Díaz, Shahid, iNessa, Oliver Botana, Sine 

ML, Lokutor, AK Elgio, Gorka Likor K, Komulet, Nito Rukely, Iván Leszno, 

Eshôj Ekirne y Kraven Molotov. 

Tots ells han estat condemnats per diferents delictes tals com incitació a l’odi, 

enaltiment al terrorisme i injúries a la corona entre d’altres. El fet que s’hagi condemnat 

14 artistes pel contingut de les seves obres ens portaria a plantejar-nos quin és el grau 

de llibertat d’expressió a l’Estat Espanyol, i conseqüentment a Catalunya.  

Segons vàries fonts consultades (Entrevistes a David Herrera de la organització 

Freemuse, l’Honorable Conseller de cultura Lluís Puig i la Professora en Dret 

Internacional Mariona Illamola) la llibertat de creació artística hauria de ser total. El 

registre en el que es mou l’art no és el mateix en el que ens movem en la vida quotidiana, 

aquest es pot desenvolupar al marge de tot allò que socialment està considerat com a 

vàlid i correcte. Per aquest motiu podríem plantejar-os la possibilitat de qüestionar el 

fet que es parli d’injúries o enaltiment al terrorisme quan un autor fa sortir en una cançó 

elements que en un context no artístic podrien ser considerats ofensius, cismàtics o de 

mal gust. Ara bé, en aquest context entraria també en joc el concepte de la tolerància, 

 
7 Freemuse és una organització internacional independent que defensa la llibertat d’expressió en l’art. 
Recullen i documenten violacions a aquest dret, es dediquen a exposar també, lleis i polítiques que el 
restringeixen. En definitiva, promouen i posen en evidència la problemàtica que es dona en alguns 
països amb aquesta llibertat i intenten proposar canvis estructurals i sistemàtics tant a nivell 
internacional, nacional, com regional. 
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del qual anteriorment parlàvem, entraria en joc el llindar de l’ofensa que cadascú 

col·loca on vol.  

En aquesta primer apartat de la part pràctica, com ja hem dit, analitzarem 

comparativament l’etapa de finals del franquisme amb l’actualitat, passant per la 

comparació de textos legals entre ambdues èpoques i entre els diversos tractats 

internacionals referents als drets humans, i la comparació de casos concrets d’ambdues 

èpoques, per tal d’intentar esbrinar el motiu pel qual els 14 rapers espanyols han estat 

condemnats. D’aquesta manera podrem veure si aquesta situació s’ha vist donada per 

una interpretació polititzada d’una legislació poc clara, o si realment hi ha prou motius 

per condemnar els artistes.  
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2.2.1 COMPARACIÓ SOCIAL, POLÍTICA I CULTURAL ENTRE AMBDUES 

ÈPOQUES 

 

Creiem que pot ser interessant per a determinar si actualment s’està produint 

una vulneració al dret a la llibertat d’expressió, intentar veure si hi ha elements en comú 

políticament i social parlant entre  el període franquista i l’actualitat, i entre casos 

concrets d’artistes represaliats en ambdues èpoques 

Per a realitzar aquesta comparació ens basarem, pel que fa als casos de l’època 

franquista, en els artistes promotors de la “Nova cançó” i, pel que fa a l’actualitat, en els 

casos dels rapers condemnats i perseguits per la justícia mencionats anteriorment:  

Josep Miguel Arenas Beltran, més conegut com a Valtonyc i condemnat a tres 

anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, humiliació a las víctimes, calumnies i 

injuries greus  a la Corona i amenaces, Pablo Hasél, condemnat per apologia al 

terrorisme i injúries a la corona i autoritats de l’estat a dos anys i mig de presó més nou 

mesos de presó, i els 12 membres del col·lectiu “La Insurgència” ( Pipe Díaz, Shahid, 

iNessa, Oliver Botana, Sine ML, Lokutor, AK Elgio, Gorka Likor K, Komulet, Nito Rukely, 

Iván Leszno, Eshôj Ekirne y Kraven Molotov) condemnats a sis mesos de presó per 

apologia al terrorisme. 

En primer lloc analitzarem ambdues situacions, a partir d’una sèrie de variables, 

en realitzarem  la comparació, analitzarem dos casos concrets d’artistes represaliats i 

finalment en farem la comparació.  
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 SEGLE XX, ANYS 60-70, I TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA 

 

LA NOVA CANÇÓ 
 

A començaments dels anys 60, en el context de la dictadura del general Francisco 

Franco, va sorgir un moviment musical anomenat “Nova Cançó”, inspirat en el model de 

cançó francesa i el folk americà8. Aquest, era un model de cançó reivindicativa i 

combativa que, en el cas de Catalunya, va adoptar com a objectiu principal reivindicar i  

defensar la llengua i cultura  catalana en un context on estaven pràcticament anul·lades.  

Val a dir però, que molt abans de l’aparició d’aquest moviment, malgrat  el 

context de repressió en què la cultura catalana es trobava, aquesta mai va arribar a 

morir, citant al reconegut cantant de la Nova cançó Rafael Subirachs, entrevistat en 

aquesta recerca9: “Amb tot, tot i que Franco, com Felip V, aspirava al màxim control, hi 

havia parts de la res publica catalana a les que no podia tenir-n’hi. En música va haver-

hi una certa continuïtat en l’obra dels orfeons i de les sardanes. Ja a l’any 1942, és a dir, 

tres anys després de la victòria franquista, l’Orfeó Vigatà cantava cançons catalanes en 

els concerts de les festes tradicionals com les de Nadal i de Pasqua.” És a dir que la gent, 

el poble, fent petites accions van aconseguir mantenir-la viva.  A més a més cal tenir 

present que el públic català no s’identificava amb la cultura musical espanyola, i 

reclamava cançons en català, i això va fer molt més fàcil el naixement de la Nova cançó. 

Citant  l’honorable Conseller de Cultura Lluís Puig10: “era portar un repertori en català 

que no teníem, no teníem cançons en català, perquè ens entenguem, parlàvem català a 

casa però no teníem cançons en català ni per quan estàvem d’excursió ni per quan fèiem 

un foc de camp o si estàvem de festa per tant la Nova Cançó com l’importantíssim grup 

de Folk (... ) el que buscaven aquests artistes era dotar-nos a nosaltres, al poble de 

repertori, per cantar”. Per tant la gent es va aferrar al sorgiment d’aquest moviment, un 

moviment que en  certa manera es va acabar convertint en un moviment social.  

 
8 Els autors que representarien aquests dos models artístics serien: De la cançó francesa, George 
Brassens, Jaques Brel i Yves Montand i del folk americà, Pete Seeger i Bob Dylan. 
9 Veure entrevista sencera a Rafael Subirachs a l’Annex 4 
10 Veure entrevista sencera a Lluís Puig a l’Annex 4 
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GRUPS 
 

Dins del corrent de la Nova Cançó en van destacar molts artistes, entre ells un 

grup anomenat “Els setze jutges11”. Eren un grup d’artistes que tenien com a base els 

ideals de la nova cançó. Els primers integrants del grup i per tant creadors, tal i com 

Rafael Subirachs explica van ser: “Miquel Porter, Lluís Serrahima, Josep Maria Espinàs, 

Delfí Abella i Remei Margarit, un llibreter, dos estudiants d’advocacia, un psiquiatra i 

una estudiant de psicologia, respectivament.” Ells integraven el nucli del conjunt. Altres 

intel·lectuals també en formaven part com per exemple el poeta Miquel Martí i Pol12. El 

que més caracteritzava el grup era tal i com ho afirma Subirachs era “fer cançons en 

català de collita pròpia; érem cantautors”. També van formar part d’aquest grup 

cantants tant destacats com Maria del Mar Bonet i Lluís Llach, encara que a l’igual que 

Subirachs s’hi van afegir cap a finals dels anys 60. Podem definir doncs, el grup dels 16 

jutges com un dels focus centrals de la Nova Cançó que més influència social va tenir.  

 

CENSURA 
 

Evidentment, tota aquesta activitat cultural es va haver de desenvolupar en un 

context dictatorial i per tant no va ser gens fàcil. La censura, per a tots aquests artistes 

era el pa de cada dia, tal i com diu l’honorable Lluís Puig: “Quan un artista volia fer un 

disc, havia d’enviar les lletres a la censura, i si el censor les retornava anul·lades o 

retallades, doncs s’havia de fer cas del que deia el censor, o sigui era una censura normal, 

normal en el sentit de dictadura”.  És a dir, tot el que es volia publicar, ja no només 

parlant de la música, havia de passar per un censor, que decidia què podia i què no podia 

publicar-se. L’organisme que s’encarregava del sistema censor era el Ministerio de 

Información y Turismo.                                                                

 
11 El nom “Els Setze Jutges” prové de l’embarbussament “Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un 
penjat” 
12 Miquel Martí i Pol a part d’escriure poemes que acabarien sent lletres de moltes cançons, també tenia 
la faceta de cantant, encara que molt més amagada. 
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No hi havia manera d’escapar d’aquest sistema restrictiu, ara bé, amb el pas dels anys 

els artistes, sobretot els més mediàtics, van començar a empescar-se metàfores per a 

burlar-lo, per a despistar-lo. Un clar exemple en seria la caçó de “l’Estaca” de Lluís, Llach. 

En un primer moment va ser acceptada i no va ser prohibida, fins que es va veure 

l’impacte social que va causar. En aquell moment es va prohibir. No buscaven censurar 

a tots i cadascun dels artistes, sinó a aquells que calaven més en el poble.  D’aquesta 

manera s’asseguraven un control important sobre la societat 

Seria un error pensar que durant els anys  d’obertura del règim (Període en el 

que es va aprovar la Llei de premsa (1966) en virtut de la qual s’abolia el sistema de 

censura prèvia), la censura va desaparèixer. Citant a Rafael Subirachs: “Com explica 

l’historiador Josep Fontana, l’obertura del franquisme ve imposada pels USA a canvi de 

ser acceptat dintre de l’ONU i a canvi de permetre cedir territori peninsular espanyol per 

a les seves bases navals i de l’OTAN de la Mediterrània occidental”. Per tant, l’obertura 

del règim va ser forçada. El que volia aconseguir el govern franquista eliminant la 

censura prèvia, era demostrar al món la seva gran i falsa tolerància. Però evidentment 

era sols una disfressa. El règim no va deixar de condemnar aquelles idees que li 

poguessin resultar contràries. Es va instaurar a l’Estat Espanyol, un sistema 

d’autocensura en el que un ja no gosava escriure el que pensava per temor. És a dir, es 

va alimentar encara més la cultura de la por.  

Alguns artistes com Lluís Llach durant aquest període van haver d’exiliar-se ja 

que els va ser prohibit actuar en territori espanyol.  Per tant reafirmem la idea que la 

censura no es va suavitzar, es va dissimular. 

 

MÚSICA COM A EINA POLÍTICA 
 

En moments d’inestabilitat política i de malestar social, la cançó, la música han 

estat sempre elements de gran importància. Podríem parlar inclús que en alguns casos 

la cançó ha estat utilitzada com a eina política, com a eina de canvi social. Segurament 

això es deu a què la música està estretament vinculada amb la gent, aconsegueix 

aglutinar masses i crear vincles molt forts, difícils de trencar a la societat.  
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Durant el franquisme, la cançó va ser utilitzada en alguns casos com a mitjà de 

transmissió d’ideologies catalanistes i llibertaries, com podria ser el cas de la Nova 

cançó. En un principi, els ideals de la nova cançó anaven molt enfocats a la reivindicació 

de la llengua i cultura catalana, però amb el pas del temps, alguns artistes van començar 

a defensar, en la mesura que podien, valors i ideals que s’enfrontaven al franquisme. 

Totes aquestes cançons, totes aquestes lletres, van arrelar profundament i van anar 

despertant un adormit sentiment de pertinença, i un engabiat anhel de llibertat. Citant 

a l’Honorable Conseller de Cultura a l’exili Lluís Puig: “Jo crec que “ la Nova Cançó i els 

rapers represaliats”  tenen significació política, en el moment que estan patint repressió, 

... , en el moment que tenen un públic de milers de gent que els segueix vol dir que el que 

diuen, que el seu missatge influencia i per tant si influencia, vol dir que estàn fent 

transformació social que és sovint el poder de la cultura. 

 

TRANSICIÓ 
 

A partir de la mort del general Francisco Franco (20 de novembre de 1975) 

assistim a un ràpid procés de transició política: en molt poc temps es va desmantellar la 

dictadura franquista i es va instaurar un règim democràtic. La raó per la qual va ser un 

procés pacífic, sense revoltes, és perquè el canvi es va fer des de la legalitat franquista.  

Amb la Transició, Espanya va passar a ser una monarquia parlamentària, que 

tenia com a rei Joan Carles I de Borbó, escollit pel general Francisco Franco. El primer 

govern de la monarquia de Joan Carles I, però, va ser continuista. Arias Navarro, el darrer 

cap de govern franquista, va ser confirmat en el càrrec pel rei, però el seu govern es va 

mostrar incapaç de dur a terme cap mena de democratització. No seria fins al govern de 

Suárez, a partir de juliol de 1976, quan es produiria el desmantellament legal del 

franquisme i s’establirien les bases jurídiques de la transició cap a la democràcia.  

Al 15 de juny de 1977 es van dur a terme les primeres eleccions des de la segona 

república, i un any després es va aprovar la constitució que convertiria Espanya en un 

país plenament democràtic.  
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La transició, en els anys 70 va ser vista com una solució, ja que va ser una 

necessitat aferrar-se a la paraula llibertat i la paraula democràcia després de 40 anys de 

dictadura. Per aquest motiu, ningú la va gosar qüestionar. Citant al reconegut doctor 

Jordi Roch: “Ens ho vam creure  teníem tantes ganes de llibertat que hi va haver una 

gran manifestació aquí a Barcelona que deia llibertat Amnistia i estatut d’Autonomia, i 

llavors va ser massiva i tots hi vam anar” .  

Ara bé, si ens mirem el procés de la transició amb 40 anys de perspectiva, alguns 

aspectes ens podrien generar confusió i dubtes. Mai durant i després de la transició, es 

va condemnar el franquisme i els crims comesos pels dirigents feixistes, a diferència 

d’altres països com Alemanya, on el  Nazisme va ser condemnat als judicis de 

Nuremberg.  En aquell moment tothom va aclamar la tornada del president Tarradellas 

però, citant altra vegada a Jordi Roch:  “El president va venir però  va ser un Pacte d’Estat, 

no va tornar per  l’exigència dels catalans, va ser un pacte d’Estat, perquè el president 

Tarradellas era un senyor que ja era gran jo m’imagino que tenia ganes de tornar i va 

acceptar les regles del joc, però la transició, la constitució que tothom en parla, va ser 

feta pels franquistes”.   

Potser podríem atrevir-nos a justificar d’alguna manera el fet que actualment 14 

artistes hagin estat condemnats a presó, més d’una  trentena de civils i nou polítics i 

activistes estiguin engarjolats pensant que la transició potser no va ser un procés d’allò 

més transparent, i avui dia encara en queden algunes conseqüències. 

Un cop feta la reflexió sobre la transició, com ja hem dit,  potser ja no ens sorprèn 

tant la situació en la que es troben els artistes actualment a Catalunya.  
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SEGLE XXI 

 

RAPERS 
 

El rap és un estil musical que va néixer al  barri Novaiorquès del Bronx a finals 

dels anys 70, que s’ha anat internacionalitzant al llarg del temps. Ja des dels inicis el rap 

tenia la funció de reflectir la situació social, econòmica i la realitat política dels joves, 

afroamericans, privats dels seus drets. I crec que avui dia encara no n’ha perdut 

l’essència, és a dir crec que el rap sovint és utilitzat per a expressar la realitat social dels 

joves, per a expressar disconformitat, preocupació entre d’altres emocions.  

En el cas dels artistes Catalans, Valtonyc, Pablo Hasel i el Col·lectiu La Insurgència, 

el rap el que els ha permès és expressar la seva disconformitat amb la política de l’Estat 

Espanyol, fet que es ha conduït a la condemna.  

 

VALTONYC 
 

Josep Miguel Arenas Beltran és un raper mallorquí que l’any 2012 va ser detingut 

acusat d’enaltiment al terrorisme i injúries a la corona, per les lletres del seu àlbum 

“residus d’un poeta” i “Mallorca és ca nostra”. Anys més tard, a finals de 2017 va ser 

condemnat per enaltiment al terrorisme i humiliació a les víctimes, calúmnies i injúries 

a la corona i amenaces no condicionals a particulars, a tres anys i mig de presó. Per 

aquest motiu, el cantant decideix prendre la decisió de marxar del país, d’exiliar-se, ja 

que va considerar que la seva condemna era una flagrant violació del dret a la llibertat 

d’expressió.  

 

PABLO HASÉL 
 

Pablo Rivadulla i Duró més conegut pel nom artístic de Pablo  Hasél, és un raper 

i poeta català que a l’abril de  2011 va ser detingut per la policia espanyola acusat 

d’apologia al terrorisme per les lletres de les seves cançons. Al cap de tres anys va ser 

jutjat i condemnat a dos anys i mig de presó, però no hi va haver d’ingressar.  
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Al 2018 va ser jutjat de nou a l’Audiència Nacional , on va ser condemnat altra 

vegada d’apologia al terrorisme i injúries a la corona i a les autoritats de l’estat, a dos 

anys i mig de presó, per la lletra d’una cançó i per 64 tweets escrits entre 2014 i 1016.  

La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional va acabar rebaixant la pena del cantant a 

nou mesos de presó, ja que va reconèixer que els missatges pels quals havia estat 

condemnat no suposaven cap risc real per a les persones implicades. 

Posteriorment l’artista declarà que desestimava l'opció de l'exili i entraria a presó 

perquè considerava que era una via més útil en la lluita contra el règim espanyol, a la 

vegada que denunciava la hipocresia d'aquells rapers que silenciaven injustícies i eren 

còmplices de la brutalitat policial. 

 

LA INSURGENCIA 
 

La insurgència és un col·lectiu de rapers majoritàriament de l’estat espanyol però 

també d’altres països hispanoparlants.  

Al novembre de 2016 tretze dels seus integrants, tots residents a Espanya van 

ser citats a declarar a l’audiència Nacional acusats d’apologia al terrorisme, per les lletres 

d’algunes de les seves cançons. A finals de 2017 12 d’ells (Pipe Díaz, Shahid, iNessa, 

Oliver Botana, Sine ML, Lokutor, AK Elgio, Gorka Likor K, Komulet, Nito Rukely, Iván 

Leszno, Eshôj Ekirne y Kraven Molotov)  van ser condemnats a dos anys i mig de presó i 

una multa de 4800 euros condemnats per enaltiment al terrorisme.  Posteriorment la 

Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional, va rebaixar la sentència a sis mesos de presó.  

 

CENSURA EN L’ACTUALITAT 
 

En un sistema democràtic com en el que vivim a l’Estat Espanyol, no hi hauria 

d’haver cap mena de censura, ja que tal i com preveu la Declaració Universal de Drets 

Humans, hom ha de poder expressar-se lliurament, sense cap mena de trava i 

impediment. Darrerament amb la condemna als 14 artistes, ens podríem plantejar i 

formular diverses preguntes sobre una possible censura.  



58 
 

Després de la transició espanyola, tot el sistema de censura imposat pel règim 

franquista va desaparèixer, però el desmantellament total d’aquest sistema es podria 

haver vist entorpit per un procés potser una mica convuls com la transició. Podria ser 

que algunes polítiques censores haguessin romàs en la societat. Tot i això, és evident 

que actualment a l’estat Espanyol no hi ha establert cap sistema de censura prèvia, ara 

bé, a finals del franquisme com hem vist anteriorment, es va establir un sistema 

d’autocensura (en el que a través de la cultura de la por que infonia el govern, els autors 

ja anaven amb compte i modificaven ells mateixos els seus textos per a no tenir 

problemes amb el règim). Potser ens podríem plantejar que, avui en dia, aquest sistema 

tant característic de finals dels anys 60-70 s’hagués recuperat. L’autocensura funcionava 

a base d’escarments, tothom publicava el que volia però si algú desagradava al règim, 

rebia un càstig que servia d’exemple per a futures publicacions. Com que aquesta 

tècnica no implicava l’existència de cap institució que la regulés, mai durant la transició 

es va haver de desmantellar. El govern espanyol potser podria haver incorporat 

darrerament polítiques d’autocensura, encara que d’una manera més subtil. 

Alguns fets que ens portarien a plantejar aquesta possibilitat serien casos com 

per exemple el cas de Televisió de Catalunya. Des de fa un temps, a causa d’una resolució 

de la junta electoral, té prohibit mencionar certs conceptes referents a l’exili i la presó 

dels líders catalans. Aquest fet pot provocar que  altres mitjans de comunicació deixin 

d’utilitzar aquest vocabulari per temor, i per tant iniciar un cicle infinit d’autocensura. 

Deixant de banda l’autocensura, tota aquesta tensa situació, totes aquestes 

persecucions contra artistes, ens podrien portar a preguntar-nos si existeixen altres 

mètodes de censura actualment. Un d’ells, podria ser utilitzar interpretacions de la 

legislació vigent per a desafavorir aquelles ideologies o opinions que convingués 

silenciar.  

Per tant, els rapers condemnats per les lletres de les seves cançons ha estat 

víctimes de la censura? Han servit d’escarment i de cap de turc per a pròximes 

generacions de músics?  

Tots aquests procediments van estretament lligats ja que quan es criminalitza 

alguna idea, provoca una reacció d’autocensura en els que la comparteixen.  
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Tal i com el doctor Jordi Cornella, conferenciant d’estudis Hispànics a la 

universitat de Glasgow,  diu en una entrevista13, en la que parla de la seva recerca sobre 

la censura en el franquisme, a l’organització solidària Freemuse: “What I realised is that 

this [reprinting of censored text] was frequent; it was not an exception and it is 

happening on a regular basis,” he told Freemuse. “Censorship is still alive [in Spain]. This 

needs to be addressed systematically or it’s not going to be stopped.” 

 

MÚSICA COM A EINA POLÍTICA 
 

Tal i com hem vist anteriorment, la música ha servit com a eina de canvi social 

en molts moments de la història, però com pot semblar lògic i tal i com ho corrobora 

David Herrera de l’organització Freemuse: “No hi ha prou informació per saber si la 

música actualment a Catalunya està servint com a eina política”. El que sí que és veritat, 

és que cada vegada més, i potser arrel de la persecució d’artistes a l’estat espanyol,  

molts músics catalans i espanyols, estàn començant a utilitzar les cançons per a 

condemnar aquestes actituds repressores, i la gent les està rebent molt positivament 

per tant podria ser que a la llarga s’acabessin utilitzant com a eina política.  

També val la pena remarcar que algunes cançons que durant el període 

franquista van servir com a eina de difusió d’ideologies polítiques . Segurament d’aquí 

uns anys serem capaços d’analitzar la situació i podrem extreure unes clares conclusions 

sobre si la música ha estat utilitzada com a eina política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Es pot trobar l’entrevista sencera a la web de l’organització Freemuse, a la publicació referent a 
l’article: SPAIN: Censorship under franco still looms over arts 
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COMPARACIÓ DEL CAS D’UN ARTISTA DE LA NOVA CANÇÓ I UN DE 

L’ACTUALITAT 
 

Podria ser interessant també veure i comparar dos casos d’artistes represaliats, 

un en època franquista i l’altre actualment. Per  fer-ho utilitzarem el cas del reconegut 

cantant Lluís Llach i el raper Valtonyc.  

 

LLUÍS LLACH I GRANDE 
 

Lluís Llach és un músic, cantautor i escriptor català. Va ser membre del grup dels 

Setze Jutges junt amb personalitats en el món de la música com Maria del Mar Bonet, 

Rafael Subirachs i Francesc Pi de la Serra, i se’l considera un dels capdavanters del 

fenomen de la Nova cançó. Com anteriorment hem dit, Llach va ser un dels cantautors 

més mediàtics i més perseguits pels censors durant l’època franquista.  

El novembre del 1970, Llach va viatjar a Cuba i va participar en un recital en què 

criticava la política de Franco,  provocant que l’ambaixador espanyol abandonés la sala. 

Quan va tornar de l’Illa va debuta al teatre Monumental de Madrid i immediatament 

després li van prohibir cantar durant quatre anys a l’estat espanyol, tret del Principat. El 

12 de desembre, especialment, li prohibeixen un recital a la final del I Premi Revelació 

de Cançó al País Valencià, a València, on participava com a artista convidat. La seva 

situació professional se li va fer insostenible, i per a poder cantar lliurement va decidir 

exiliar-se a París. 

El 12 de maig de 1975, cinc anys després, va ser detingut i portat a la Jefatura 

Superior, on va haver de declarar. L’interrogatori es va centrar en el primer recita del 

seu nou àlbum “Viatge a Ítaca”, quan el cantant, que tenia prohibit de fer cap repetició 

de les seves cançons, després de l’aplaudiment del públic durant més de vint minuts, va 

tornar a sortir per dir que no en podia cantar cap més. Com a conseqüència, li van 

imposar una multa de cent mil pessetes i li prohibeixen d’actuar durant vuit mesos. 

Poc després d’aquests fets Llach es va veure forçat a exiliar-se de nou, però al 

gener de 1976, gairebé dos mesos després de la mort de Franco, el cantant va tornar a 
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aparèixer amb tres grans recitals al Palau d’Esports de Montjuïc, que van esdevenir les 

primeres manifestacions públiques en favor de la democràcia.  

Evidentment el cantautor va tenir una trajectòria molt més llarga, però nosaltres 

comentem fins al final del franquisme ja que és el període que ens interessa.  

 

JOSEP MIGUEL ARENAS BELTRAN (VALTONYC) 
 

En anteriors apartats hem explicar ja alguns aspectes sobre la trajectòria 

professional de Josep Miguel Arenas Beltran, Valtonyc, molt més curta òbviament ja que 

és un músic molt jove. 

 

PROCÉS JUDICIAL D’EXTRADICIÓ 
 

Tal i com hem mencionat anteriorment, Valtonyc va haver de marxar a l’exili a 

l’any 2018 per tal de no haver de complir una condemna de tres anys i mig de presó14.  

L’Estat Espanyol davant d’aquest fet, i tenint en compte que la condemna del raper era 

superior als 3 anys de presó, l’estiu del 2018 va demanar l’extradició automàtica del 

cantant pel delicte d’enaltiment del terrorisme, però el tribunal de la primera instància 

la va denegar. L’encarregat de defensar els interessos de l’Estat Espanyol als tribunals 

belgues és el ministeri fiscal belga. Mesos més tard el ministeri fiscal belga va recórrer 

acudint al Tribunal d’Apel·lació de Gannt15. Aquest darrer, davant del cas del cantant va 

dubtar. Si a Valtonyc se li aplicava la legislació del Codi Penal vigent en el moment en el 

que es van cometre els fets encausats, no hauria de ser extradit automàticament, ara 

bé, si se li aplicava la llei vigent avui en dia, el raper havia de ser extradit 

automàticament. Segons la teoria del dret civil, s’ha d’aplicar sempre la llei que sigui 

més beneficiosa per el processat. Tot i això, per a sortir de dubtes i resoldre aquesta 

incertesa el Tribunal d’Apel·lació de Gannt va fer una qüestió prejudicial al Tribunal de 

 
14 Veure sentència completa a l’Annex 1 
15 Segons la Gran Enciclopèdia General Catalana, un tribunal o cort d’apel·lació és la jurisdicció 

encarregada de jutjar en apel·lació els afers sentenciats a primera instància per un tribunal de 

rang inferior. 
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Justícia de la Unió Europea16, a Luxemburg, demanant quina llei s’havia d’aplicar si la 

que era vigent en el moment dels fets o la que ho és actualment. Vegem a continuació 

la petició exacta del Tribunal d’Apel·lació de Gannt. 

El passat 26 de novembre de 2019, l’advocat general del Tribunal de Luxemburg 

va emetre unes declaracions en les que es posicionava descartant la possibilitat 

d’extradir automàticament el cantant17. Això no vol dir que Valtonyc no sigui extradit, 

ara bé,  l’opinió de l’advocat general no és vinculant ni definitiva. Els mesos vinents els 

magistrats de la sala s’hauran de pronunciar sobre aquesta incertesa i no tenen 

l’obligació de seguir el criteri del lletrat.  

 

COMPARATIVA ENTRE ELS DOS ARTISTES  
 

Podem veure, després d’haver comentat a grans trets la seva trajectòria 

professional, que ambdós artistes han estat jutjats i condemnats per les seves cançons, 

i que en els dos casos han agut d’exiliar-se per evitar mals majors. Hem pogut observar 

també que en  el cas de Llach els mètodes de censura eren més clars i explícits, però 

Valtonyc, sent condemnat per les seves lletres també hauria estat també víctima d’un 

possible sistema censor. 

Hem pogut observar que els motius pels quals els dos artistes marxen a l’exili son 

molt diferents. En el cas de Llach, marxa, perquè se li prohibeix cantar públicament a 

l’estat espanyol, però en el cas de Valtonyc, es veu obligat a marxar per evitar una pena 

de presó. És a dir, Llach no va fugir d’una pena de presó, i el raper mallorquí sí.  

Evidentment no estem dient que la situació de Llach fos molt millor que la de Valtonyc, 

però  sí que val la pena reflexionar-hi. El que en una dictadura no va ser considerat prou 

 
16 Segons la mateixa web de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és 

l’encarregat de garantir que la legislació de la UE s’interpreti i s’apliqui de la mateixa manera 

en cadascun dels països membres; té la funció de garantir que els països membres i les 

institucions europees compleixin la legislació de la UE.  

Veure la qüestió prejudicial a l’Annex 2 
17 Veure l’informe de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l’Annex 3 
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greu com per entrar a presó en una democràcia sí. Aquest fet dona peu a moltes 

reflexions. 

Cal tenir en compte, però, la situació d’autocensura en la que es trobava Lluís 

Llach. Les seves lletres no eren tan explícites, críticament parlant, com les de Valtonyc. 

Llach va ser un objectiu molt clar dels censors perquè era un cantautor molt 

conegut entre la gent, entre el poble, però Valtonyc, va ser condemnat sense, en aquell 

moment, tenir un impacte social molt important. Podríem dir que s’ha donat a conèixer 

a partir de la seva condemna. 
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CONCLUSIONS I COMPARACIÓ GENERAL ENTRE ELS DOS PERÍODES 
 

Pel que fa als models d’estat i sistemes polítics d’ambdós moments podem 

concloure que són completament diferents, ja que estem parlant d’una dictadura i una 

democràcia.  

El fet que siguin models d’estat tant diferents fa que també es diferenciïn per 

exemple en l’ús de sistemes de censura prèvia, l’Estat Espanyol actualment no consta 

d’aquests sistemes (ja que implicarien una vulneració dels principis de la democràcia, i 

una flagrant vulneració al dret a la llibertat d’expressió) a diferència de la dictadura 

franquista en la que si que hi ha establert un sistema de censura prèvia. Hem vist que 

aquest és abolit l’any 1966 amb l’aprovació de la Llei de Premsa. Com a conseqüència 

s’estableix un sistema d’autocensura per part de la població. Tal i com esdeveniments 

recents, com l’empresonament dels cantants podrien indicar, l’autocensura podria 

haver-se tornat a establir a l’estat espanyol.  

Hem pogut veure que la transició va ser un procés dirigit per les mateixes 

autoritats que tenien poder durant el franquisme. Aquest fet podria ser de gran 

importància a l’hora de determinar si s’està produint una vulneració al dret a la llibertat 

d’expressió amb els casos dels artistes condemnats. 

Fixant-nos ara en els casos concrets d’artistes represaliats de les dues èpoques 

(Lluís Llach, període franquista. Valtonyc, actualitat), podríem sorprendre’ns davant els 

motius d’exili d’ambdós artistes. Llach es va exiliar perquè li havia estat prohibit cantar 

dins el territori espanyol, i en canvi Valtonyc es va exiliar per evitar una sentència de 

presó. Per tant podríem considerar la possibilitat que aquest fet influís a l’hora 

d’extreure unes conclusions generals. En tots dos períodes podem determinar que hi ha 

hagut presència d’un estil musical crític amb el govern, i en ambdues èpoques podem 

trobar artistes empresonats i exiliats.  

Finalment, considerem oportú fer esmena al procés de la transició. Aquest es va 

constituir, es va portar a terme amb la participació d’autoritats polítiques franquistes. 

Aquest motiu podria portar-nos a plantejar la possibilitat de justificar possibles 

vulneracions al dret a la llibertat d’expressió. 
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Figura 1: Taula comparativa de l’època de finals del 

franquisme i l’actualitat.  



66 
 

2.2.2 ANÀLISI I COMPARACIÓ DE TEXTOS LEGALS  

 

TÍTOL PRELIMINAR DE LA CONSTITUCIÓ DE 1978 
 

Abans de passar explícitament a la comparació de la Constitució de l’any 1978 i 

Las Leyes fundamentales del Reino  en matèria de drets humans, val la pena mirar-se el 

preàmbul i el títol preliminar d’aquestes.  

Si ens fixem primer en la Constitució de 1978, concretament en el seu article 

segon, en el que es reconeix l’autonomia de les diverses comunitats d’Espanya, potser 

ens podria sobtar veure que es constata la unitat de la nació espanyola com a  

indisoluble i indivisible (marcat amb el color groc en el text que trobarem a continuació). 

Ara bé, en aquest article també es manifesta que dins aquesta nació diverses 

nacionalitats hi son reconegudes (marcat amb color blau en el text que trobarem a 

continuació). 

Article segon de la Constitució Espanyola de 1978:  

“La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i 

indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de 

les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.” 

El que ens pot sorprendre més potser és la terminologia emprada. Indisoluble i 

indivisible són paraules molt contundents que pel fet d’ésser utilitzades en el context 

d’una constitució democràtica poden despuntar. D’altra banda, els mots nació i 

nacionalitat en aquest article queden poc definits i presenten un sentit bastant ambigu,  

és a dir que ens podrien generar una certa confusió, ja que en cap moment s’especifica 

la diferència entre nació i nacionalitat. 

 Si busquem ambdós conceptes al diccionari català de l’institut d’estudis catalans 

(DIEC):  l’entrada de la paraula nació diu el següent:  “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 altre”, i la de 

nacionalitat: “Caràcter nacional, solidaritat racial, política, institucional, que constitueix 

una nació. La nacionalitat jueva” o “Condició jurídica que s’atribueix als súbdits d’un 

estat. Un individu de nacionalitat italiana”. Un cop clars els dos conceptes, rellegim 
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l’article segon i ens podria semblar que aquesta confusió anteriorment comentada 

persisteix, sembla ser que el concepte de nacionalitat, segons l’institut d’estudis 

catalans, és només una conseqüència, un desenvolupament del concepte de Nació, 

podríem dir que representa el caràcter de la Nació,  en canvi en la Constitució espanyola 

no ens acaba de quedar clar quin significat té.   

En el primer article del primer capítol de  la Carta de les Nacions Unides signada 

el 1945, al final de la segona guerra mundial, es constata un dels principis fonamentals 

dels drets humans: El dret a l’autodeterminació de les nacions i pobles del món que no 

estiguin reconegudes com a estat.  

En aquest article segon de la Constitució espanyola darrerament esmentat, 

podríem arribar a veure el que podria semblar un intent de coartar el dret a 

l’autodeterminació de les nacions o nacionalitats que trobem dins l’Estat Espanyol.  

Ens ha semblat interessant veure si constitucions d’altres països europeus tenien 

un article semblant a l’article segon de la Constitució espanyola. Hem escollit la 

Constitució Francesa, Polonesa i la Italiana, ja que hem considerat que eren països de 

característiques polítiques bastant diferents.  

Pel que fa a la Constitució Francesa de 1958, podem observar que en el primer 

article del preàmbul es constata la indivisibilitat de la república francesa.  

Vegem tot seguit un extracte d’aquest primer article traduït a la llengua 

castellana, on hi podem veure marcat en blau el concepte emprat també en l’article 

segon de la Constitució Espanyola.   

Article 1 del Preàmbul de la Constitució Francesa de 1958:  

“Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la 

ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. 

Su organización es descentralizada.  Però aquí ja entrem en un  debat que surt fora del tema central 

del nostre treball” 

Per tant, podem observar que a la Constitució Francesa trobem un article de 

característiques similars a l’article segon de la Constitució Espanyola. Ara bé, en la llei 

francesa s’estableix la indivisibilitat de la república francesa, en canvi en la espanyola 
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s’estableix la indisolubilitat de la nació. Aquesta petita diferència lèxica podria produir 

diferències a l’hora d’interpretar l’article. S’hauria de veure en quin sentit podria 

permetre, parlar de la indivisibilitat de la república, a les nacions no reconegudes, 

autodeterminar-se. El 4 de novembre de 2018 es va permetre que Nova Caledònia, 

arxipèlag de la Melanèsia que va passar a formar part de França l’any 1853, fes un 

referèndum per tal que la gent pogués escollir si volia formar part o no de l’Estat Francès.    

Si ens fixem ara en la Constitució de la República de Polònia de 1997, podem 

veure que en l’article tercer i cinquè del primer capítol (titulat: La República) es fa 

referència a la unitat de l’estat polonès i a la voluntat de preservar la integritat del 

territori. 

Vegem tot seguit un extracte dels articles tres i cinc de la Constitució de la 

República Polonesa on marcats en blau podem observar-hi aquells conceptes que ens 

recorden a l’article segon de la Constitució Espanyola de 1978. 

Article tercer del primer capítol de la Constitució Polonesa de 1958: “The Republic of 

Poland shall be a unitary State.” 

Article cinquè del primer capítol de la Constitució Polonesa de 1958: 

 “The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure 

the freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national 

heritage and shall ensure the protection of the natural environment pursuant to the principles of 

sustainable development.” 

En el cas de Polònia el fet que es mencioni la unitat i integritat del territori potser 

ens podria suggerir que  no es preveu una possible separació d’una regió. No ens 

quedaria clar, però. El cas és que no s’empra el concepte de nació.  

Fixant-nos finalment amb la Constitució Italiana de 1947, podem observar que a 

l’article cinc de l’apartat de principis fonamentals, s’estableix la unitat i indivisibilitat de 

la república italiana. Per tant podem determinar que és un article de similars 

característiques a l’article segon de la Constitució Espanyola de 1978 . 
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Vegem a continuació l’article cinquè de l’apartat de principis fonamentals de la 

República Italiana. Destacats amb blau hi trobem aquells que ens podrien recordar a 

l’article segon de la Constitució espanyola. 

Article 5 de la Constitució de la República Italiana, apartat de principis 

fonamentals:  

“La República, una e indivisible, reconoce y promoverá las autonomías locales, efectuará en los 

servicios que dependan del Estado la más amplia descentralización administrativa y adoptará los 

principios y métodos de su legislación a las exigencias de la autonomía y de la descentralización.” 

Tornaríem a veure en aquest article com s’utilitza el concepte d’unitat i 

indivisibilitat de la República. Per tant tal i com hem dit en el cas francès, la indivisibilitat 

de la república no exclouria la possibilitat d’autodeterminació de les nacions no 

reconegudes. De fet, s’ha permès que regions com la Llombardia i el Véneto decidissin 

quin tipus de relació volien tenir amb la República Italiana.   

En definitiva, podríem concloure que existeixen, en constitucions d’altres països 

europeus, articles de similars característiques al segon de la Constitució Espanyola de 

1978, i que la presència d’aquests en la legislació nacional de cada país no impedeix que 

nacions no reconegudes puguin autodeterminar-se. Ara bé, hem copsat una diferència 

entre els articles de constitucions de països europeus i l’article segon de la Constitució 

Espanyola. En cap dels textos de països europeus s’utilitza el concepte de nació, ens 

podria dona la impressió que no hi ha la necessitat d’especificar què s’entén per nació.   

Per tant, podríem determinar que la possible problemàtica d’aquest article segon 

rauria, no tant en el fet que s’afirmi que Espanya és una Nació indisoluble, ja que com 

hem vist, en altres constitucions europees també existeix un article constatant la 

indivisibilitat de l’estat, sinó en la ambigüitat que presenta la terminologia i en les 

interpretacions que se’n podrien fer.  

Fem esmena a aquest article segon i al dret a l’autodeterminació de les nacions, perquè 

al cap i a la fi, els processos judicials sobre els que es fonamenta aquest treball s’han 

produït en un context en el que aquest article segon ha representat o ha pogut 

representar un escull legal, s’han produït en un context social en el que una (gran) part 

de la societat catalana ha plantejat la possibilitat d’autodeterminar-se com a nació.  
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Creiem també important per a la nostra recerca, parar atenció en aquest article, ja que 

la possibilitat que s’estigui vulnerant un dret reconegut per la Declaració Universal de 

drets Humans existeix, i conseqüentment podríem arribar a plantejar-nos si altres drets 

com per exemple la llibertat d’expressió estan sent vulnerats.  

 

TÍTOL PRELIMINAR DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO 
 

Un cop feta l’esmena a l’article segon de la Constitució de 1978 passarem a mirar-

nos el que seria l’equivalent al títol preliminar de la Constitució Espanyola en Las Leyes 

Fundamentales del Reino18. Podem observar també que en el títol preliminar de La Ley 

de Principios del Movimiento Nacional hi ha un article en el que es parla de la unitat 

d’Espanya. En aquest article es decreta, mitjançant un contundent i clar llenguatge, el 

següent: “España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, 

grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los 

espanyoles”. Per tant, el que es suggereix aquest article segon és que: la unitat 

d’Espanya és un dels pilars fonamental del règim i que per tant la possibilitat d’existència 

de nacions no reconegudes dins de l’Estat Espanyol quedaria descartada. Ara bé, no ens  

hauria de sobtar trobar un article d’aquestes característiques en el que és la legislació 

d’un estat autoritari.   

Un cop llegit l’article segon del títol preliminar de la legislació franquista, 

podríem considerar que existeix la possibilitat que aquest ens recordi a l’article segon 

del títol preliminar de la Constitució espanyola de 1978. En ambdós articles es planteja  

i constata clarament la indisoluble unitat de la Nació Espanyola. Veiem que tots dos 

textos deixen poca cabuda a un procés d’autodeterminació d’una nació no reconeguda 

dins l’Estat Espanyol. 

 
18 Val la pena dir que Las Leyes Fundamentales del Reino, no té l’estructura clàssica d’una constitució 
liberal, ja que el govern de Franco no es basava en el concepte de sobirania nacional. Las Leyes 
Fundamentales del Reino, per tant, estava formada per vuit lleis aprovades i modificades durant els anys 
del govern franquista. Les lleis eren les següents: Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de las Cortes 
(1942), Fuero de los Españoles (1945), Ley de Referéndum (1945), Ley de Sucesión en la Jefatura del 
Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), Ley Orgánica del Estado (1967), Ley 
para la Reforma Política (1976, aprovada durant la transició a l'actual període polític). 
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El que si que és contrastable entre tots dos escrits és que tot i que el missatge 

que expressen podríem considerar-lo igual,  el vocabulari que s’utilitza en la legislació 

franquista és molt clar, mentre el que s’empra en la Constitució de 1978 podria resultar-

nos una mica més confús  i enrevessat.  

En conclusió podem dir que  sobtaria veure que lleis fonamentals de contextos 

polítics tan diferents, fins i tot podríem dir oposats, comparteixen un article de tan 

similar contingut. 

A continuació podem veure els dos articles junts, i observar la seva, anteriorment 

comentada similitud.  

Podem observar marcat en color blau els aspectes que trobem en comú entre els 

dos articles, i en groc els conceptes que en la legislació vigent avui en dia ens transmeten 

confusió.  

Constitució democràtica de 1978:   

“La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i 

indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de 

les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles” 

Las Leyes fundamentales del reino (ley de principios del movimiento nacional 

artículos I y IV:  

“España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la 

Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles” … “La unidad entre los hombres 

y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias 

supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión 

de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor 

servicio de la Patria” 

Com a reflexió final, només plantejar el fet que, podria ser que l’article segon de 

la Constitució de 1978 tingués algun element comú amb el de Las Leyes Fundamentales 

del Reino perquè va estar condicionat pel fet que la transició va constar de la 

participació, com ja hem comentat anteriorment, de persones que havien tingut càrrecs 

polítics durant l’època franquista.   

 



72 
 

APARTAT DE DRETS HUMANS DE LA CONSTITUCIÓ DE 1978 
 

Un cop feta aquesta referència al títol preliminar, passem ja a l’anàlisi i 

comparació dels articles referents als Drets humans d’ambdues legislacions. Farem una 

comparació general de l’apartat referent als drets fonamentals creant-nos així una visió 

general que ens servirà de base  per a concretar després en l’article  relatiu a la Llibertat 

d’expressió.  

Fixant-nos primer en la Constitució de 1978, podem observar que compleix tots 

els requisits d’una constitució democràtica és a dir, recull tots els drets reconeguts en 

els tractats internacionals i no en restringeix cap explícitament parlant. 

El que sí que podem observar és que en alguns dels articles d’aquest apartat, 

com   en els que es concerneix el dret a la llibertat d’opinió, ideologia, manifestació i 

reunió, és que se’ls estableix un mateix límit: la garantia de l’ordre públic. Val la pena 

parar-hi atenció un instant. El concepte d’ordre públic presenta per si sol una certa 

ambigüitat, és a dir, podríem dir que és un factor dependent. El seu valor i significat 

prendria un sentit distint depenent de les interpretacions que se’n fessin. No existeix un 

concepte general d’ordre públic, i en el cas que existeixi segurament podrà ser entès de 

maneres diferents. Algú podria considerar que cremar contenidors en una manifestació 

és una alteració de l’ordre públic, però algú altra podria considerar que aquesta acció és 

només una mera expressió del dret a la manifestació i a la protesta. Per tant, no 

acabarien de quedar clars quins casos serien o no serien considerats com a alteració de 

l’ordre públic. El fet que s’empri aquesta incerta idea per a establir uns límits19 a alguns 

drets fonamentals, ens podria conduir a pensar que segons quina interpretació política 

es faci d’aquest article podrien donar-se situacions en que es discutís una possible 

vulneració a un dret fonamental.  El concepte d’ordre públic apareixerà també en lleis 

específiques que comentarem en els següents apartats.  

 
19 En apartats posteriors es plantejarà la qüestió dels límits en els drets fonamentals, i el contrast que es 
produeix entre moltes legislacions nacionals i els tractats internacionals referents als Drets Humans.   
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Seguidament podem observar dos dels articles relatius a Drets Humans (Dret a 

la llibertat ideològica i el Dret a reunió) que contenen el concepte d’ordre públic (marcat 

en blau). 

Article 16, apartat 1r de la Constitució de 1978:  

“1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense 

cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic 

protegit per la llei.” 

Article 21 de la Constitució de 1978:  

1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l’exercici d’aquest dret no caldrà 

autorització prèvia. 2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà 

comunicar-ho prèviament a l’autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius 

fonamentats d’alteració de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns. 

Seguint amb l’anàlisi de l’apartat de drets humans de la Constitució de 1978, 

podem veure que en altres articles s’estableix un límit al dret que representen utilitzant 

les resolucions judicials com a motiu. Un d’aquests casos seria el del Dret a Associació. 

Ara bé podríem considerar que aquest límit establert té un caràcter ambigu a 

l’igual que el concepte d’ordre públic. Tampoc ens acabaria de quedar clar quan 

quedaria justificada una resolució judicial en virtut de la qual es restringís aquest dret. 

És possible que s’estableixi clarament quan una persona abusa d’un Dret Fonamental, 

perquè tampoc existeix un concepte general “d’excés” en matèria de Drets Humans.  

Vegem tot seguit un apartat de l’article referent al dret a la llibertat d’associació 

en el que es menciona de la possibilitat d’una limitació d’acció d’una associació a partir 

d’una resolució judicial (marcat amb blau)   

Article 22 apartat 4 de la Constitució de 1978:  

Les activitats de les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en virtut d’una resolució 

judicial motivada. 

Parant atenció ara a l’article 20 de l’apartat de drets fonamentals referent a la 

llibertat d’expressió podem veure que es reconeix el dret a expressar i difondre 

lliurement els pensaments i les idees. Es garanteix també la llibertat de producció 

literària, artística, científica i tècnica.  
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Vegem-ne tot seguit un extracte: 

Fragment de l’article 20 de la Constitució Espanyola de 1978:  

“1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:  

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, 

l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció. 

b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.” 

En el segon apartat d’aquest article s’estableix que aquest dret no pot ser 

restringit per cap tipus de censura prèvia. Es constata que aquest dret té el límit en el 

respecte dels drets i llibertats d’altri i en els preceptes de les lleis  que el desenvolupin. 

S’especifica també que pot ser delimitat en motiu de resolució judicial. El fet que 

s’estableixin alguns límits a aquest dret col·lidiria amb la definició que els tractats 

internacionals fan sobre la llibertat d’expressió com podrem veure més endavant, i amb 

el concepte de llibertat d’expressió que havíem determinat en apartats anteriors20. 

Vegem seguidament el fragment de l’article 20 de la Constitució espanyola que 

delimitaria el dret a la llibertat d’expressió. Marcat en blau hi podem observar els límits 

i les restriccions que s’adjudicarien al dret. 

Fragment de l’article 20 de la Constitució Espanyola de 1978:   

“4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest títol, en els 

preceptes de les lleis que el desenvolupin i, especialment, en el dret a l’honor, a la intimitat, a la 

imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància. 

5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d’informació en 

virtut de resolució judicial.” 

Finalitzant l’anàlisi de la Constitució de 1978, podem dir que tret d’algun 

concepte concernent als límits dels drets que ens podria haver causar una certa 

confusió,  no hi ha res en especial que ens pugui cridar l’atenció, és a dir, podem 

determinar que dir que el contingut que s’exposa en l’apartat de Drets Humans de la 

Constitució espanyola és el pròpi d’una constitució democràtica.  

 
20 Veure pàgina 29 
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APARTAT DE DRETS HUMANS DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO 
 

Seguidament començarem amb l’anàlisi de la legislació franquista en matèria de 

drtes humans.  

Encara que el règim de Franco era un estat autoritari en El Fuero de los Españoles 

es recollien els drets i deures del ciutadà espanyol. 

Podem determinar després de fer un cop d’ull a aquest apartat que en El Fuero 

de los Españoles i conseqüentment en Las Leyes Fundamentales del Reino es recullen 

pràcticament tots els drets i llibertats polítiques, així com la llibertat d’expressió, de 

reunió i d’associació entre d’altres. Ara bé presenten tots aquests reconeixements 

restriccions evidents, tret característic dels governs totalitaris. En definitiva podríem dir 

que tothom era lliure d’exercir els seus drets mentre no es fes amb la voluntat d’actuar 

segons polítiques contraries al règim.  

Vegem a continuació l’article relatiu al dret a la llibertat d’expressió. Marcat en 

blau podem veure-hi la restricció que el règim imposa a aquest dret.  

Article 12 de l’apartat de drets i deures del Fuero de los Españoles:  

“Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios 

fundamentales del Estado.” 

Al final de l’enumeració de tots els drets dels ciutadans espanyols, hi ha un 

subapartat que consta de quatre articles en els quals es parla explícitament de la 

garantia i la restricció d’aquests. Es deixa molt clar que si l’exercici dels drets 

fonamentals atempta contra la unitat, citant textualment: “nacional, espiritual i social” 

d’Espanya, seran suspesos. En aquest article ens reafirma l’afirmació anteriorment 

comentada en el text preliminar de la Ley de Principios del Movimiento Nacional: La 

unitat d’Espanya era inviolable. També en aquest mateix subapartat  es determina que 

els drets podran ser suspesos total o parcialment per el govern, sense donar cap  mena 

d’explicació que ens doni informació sobre quins casos són els en els que el govern pot 

suspendre’ls.  
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A continuació podem veure un fragment d’aquest apartat relatiu a les 

restriccions dels dretes dels espanyols. Marcat en blau podem observar el que seria 

explícitament la restricció. 

Article 33 de l’apartat de drets i deures dels Espanyols, de Las Leyes 

Fundamentales del Reino:  

“El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, 

nacional y social de España” 

Article 35 de l’apartat de drets i deures dels Espanyols, de Las leyes fundamentales 

del reino:  

“La vigencia de los articulos dóce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho podrá ser 

temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-ley, que taxativamente 

determine el alcance y duración de la medida.” 

Per tant i per acabar amb l’anàlisi d’aquest apartat, podem concloure tal i com 

era d’esperar, en Las Leyes Fundamentales del Reino o es garanteixen ni molt menys els 

drets fonamentals dels ciutadans espanyols, més aviat el contrari, es restringeixen clara 

i explícitament.  

Tenint ara una visió general dels apartats que fan referència als drets dels 

individus d’ambdós textos legals, podem determinar que no hi ha cap punt en comú. 

Resulta una obvietat, però en un context en el que ens disposem a veure si s’està 

produint una vulneració a un dret fonamental, calia fer una anàlisi d’ambdues 

legislacions en matèria de drets humans, per poder veure si la Constitució Espanyola de 

1978 tenia algun punt en comú amb una legislació d’un estat autoritari.  

El que sí que és veritat, i que cal tenir en compte,  és que les constitucions son objecte 

d’interpretacions diverses, i per tant el problema no rauria en el contingut dels articles 

en concret sinó en les interpretacions que es poden fer d’aquests. 
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LLEI DE PREMSA DE 1966 

 

Un cop feta la comparació entre el que serien les lleis fonamentals d’ambdues 

èpoques, ens disposem ja a centrar-nos més en l’anàlisi del dret a la llibertat d’expressió, 

legalment parlant. 

Hem vist a l’apartat anterior que en el text de la Constitució Espanyola actual no 

s’evidencien possibles vulneracions a cap dret fonamental, però com amb tots els textos 

legals de qualsevol país del món, hi ha la possibilitat d’interpretar de diverses maneres 

un mateix article. És per aquest motiu que ens vam proposar per a poder determinar si 

s’està vulnerant el dret a la llibertat d’expressió a l’Estat Espanyol, veure si existien lleis, 

tan en el període franquista com en l’actualitat que regulessin21 el contingut que pot 

protegir la llibertat d’expressió explícitament, i si més aviat eren propenses a restringir-

lo. 

Començarem amb la Llei de Premsa de 1966. Com ja hem dit, el dret a la llibertat 

d’expressió durant el període Franquista estava totalment limitat, és a dir tu podies dir 

i expressar dins del que el règim considerava adequat.  El que sí que és veritat és que a 

mitjans dels anys 60, coincidint amb el miracle econòmic del règim22 i  amb el període 

d’obertura, que podríem dir que es va iniciar a l’any 1951 amb la gradual incorporació 

de l’Estat Espanyol a la  Organització de les Nacions Unides23, el règim va haver de fer 

alguns canvis per a dissimular algunes actituds o a accions que els poguessin fer fora de 

la organització. Espanya tot i la seva adhesió a la organització internacional, va seguir 

sent una dictadura.  

 
21 Val la pena recordar que, quan es regula el contingut de la llibertat d’expressió només pot voler dir 
que es restringeix, ja que com hem vist en apartats anteriors, aquesta hauria de ser total. Veure pagina 
27. 
22 Un augment sobtat del turisme, sobretot en les zones de la Costa Brava 
23 A l’any 1946, amb la Resolució 39 no es va permetre que Espanya s’adherís a l’ONU ja que es va 
considerar que com a estat feixista que era atemptava contra els principis bàsics de la organització. Anys 
més tard, al 1950, ja entrada la Guerra Freda (1945-1989), l’ONU va reconsiderar la possibilitat 
d’acceptar a l’Estat Espanyol, fonamentalment per la seva localització geogràficament estratègica, i 
finalment la va acabar admetent. 
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Un clar exemple d’aquest fet el trobem amb la Llei de Premsa aprovada l’any 

1966, a més a més, aquesta, fa referència directament a aspectes que tenen a veure 

amb la llibertat d’expressió i la censura.  

En la mencionada llei s’abolia el sistema de censura prèvia a l’hora de publicar 

informació de qualsevol tipus per qualsevol mitjà de comunicació. Aquesta llei només 

preveia una situació en que es podia restaurar el sistema de censura prèvia: L’estat 

d’excepció.  

Vegem a continuació, un fragment de la Llei de premsa de 1966, en el que 

ressaltat en blau hi podem observar un dels canvis en el sistema de censura del règim. 

Article tercer de la Llei de Premsa de 1966:  

“La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en 

los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes.” 

Tenint en compte que es tractava d’una llei aprovada en un context dictatorial, 

el fet que s’abolís el sistema de censura prèvia, almenys aparentment, simbolitzava una 

gran obertura i tolerància del règim. Pels cantautors, aquesta llei també va suposar un 

gran canvi, com ja hem comentat, ja que a partir de 1966 ja no estaven obligats a passar 

les seves lletres pel sistema censor abans de publicar-les.   

Ara bé, el fet que s’abolís la censura prèvia no volia dir que hi hagués llibertat 

d’expressió. Tal i com podem veure en una versió de la Llei de Premsa de 1966 en el BOE 

(Boletín Oficial del Estado) el seu article segon, en un primer moment, feia referència a 

una extensió del dret a la llibertat d’expressió, però l’article va ser derogat. Per tant, en 

aquesta llei no es preveu una ampliació del contingut protegit per aquest dret, ja que 

les restriccions que s’especifi quen en l’article 12 del Fuero de Los Españoles segueixen 

sent vigents. 

Amb la supressió del sistema censor, es va establir com ja hem comentat en 

apartats anteriors, l’anomenat sistema d’autocensura, en que un mateix havia 

d’examinar les seves pròpies obres o publicacions per tal de no ser castigat pel règim. 
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No ens hauria de sorprendre, però, aquest tipus de llei si tenim en compte que 

estem parlant d’un estat dictatorial. Ara bé, seria possible en un estat democràtic trobar-

nos algun tipus de llei que vulnerés el dret a la llibertat d’expressió?. 

 

LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA, REFORMA DE 2015 
 

Comentada ja la Llei de Premsa de 1966, passem a comentar la Llei de Seguretat 

Ciutadana aprovada l’any 1992. La Llei de Seguretat ciutadana “té un contingut 

multidisciplinari que regula àmbits molt diferenciats de la vida quotidiana. Alguns 

d’aquests poden ser per exemple tan l’obtenció de documentació nacional com la 

restricció del trànsit a les vies públiques, a més a més d’una llarga llista de conductes 

punibles per part de l’Administració” (Aina Sala Homs, TFG ,pàgina 8, 2015) 

L’any 2015 es va fer una reforma d’aquesta llei, endurint-la, i com a conseqüència 

provocant un gran ressò mediàtic i social que ha comportat que en diverses ocasions 

hagi estat qüestionada. En el moment de la publicació de la reforma alguns la van 

anomenar popularment com a Llei Mordassa fent referència al seu caràcter més aviat 

restrictiu. En aquesta anàlisi ens centrarem bàsicament en aquesta modificació, ja que 

és la que a dia d’avui és vigent. 

Tal i com s’indica en el preàmbul,  la reforma va ser impulsada per  la necessitat 

d’actualitzar el règim sancionador. Es diu també que diversos canvis socials produïts des 

de llavors i noves maneres de posar en risc la seguretat ciutadana havien implicat que 

es reformés la llei. El que potser ens podria sorprendre més d’aquest preàmbul és el 

vocabulari emprat. S’usa una terminologia molt contundent i aquest fet ens podria 

portar a pensar que hi havia la necessitat de deixar clara la importància que tenia 

aquesta modificació.  

Vegem tot seguit un extracte del preàmbul. En blau trobem destacats els motius 

pels quals es justifica la reforma i en groc alguns dels termes que ens han semblat més 

explícits de la redacció. 
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Extracte de la segona part del preàmbul de la “Llei de la seguretat ciutadana de 

2015: 

“Sin embargo, varios factores aconsejan acometer su sustitución por un nuevo texto. La perspectiva 

que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios 

sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la 

tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este 

concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de 

incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio 

legislativo.” 

 Com ja hem dit i comprovat en l’anterior fragment, sembla ser que aquesta 

reforma ha estat conseqüència de diversos canvis socials i noves maneres de posar en 

risc la seguretat ciutadana. En aquest sentit podem fer esmena al fet que aquesta 

modificació coincideix amb un període de canvis polítics,  en què l’independentisme 

català es trobava en un procés d’auge. El fet que la llei s’hagi aprovat en aquest context 

i que determinades persones hagin estat jutjades amb aquesta faria difícil no vincular-

ho. 

Podem destacar diversos articles i capítols en els que és tal l’enduriment de les 

sancions, que ens podria semblar que restringeixen drets fonamentals tals com la 

llibertat de reunió, de manifestació i d’expressió.   

En trobaríem un exemple, en el tercer capítol, on s’autoritza a les autoritats a 

dissoldre manifestacions en el cas que aquestes tinguin un caràcter violent o siguin 

propenses a alterar l’ordre públic i la seguretat ciutadana. Podem observar que torna a 

aparèixer el ja comentat concepte d’ordre públic. L’havíem destacat, quan parlàvem de 

la Constitució espanyola, per la seva ambigüitat. I és que com ja hem dit és un concepte 

molt complex que pot ser interpretat de moltes formes diferents. Amb l’aprovació de la 

reforma d’aquesta llei podríem intuir-ne una necessitat d’insistir en aquesta idea de laxa 

interpretació.  
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En el cas del tercer capítol  de la Llei de Seguretat Ciutadana, el fet que aquest 

concepte s’associï a una manifestació ens podria provocar una certa incertesa, ja que no 

hi ha una idea general  d’alteració de l’ordre públic en una manifestació.24  

En diverses ocasions s’ha apel·lat a aquesta llei per a desarticular manifestacions. 

Un mal ús, per part d’un govern, o una interpretació polititzada ja no només d’aquest 

capítol sinó de la llei en general podria plantejar-nos un estadi on drets fonamentals com 

la llibertat de manifestació.  

Vegem a continuació un fragment de l’article 23 del capítol tercer de la Llei de 

Seguretat Ciutadana. Veiem marcat en blau un concepte estretament connectat a la idea 

d’ordre públic, que com hem comentat ens podria generar confusió. 

Article 23 apartat 1 de la Llei de Seguretat Ciutadana:  

“1. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la 

celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. 

Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de 

julio, reguladora del derecho de reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos 

en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, 

pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.” 

Havent repassat els articles de la Llei, considerem convenient parar esment  en  

l’apartat quatre de l’article 37 del capítol cinquè en el que s’enumeren les infraccions de 

caràcter lleu. Es considera infracció lleu i penalitzada faltar el respecte a un membre de 

les forces i cossos de seguretat. En primer lloc, valdria la pena dir que el concepte de 

“falta de respecte” està estretament lligat amb la noció de tolerància. És a dir, la 

possibilitat de veure una falta de respecte és inversament proporcional a la tolerància. 

Tal i com hem comentat en apartats anteriors la tolerància és un concepte mot complex 

que cadascú l’interpreta com li és convenient, és a dir cadascú estableix el límit de la 

tolerància on creu adient. Per aquest motiu, una interpretació poc tolerant d’aquest 

article podria vulnerar el dret a la llibertat d’expressió.  

 
24 Darrerament, a Catalunya, s’ha sentit molt a parlar de manifestacions que alteren l’ordre públic. En 
diverses ocasions s’ha titllat, des del govern espanyol,  manifestacions independentistes catalanes de  
violentes i proclius a vulnerar l’ordre públic. Aquest fet ha obert un debat social  en el que una part de la 
comunitat considera que no s’ha alterat l’ordre públic i una altre considera que sí.   
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I hi ha hagut casos de persones sancionades en virtut d’aquest article. Posem per 

exemple el cas del comediant i pallasso Jordi Pessarodona, acusat de desobediència. Va 

ser imputat per col·locar-se un nas de pallasso al costat d’un guàrdia civil, es va 

considerar que era una falta de respecte a la autoritat. Podríem dir que sancionar una 

persona per un nas de pallasso és una interpretació poc tolerant d’aquest article de la 

Llei de Seguretat Ciutadana. 

Per tant, podríem considerar que aquest article pot ser propens a vulnerar la llibertat 

d’expressió. 

Vegem seguidament dos fragments de la Llei de Seguretat Ciutadana en que es 

menciona la sanció per falta de respecte a les autoritats (marcat en blau). 

Fragment del preàmbul que resumeix el contingut del capítol cinquè:  

“Por otra parte, la reforma en tramitación del Código Penal exige una revisión de las infracciones 

penales de esta naturaleza que contenía el libro III del código punitivo para incorporar al ámbito 

administrativo algunas conductas que, de lo contrario, quedarían impunes, como son ciertas 

alteraciones del orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el deslucimiento de 

determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos.” 

Apartat quatre de l’article 37 del capítol cinquè de la Llei de Seguretat Ciutadana: 

 4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas 

no sean constitutivas de infracción penal. 

Ja per acabar aquesta anàlisi de la Llei de la Seguretat Ciutadana” podem 

concloure que alguns dels seus articles podrien ser susceptibles a restringir alguns dels 

drets fonamentals.  

Ens podríem adonar que associem aquest tipus de llei proclius a vulnerar drets 

humans a un context més aviat autoritari que no pas democràtic i per tant el que permet 

ser qüestionat és el fet de detectar intents de restricció de drets fonamentals en un 

context democràtic. 
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LLEI ORGÀNICA DE PARTITS POLÍTICS 
 

La Constitució de l’Estat Espanyol, contempla entre els drets fonamentals, i les 

llibertats públiques, tal com anteriorment hem vist, la llibertat d’associació. Ara bé, ja 

des de l’any 1978 va existir una llei orgànica que regulava de manera més específica els 

criteris de creació i suspensió d’una associació o concretament d’un partit polític. En un 

principi, una llei que reguli la formació de partits polítics no ha de restringir la llibertat 

d’associació, però com tota llei està subjecte a interpretacions molt variades, algunes de 

les quals poden ser susceptibles a implicar restriccions del dret darrerament esmentat. 

Encara que aquesta  llei no faci referència explícitament a la llibertat d’expressió, el dret 

a la  llibertat d’associació va molt lligat amb el dret a la llibertat ideològica i per tant com 

a conseqüència amb el de la llibertat d’expressió 

L’any 1978 trobem una primera versió de la Llei de Partits Polítics,  però nosaltres 

ens fixarem en la reforma que es va fer el 2002.  

Com a conseqüència de l’aprovació d’aquesta llei, el govern espanyol va presentar a la 

fiscalia varis motius pels quals el partit polític basc Batasuna havia de ser il·legalitzat. 

Algunes de les raons serien les següents25: 

- Amenaces a l’alcaldessa socialista de Lasarte, Ana Urchueguía  

- Convocatòria d’un “chupinazo alternatiu” per a donar el tret de sortida de les 

festes de Vitoria, considerat usurpació de funcions 

- Arnaldo Otegui26, parlamentari basc pel partit Batasuna, no va condemnar els 

atemptats de Santa Pola i va aventurar nous assassinats  

- El portaveu de la formació abertzale27 de l’ajuntament de Vitòria es va negar a 

firmar el text en virtut del qual el consistori de la ciutat condemnava els 

atemptats de Santa Pola 

 
25 Informació extreta del diari: El Mundo 
26 Arnaldo Otegui va ser detingut el 14 d’octubre de 2009 i empresonat acusat d’intentar reconstruir el 
partit il·legalitzat Batasuna i reunir-se amb ETA. Aquest fet va ser qualificat d’empresonament polític per 
Amnistia Internacional. Va sortir en llibertat l’any 2016.  
27 Paraula que en Eusquera significa patriota. Els simpatitzants i militants del partit Batasuna 
s’anomenaven a ells mateixos abertzales 
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- Negativa per part de Batasuna d’aprovar el text del parlament basc que 

condemnava els atemptats de Santa Pola 

 El partit polític Batasuna, però, va negar tenir cap vincle amb la organització 

terrorista denunciant les acusacions titllant-les d’eina de campanya contra 

l’independentisme basc.  

La qüestió està en que si realment aquest partit polític estava totalment 

desvinculat de l’organització terrorista s’hauria pogut produït una vulneració al dret a la 

llibertat associació. Ara bé, entrem en un terreny en el que dependria de cadascú fer-ne 

una interpretació o una altra.  

             El fet és que últimament s’ha parlat molt d’aquesta llei, s’ha considerat la 

possibilitat d’aplicar-la a Catalunya a qualsevol partit que inciti a la violència. El fet que 

amb el cas de Batasuna hi hauria hagut la possibilitat que s’hagués utilitzat aquesta llei 

com a eina per silenciar el moviment independentista basc, ens podria portar a plantejar 

la possibilitat que actualment es volgués fer servir per a emmudir l’independentisme 

català. És per aquest motiu que seguidament farem un anàlisi general d’aquesta llei (a 

partir de la seva darrera reforma) , centrant-nos  sobretot en els articles de la suspensió 

de partits polítics.  

                 En primer lloc, si ens fixem en el preàmbul,  s’exposa que el motiu de la reforma 

de la llei (2002), és la necessitat de recollir l’experiència acumulada durant tants anys. I 

és que les lleis s’han d’anar actualitzant i adaptant, a mesura que passen els anys. Just a 

continuació s’afirma que cal renovar el contingut de la llei perquè resulta insuficient per 

a disciplinar les noves realitats del present. Tenint en compte el context en el que es va 

redactar aquesta modificació, un període marcat per l’activitat del grup terrorista basc 

ETA (Euskadi Ta Askatasuna), i les posteriors aplicacions que va tenir aquesta llei, 

podríem pensar que aquesta reformació anava enfocada a il·legalitzar tots aquells 

partits que defensessin els ideals de l’organització terrorista. Ara bé, cal tenir en compte 

que l’objectiu principal de la cèl·lula terrorista, era aconseguir la independència del País 

Basc. Amb la il·legalització del partit independentista basc Batasuna, com ja hem 

comentat,   se’ns fa difícil pensar que l’objectiu de la reforma de la llei no era intentar 

silenciar l’independentisme basc.  
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Vegem a continuació dos fragments del preàmbul de la Llei Orgànica de Partits 

Polítics. Ressaltat en color blau hi podem observar els objectius principals de la reforma 

de la llei:  

“Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estos 

años.” 

Se trata, también, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que 

resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente.” 

               Ja al final del preàmbul podem veure que resumint de tot el que s’ha dit, es 

planteja l’objectiu principal de la llei: garantir el funcionament del sistema democràtic 

impedint que els partits polítics puguin atemptar contra aquest, justificant actituds 

racistes, terroristes i xenòfobes.  

Vegem a continuació un fragment final del preàmbul de l’analitzada llei. Marcat en blau 

observem els objectius principals de la reforma.  

  “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de 

los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar 

contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar 

políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas.”.  

               Fent una reflexió final d’aquest preàmbul, el que podríem posar en qüestió de 

les finalitats de la reforma d’aquesta llei, no són tan els objectius en si, sinó les possibles 

interpretacions que se’n poden fer i les aplicacions posteriors que la llei ha tingut.  En el 

cas que el partit Batasuna, tal i com ell mateix afirmava, hagués estat totalment 

desvinculat de les activitats del grup terrorista ETA, podríem pensar, com ja hem, dit que 

es va il·legalitzar pel fet de defensar idees independentistes basques, i per tant ens 

podríem plantejar la possibilitat d’estar davant una possible vulneració al dret a la 

llibertat d’associació, reunió i expressió.  

                 Passem ara a l’anàlisi concreta dels articles que fan referència explícita a la 

dissolució i la il·legalització  de partits judicials. 
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               A l’article nou, es fa referència a la il·legalització dels partits. Vegem-ne un 

extracte a continuació. Marcat en blau podem observar-hi els motius pels quals un partit 

pot ser il·legalitzat.  

“2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios 

democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de 

libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes 

conductas, realizadas de forma reiterada y grave:  

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando 

o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o 

persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u 

orientación sexual.  

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos 

políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del 

pluralismo y de las libertades políticas.  

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la 

consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, 

tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos 

de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia 

terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma” 

             Podem observar que més o menys es reafirma el que s’ha avançat en el 

preàmbul, és a dir que tot partit que atempti contra els principis democràtics de l’estat, 

que fomenti la violència o que doni suport a organitzacions terroristes serà il·legalitzat. 

Considerem oportú fer esmena en el fet que aquest article, fa referència a l’exculpació 

d’atemptats contra la integritat de les persones. Un dels motius pel qual el partit 

Batasuna va ser il·legalitzat va ser perquè va ser acusat d’exculpar els atemptats de 

l’organització terrorista ETA.  

                Com a reflexió final, creiem que valdria la pena parar atenció al fet que, tal i 

com està reconegut a l’article segon de la constitució, la indisolubilitat de la nació és un 

dels principis fonamentals de l’estat, i per tant degut a les aplicacions d’aquesta llei, tal 

i com hem defensat anteriorment, es podria estar vulnerant el dret a la llibertat 

d’associació, expressió i reunió de partits que defensessin ideologies nacionalistes 

independentistes 
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CODI PENAL 
 

Tot seguit ens disposem a analitzar aquells delictes pels quals s’ha condemnat 

als 14 artistes. 

Abans d’iniciar l’anàlisi, cal tenir en compte que el codi penal, al llarg de la seva 

existència ha estat objecte de diverses reformes. L’any 2015, es va fer una reforma dels 

articles que regulaven els delictes de terrorisme, en virtut dels quals molts dels 14 

artistes han estat condemnats, que en un primer moment tenia l’objectiu de, combatre 

singularment el terrorisme jihadista.  

Considerem que pot ser interessant, fer una comparació entre els delictes pels 

quals han estat condemnats els cantants abans i després de la reforma, per veure més 

que res la seva evolució i si presenten canvis significatius. Escollirem com a versió 

anterior al text de 2015, la versió del Codi Penal vigent l’any 2010. 

Comencem per tant amb l’anàlisi dels delictes de terrorisme abans de la reforma del 

codi penal, centrant-nos en aquells que afecten directament als artistes condemnats.  

En primer lloc, cal tenir en compte que cap dels artistes condemnats forma ni 

formava part en el moment en que van ser acusats, d’una organització criminal ni 

terrorista.  

Els articles que recullen els delictes de terrorisme es troben en el capítol setè 

secció dos del codi penal. Entre els articles 571 i 577 es comprenen els delictes que tenen 

a veure amb promoure o formar part de grups o entitats terroristes. Com que com hem 

dit, cap dels artistes acusats no formava part de cap grup terrorista, passarem a mirar-

nos l’article 577, en virtut del qual qualsevol persona, sense necessitat de formar part 

d’una organització terrorista, que subverteixi l’ordre constitucional, alteri la pau pública 

o cometi altres delictes tals com homicidis, segrestos i amenaces a persones entre 

d’altres, serà condemnat amb la part superior de la pena que li pertoqui segons els actes 

comesos.  

Veiem que en aquest article torna a aparèixer junt amb el concepte d’ordre 

constitucional, la idea de pau pública o ordre públic. Creiem oportú remarcar altra 

vegada el fet que aquest concepte transmet una gran ambigüitat i confusió, ja que dona 
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peu a un ventall molt gran d’interpretacions. Ens podria donar la sensació que no hi ha 

la intenció de deixar clar explícitament què consideraríem alteració de l’ordre públic per 

tal de tenir un marge més ampli d’actuació. 

Vegem seguidament un extracte d’aquest article 577 del Codi Penal actualitzat a 

l’any 2010. Marcat en blau hi podem veure ressaltat el concepte d’ordre o pau pública.  

Fragment de l’article 577 del Codi Penal actualitzat l’any 2010:  

“Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden 

constitucional o de alterar gravemente la paz pública... serán castigados con la pena que 

corresponda al hecho cometido en su mitad superior.” 

Tal i com diu aquest article darrerament comentat s’entenen per terrorisme 

portar a terme determinades accions que puguin posar en perill  la pau i pública. I tal i 

com veiem en el següent article, fer-ne apologia, enaltir o justificar qualsevol d’aquestes 

accions també és considerat delicte penat amb un any de presó. Depenent de la 

interpretació del concepte de pau pública i ordre constitucional que es fes, ens podríem 

trobar davant una vulneració al dret a al llibertat d’expressió28.  

Vegem seguidament un fragment de l’article 578 del Codi Penal de l’any 2010, 

on hi podem veure marcat en blau el que podria ser susceptible a comportar una 

vulneració del dret a la llibertat d’expressió.  

Fragment de l’article 578, del codi penal abans de la reforma de 2015:  

“El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los 

delitos comprendidos en los art. 571 a 577 de este Código 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 con la pena de prisión de uno a 

dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia , durante el periodo de tiempo que el mismo 

señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en al art. 57 de este Código.” 

Seguidament, passarem a analitzar els articles, que equivaldrien als recent 

comentats, del Codi Penal després de la reforma de l’any 2015. 

 
28 Va la pena deixar clar que, com ja s’ha anat i s’anirà dient al llarg del treball, una possible vulneració a 
la llibertat d’expressió no tindria tant a veure amb el contingut del text sinó amb les vies que aquest text 
obre per a l’actuació i interpretació dels jutges.   
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En primer lloc, si ens mirem l’article que compren  el delicte d’enaltiment al 

terrorisme (article 578 segona secció del capítol setè) en virtut del qual han estat 

condemnats alguns dels artistes. El primer que ens podria cridar l’atenció és que,  si ens 

el mirem amb comparació a l’article 578 del Codi Penal de 2010, és molt més extens, és 

a dir està molt més puntualitzat. Si abans de la reforma de 2015 l’article constava 

únicament d’un sol apartat, amb la modificació se n’hi ha afegit 4 més.   

Si ens fixem en el primer apartat de l’article, veiem que és pràcticament el mateix 

text que en la versió anterior, exceptuant que s’augmenten d’un a tres anys les penes, 

també s’especifica que hi podrà haver multes de dotze a divuit mesos.  

Vegem seguidament un fragment del primer apartat de l’article 578 del Codi 

Penal després de la reforma del 2015. Amb blau trobem marcades les penes per 

enaltiment al terrorisme, les quals es diferencien del text de 2010 

“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 

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...” 

Si parem esment en el segon apartat de l’article 578, podem veure que 

s’estableix una aplicació de la pena en la meitat superior de la pena d’enaltiment al 

terrorisme, si s’enalteix al terrorisme a través de serveis de comunicació accessibles al 

públic, mitjans de comunicació o internet. Per exemple si una persona fa apologia  del 

terrorisme per les xarxes socials la pena serà aproximada als 3 anys.  

Fixant-nos ja en el tercer apartat, ens podria sorprendre veure que es dedica 

exclusivament un apartat a exposar que si les accions portades a terme son susceptibles 

a alterar la pau pública o crear un sentiment d’inseguretat o temor a la població es 

penaran amb la meitat superior de la pena o en algun cas amb el grau superior. Tornem 

a veure doncs, com s’empren conceptes tant ambigus, subjectius i de laxa interpretació 

tals com: “pau pública” i “temor i inseguretat a la societat”. 
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Vegem tot seguit l’apartat tercer de l’article 578 del Codi Penal de 2015, on hi 

podem veure marcat en blau la pena per a dur a terme accions que siguin susceptibles 

a alterar l’ordre públic.  

Apartat tercer de l’article 578 del codi penal, reforma del 2015:  

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. 

Per tant, després d’haver pogut comparar els articles en els que es fa esmena 

dels delictes de terrorisme, i en especial els que fan referència al delicte d’enaltiment al 

terrorisme, podríem concloure que en el text de 2015 s’han endurit de manera evident 

els articles que tenen a veure amb el terrorisme, i es podria entreveure la necessitat de 

reafirmar de manera més contundent el perill que suposaria alterar l’ordre públic.  

Seguidament passem a l’anàlisi d’altres articles pels quals han estat condemnats 

els artistes, com podria ser el d’injúries i el de calúmnies. Val la pena dir que en la 

reforma del Codi Penal de 2015, no es van modificar aquests articles, per tant farem 

esmena només del text de 2015. Es troben ambdós delictes recollits en el títol desè, 

capítols primer i segon.  

Segons l’article 205  del Codi Penal, seria considerat calúmnia la imputació d’un 

delicte a una persona tot i sabent que és una falsedat. Vegem-ne un extracte a 

continuació: 

Article 205 del Codi Penal actual: 

“Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad.” 

En la redacció d’aquest article no podríem trobar-hi cap element que ens sobti o 

ens sorprengui. Ara bé, el que si que ens podríem tornar a plantejar és el fet de si s’hauria 

de considerar calúmnia o no una lletra d’una cançó.  

Segons l’article 208 del Codi Penal es considera injúria la acció o expressió que 

lesioni la dignitat d’una persona. Vegem-ne a continuació un fragment: 
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Fragment de l’article 208 del Codi Penal actual:  

“Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación” 

En l’aplicació d’aquest article entraria en joc el concepte de la tolerància, segons 

on s’estableixi el límit de la tolerància una persona pot sentir-se o no injuriada. Per tant, 

si es fes una interpretació poc tolerant d’aquest article, es podria considerar una 

possible vulneració al dret a la llibertat d’expressió. 

En el cas dels artistes condemnats, a alguns se’ls ha acusat d’injúries i calumnies 

contra la corona, delictes diferenciats dels articles 205 i 208. Els trobaríem recollits en el 

títol XXI, capítol II, articles 490 apartat tres i 491.  

Vegem tot seguit un fragment d’ambdós articles: 

Article 490 apartat tres del Codi Penal actual:  

“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.”  

Article 491 del Codi Penal actual:  

“ 1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, 

y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a 

veinte meses. 

 2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o 

de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del 

consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la 

Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.” 

Després d’haver vist aquests dos articles el que ens podríem plantejar, tal i com 

hem fet amb alguns dels anteriors delictes analitzats, és fins a quin punt es podria 

considerar injúria o calúmnia a la corona la lletra d’una cançó, si tenim en compte que 

la llibertat de creació en l’art hauria de ser total.  
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Per acabar amb aquesta anàlisi d’alguns articles del Codi Penal, sols fer esmena 

a un darrer delicte, el d’incitació a l’odi. Trobem recollit aquest delicte recollit en el títol 

XXI, capítol quart apartat primer, article 510.  

Vegem a continuació el fragment de l’article 510 del Codi Penal que faria 

referència al delicte d’incitació a l’odi: 

Fragment de l’Article 510, apartat 1r del codi penal: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una 

persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 

miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 

sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.” 

Fent ja una reflexió final sobre com aquests articles podrien afectar  aquests 

articles del Codi Penal, podríem determinar que en cap de dues versions es preveu la 

possibilitat de transmetre idees terroristes per mitjà d’una cançó, per tant ens podria 

sobtar el fet que s’hagi condemnat a artistes per enaltiment al terrorisme.  

Si bé les lletres per les quals ha estat condemnat Valtonyc, per exemple, mostren 

un estil crític i contundent se’ns faria molt difícil pensar que enalteix al terrorisme a 

través d’una cançó. Tal i com hem dit ja en ocasions anteriors la llibertat d’expressió en 

l’àmbit artístic hauria de ser total i per aquest motiu ens podria sorprendre que alguns 

dels 14 artistes condemnats, estiguin acusats de delictes com injúries o calúmnies en els 

quals el llindar entre la tolerància i la intolerància és molt fi.  

Podem observar per tant, que entraria altra vegada en joc el concepte de la 

tolerància. Segons les vàries interpretacions i aplicacions que aquest article ha tingut al 

llarg dels anys, podríem determinar que aquest dona peu a diverses interpretacions, 

més o menys  tolerants. Per tant podríem plantejar-nos la possibilitat, tenint en compte 

sempre els usos i aplicacions que ha tingut l’article, que depenent de la interpretació 

que se’n faci, aquest podria ser propens a vulnerar el dret a la llibertat d’expressió.  
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TRACTATS INTERNACIONALS  
 

Creiem que seria important veure quina influència tenen sobre els estats els 

tractats internacionals, veure si el contingut que emparen textos com la Declaració 

Universal de Drets Humans, la Carta de Drets Humans de la Unió Europea i el Conveni de 

Drets Humans del Consell d’Europa, preval realment per sobre les legislacions nacionals 

d’un país, en el nostre cas, Espanya.  

Hem escollit d’entre els diversos tractats internacionals que fan referència als 

drets humans i les seves garanties: La Declaració Universal de Drets Humans  de l’ONU, 

ja que podria ser considerada com a carta magna en aquest àmbit. La Carta de Drets 

Humans de la Unió Europea i el Conveni de Drets Humans del Consell Europeu, com a 

legislacions europees referents als drets humans. 

Ens centrarem principalment en els articles que fan referència a la llibertat 

d’expressió, veurem si aquests tractats internacionals hi estableixen un límit, o si en 

preveuen una possible limitació. 

 

DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS DE L’ONU 
 

Breu definició, extreta de manera literal de la pàgina web de l’ONU: 

“The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of 

human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all 

regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in 

Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of 

achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human 

rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages.” 

En l’article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU s’exposa que 

tothom té dret a la llibertat d’opinió i expressió sense cap mena de límit, sense cap 

frontera, tal i com podem observar ressaltat en blau en el text següent. 
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Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU:  

“Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a 

causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol 

mitjà i sense límit de fronteres.” 

 

CARTA DE DRETS HUMANS DE LA UNIÓ EUROPEA 
 

Breu descripció extreta de manera literal de la pàgina web de la Unió Europea:  

“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza los derechos de los 

ciudadanos de la UE. Establece los derechos fundamentales que son vinculantes para las 

instituciones y organismos de la UE y también para los gobiernos nacionales cuando estén 

aplicando la legislación de la UE.” 

Podem observar que en l’article 11 de la Carta de Drets Humans de la Unió 

Europea s’estableix a l’igual que en la Declaració de Drets Humans de l’ONU que la 

llibertat d’expressió no ha de tenir cap frontera, fent una referència específica al fet que 

no hi poden haver ingerències d’autoritats públiques.  

Article 11 apartat primer de la Carta de Drets Humans de la Unió Europea:  

“1. Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la 

llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi pugui haver ingerència 

d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres.  

 

CONVENI DE DRETS HUMANS DEL CONSELL D’EUROPA 
 

Breu Explicació sobre el Comitè de Drets Humans del Consell d’Europa, extreta 

de manera literal de la pàgina web del Consell d’Europa: 

“The Steering Committee for Human Rights (CDDH), set up by the Committee of Ministers 

at the end of 1976, is composed of experts representing the forty-seven member States of the 

Council of Europe. Other experts, in particular Representatives from the civil society attend also 

these meetings. Under the authority of the Committee of Ministers, and bearing in mind the Council 

of Europe legal standards as well as the relevant jurisprudence of the European Court of Human 

Rights, the CDDH conducts the intergovernmental work of the Council of Europe in the human rights 
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field, advises and gives its legal expertise to the Committee of Ministers on all questions within its 

field of competence.” 

L’article referent a la llibertat d’expressió del Conveni de Drets Humans del 

Consell d’Europa29, es diferencia dels textos vistos anteriorment en el fet que preveu un 

possible límit. És a dir, en primer lloc s’exposa que no hi ha d’haver cap frontera pel que 

fa a dret d’expressar-se lliurement, però, acte seguit, en un segon apartat, es mencionen 

una sèrie de situacions en les que el dret pot ser restringit o sancionat.  

“1. Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la 

llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència 

d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres. El present article no impedeix als Estats de 

sotmetre les empreses de radiodifusió, de cinema o de televisió a un règim d’autorització prèvia.  

2. L’exercici d’aquestes llibertats, que comporten deures i responsabilitats, pot ser sotmès a 

determinades formalitats, condicions, restriccions o sancions, previstes per la llei, que constitueixin 

mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, la integritat 

territorial o la seguretat pública, per a la defensa de l’ordre i per a la prevenció del crim, la protecció 

de la salut o de la moral, la protecció de la reputació o dels drets d’altri, per impedir la divulgació 

d’informacions confidencials o per garantir l’autoritat i la imparcialitat del poder judicial” 

Després de veure cadascun dels articles referents a la llibertat d’expressió de tres 

dels documents més importants en l’àmbit dels drets fonamentals, val la pena tenir en 

compte el fet que en el cas de la Declaració  Universal de Drets Humans de l’ONU i la 

Carta de Drets Humans de la Unió Europea no es preveu cap restricció del dret a 

expressar-se lliurement, en canvi en el Conveni de Drets Humans del Consell d’Europa 

sí. Per tant podem observar una falta de coordinació entre aquests tractats 

internacionals que a primera instància ens pot semblar insignificant, però que podria 

provocar confusió a l’hora d’apel·lar al dret a la llibertat d’expressió.  

Aquest fet ens porta a plantejar-nos la següent qüestió: Quin text preval sobre 

quin? Tenim clar que les legislacions nacionals s’haurien de basar en aquests tractats, 

 
29 Podríem plantejar-nos que el motiu pel qual el Conveni de drets Humans del Consell d’Europa preveu 
una possible limitació del dret a la llibertat d’expressió per part dels seus estats membres és el fet que el 
Consell d’Europa està format per molts països de característiques molt diferents, i potser té la necessitat 
de preveure una possible coartació per a protegir accions dels seus estats membres.  
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però, en un estat europeu, què té més preponderància, la Declaració Universal de Drets 

Humans o els textos referents a la Unió Europea i al Consell d’Europa? 

El fet que la Declaració de Drets Humans de l’ONU sigui considerada com a 

universal, entre d’altres coses pel fet que va ser escrita per representants de totes les 

regions del món, de manera lògica ens hauria de portar a pensar que està per sobre 

qualsevol altra legislació, sigui nacional o continental. Ara bé, es poden donar casos que 

la legislació interna de cada país no tingui en compte la legislació internacional, i és que, 

citant a la professora en Dret Internacional de la Universitat de Girona, Mariona Illamola: 

“el dret internacional ha d’estar per sobre el dret intern, el que passa és que el dret 

internacional té una mancança molt gran, i és el control”.  És a dir, no existeix un 

organisme que s’encarregui de comprovar que en cada país del món es compleixin i es 

garanteixin els drets reconeguts en la Declaració, no hi ha una autoritat que forci als 

països a complir la Declaració de Drets Humans. Per tant, quan l’ONU detecta una 

vulneració a un dret fonamental, no té els mecanismes necessaris per a obligar al país a 

reconduir la situació, el màxim que pot fer és recomanar.  

Posant per exemple el cas de l’Estat Espanyol: Tenint en compte que la declaració 

Universal de Drets Humans de l’ONU preveu que el dret a expressar-se lliurement ha de 

ser total, el fet que a Espanya, diverses persones, diversos artistes estiguin sent 

processats per les lletres de les seves cançons, així com la presència de lleis específiques 

com la Llei de Seguretat Ciutadana que en certa manera poden regular el contingut de  

la llibertat d’expressió, suposaria una violació de l’article 19 de la Declaració Universal 

de Drets Humans de l’ONU. Ara bé, aquesta, no té els mecanismes suficients com per 

assegurar-se que l’Estat Espanyol corregeixi la seva conducta. També considerem que 

seria important tenir en compte que els tractats internacionals utilitzen a vegades 

vocabulari molt genèric, fet que oferiria un gran ventall d’interpretacions.   

De la mateixa manera que les legislacions nacionals no estan del tot subjectes a 

la Declaració de Drets Humans de l’ONU, entenem que les de la Unió Europea i el Consell 

d’Europa tampoc (per aquest motiu trobem aquella petita diferència entre els articles 

referents a la llibertat d’expressió del Conveni de Drets Humans del Consell d’Europa i 

la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU).  
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El que sí que és veritat, és que per exemple quan un país europeu incompleix 

algun article del Conveni de Drets Humans del Consell d’Europa si que es por recórrer al 

Tribunal Europeu de Drets Humans perquè valori la situació, però no és un procés gens 

fàcil, ja que per arribar al TEDH (Tribunal Europeu de Drets Humans) has hagut de passar 

primer s’han de fer tots els recursos possibles a dins el país i passats sis mesos com a 

màxim pots recórrer al TEDH. Per tant son processos que poden arribar a durar anys.  

També considerem important deixar clar que el dret internacional sorgeix 

d’acords entre els diferents estats i que tal i com afirma Mariona Illamola, són acords de 

mínims. Quan diversos estats s’han de posar d’acord en un assumpte  cadascun vetllarà 

pels seus propis interessos provocant que l’acord al que s’arribi sigui de mínims. Per 

tant, els acords Internacionals no solen ser molt estrictes legalment parlant.  

Finalment, mencionar que en cap dels tractats internacionals comentats hi 

apareix un article que faci referència a la llibertat d’expressió en l’àmbit artístic. Si bé és 

veritat que la llibertat d’expressió, tal i com s’estableix en els diversos tractats 

internacionals, i tal i com hem pogut veure anteriorment, ha de ser total, considerem 

que podria valdre la pena fer una especificació que els artistes haurien de ser lliures de 

crear i expressar tot allò que vulguin.  
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CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI I COMPARACIÓ DE TEXTOS LEGALS 

Després d’haver realitzat aquesta anàlisi comparativa entre els diversos textos 

legals espanyols de les dues èpoques escollides i els tractats internacionals, podríem 

establir que pel que fa al contingut, la legislació franquista i la actual es diferencien pel 

fet que representen contextos polítics totalment diferents, encara que en algun cas 

puntual, com el de l’article segon de Constitució Espanyola de 1978, podríem establir-hi 

alguna semblança.  

El que sí que hem pogut observar en la legislació actual és que hi apareixen sovint 

alguns conceptes que ens podrien resultar ambigus a l’hora de ser interpretats. Aquesta 

ambigüitat podria comportar interpretacions i aplicacions propenses a vulnerar drets 

fonamentals. 

Partint de la idea de poder veure si en algun text legal hi podíem identificar una 

possible vulneració al dret a la llibertat d’expressió, hem pogut determinar que en el cas 

que alguns dels textos legals actuals analitzats fos susceptible a vulnerar algun dret 

fonamental, seria no a causa del seu contingut sinó d’alguna de les diverses 

interpretacions de les que és objecte.  

 Hem pogut observar també que algunes de les aplicacions i interpretacions que 

han tingut els diversos textos legislatius actuals podrien col·lidir amb el contingut  

d’alguns dels tractats internacionals. Posant per exemple el cas de la llibertat 

d’expressió, partint de la base que 14 artistes han estat condemnats per les lleres de les 

seves cançons, hem vist que alguns textos com la Llei de Seguretat Ciutadana, la Llei de 

Partits polítics i alguns articles del Codi Penal poden suggerir interpretacions que el 

vulnerin i el limitin en contraposició al que s’estableix en La Carta de de drets 

Fonamentals de la Unió Europea i la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU.  

Aquesta falta de coordinació entra la legislació nacional espanyola i els tractats 

internacionals ens ha portat a plantejar-nos, com anteriorment hem comentat, la 

influència que tenen les institucions internacionals en el països, i la falta d’organismes 

intermediaris.  
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Ens ha sorprès veure que no tots els tractats internacionals analitzats tracten de la 

mateixa manera del dret a la llibertat d’expressió. Hem pogut observar que el Conveni 

de Drets Humans del Consell d’Europa donaria permís als països a limitar el dret a la 

llibertat d’expressió. Com hem comentat en una nota a peu de pàgina, el motiu 

d’aquesta possible limitació  rauria en el fet que el Consell d’Europa està format per 

països de característiques molt diverses, i podria haver sorgit la necessitat de protegir 

algunes de les seves accions plantejant la possibilitat de restringir el dret a la llibertat 

d’expressió.  

També ens hem pogut adonar que el concepte i la idea de democràcia plena és 

molt complex, i podríem dir que és inassolible, totes les democràcies són imperfectes, 

encara que n’hi ha que s’acosten més al concepte de democràcia plena que d’altres. Per 

aquest motiu ens podríem trobar que en determinats moments es vulneressin drets 

fonamentals o s’interpretessin les legislacions de de manera més aviat restrictiva en una 

democràcia. Ara bé, això no vol dir que haguem de deixar de vetllar per la garantia dels 

nostres drets. Creiem que l’objectiu dels països democràtics del món hauria de ser 

sempre intentar acostar-se al màxim a aquesta idea de democràcia plena.  
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EXTRACTES DE LLETRES DE CANÇONS CONDEMNADES: 

Finalitzant  aquesta part d’anàlisi comparativa de textos legals, considerem 

oportú adjuntar fragments de lletres per les quals, Valtonyc, Pablo Hasél i el col·lectiu 

la Insurgencia  van ser condemnats, per a tenir-los presents a l’hora d’extreure 

conclusions. 

Fragments de la cançó: Tenemos algo en común ( Oliver Botana) (la insurgència) 

"Eres un peón pero juntos podemos ganar la partida, al Rey, a la Reina, a la burguesía, 

que controla esta mentira podrida" 

"Asaltaremos bancos como Amadeu Casellas. ETA mató civiles pero gobienro usa 

napalm, quien ayuda a la OTAN misiles teledirigidos por petróleo" 

 

Frangments de la cançó de la Tuerka rap: Valtonyc 

“El rei Borbó i les seves mogudes 

No sé si era a caçar elefants o anava de putes” 

“Ell, respectuós amb la constitució 

En canvi els drets humans se'ls passa pels collons” 

“Espanya és un "disparate" 

Perquè mentres moria gent al 11M Leticia follava al yate” 

 

Fragments de la cançó: Muerte a los borbones de Pablo Hasél 

“Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que "el rey puso freno al fascismo" 

El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria 

y limpio el sable a franco durante demasiados años. 
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Títol preliminar de la 
Constitució de 1978 

Indisolubilitat de la Nació reconeixent nacionalitats. 
Ambigüitat dels conceptes de Nació i Nacionalitat. 

Possible vulneració al dret a l’autodeterminació de les nacions 
no reconegudes. 

Títol preliminar de Las Leyes 
Fundamentales del Reino 

Indisolubilitat de la Nació 
No reconeixement de nacions que no siguin l’espanyola 

Clara vulneració al dret a l’autodeterminació de les nacions no 
reconegudes 

Apartat de Drets Humans de la 
Constitució de 1978 

No mostra cap restricció dels drets 
fonamentals. 

Podem identificar l’ús de 
conceptes ambigus com ordre 
públic i seguretat ciutadana  

Posa límits (amplis) al dret 
a la llibertat d’expressió 

Apartat de Drets Humans de 
Las Leyes Fundamentales del 

Reino 

Clara restricció dels drets 
fonamentals  

Limita i restringeix 
clarament el dret a la  
llibertat d’expressió 

Llei de premsa de 1966 

Abolició del sistema de censura 
prèvia 

A partir de la seva publicació 
s’estableix l’autocensura 

Encara que s’aboleix la 
censura prèvia, la llibertat 
d’expressió continua sent 

restringida 

Llei de Seguretat Ciutadana de 
1992 (Reforma de l’any 2015) 

Ús de conceptes d’interpretació 
ambigua com ordre públic i falta de 

respecte 

Podria donar peu a 
possibles vulneracions al 

dret a la llibertat 
d’expressió 

Llei de Partits Polítics de 1978 
(Reforma de 2002) 

Possible vulneració al dret a la llibertat d’associació 

Codi Penal (Reformes de 2010 
i 2015) 

Ús de conceptes d’interpretació 
ambigua com ordre públic 

Enduriment de les penes dels 
delictes de terrorisme en la 

reforma de 2015 

Podria donar peu a 
possibles vulneracions al 

dret a la llibertat 
d’expressió 

Declaració Universal de Drets 
Humans de l’ONU 

No s’estableixen límits al dret a la llibertat d’expressió 

Carta de Drets Humans de la 
Unió Europea 

No s’estableixen límits al dret a la llibertat d’expressió 

Conveni de Drets Humans del 
Consell d’Europa  

Es dona permís als països membres del Consell d’Europa per 
establir límits al dret a la llibertat d’expressió 

 

 
Figura 2: Taula de dades que sintetitza l’apartat 

d’anàlisi comparativa de textos legals 



102 
 

2.3 COMPARACIÓ DE LA SITUACIÓ ESPANYOLA AMB DIVERSOS PAÏSOS 

DEL MÓN 

 

Un cop acabada la comparació entre les dues etapes històriques d’Espanya, 

passarem a l’anàlisi de diversos països del món de característiques polítiques diferents,  

a partir d’una sèrie de variables, i dades que ens permetran determinar el seu grau de 

llibertat d’expressió i comparar-lo amb el cas de Catalunya i l’Estat Espanyol.  

El grau de llibertat d’expressió30 l’establirem a partir de dades obtingudes a 

través de l’organització Freemuse. Ens basarem en el nombre d’artistes condemnats a 

presó  que hi ha a cada país entre els anys 2015 i 2018. Tal i com treballadors de 

l’organització afirmen, a dia d’avui ja no es confeccionen rànquings, llistes del nombre 

exacte d’artistes represaliats a nivell mundial perquè és pràcticament impossible obtenir 

dades verídiques amb exactitud. Hi ha països en els quals és molt senzill accedir a la 

premsa i a les bases de dades de la jurisprudència i per tant se’n pot obtenir una major 

informació, en canvi n’hi ha d’altres en els que és molt més complicat accedir a les dades 

i per tant no se’n pot obtenir tanta informació. Per aquest motiu hem hagut de centrar-

nos sols en els casos d’artistes que haguessin estat condemnats a presó recollits per la 

organització Freemuse. 

Seguidament intentarem veure com diverses variables independents, que 

definirem a continuació,  influeixen en el grau de llibertat d’expressió d’un país.  

Variable 1- Antecedents dictatorials 

Variable 2- Posició en l’índex de democràcia del diari The Economist 

Variable 3- Potencialitat econòmica, basada en el PIB anual de l’any 2018 

Variable 4- Presència de moviments nacionalistes independentistes 

Variable 5- Plenitud de la democràcia, segons dades del diari The Economist 

El fet que s’hagi utilitzat l’índex de democràcia del The Economist com a font, és acabar  

 
30 Volem deixar clar que el fet que ens basem en el nombre d’artistes condemnats en els diferents 
països ha estat una decisió que s’ha pres i s’establirà en el context d’aquesta investigació. 
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L’objectiu d’aquesta comparativa és veure com aquestes variables influeixen en 

la persecució d’artistes en països de característiques polítiques i socials diverses, i 

posteriorment poder comparar els resultats obtinguts amb l’Estat Espanyol. 

En primer lloc hem confeccionat una taula de dades a partir les variables 

darrerament comentades de cada país. I després n’hem creat una amb el nombre 

d’artistes condemnats a presó de cada país escollit, segons les dades de l’organització 

Freemuse. 
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2.3.1 TAULA COMPARATIVA DE LES DIFERENTS VARIABLES 
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Figura 3: Taula comparativa, a partir de diferents 

variables, de diferents països del món.  
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Figura 4: Taula comparativa, a partir de diferents variables, 

de diferents països del món. 
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2.3.2 TAULA QUE RECULL EL NOMBRE D’ARTISTES CONDEMNATS A 

PRESÓ ENTRE ELS ANYS 2015 I 2017 

 

 2015 2016 2017 2018 

Espanya 0  2 13 14 músics 

R Unit 0 1 0 0 

França 0 0 0 0 

Polònia 0 0 0 0 

Iràn 2 (empresonats 
l’any 2015) 

19 9 3 músics  (9 
artistes)  

Egipte 3 (empresonats 
l’any 2015) 

7 5 6 músics  (9 
artistes en total)  

Turquia 1 11 3 4 músics  (9 
artistes en total)  

Rússia 1 ( ja estava 
empresonat 
abans del 2015, 
peò ho segueix 
estant )  

1 1 1 músic ( 2 
artistes en total)  

 

 

 

 

 

Considerem oportú destacar breument abans d’iniciar la comparació el fet que 

Espanya tindria el major nombre d’artistes condemnats a presó en els anys 2017 i 2018, 

d’entre els països escollits.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Taula de dades sobre el nombre d’artistes 

condemnats a presó entre els anys 2015 i 2018, en 

diferents països del món 
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2.3.3 ANÀLISI DE LES TAULES I COMPARACIÓ  

 

S’analitzaran en primer lloc les dues taules sense tenir en compte l’Estat 

Espanyol. Un cop recollides les dades de la resta de països es realitzarà una conclusió i 

una comparació final amb l’Estat Espanyol.  

Variable 1: Antecedents dictatorials en els últims 100 anys:  

- Si analitzem de manera comparativa les dues taules  identificar-les , sense tenir 

en un primer moment el cas de l’Estat Espanyol,  podem observar que en general, 

els països que han tingut antecedents dictatorials més recents com Iràn, Egipte, 

Turquia i Rússia, al llarg dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018 han condemnat a més 

artistes a presó que el Regne Unit i França, per exemple, que en els darrers 100 

anys no han viscut cap règim autoritari. En el cas de Polònia, veiem que tot i els 

antecedents dictatorials, no s’ha produït l’empresonament de cap artista en els 

darrers 4 anys. 

 Per tant podem determinar que la presència en un passat proper de règims 

dictatorials en un país provoca que aquest sigui més propens a vulnerar el dret a 

la llibertat d’expressió.   

Variable 2 i 5 : Posició en l’índex de democràcia del diari The Economist i plenitud de la 

democràcia a l’any 2018, segons dades de l’índex de democràcia del diari The Economist:  

- Podem observar que els països que ocupen les posicions més baixes en l’índex i 

que per tant la seva és una democràcia o bé defectuosa o s’acosta a un règim 

Híbrid o autoritari, com seria el cas de Rússia, Turquia, Iràn i Egipte, com ens pot 

semblar lògic tendeixen a empresonar més artistes, i com a conseqüència 

vulnerar més el dret a la llibertat d’expressió que països que es troben en 

posicions més elevades com França, el Regne Unit i Polònia. 

- Podem deduir per tant que  

Variable 3: Potencialitat econòmica:  

- Podem observar si ens fixem ara en la potencialitat econòmica dels diversos 

països, que aquells que aquells països que tenen un PIB anual inferior al milió 

d’euros, que seria el cas de Turquia, Iran i Egipte han condemnat a més artistes 
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a presó que aquells que tenen el PIB superior al milió d’euros. Per tant podem 

determinar que la potencialitat econòmica és un factor influent en la garantia 

del dret a la llibertat d’expressió.  

 

VARIABLE 4: PRESÈNCIA DE MOVIMENTS NACIONALISTES:   

- Podem observar que en pràcticament tots els països escollits consten de 

moviments nacionalistes independentistes, per tant no és una variable que en 

un primer moment influeixi a la condemna d’artistes. 

 

COMPARACIÓ 

Un cop hem vist com cadascuna de les variables influeix a la condemna penal 

d’artistes i per tant a la vulneració del dret a la llibertat d’expressió, ens fixarem si es 

compleix aquesta influència en el cas de l’estat Espanyol. 

L’Estat Espanyol té 14 artistes condemnats a presó,  entre els anys 2015 i 2018. 

El fet que 40 anys enrere hi hagués hagut una dictadura, com hem vist en altres països, 

podria haver influït en el fet que aquests artistes hagin estat condemnats. El que és 

curiós en el cas de l’estat Espanyol, és que tot i estar considerat una democràcia plena, 

tenir el PIB superior a 1 milió d’euros i per tant ocupar una posició bastant alta en l’índex 

de democràcia del diari The Economist és el país que als anys 2017 i 2018 té més artistes 

condemnats a presó, passant per davant d’Egipte, Iran i Turquia.  

Així doncs se’ns planteja una considerable controvèrsia, en un estudi només 

focalitzat en la persecució i condemna d’artistes Espanya surti com a un dels països més 

repressors artísticament parlant, en canvi en un anàlisi més transversal, en el que es vol 

analitzar el nivell de democràcia de diversos països del món , pel que fa a les llibertats 

polítiques  ratlla el 9 sobre 10.  

Davant d’aquest fet ens podem plantejar diverses hipòtesis, o bé que els 

paràmetres utilitzats per a realitzar l’índex de democràcia del diari The Economist no 
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han tingut en compte  les recents condemnes als artistes o bé la importància que se li 

ha donat és poca i s’han prioritzat altres aspectes a l’hora de valorar les llibertats civils.   

També ens podríem plantejar si el fet d’estar en una democràcia plena, tenir un 

PIB anual superior a un milió d’euros i tenir una posició considerablement alta en l’índex 

de democràcia del diari The Economist, són garanties o no per a no patir vulneracions al 

dret a la llibertat d’expressió. En el cas que aquesta darrera opció fos la correcta podríem 

concloure que si bé és veritat que les variables analitzades influeixen en el fet que es 

condemnin artistes, hi ha altres factors que no hem tingut en compte que poden 

provocar una vulneració al dret a la llibertat d’expressió.  

Considerem que seria important, per acabar amb aquesta comparació 

internacional, reflexionar altra vegada sobre la complexitat del concepte de democràcia 

plena. Hem utilitzat com a variable per a realitzar aquesta comparativa la plenitud de la 

democràcia dels diferents països, però, cal tenir present que, com ja hem dit, la 

complexitat que la caracteritza pot portar-nos a pensar que no existeix cap país 

plenament democràtic. És a dir, per molt democràtic que sigui un país, no acabarà 

d’assolir mai el que s’ha establert com a idea de democràcia absoluta.  

D’aquesta manera, podríem establir que la situació que s’està vivint actualment 

a l’Estat Espanyol no és només conseqüència dels seus precedents dictatorials, sinó que 

la mateixa imperfecció de la democràcia podria ser-ne la causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

3 CONCLUSIONS 

 

“S’està produint una vulneració al dret a la llibertat d’expressió a Catalunya 

actualment?” 

A aquestes alçades ja estem preparats, ja tenim prou informació i dades com per 

a respondre aquesta pregunta. 

Com ja s’ha dit en diverses ocasions,  partim del principi que la llibertat 

d’expressió hauria de ser total, hauria d’abarcar tot el contingut possible dins el marc 

del respecte a la mateixa llibertat de terceres persones. I especialment, la llibertat 

d’expressió i creació en el context artístic.  Ja que en el moment en que comencem a 

delimitar, ja no només la llibertat d’expressió sinó els drets humans en general,  i a 

acotar el contingut que emparen s’està donant peu a la seva restricció.  

Les lletres de les cançons per les quals els 14 rapers han estat condemnats 

formen part de l’àmbit artístic que acabem de dir , el qual  no hauria de ser restringit en 

absolut. Per tant, podríem qüestionar-nos la seva condemna. En aquest sentit se’ns faria 

molt difícil no plantejar la possibilitat que s’hagués fet una interpretació forçada de la 

legislació, ja que aquesta s’allunyaria  del principi esmentat.  

Quan es parla de legislació propensa a vulnerar el dret a la llibertat d’expressió, 

es fa referència no només al seu contingut sinó també a la interpretació que se’n pot 

fer. És a dir, el fet que diguem que lleis com la Llei de Seguretat Ciutadana, la llei de 

Partits Polítics i la reforma del Codi Penal de 2015, podrien regular o restringir el 

contingut que abarca i protegeix la llibertat d’expressió, faria referència a les 

interpretacions que es pot fer d’aquestes. D’altra banda val a dir que la presència 

d’aquest tipus de lleis en una legislació, només tenir com a resultat una limitació 

d’aquest dret.  

Com ja hem dit anteriorment el concepte de democràcia plena, la idea de 

democràcia en si mateixa, és tant complexa que per aquest motiu seria inassolible. És a 

dir, el que sovint sol passar, és que quan un estat intenta posar en pràctica tot allò que 

la democràcia representa, tendeix a restringir-la. Per tant, no podem afirmar que hi hagi 

un estat que encarni la plenitud de la democràcia en la seva essència. Per aquest motiu, 
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entre d’altres, molts  països tendeixen a restringir allò que els tractats internacionals 

com la Declaració Universal de Drets Humans de la ONU preveuen. El cas de les 

legislacions espanyoles, anteriorment esmentades, podria ser-ne un exemple. 

Actualment no podem dir que hi hagi un sistema de censura prèvia establert, 

com el que hi havia durant el període franquista. El que si que podríem plantejar-nos, 

en base als fets que hem pogut observar en els darrers deu anys,  és que s’hagi recuperat 

el sistema d’autocensura propi dels anys 70. Un sistema basat en escarments i la 

contenció d’un  mateix per por a possibles conseqüències.  

Després d’haver fet la comparació de l’Estat Espanyol amb diversos països del 

món, ens hem trobat davant de diverses situacions que ens podrien haver semblat 

contradictòries. Espanya està qualificada com a una de les democràcies més plenes, 

però sorprenentment té tants o més artistes condemnats que països el model d’estat 

dels quals s’acostaria més aviat a un règim híbrid entre democràcia i estat absolutista. 

Per tant,  hem pogut reafirmar altra vegada  la qüestió de la complexitat de la 

democràcia. Ara bé, ens hem adonat que el que sí que podria influir en una garantia més 

o menys àmplia dels drets fonamentals, seria la tradició democràtica. Països com França 

i el Regne Unit han tingut una trajectòria ininterrompuda de democràcia des de, 

pràcticament, el segle XIX, comporta que siguin actualment dues de les democràcies 

més consolidades d’Europa i del món en general. Així doncs,  que a l’Estat Espanyol 

s’estiguin produint actualment fets que puguin anar en la línia d’una vulneració al dret 

a la llibertat d’expressió, podria ser conseqüència de la seva poca tradició democràtica. 

Podria ser conseqüència del procés de transició que es va viure fa no més de 40 anys, el 

qual es va fer a partir de la legalitat franquista.  

Com a conseqüència de la constatació de la llibertat d’expressió com a llibertat 

total, creiem que s’hauria de treballar socialment, encara més del que es fa,  el concepte 

de la tolerància. Vivim en una societat ancorada en la intolerància que amb el pas dels 

anys s’ha d’anar descloent. Hauríem d’entendre, per tant que una cosa que per a 

nosaltres pugui ser dissident o molesta per una altra persona no ho sigui.  
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També s’hauria de sensibilitzar a la societat del fet que quan parlem d’art, aquest 

pot prendre moltes formes, i és normal que potser algunes d’elles ens sobtin i no ens 

agradin, però és art, i cadascú el veu i l’entén d’una manera diferent. Cal que 

comprenguem també que l’art busca crear un impacte,  reacció i que aquesta no sempre 

ha de ser positiva, pot voler provocar una reacció de molèstia o dissidència, però no per 

aquest motiu s’hauria de censurar ni restringir.  

Per tant, responent ja de manera més explícita a la pregunta fonamental del 

nostre treball, podríem determinar que actualment a l’Estat Espanyol hi hauria certs 

elements, tals com la condemna dels 14 artistes i conseqüentment la interpretació i la 

presència de lleis com la Llei de Seguretat Ciutadana, la Llei de Partits Polítics i la reforma 

del Codi Penal de 2015, que anirien en la línia d’una vulneració al dret a la llibertat 

d’expressió.  
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4 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 

 

En els àmbits que es mouen els joves avui en dia, no es parla massa de la llibertat 

d’expressió ni del fet que hi hagi artistes que estan sent perseguits per les seves obres, 

a Catalunya, i al món en general. De fet, aquest va ser un dels motius, com ja hem 

comentat, pels quals  vam  iniciar aquesta recerca, la falta d’informació.  

El que pot provocar aquesta manca de sensibilització, és que la joventut creixi 

d’esquena a la problemàtica i se’n desentengui. És molt important que les noves 

generacions es conscienciïn de la complexitat del concepte de llibertat d’expressió per 

tal que puguin construir un món lliure. 

En un punt del treball, vam contactar amb l’organització solidària Freemuse. 

Freemuse és una organització internacional que es dedica a la defensa de la llibertat 

d’expressió en l’àmbit artístic. En una entrevista a David Herrera, membre de l’equip de 

recerca de l’organització i expert en temes de llibertat d’expressió i creació artística a 

l’Estat Espanyol,  va mencionar que moltes ONG com Freemuse no tenen prou recursos 

per a organitzar  conferències a escoles i explicar la feina que fan, tot i que tal i com 

Herrera afirma l’escola seria la millor via per a canalitzar informació a les futures 

generacions.  

Per aquest motiu, vam pensar que encara que fos a petita escala, estaria bé 

iniciar una campanya de sensibilització per escoles i centres d’activitats juvenils. 

L’objectiu seria conscienciar al jovent de la feina que organitzacions com Freemuse fan, 

i parlar de la llibertat d’expressió, dels seus límits, i de la problemàtica que aquest tema 

ha estat portant en els darrers anys en el  nostre país. 

 Els actes que es farien tindrien l’estructura d’una conferència interactiva en la 

que es combinaria l’exposició del concepte de llibertat d’expressió i els seus límits amb 

la interpretació de peces musicals d’artistes que han estat represaliats al llarg de la 

història contemporània espanyola.  
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També vam creure oportú gravar un Espot publicitari sobre la llibertat d’expressió, 

especialment en l’àmbit de la cançó, que servís com a tret de sortida de la campanya. 

D’aquesta manera podríem difondre el missatge que volem transmetre amb molta més 

facilitat i rapidesa.  

A continuació podem observar l’esquema, l’stooryboard de la gravació de l’Espot 

publicitari.  

 

Enllaç al vídeo: 

https://youtu.be/jf41KWiq66I  

 

https://youtu.be/jf41KWiq66I
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4.2 ANÀLISI DE L’ESPOT PUBLICITARI 

 

El missatge principal que aquest vídeo vol transmetre és que els artistes no 

haurien de ser han de ser perseguits ni censurats, ja que la llibertat d’expressió en 

general i en l’àmbit artístic ha de ser total. Vol representar en certa manera a les 

conclusions que s’ha arribat amb aquesta recerca, les quals comentarem en els proper 

apartat. Per tant, encara que s’utilitza en el vídeo l’exemple dels artistes represaliats de 

l’Estat Espanyol, hi ha la pretensió de generalitzar el missatge. 

La música escollida ha estat el cant dels ocells, cançó tradicional catalana que ha 

acabat esdevenint un símbol de pau i llibertat, gràcies a Pau Casals, músic que es va 

haver d’exiliar durant els anys de la dictadura franquista. El músic la solia tocar sempre 

després dels seus concerts simbolitzant l’enyorança i amor que tenia cap a la seva terra.  

La primera seqüència, que comprendria les quatre primeres escenes, vol 

simbolitzar la censura de l’estat cap als músics: Valtonyc, Pablo Hasél i el col·lectiu La 

Insurgencia. Serien símbols de censura, la cinta que utilitza la persona vestida de blanc 

de la segona escena per tapar-se la boca, la mà que  arranca el bisell del fagot  de la 

tercera escena i l’acció de deixar caure el micròfon de la quarta escena. Les persones 

vestides de blanc simbolitzarien l’artista censurat. Es busca sobretot el contrast entre 

els colors blanc i negre, representant llibertat i repressió respectivament. 

La segona seqüencia, que comprendria l’escena següent, vol emfatitzar el fet que 

aquests artistes han estat privats de la seva llibertat, i la injustícia que representa que 

hagin estat criminalitzats i tractats de terroristes per les lletres de les seves cançons. Per 

aquest motiu es mostren les sentències dels tres artistes anteriorment esmentats. 

En la darrera seqüència, que comprendria les tres darreres escenes, l’inici de la 

qual ve marcat per la pronunciació de la frase: “No son terroristes, no son delinqüents, 

son artistes i son lliures”, es desfan les accions dutes a terme a les primeres escenes, és 

a dir,  el que representaria és el deslliurament que han de fer els artistes i la societat en 

general de la censura, i el reafirmament d’aquests com a persones lliures i no com a 

delinqüents, que és com semblaria que l’estat els vol classificar.  
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ANNEX 1: SENTÈNCIA DEL CANTANT VALTONYC 

 

 

T R I B U N A L   S U P R E M O   Sala  de lo Penal  

  

 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  

 

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.   
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 Infracción de ley. Elementos objetivos y subjetivos de los delitos de referencia.  

Doctrina de la Sala.  

RECURSO CASACION núm.: 939/2017   

Ponente:  Excmo. Sr. D.  Francisco Monterde Ferrer  

Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del 

Río  

  

  

 TRIBUNAL SUPREMO  Sala de lo Penal  

 

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, 
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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 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 
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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.  

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 

http://www.hhgroups.com/
http://www.hhgroups.com/
http://www.myspace.com/valtonyc,
http://www.myspace.com/valtonyc,
http://www.myspace.com/valtonyc,
http://www.youtube.com/user/josedesapobla:
http://www.youtube.com/user/josedesapobla:
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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”.  

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”.  
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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”;  
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"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!”;  

"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”;  
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"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”;  

"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”.  
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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 
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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  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”.  
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"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:  

http://youtube.com/watch?v=4iBAUz12k5Y
http://youtube.com/watch?v=4iBAUz12k5Y
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"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:  

"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.  

  

http://youtube.com/watch?v=vJgyPzd4BtA
http://youtube.com/watch?v=vJgyPzd4BtA
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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.  

  

 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, 
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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  

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.  
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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 
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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 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 



143 
 

[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 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 
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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 3ª 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 contiene una incitación a la 
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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 
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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, §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 
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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.  

  

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.  
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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.  

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 
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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. 
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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 

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 
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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 

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.  

    



152 
 

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 

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 
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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.  

  

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 
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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 2004VI).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 

(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.  
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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 
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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.  

  

     

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.  
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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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 ANNEX 2: QÜESTIÓ PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ DE 

GANNT AL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA PER 

L’EXTRADICIÓ DEL CANTANT VALTONYC 

 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Gent (Bélgica) el 15 de 

noviembre de 2018 — Procureur-generaal, otra parte: X 

(Asunto C-717/18) 

Lengua de procedimiento: neerlandés 

Órgano jurisdiccional remitente 

Hof van Beroep te Gent 

Partes en el procedimiento principal 

Demandante: Procureur-generaal 

Otra parte: X 

Cuestiones prejudiciales 

¿Permite el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco ODE, 1 tal como se ha transpuesto al Derecho 

belga mediante la Ley ODE, que el Estado miembro de ejecución, al apreciar el umbral de la pena 

máxima de al menos tres años previsto en dicha Decisión, tome como base la Ley penal del Estado 

miembro emisor aplicable en el momento en el que se dictó la orden de detención europea? 

¿Permite el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco ODE, tal como se ha transpuesto al Derecho 

belga mediante la Ley ODE, que el Estado miembro de ejecución, al apreciar el umbral de la pena 

máxima de al menos tres años previsto en dicha Decisión, tome como base una Ley penal aplicable en el 

momento en el que se dictó la orden de detención europea y que aumentó el grado de la pena en 

relación con la Ley penal vigente en el Estado emisor en el momento de los hechos? 

____________ 

1 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de 

detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, 

p. 1). 

 

FONT: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=462585E7647EA51F58A0E1

CB571771E4?text=&docid=210224&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&p

art=1&cid=4125909  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=462585E7647EA51F58A0E1CB571771E4?text=&docid=210224&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4125909#1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=462585E7647EA51F58A0E1CB571771E4?text=&docid=210224&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4125909
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=462585E7647EA51F58A0E1CB571771E4?text=&docid=210224&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4125909
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=462585E7647EA51F58A0E1CB571771E4?text=&docid=210224&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4125909
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ANNEX 3: INFORME DE L’ADVOCAT GENERAL DEL TJUE SOBRE 

L’EXTRADICIÓ DE VALTONYC 

 

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 147/19 Luxembourg, 26 

November 2019 Advocate General’s Opinion in Case C-717/18 Procureur-generaal  

 

AG Bobek: when assessing the maximum threshold period imposed by the Framework 

Decision on the European arrest warrant in order to surrender a requested person 

without verification of the criterion of double criminality, the relevant law of the issuing 

Member State is the one actually applicable to the case 

 

In 2012 and 2013, a rapper composed, performed and published on the Internet several 

rap songs. By judgment of 21 February 2017, the Audiencia Nacional (National High 

Court, Spain) sentenced the rapper in relation to those activities to, among others, a 

prison sentence of two years for the offence of glorification of terrorism and the 

humiliation of the victims of terrorism. That was the maximum sentence laid down for 

that offence in the Spanish Criminal Code at the time of the facts, before its amendment 

in 2015, following which a maximum of three years was set. The appeal against that 

judgment was dismissed by the Spanish Supreme Court in February 2018. The rapper 

left Spain for Belgium. In June 2018, a European arrest warrant (‘EAW’) was issued by 

the Audiencia Nacional against the rapper, with a view to executing the sentence for the 

offences of which he had been found guilty. It indicated that the offence of glorification 

of terrorism and humiliation of the victims of terrorism fell under the category 

‘terrorism’. Indeed, the Framework Decision on the EAW31contains a list of 32 offences, 

including that of ‘terrorism’, which is not to give rise to verification of double criminality, 

if they are punishable in the issuing Member State by a custodial sentence of a maximum 

period of at least three years. 

 

 
31 Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the 

surrender procedures between Member States (OJ 2002 L 190, p. 1), as amended by Council Framework 

Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 (OJ 2009 L 81, p. 24). 
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By order of 17 September 2018, the Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent (Court of First Instance, Oost-Vlaanderen, Ghent Division, Belgium) 

refused to execute the EAW3233. On the same day, the public prosecution service lodged 

an appeal against the aforementioned order.  

 

The Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling (Indictment Chamber of 

the Court of Appeal of Ghent, Belgium) has referred questions to the Court of Justice, as 

it has doubts as to which version of the law of the issuing Member State (Spain) is 

relevant in order to rule on whether the requirement for a maximum length of penalty 

of at least three years set out in the Framework Decision is met. What is the appropriate 

reference point for assessing whether that requirement is fulfilled? Is it the maximum 

custodial sentence applicable to the case at hand, which is normally governed by the 

law that applied when the offence was committed (two years in this case, as the 

offences were committed in 2012 and 2013)? Or is it the maximum sentence provided 

for by the national law in force at the time of issuing the EAW (three years in this case, 

after the Spanish Criminal Code was amended in 2015)? 

 

In today’s Opinion, Advocate General Michal Bobek proposes that the Court of Justice 

declare that, for the purposes of assessing the maximum threshold period of at least 

three years imposed in order to dispense with verification of double criminality, the 

Framework Decision on the EAW refers to the criminal legislation that is applicable in 

the issuing Member State to the specific criminal offence(s) to which the EAW relates. 

This is, in other www.curia.europa.eu words, the law of the issuing Member State that 

is actually applicable to the case of the requested person.  

 

The Advocate General examines in the first place the wording of the Framework 

Decision, and states that it is inconclusive, as the precise point in time when the 32 

offences listed are punishable in the issuing Member State by a custodial sentence for a 

maximum period of at least three years is not explicitly stated. 
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From the point of view of the context, Advocate General Bobek states that there are 

compelling reasons of both a logical and a systemic nature stemming from the 

Framework Decision to reject an interpretation that would dissociate the law actually 

applicable to the criminal case for which the surrender is requested from the law of 

reference for the purposes of dispensing with verification of double criminality. 

Moreover, the undeniable virtue of interpreting the Framework Decision as referring to 

the law actually applicable to the facts of the case is that it offers a simple, clear and 

foreseeable legal framework. With the potential and only exception of subsequent 

amendments more favourable to the accused, that frame of reference would remain 

immutable and stable.  

 

Regarding the purpose of the Framework Decision, the Advocate General recalls that its 

clear aim is to facilitate and accelerate judicial cooperation. The principle of mutual 

recognition being the cornerstone of this instrument, executing judicial authorities 

should execute EAWs as a general rule and only refuse to do so on the listed grounds for 

non-execution, which are exhaustive and must be interpreted strictly. Notwithstanding 

this, Advocate General Bobek underlines that effectiveness is not the only value pursued 

by the Framework Decision, as, for example, fundamental rights must be respected in 

the field of the EAW. He also distinguishes between the effectiveness of the Framework 

Decision (structural effectiveness) and the effectiveness of a specific EAW in an 

individual case (individual effectiveness). In his view, the latter is difficult to translate 

into generally efficient and operational rules and does not provide for a foreseeable 

frame of reference, as, in a given case, there would be many different legal frameworks 

which could be considered to be the most effective in order to successfully ensure the 

surrender of a requested person.  

 

Finally, the Advocate General points out that the case before the Court of Justice is not 

concerned with the merits of the sentencing decision whose execution is sought by 

the EAW at issue, or with whether the offence of ‘glorification of terrorism and 

humiliation of the victims of terrorism’ can automatically be subsumed under 

‘terrorism’ for the purposes of the list contained in the Framework Decision. He 

underlines that the answer given does not have any impact on other aspects affecting 
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the potential success of the EAW at issue, such as consideration of surrender for the 

other offences for which the person has been requested, or the assessment by the 

executing judicial authority of the double criminality criterion of the Framework 

Decision with regard to all the offences at issue – according to the Framework Decision, 

for offences other than those on the aforementioned 32-itemed list, verification of 

double criminality may be required. Advocate General Bobek recalls that the discussion 

on the determination of the relevant applicable law with regard to the issuing Member 

State related to the system that makes it possible to avoid the verification of double 

criminality is not automatically transposable to the interpretation of the system within 

which that verification applies.  

 

NOTE: The Advocate General’s Opinion is not binding on the Court of Justice. It is the role 

of the Advocates General to propose to the Court, in complete independence, a legal 

solution to the cases for which they are responsible. The Judges of the Court are now 

beginning their deliberations in this case. Judgment will be given at a later date.  

 

NOTE: A reference for a preliminary ruling allows the courts and tribunals of the Member 

States, in disputes which have been brought before them, to refer questions to the Court 

of Justice about the interpretation of EU law or the validity of a European Union act. The 

Court of Justice does not decide the dispute itself. It is for the national court or tribunal 

to dispose of the case in accordance with the Court’s decision, which is similarly binding 

on other national courts or tribunals before which a similar issue is raised. Unofficial 

document for media use, not binding on the Court of Justice. 
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ANNEX 4: ENTREVISTES: 

 

ENTREVISTA AL CONSELLER DE CULTURA A L’EXILI  LLUÍS PUIG 

 

C: Encara que vostè era molt jove durant la transició, recorda com es va viure aquest 

període, i el final del franquisme en els àmbits artístics i culturals? 

 

LLP: Sí jo era molt jove però… encara vaig tenir que córrer… encara vaig tenir que córrer 

pel carrer una vegada perquè la policia no em donés un cop de porra, o sigui que vaig 

agafar ben bé el final i en tot cas els que vam néixer l’any 59, suposo que uns anys abans 

o uns anys després, si algo teníem és que, doncs hi havia escoles o famílies que si que 

s’explicava o a moltes famílies no se’ns explicava el que havia passat amb Catalunya, el 

perquè a casa parlàvem català, i a fora el carrer i a l’escola no podíem parlar català, tot 

això no se’ns explicava, i clar això per mi va ser  com un aprenentatge que vaig tenir que 

anar descobrint per mi sol buscant en llibres buscant en altres persones, pues des dels 

tretze - catorze anys fins als divuit anys que vas formant-te una opinió de tot plegat no? 

per tant és evident que estava amagada la llibertat, la censura  portava que fins i tot la 

por, per dir-ho així s’havia establert, o la censura d’aquesta llibertat d’expressió, aquesta 

por, havia entrat a la majoria de domicilis i d’escoles, i per tant en la meva joventut 

l’única escletxa que hi havia de començar a conèixer món i conèixer la realitat era en els, 

en els centres d’esplai o en els centres parroquials, que al voltant d’algunes esglésies ja 

es permetia associar-se  agrupar-se , fins llavors estava prohibit fins i tot associar-se o 

reunir-se persones al carrer sense autorització, no? per tant a través d’aquests centres 

parroquials si eren progressistes o d’alguns centres d’esplai o algun agrupament escolta 

que es va començar a formar, va ser on la joventut de la meva generació va començar a 

fer excursions, a conèixer el país, a descobrir que hi havia romànic que hi havia natura 

que hi havien muntanyes, que hi havia que hi havia una cultura que no se’ns explicava 

diguem-ne.  

 

C: Perquè o sigui tot això a l’escola estava amagat, no se’n parlava gens, en absolut? 

LLP: Clar, encara ara tampoc se’n parla a l’escola 
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C: Ja, és veritat 

 

LLP: No sé ara, però l’apartat de la guerra civil, fins arribar al 2015, no sé quina quantitat 

d’informació hi ha, però poca, poca comparat amb la importància que té per a les 

nostres vides aquesta història passada recent, aquí a Flandes i a Bèlgica i els països 

Baixos, per exemple, encara s’estudia molt bé la guerra dels vuitanta anys dels espanyols 

en contra dels Països Baixos, i s’estudia molt bé la segona guerra mundial, perquè aquí, 

a l’Europa lliure diguem-ne, la segona guerra mundial és un motiu d’orgull, d’orgull 

perquè es va guanyar al feixisme diguem-ne, al Hitler i al Mussolini, per tant la visió és 

molt diferent, perquè de nosaltres tenir una guerra civil que ens matàvem entre uns i 

altres i per tant no hi ha hagut mai herois sinó sempre hi ha hagut uns perdedors i uns 

guanyadors, a la majoria de països les generacions han nascut homenatjant els herois, 

igual és molt filosòfic el que et dic eh, però els avis que van morir a la guerra lluitant 

contra Hitler són uns herois i per tant als nens els hi és molt normal anar un cop a l’any 

amb els pares a portar flors a un monument on allà entremig de molts noms hi ha el 

nom de l’avi, saps?, o de la iaia, és igual. Què vull dir amb això, que la visió és totalment 

diferent, a Europa el feixisme el va lluitar la dreta Europea la dreta de Charles de Gaulle, 

la dreta de Winston Churchill... van lluitar contra el feixisme, a Espanya la dreta mai va 

lluitar en contra el feixisme de Franco.  

 

C: És clar i això potser va complicar una mica més tot el tema de la transició no? 

 

LLP: Per descomptat, no la transició, va fer que Franco governés durant 40 anys, la dreta 

ja estava instal·lada dins del franquisme no? per tant el punt de partida és molt diferent 

de qualsevol país Europeu a nosaltres, a Catalunya, a Espanya.  

 

C: Parlant com a estudiant de primer de batxillerat, encara no hem fet història 

d’Espanya i Catalunya, i trobo que la poca que hem fet, per exemple la guerra civil ens 

l’han explicat amb poca profunditat, trobo a faltar que ens expliquin realment què va 

passar, perquè crec que ens la plantegen amb poca profunditat. 
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LLP: Has de tenir en compte que la llei de memòria històrica, tant la que es va aprovar a 

Madrid com la que es va aprovar a Catalunya que no es poden executar,  fa que encara 

avui en dia Espanya és el segon país del món amb més cadàvers a les cunetes enterrats, 

que no s’han desenterrat, el primer país és Corea del Nord, que viu en una brutal 

dictadura, no cal dir-ho, i el segon país amb centenars de milers de morts a les cunetes, 

és Espanya clar així és molt difícil tancar una etapa de la història, si no se’n fa pedagogia 

des de fora de la política que no siguin els de les dretes o els de les esquerres sinó des 

d’un nivell històric si no se’n fa pedagogia i no es tanquen aquests expedients, fa que els 

fills dels enterrats a les cunetes encara ho tenen viu, i aquesta vivència està traspassant 

als nets dels enterrats a les cunetes, perquè et pot afectar més o menys 

sentimentalment, però és una etapa de la història, de la família que no has superat, per 

tant, no acabes de tirar mai endavant el país perquè sempre portem un llastre i més 

quan aquest llastre s’ha revifat tant veient, després això que deies, que en 40 anys de 

transició si que ens sentíem molt lliures, però perquè ningú volia transgredir la norma, 

has de pensar que encara en aquest moment Espanya és líder també de tot el món, 

d’artistes a la presó o en processos judicials, això hi ha un treball molt bo a freemuse.org 

en la que pots veure molta informació sobre artistes que han estat privats de llibertat 

en diferents països. Veuràs moltes denúncies sobre la manca de llibertat d’expressió en 

molts àmbits artístics i veuràs que a Espanya tristament estem per sobre de Turquia,  o 

per sobre de la Xina 

 

C: Què significava la nova cançó per al jovent de l’època? Era un dels al·licients 

reivindicatius?  

LLP: Sí, és clar, la Nova Cançó portava dos elements importants: Servia primer per anar 

forçant la màquina de la censura per veure fins allà on es podia colar un discurs i per 

altre costat era portar un repertori en català que no teníem, no teníem cançons en 

català, perquè ens entenguem, parlàvem català a casa però no teníem cançons en català 

ni per quan estàvem d’excursió ni per quan fèiem un foc de camp o si estàvem de festa 

per tant la Nova Cançó com l’ importantíssim grup de Folk, que van néixer als mateixos 

anys i que són els que van traduir moltes obres de Bob Dylan, de Pete Seeger, de Joan 

Báez etc, el que buscàvem era tenir, el que buscaven aquests artistes era dotar-nos a 

nosaltres, al poble de repertori, per cantar. El “No serem Moguts “ ve de llavors, de 
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l’època del “No passaran”, saps? si ens volíem expressar en Català ens feien falta 

cançons en Català. Per altra part moltes cançons que feien els cantautors de la Nova 

Cançó i el grup de Folk està clar que passaven censura i després és quan surten fenòmens 

com la Trinca que s’inventen fórmules metafòriques de dir-ho amb segones intencions 

que traduïdes al castellà no tenen cap sentit, perquè quan la trinca diu: “S’ha acabat el 

bròquil” doncs clar, “Se nos ha terminado el brocoli” el censor castellà no entenia el que 

estava dient  

 

C: De fet l’estaca al principi va passar la censura, perquè fins que no van entendre la 

metàfora que hi havia al darrera 

 

LLP: Era el joc aquest, per una banda normalitzar una cultura que estava mancada de 

cançó, i la gent bé necessita repertori, perquè ara quan la gent es troba en una 

manifestació bé canta algunes cançons o moltes més, perquè encara hem hagut de 

recuperar moltes cançons d’aquella època  “què volen aquesta gent que truca de 

matinada” de la Maria del Mar Bonet, l’estaca”  ha fet 50 anys d’aquesta cançó, i 

segueixen sent vàlides no?, per tant vol dir que el moment de repressió que estem vivint 

ara com a mínim és igual sinó superior al que es vivia a la dècada dels 60-70. 

 

C: Entenc que en aquella època hi havia una censura establerta, és a dir, com que el 

model polític era una dictadura… 

 

LLP: Sí, sí quan un artista volia fer un disc, havia d’enviar les lletres a la censura, i si el 

censor les retornava anul·lades o retallades, doncs s’havia de fer cas del que deia el 

censor, o sigui era una censura normal, normal en el sentit de dictadura, ara és pitjor. 

 

C: És clar,  perquè ara es fa servir l’autocensura  

 

LLP: Perquè es fa servir l’autocensura perquè la gent tingui por, o es fa censura pels 

mitjans de comunicació, que estàn pagats o manipulats per l’establishment polític 

centralista o censura per pacte judicial, aquí molt a prop meu sabeu que tinc en Valtonyc  

que està condemnat a tres anys i mig per una cançó quan tenia divuit anys, això és un 
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gran delicte, es veu, a l’Espanya aquesta no? per tant ara la censura és més fina, és més 

recargolada, és més subtil, però és igual d’eficient, es camufla amb pells més fines o amb 

pells de xai quan a sota hi segueix havent un llop, i si tu no et regeixes a la censura  o al 

que t’indiquen aquesta gent, tu pots rebre conseqüències. 

 

C: I tots aquets moviments culturals com la Nova Cançó o el Rap reivindicatiu com el 

de Valtonyc, o Pablo Hasel poden arribar a tenir significació política?  

 

LLP: Jo crec que la tenen, en el moment que estan patint repressió, aquests dos i molts 

d’altres, en el moment que tenen un públic de milers de gent que els segueix vol dir que 

el que diuen, que el seu missatge influencia i per tant si influencia, vol dir que estàn fent 

transformació social que és sovint el poder de la cultura. Quan deu fer ara un any la fira 

Arco de Madrid va censurar, una exposició de fotos que hi havia les cares dels presos 

polítics pixel·lades, però no suficient perquè es reconeguessin, aquella censura d’una 

exposició què ha fet?, donar a conèixer a molts milers de ciutadans a molts llocs que 

està itinerant aquesta exposició, aquest fet dels presos polítics a Espanya no? per tant 

cada cop que hi ha algú que s’enfronta o que pateix una censura està donant a conèixer 

el que estem vivint, i això es veu pels seguidors d’arts plàstiques o pels seguidors de 

música o pels seguidors del que sigui, però també es veu internacionalment, perquè a 

poc a poc, cada vegada més, almenys pels països d’aquí centre Europa per on em 

bellugo, es veu com amb aquestes actituds dictatorials, Espanya l’està “pifiant” 

tremendament, perquè no solucionarà cap problema d’aquesta manera 

 

C: I podríem establir paral·lelismes entre aquests dos moviments el de la Nova Cançó 

i el del Rap reivindicatiu que han patit tanta repressió? 

 

LLP: Sí, però fins i tot podries posar paral·lelismes  amb tot el món e la cultura, perquè 

no és només el rap o l’exposició d’arts plàstiques aquesta, fa un any també s’inaugurava 

des de la Catalunya Nord, una exposició de 55 urnes de l’1 d’Octubre que 55 artistes van 

fer-hi una intervenció artística cultural al damunt de la urna, és una web que es diu 

urnes.cat. A no tot arreu es pot exposar aquesta exposició, a llocs on mirem de fer 

activitats culturals, per exemple per aquí l’estranger constantment l’ambaixada 
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espanyola mira d’impedir actes que parlen de Catalunya. vol dir que la cultura en 

general, fins i tot la cultura vol dir el que una persona lliurement pugui anar a una sala 

d’actes i fer una conferència i fer una conferència explicant la seva opinió, en fer una 

conferència, fins i tot estan mirant d’aturar aquesta cultura de la recerca del pensament. 

Quan tu vas a escoltar un conferenciant vas a veure què t’explica aquell conferenciant i 

hi pots estar d’acord o no hi pots estar d’acord, no vol dir que vagis a que t’adoctrinin. 

Per tant si fins i tot el parlar fa por o miren de censurar-lo és que la cultura en general, 

perquè una conferència també la considero cultura, que tota la cultura rep aquests atacs 

constants a fora d’Espanya i a dins d’Espanya, no cal dir a Catalunya  

 

C: De fet això també en certa manera a l’escola s’ha vist , perquè a veure a Vic perquè 

és Vic, però... 

 

LLP: A Vic és molt fàcil ser independentista, però els professors de sant Andreu de la 

Barca que tenen molts fills de guàrdia civils o els professors de la seu d’Urgell que tenen 

molts fills de guàrdia civils, tu saps que alguns d’ells encara estàn imputats o en 

processos judicials. Per tant la censura subliminarment també entra a l’escola, en el 

professorat, que pot tenir por del que li passarà.  

 

C: Això és el problema perquè llavors  la meva generació, et puc ben prometre que no 

saben res, no estan gens al dia del que està passant, potser també hi influeix el caràcter 

aquest adolescent de passar una mica de tot, però això és molt seriós perquè aquesta 

censura que acaba arribant a l’escola el que fa és censurar també als alumnes. 

 

LLP: Sí sí, és clar, si atures la transmissió d’informació, no només censures als alumnes, 

sinó que també censures la societat.  

 

C: Fas que pugi una societat que només ha escoltat una sèrie de coses. 

 

LLP: És evident també que estem en un moment en que els mitjans de comunicació, i ja 

no dic els oficials de paper, que cada dia tenen menys pes, però sí els digitals, hi ha molt 

mitjà d’informació digital “super” manipulat, per la meva forma d’entendre les coses. 
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Vull dir que també costa destriar la informació, costa destriar el gra de la palla, tot i que 

la tenim tota la informació si la busques, també has de saber a on la busques i quina 

informació busques, perquè si només busques la informació i et quedes amb un mitjà 

que ja diu les coses com a tu et ve de gust que te les diguin, quedes també castrat en 

només rebre cert tipus d’informació o explicada d’una certa manera. Per tant cada cop 

hi ha més eines per a ser lliures però també més eines per a ser manipulats. 

 

C: I ara si haguéssim de fer una escala de l’1 al 10 per a determinar el grau de llibertat 

d’expressió d’Espanya, on el col·locaríem? 

 

LLP: A l’estat Espanyol, jo diria que molt baix, jo diria que un 2 com a molt alt, perquè 

tothom està molt depenent de les subvencions que rep de l’estat o de la seva comunitat 

autònoma, i tothom que li depèn el menjar, la feina o la subvenció no alça la veu, no hi 

ha una esquerra per Espanya que critiqui a l’1 d’Octubre de Catalunya, perquè l’esquerra 

espanyola no critica? o no es posiciona fortament? per por de perdre un estatus. HI ha 

gent que quan un es posiciona li comencen a desaparèixer concerts de l’agenda per 

exemple, en música eh, dic el cas d’un grup gallec de Bèlgica que va fer el Bella Ciao amb 

el Valtonyc automàticament a Galícia li van començar  anul·lar concerts, per tant això 

passa en el món de la cultura, de les arts escèniques, per Espanya també, per tant quan 

algú es vol enfrontar i li comença a desaparèixer la seva font d’ingressos, fa que un 

mateix es pugui arribar a censurar moltes vegades. 

 

 

C: Llavors, amb la mateixa escala, del 0 al 10, durant el període de la Transició, on la 

censura era la que era, es podien arribar a dir més coses de les que es diuen avui en 

dia? 

 

LLP: “Bueno”, es podien arribar a dir més coses segurament però sempre el rei era 

intocable, la sagrada unitat d’Espanya era intocable, la bandera espanyola “Rojigualda” 

era intocable i la “legión”, i la festa dels toros perquè era la festa nacional, tu saps que 

a les “corridas” de braus, se’ls hi diu la “fiesta nacional”, aquestes coses sempre han 

estat com sagrades, era delicat posar-se a criticar segons quines coses. Quan a Europa 
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fa molts anys que hi ha moviments en contra que es matin animals, i menys en 

Espectacles, a Catalunya fem una llei perquè no es matin animals  i encara ens ho 

prohibeix després l’estat, per tant, les coses van així 

 

C: i a la resta de països europeus com podria ser Bèlgica, el grau de llibertat d’expressió 

és alt ? 

 

LLP: És alt, és molt més gran jo crec que sí, aquí a Bèlgica hi ha casos de rapers que han 

fet una cançó criticant el rei de Bèlgica i..., i el més greu un que li va tallar el coll a una 

estàtua del rei en un escenari, em sembla que li van posar una multa, però imaginat, si 

per tallar-li el coll a una estàtua del rei a Espanya li haguessin caigut 25 anys de presó, 

no té res a veure. Aquí si un fa una cançó i critica a un altre, doncs si no t’agrada la cançó 

doncs no l’escoltes més. Segur que si a en Valtonyc ningú li hagués fet cas quan tenia 

divuit anys a nivell judicial, a hores d’ara potser ni cantaria, perquè potser estaria 

treballant d’un altre tema 

 

C: “Bueno” és lo de la paradoxa de la tolerància no? 

 

LLP: Exactament, si a mi no m’agrada un canal de de televisió, doncs el canvio, i si un 

cantant no m’agrada doncs no l’escolto, i si una obra d’art no m’agrada doncs no la vaig 

a veure. És que és així de senzill diguem-ne. 

 

C: I ara tornant aquí a Catalunya, hi ha hagut accions polítiques en forma de llei per 

restringir la llibertat d’expressió? com la llei mordassa 

 

LLP: És evident que la llei mordassa, feta ja pel Fernández Díaz quan era ministre de 

l’interior a Madrid ja anava totalment en previsió de que Catalunya hagués augmentat 

l’independentisme. Avui en dia per estar sis persones al carrer parlant et poden aturar 

ja per dir que estàs fent un tema il·legal, això és el que passava en ple franquisme, el 

dret a la lliure associació no existia, diguem. Per tant tornem a estar en uns nivells de 

llibertats molt durs. Si que és veritat que ara podem sortir al carrer i fer la festa major, i 

fer cercaviles, aixecar castells, i fer balls de bastons, que tot això durant la dictadura, no 
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es podia fer al carrer. Vull dir que està clar que podem utilitzar el carrer, però per fer 

una manifestació al carrer has de seguir demanant permís i autorització, i depenent de 

la competència d’aquella manifestació depens del govern civil, per tant no som 

totalment lliures de tallar un carrer i manifestar-nos seguim havent de demanar permís, 

i havent d’explicar el perquè ens anem a manifestar. PEr tant et diria que hi ha una 

llibertat controlada, una llibertat vigilada, una llibertat domesticada en aquest sentit, 

que potser hi ha de ser, però en tot cas no hi ha una llibertat absoluta  

 

C: I el cas d’en Valtonyc, va ser conseqüència de l’aplicació de la llei mordassa? 

 

LLP: Sí, precisament, en Valtonyc, la seva condemna era inferior a dos anys, i per tant no 

hagués hagut d’entrar a presó, perquè el seu,  diguem-ne, delicte, si és que ho era, 

estava comès l’any 2012, en canvi li apliquen la llei aquesta del 2015. No s’ha fet mai a 

la vida, aplicar una llei nova amb efectes retroactius no s’ha fet mai. A ell li apliquen la 

llei del 2015 per un delicte comès al 2012, i amb la del 2015 li surten 3 anys i mig de 

presó, i per això acaba marxant a l’exili perquè no vol acabar entrant a la presó. Si ja era 

injust el càstig amb la llei del 2012, imagina’t amb la del 2015, quin nivell d’enduriment 

es pot arribar a fer. Ahir o abans d’ahir estava llegint que una gent per manifestar-se el 

dia que van detenir en Puigdemont, els hi estàn demanant 5 anys de presó, la fiscalia de 

l’estat.  

 

C: Aquí? 

LLP: Sí, sí. El dia que van detenir en Puigdemont a alemanya l’any passat, aquí hi van 

haver algunes manifestacions, “bueno” jo no hi era clar, estava aquí. Doncs a una parella 

que els acusen de si van tirar un contenidor, o si van tirar una ampolla de vidre contra la 

policia, o “algo” així, els hi estan demanant 5 anys de presó, això si ho busques als diaris 

de fa un o dos dies ho trobaràs, per tant imagina’t tu quin nivell de… a part del càstig 

que suposa per aquestes persones si els hi acaben aplicant la sentència, no és només el 

càstig en ells, és com això irradia por a tota l’altra gent que vulgui anar a fer una 

manifestació. És a dir, és que si vaig a una manifestació i pensen que soc jo que he fet 

una destrossa, aniré a la presó, i és anar sembrant una por, una censura, una 

autocensura, i quan tu d’autocensures és que estàs derrotat, quan tu d’autocensures és 
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que l’enemic ha guanyat mentalment. Uns et poden guanyar a cops de porra, però 

també et poden guanyar mentalment si tu et sents derrotat o auto censurat.  

 

C: I tot això aquí a centre Europa com ho veuen, o sigui se n’adonen d’aquesta falta de 

llibertats? 

 

LLP: Sí clar que se n’adonen, i precisament cada cop comencen a arribar més expedients 

al tribunal de drets humans d’Estrasburg, i als tribunals de justícia europea com el de 

Luxemburg. Per tant en els propers mesos, anys, hi haurà un grapat de denúncies en 

contra de violacions de drets fonamentals, perquè ara estem parlant de la llibertat 

d’expressió, però és que s’estan vulnerant altres drets, el dret a la llibertat de defensa 

per exemple etc etc etc, tot això està clar que es veu, però en tot cas costarà revertir tot 

això. 

 

C: I lleis com la llei mordassa a països com Bèlgica existeix?  

 

LLP: no home no! no s’arribarien a aprovar mai aquestes lleis, però és clar, per arreglar 

aquesta llei a Espanya hi ha d’haver ganes d’arreglar-la, i perquè hi hagi ganes d’arreglar-

la, ha de ser els grans partits polítics que estàn al parlament espanyol, els que ho canviïn. 

Això és un problema gran de com les minories nacionals dins d’un estat molt gran, que 

sempre serem minoria, o sigui el tema no és si a Catalunya serem un 50, un 40 o un 60 

per cent, com si fóssim el 100 per cent de catalans que estiguéssim tots d’acord, sempre 

serem una minoria, dins Espanya, aquest és el problema. Coma es respecta el dret de 

les minories nacionals en un estat que no en té ganes? 

 

C: I la llei mordassa s’aplica de la mateixa manera a les altres comunitats autònomes 

? 

 

LLP: Això no t’ho se dir 

 

C: Vaja, jo afirmaria que el 99 per cent dels casos afectats per la llei mordassa són 

d’aquí Catalunya  
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LLP: Això no t’ho sé dir, en tot cas ho has d’investigar tu. Tot el que està passant a 

València, al país basc, que encara estàn patint molta repressió, malgrat no hi hagi eta, 

no se  a la resta de comunitats com estàn patint aquesta llei, auí evidentment si no 

aconsegueixes xifres oficials, estadístiques , és molt difícil parlar només d’opinions. 

 

C: Doncs fins aquí l’entrevista, moltíssimes gràcies per atendre’m conseller, molta 

força.  

 

ACOMIADAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ENTREVISTA A L’EXPRESIDENT DE JOVENTUTS MUSICALS, JORDI ROCH 

 

J: És clar la llibertat d’expressió durant el franquisme no existia, llavors el fenomen de la 

nova cançó tenia un primer impuls, que era la preservació de la llengua, és a dir la nova 

cançó és cançó catalana, i amb la nova cançó s’implica molta gent, s’impliquen gent com 

per exemple el Delfí abella, que era un psiquiatre, i aquest tocava la guitarra, s’impliquen 

molta gent però després sorgeixen altres que al moment d’implicar-se es 

professionalitzen, com per exemple el Joan Manuel Serrat, el Raimon, la... no recordo el 

seu nom 

C: la Maria del Mar Bonet 

J: Maria del Mar Bonet exacte, llavors això era la reivindicació de la llengua perquè la 

llengua estava tot limitat, el català etc i en aquest sentit hi havia una limitació de la 

llibertat, per exemple a les escoles el català no, no es podia aprendre i hi havien entitats 

com òmnium cultural que encara hi és ara, que varen sorgir durant el franquisme que 

tenien per objectiu la preservació de l’idioma , de la llengua catalana. 

El moviment dels setze jutges, que en deien, el moviment dels setze jutges va ser un 

moviment molt important perquè tenia l’aspecte lúdic, les cançons per exemple, es van 

traduir moltes cançons de George Brassens que era aquell cantant francès, es traduïa la 

lletra al català, i com que ell era molt popular a França aquest vehicle també va anar 

molt bé. Va ser un gran aglutinant el moviment dels setze jutges. I és clar llavors  no tot 

va ser fàcil, perquè hi va have alguns d’aquests que van haver de marxar a l’estranger, 

van estar exiliats per defugir la policia, i per exemple al Raimon a vegades la policia li 

privava de fer concerts. Aleshores això es va transformar en un moviment social, de 

manera que cada vegada que un feia un concert d’aquests o que feien una cançó nova, 

hi havia el Pi de la Serra que era molt actiu també, la Guillermina Mota va ser molt activa 

també. Inclús hi va haver una activitat que jo vaig ser president del jurat, que era el 

concurs, era un concurs de cançó catalana  que es feia, em sembla recordar que es feia 

a Lloret de mar, que allà el premi el va tenir la Guillermina Mota. 

Aquest moviment per exemple hi va haver una discogràfica que es deia concèntric, que 

va editar discos en català, va començar a editar discos que eren un gran èxit és clar, la 
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gent que volien fer perviure la cultura catalana compraven aquests discos i tot això era 

molt popular. Però vaja, va tenir una influència molt important en la preservació de la 

llengua.  

C: I vostè durant aquesta època, durant els anys, podríem dir finals dels anys seixanta 

i anys setanta, quina professió exercia? 

J: “Bueno”, jo soc metge, i jo era president de joventuts musicals de Barcelona. Jo per 

exemple recordo que vàrem fer un homenatge a Pau Casals, un dia que Pau Casals feia 

molts anys, no me’n recordo quants, que ho vam fer al Palau de la música i allà va venir 

la policia, és a dir que era un règim policíac el règim franquista. 

C: Inclús per la música clàssica? 

J: Sí, “Bueno” Pau Casals era un símbol polític molt important, perquè ell a l’exili, després 

de la guerra civil, va formar part del govern de la generalitat a l’exili, estava compromès 

amb els moviments polítics de l’exili. El Pau Casals va parlar a l’ONU, i va fer, suposo que 

ho has vist a algun lloc 

C: Sí, Sí 

J: Va fer un discurs explicant el que era Catalunya 

C: Clar llavors suposo que la gent l’utilitzava com vostè ha dit com a símbol polític 

J: Home havien d’anar molt amb “cuidado”, una vegada, per exemple a mi, a un 

programa d’un festival que vàrem fer llavors, posava Jordi Roch, em van obligar a posar 

Jorge Roch, és a dir que anaven d’aquest pal eeh 

C: I l’objectiu de les joventuts musicals, ben bé quin era? 

J: Les joventuts musicals van néixer a Bèlgica com una defensa ( mira agafa aquest llibre 

d’aquí sobre, veus això, aquí era quan es feia 75 anys de joventuts musicals) I les 

joventuts musicals van néixer com una resposta al nazisme no? Quan Bèlgica va estar 

“invadida” pels nazis. I aleshores hi va haver un pedagog ( que és un que està per aquí... 

aquest) aquest senyor que es deia Marcel Cuvelier, aquest era el director de Belles Arts 

( això és el palau de belles arts de Brussel·les) i llavors aquest va anar un dia a una reunió 

d’un dels que manaven llavors per allà, i va veure  que sobre la taula tenia un document 
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per implantar a Bèlgica el que eren les joventuts nazis, i aquest va veure el paper allà i 

llavors va dir, aquí hem de fer alguna cosa. Llavors se li va ocórrer una idea que 

aparentment podia semblar escèptica, que és fer concerts de música clàssica i comentar-

los, i llavors va aglutinar tota la joventut que podia al voltant de la música, que la música 

semblava inofensiva però és clar la música com totes les activitats culturals... la cultura 

sempre afavoreix la democràcia. I aquí va néixer joventuts musicals que no era res més 

que uns concerts on convidaven els joves i els hi explicaven de què anava. Ara llavors 

què va passar, llavors va passar que els joves els hi va interessar molt això i es van 

començar a organitzar creant delegacions pel món i sobretot hi va haver un moment 

que els compositors volien escriure obres per aquests joves. Després es va afavorir molt 

ajudar els joves músics que sortien del conservatori i organitzaven concerts per ells. 

Llavors aquesta idea belga es va estendre per França i per Luxemburg i es va crear ja una 

federació internacional, i llavors de seguida s’hi van afegir Alemanya etc etc llavors s’hi 

va afegir tothom. Això va suposar un punt d’aglutinació dels joves que després quan es 

va acabar la guerra mundial això va seguir i va “fluctificar” per tot el món i encara existeix 

avui? 

C: I llavors com va arribar aquí? 

J: Aquí va arribar-hi d’una manera una mica estranya perquè hi va haver, no sé si has 

sentit a parlar d’una cosa que es deia l’Opus dei, que encara existeix 

C: Ui no, no sé què és 

J: l’Opus dei és un poder Ocult que durant el franquisme no donava la cara però  tenia 

poder en els bancs, poder polític hi havia ministres que ho eren, era com una mena de 

màfia. Curiosament es van crear les joventuts musicals a Madrid i a Barcelona amb poc 

temps de diferència això em sembla que era l’any... ara no ho recordo, l’any 50 i pico  

C: Devia ser cap al final dels anys 50  

J: Era per aquells anys, i els que van crear això se’n anar tots, van crear-ho i van marxar, 

per exemple per aquí Barcelona hi va haver una junta que hi havien gent amants de la 

música, jo no hi era eh, jo vaig apuntar-m’hi més tard, era gent d’aquí que van crear 

l’associació i van començar a preparar concerts per la gent jove 
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C: de música clàssica però parlem sempre? 

J: de música clàssica sí. Això amb els anys es va anar desenvolupant, per exemple avui la 

federació internacional té uns moviments... em sembla que aquest llibre te’l regalaré 

C: Ah ostres moltes gràcies! 

J: em sembla que en tinc un altre, home aquí tindràs molta informació eh 

C: ostres sí 

J: [tot això mirant el llibre ] Veus aquí posa: “Al 51 els camps musicals, al 46 intercanvis 

d’artistes” aquí hi ha mota explicació de la cosa. Per exemple la reina de Bèlgica es va 

implicar de seguida. Llavors aquesta organització  va tenir molta importància en el món 

internacional, a la UNESCO per exemple, quan es va crear la UNESCO.  

Llavors hi va haver, és clar com que joventuts musicals va anar estenent-se, cada vegada 

hi havia més musics que s’interessaven per això, perquè clar es tenia contacte amb el 

públic, hi va haver pintors molt importants també que van ajudar. Home aquí trobaràs 

material. Clar això va néixer com un món de resistència  

C: Clar i això també devia ser una cosa que la gent va començar a agafar com a eina 

política, que ho va començar a utilitzar com a símbol 

J: hi va haver de tot, però la música anava molt bé perquè permetia, estic buscant una 

fotografia que estic jo  

C: Però clar devia ser molt difícil no? Censurar la música clàssica?  

J: “Bueno” nosaltres per exemple joventuts musicals de Badalona va organitzar unes 

conferències amb gent que més endavant serien ministres com l’Ernest Lluch i eren les 

conferències que després se’n van dir de les terceres vies. ( m’ensenya el llibre)  Veus 

això són pintures, això és una pintura del Miró, això és del Calders són pintors que feien 

una obra i la regalaven per tal que joventuts musicals pogués vendre-la. Mira veus aquí  

aquest és el Federico Mayor Zaragoza que era el director general de la UNESCO, i aquest 

soc jo una mica més jove i aquest era el secretari general. Clar aquí trobaràs tota la 

història, el francès el llegeixes?  

C: Sí... “bueno”... més o menys  
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J: Té te’l regalo 

C: Moltíssimes gràcies m’anirà molt bé! 

J: Aquest llibre es va fer no fa pas massa eh, els 75 anys.. em sembla que fa 3 o 4 anys. 

Aquests escrits d’aquí a davant estan molt bé perquè t’expliquen... Diu: “Joventuts 

musicals la més gran organització cultural pels joves del món“ Aquí hi ha un altre escrit 

que també està molt bé, del Paul du Jardin, aquí trobaràs moltes coses. També n’hi havia 

un de meu d’escrit a la pàgina 6. 

C: Ui doncs ja m’ho miraré ja 

J: Aquest llibre pel que és joventuts musicals t’anirà molt bé. Ara, hi ha països on 

Joventuts musicals han estat més polititzades que d’altres, per exemple a Catalunya, la 

defensa de la llengua Catalana la defensa de les tradicions, la Nova cançó, quan es va 

crear lo de la Nova Cançó moltes seccions de joventuts musicals van organitzar concerts 

al Raimon i aquests 

C: Conjuntament? Col·laborant la Nova Cançó i les joventuts musicals ?  

J: Sí sí 

C: I Pel que fa concretament a la música clàssica, quines eines podien utilitzar per 

censurar-la, vull dir la música clàssica no la poden censurar per lletres punyents 

J: “bueno” els concerts aquests, les conferències de les terceres vies. Perquè es clar les 

joventuts musicals tenien seccions, per exemple a Badalona, a Badalona hi havia una 

secció molt bona, a Sabadell a Terrassa, per Catalunya encara avui n’hi ha moltes de 

joventuts musicals. A Vic n’hi havia hagut em sembla, però ara crec que ja no n’hi ha  

C: Diria que no 

J: Home a Vic hi va haver unes joventuts musicals que eren molt bones eeh. Però 

“bueno” les joventuts musicals com que la gent de la junta són gent jove que avui  fan 

això però després se n’han d’anar, és una entitat que es renova molt. Però  és clar dir 

que joventuts musicals va ser perseguida per la censura això no és veritat, però alguna 

secció sí. Per exemple les joventuts musicals de Barcelona que van organitzar les 
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conferències de les terceres vies, el governador civil les va clausurar i va posar per excusa 

que aquestes conferències es feien en un local que la porta era massa petita. 

C: Apa 

J: “Bueno” anaven així aquests  

C: Però llavors clar, a mida que va anar passant el temps, o sigui cap a principis dels 

setanta quan hi ha un període d’obertura del règim, llavors la cosa es relaxa pel que 

fa a la censura, o seguia sent igual de dura? 

J: Depèn del que feies, si organitzaves un concert... Per exemple jo organitzava uns 

concerts per escolars on tots els comentaris es feien en català i no va passar mai res, 

però això ja era més avançat eh.  

C: I per fer un concert havies de demanar... 

J: S’havien de demanar permisos sí, ara no ho sé però abans s’havien de demanar, ara 

em sembla que també 

C: I amb la transició vostè creu que tots els drets que havien estat usurpats durant el 

franquisme, concretament el dret a la llibertat expressió creu que es va recuperar del 

tot? 

J: A veure, vist avui, jo he de dir que no, perquè la transició ens ho vam creure  teníem 

tantes ganes de llibertat que hi va haver una gran manifestació aquí a Barcelona que 

deia llibertat Amnistia i estatut d’Autonomia, i llavors va ser massiva i tots hi vam anar. 

Llavors va arribar el president Tarradellas, El president va venir i va ser un Pacte d’Estat, 

no va ser l’exigència dels catalans, va ser un pacte d’Estat, perquè el president 

Tarradellas era un senyor que ja era gran jo m’imagino que tenia ganes de tornar i va 

acceptar les regles del joc, però la transició, la constitució que tothom en parla, va ser 

feta pels franquistes 

C: No no i tant 

J: és a dir a Espanya no hi ha hagut mai un judici pels crims franquistes, no hi ha hagi cap 

judici, per tant ara veiem una cosa, què ha passat aquí? Ha passat que ara hi ha una 

generació de gent jove, com tu, que aquesta gent no van viure la guerra civil, que no van 
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viure el franquisme en els seus moments més potents, i llavors aquestes generacions 

noves que han sortit no estan per la cosa franquista, no, diuen però què és això? 

C: sí sí 

J: Veuen que la generalitat té `poder limitat i que poden posar a la presó els polítics i tot 

això ho veuen com una cosa impossible en un país democràtic, i en canvi aquí passa. I 

perquè passa? Passa perquè hi ha uns poders que no han canviat , que són el poder 

judicial i el poder polític, i després el militar. És a dir llavors què passa, passa que la 

transició va ser com una ficció 

C: com una mena de disfressa 

J: però a l’hora que hem volgut exercir llibertats de veritat llavors no ha estat. Perquè la 

constitució és la constitució feta amb un conjunt de gent que si que hi havia ponents de 

la constitució com el Soler Tura com el miquel roca, però hi havia el Fraga, hi havia el 

poder dur del franquisme, i a més els militars al darrera que vigilaven, i és clar aquesta 

constitució no et permet fer res. Perquè és una constitució que quan vas a buscar les 

llibertats de debò no existeixen 

C: Bueno perquè clar, jo que me l’he hagut de mirar, quan la comences a fullejar, i veus 

el segon article que diu allò de la indisolubilitat de la nació espanyola, fa mal d’ulls en 

una constitució democràtica, que lo primer que et diguin que no la nació no es pot 

dividir, i després mirant en constitucions d’altres països d’Europa, això no ho he vist 

en cap, menys en la de Turquia, però clar si ens posem a l’índex de democràcia i mirem 

la puntuació de Turquia podem veure que està molt avall 

J: És clar aquí passa una cosa i és que Catalunya per raons històriques , és un país molt 

diferenciat, no únicament per la llengua, és que hi ha una tradició democràtica, hi ha 

una tradició que ens porta a dialogar, per una raó, perquè Catalunya, lo que se’n diu la 

Catalunya vella, va ser la que va mantenir la llengua  catalana, perquè anaven de poble 

en poble negociant, venent , compraven, i això era la Catalunya vella, i a més a més les 

lleis de Catalunya  són molt antigues i són lleis que són democràtiques, és a dir Catalunya 

és un país democràtic. 
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C: Clar i potser per això ens ha costat tant sempre encaixar, amb el que seria l’estat 

Espanyol, tot és molt diferent  

J: és molt diferent perquè de l’Ebre cap avall tenen una cultura molt bel·licista, no saben 

dialogar, només saben manar i matar i fer violència. Per exemple aquí quan es va fer la 

consulta de l’1 d’octubre, què van fer ells?, van enviar la policia a cops de porra, no van 

asseure’s a dialogar i a dir què voleu, què passa aquí. I aquí estem eh estem igual. 

C: No, no no ho faran pas. Aquí potser també és una mica error nostre de seguir anar 

donant-nos cops a la paret intentant sempre el mateix , dialogar 

J: és clar nosaltres vàrem confiar-hi amb aquesta gent. Bueno ens van vendre molt bé la 

moto, perquè quan va venir el Tarradellas, perquè va venir el Tarradellas? El Tarradellas 

era un senyor molt gran que estava exiliat i li van dir escolta vine cap aquí, i ell va dir 

escolta m’entorno cap a Barcelona. El dia que va entrar a la generalitat, quan va arribar 

i va dir allò de “Ja soc aquí” quan va entrar a dintre va dir, “on és el capità general” i li 

van dir “ no, el capità general no ha vingut “ i va dir “ demanin audiència al capità general 

que demà al matí el vull veure “ Se’n va anar allà i va dir “a sus ordenes”.  

C: sí és clar, però tu quan vens de tant temps de dictadura et diuen no és que ara serem 

un país democràtic, quan tota Europa ja ho és i tu t’ho creus 

J: t’ho creus t’ho creus  

C: tot el que sigui per sortir de la repressió. Llavors és clar és el que vostè deia, el 

problema està en que hi ha una sèrie de generacions que tot això no hem vist i tot això 

de les dictadures ja ens sembla impossible d’acceptar. 

J: Clar ara passa una cosa, és que la gent jove, quan dic gent jove vull dir gent que avui 

tenen 30 o 40 anys, la gent jove no té por, diu Bueno això no m’interessa i ja està. I això 

s’ha encomanat a mi mateix, a mi no em fan pas por, a mi m’és igual ja. És clar que jo 

vinc d’una tradició catalanista personalment i familiarment de tota la vida. Vull dir, el 

meu pare va ser secretari del tribunal de mestres de la generalitat e Catalunya, i jo he 

vist la policia voltant per casa meva, quan el van venir a buscar, 

C: Ostres 



183 
 

J:  i se’n va sortir de casualitat . Però és clar, inclús hi ha gent que no ho havien sigut mai 

d’independentistes i que ara ho són, que s’hi ha tornat. 

C: sí sí és clar 

J: perquè diuen Bueno és que efectivament això no pot anar de cap altre manera, i quan 

veus aquests “esbirros” a Madrid, aquests polítics “Bueno” és una cosa que fa por 

C: Però aquesta gent que ara s’hi ha tornat són gent que han tingut, jo crec capacitat 

d’anàlisi i de dir, ostres estem tornant enrere 

J: sí, ja no és una qüestió ni de cultura general ni de l’idioma ni de res, és que és una 

qüestió de llibertat´ 

C: Sí, és que és exactament això, jo aquesta gent que et diu, no és quela meva família 

hem sentit sempre espanyols, molt bé però és que més enllà d’això pots dir és que  jo 

em sento espanyol i veure clarament tot el que està passant, ja no és una qüestió de 

sentir-se d’un lloc o d’un altre, jo entenc que és una qüestió de veure-ho. Bueno és 

que encara que et sentis espanyol i visquis aquí, per ells els hi és igual tan si et sents 

espanyol com català, perquè les repercussions seran les mateixes per tothom 

J: A ells els hi molesta molt que parlem català, per exemple  ara la junta d’Andalusia han 

creat un pressupost perquè els pobrets andalusos que viuen aquí que no els fem parlar 

Català, i aquests que viuen aquí la majoria parlen català i estàn encantats, encantats 

C: sí, sí i a més a més que dius, Andalusia què té a veure amb tot això, amb Catalunya, 

vull dir si Andalusia es volgués independitzar 

J: que ho facin 

C: exacte que ho facin a mi no m’incumbeix 

J: exacte, i a més a més a mi Espanya és un país que m’agrada molt eh, jo tinc molts 

amics a Andalusia, Andalusia m’agrada molt, Granada, Sevilla 

C: si culturalment i arquitectònicament és un país molt ric 

J: Sí, per exemple Extremadura que ara parlen tant aquests polítics que es fiquen tant 

amb Catalunya, a Extremadura, jo sempre dic que la província de Girona i Extremadura 
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són les més boniques de tot Catalunya perquè són variades i tenen coses. Però Bueno a 

mi m’agrada molt, m’agrada el País Basc m’agrada Galícia, però jo vull ser lliure 

C: Clar això penso que és una qualitat que tenim els catalans el saber... 

J: ells es molesten quan senten que parlem català, però jo no em molesto pas quan sento 

parlar l’eusquera que no l’entenc de res i no passa res 

C: clar, si això és una cosa de riquesa cultural 

J: JO tinc un fill que treballa i viu a Sant Sebastià, i que parla l’eusquera, va arribar allà i 

el primer que va fer va ser vinga un professor va,  

C: Home Espanya és un país que té molta riquesa cultural i lingüística, hi ha molts 

dialectes, que jo trobo que és un error descomunal intentar aixafar-los, l’eusquera el 

parla poquíssima gent, el gallec també s’està perdent molt i quasi no s’ensenya, l’únic 

que a força de la cultura tan arrelada que tenim s’està mantenint, és el català  

J: Bueno i el català hi ha uns estudis que diuen que es perdrà 

C: És que és això, tu vas caminant per aquí Barcelona i... Bueno jo perquè visc a Vic i a 

Vic és com una bombolla 

J: Allà tothom parla català  

C: El “raro” és el que parla castellà 

J: *riure* això està molt bé 

C: Però clar caminant per aquí Barcelona no sents gaire gent que en parli, o que 

t’atenguin en castellà en un bar, sobta, i no és que ens ensenyin castellà a Vic a l’escola 

perquè sí que ens n’ensenyen  

J: jo ara m’he radicalitzat amb això, jo ara encara que em parlin en castellà contesto en 

català. Amb això s’hi ha de lluitar. Bé hi ha gent que hi lluita. 

C: I el que jo sempre he tingut curiositat de saber és de, quan hi va haver la transició, 

en el moment en què Franco mor, i a tu et venen la moto de que sereu lliures, hi va 

haver gent que es va agafar aquesta llibertat a la valenta i va començar a dir el que 

pensava? 
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J: Sí, va ser un moment en què els franquistes que estan aquí que són els que manen 

ara, els franquistes van tenir... els hi feia quasi vergonya sortir, però ara s’han 

envalentonat, ara s’han tret la careta eh. Ara s’han tret la careta, perquè Espanya té un 

problema que és bàsic. Catalunya. No en té cap més. Per exemple ara aquest noi el 

Sánchez que no hi ha manera que faci govern, perquè no fa govern ? no fa govern perquè 

aquell que s’ha d’ajuntar amb ell, aquell és partidari del referèndum. I llavors l’altre no 

se’n fia. Perquè el Sánchez tampoc mana, hi ha el rei, després hi ha algun d’aquests 

grossos com el Felipe González i aquesta gent, que són el que se’n diu l’estat. I el govern 

no mana, mana l’estat, i són uns “tios” que estan amagats i no sabem qui són, però 

Bueno sabem que hi ha el rei, però Bueno són una gent que... Bueno per exemple aquell 

que va morir que es deia Rubalcaba, el Rubalcaba va dir: “ El tema de Cataluña hay que 

pararlo como sea y si nos echan de Europa que nos echen”  

C: Sí Sí, però Europa no... 

J: Europa d’entrada no farà res, perquè no li toca no és el seu paper, és un problema 

intern el problema de Catalunya, el problema de Catalunya l’hem de resoldre els 

catalans eh, ningú més 

C: exacte no ens hem de refiar de que ningú ens ajudi  

J: Ara però, en aquests moments hem arribat més lluny que mai eh  

C: Sí, Sí 

J: per tant hem de seguir eh 

C: Això és molt important, i jo que he pogut parlar amb el conseller Puig i vaig anar a 

veure els presos a la presó de lledoners, vaig anar-hi a tocar a dins un dia, amb els 

grallers de Vic, Bueno jo tocava la flauta, i vaig poder parlar amb en Jordi Cuixart amb 

en Jordi Sánchez i amb en Turull, i és l’únic que demanaven que s’ha de seguir, vull dir  

que no es pot perdre... ara és com que t’acabes acostumant a aquesta situació 

J: No no, hi ha molta gent molt mobilitzada  

C: si però fa por, perquè hi ha gent que amb aquest rollo d’eixamplar la base i esperar 



186 
 

J: Bueno això és el que diuen els d’esquerra, però ara hi ha molta gent que no ho seguirà 

això, no, perquè això s’ha d’arreglar ara. Hem d’estar molt radicals. Ja farem ja! 

C: No no és clar ara no hem pas arribat aquí per deixar-ho córrer 

J: és que estem fent molt, i a més a més hi ha polítics com el president de la generalitat 

que a mi m’agrada molt 

C: i tant en quim torra 

J: en quim torra és fantàstic 

C: sí, el problema que jo hi veig és que està sol 

J: Bueno és que el torra no és un polític, és un intel·lectual 

J:JO vaig llegir aquest llibre seu, que jo l’altre dia, l’altre dia vaig estar amb ell i li vaig dir 

que me’l dediqués, una gent molt maca. I aquest llibre que és un llibre molt maco, te’l 

recomano, que es diu: El meu quadern suïs, perquè ell és advocat, i va ser advocat d’una 

companyia molt important suïssa que es diu Winterthur, i aquest el van en viar a suïssa 

a portar la companyia, perquè aquest assegurava no el cotxe, assegurava edificis, un 

vaixell, coses molt complicades. I com tots els anys que va estar a suïssa prenia notes i 

va escriure com un dietari, molt ben escrit. Ell és un home honest eh, ell està disposat a 

anar a la presó. 

C: Sí, sí, el que es posava al capdavant havia d’estar disposat a anar a la presó  

J: I tu vas veure que tenien la moral alta eh? 

C: ui molt, molt, perquè clar és veritat que quan entres a una presó com pot ser 

Lledoners, ostres fa molta impressió, perquè a cada porta que travesses, es tanca 

primer a darrera i després s’obre a davant, i dius tela que estiguin aquí cada dia, i en 

Jordi Cuixart només veure’l entrar ja rient, somrient i Bueno i força i endavant, una 

cosa... que dius estàn més motivats els de dintre que els de fora. El que es veu és que 

van fer un canvi de xip. 

J: Bueno aquests de Madrid tot això no ho entenen eh perquè ells, jo crec que ells, això 

ho crec jo eh no ho se eh, jo crec que ells tenen uns psicòlegs que fan una lluita 
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psicològica, per exemple ara a l’Artur Mas li treuen una altra cosa ara a l’altra una altra 

perquè la gent digui prou s’ha acabat, això no ho aguantem.  

C: Però jo crec que aquí és a on tenim la sort de que fallen perquè sempre el que han 

intentat és carregar-se el de dalt, es van carregar en Pujol però la gent bé que ha 

continuat, en Mas la Rigau tots aquests també fora, ara en Puigdemont estàn fent el 

possible perquè la gent l’oblidi. Però la gent hi és. L’1 d’octubre no van pas ser els de 

dalt, va ser la gent, els alcaldes 

J: VA ser la gent. Això és el que em diu a mi el president torra. EL president torra diu, 

nosaltres només tenim una cosa que és la gent, i la gent convé que no decaigui. Per això 

m’agrada molt la presidenta aquesta que es diu Pelutzi, la presidenta de la ANC, aquesta 

dona és fantàstica, és a dir en tanquen uns a la presó i en venen uns que són millors 

encara. Òmnium cultural igual 

C: home i tant, ha guanyat moltíssims subscriptors, una bestiesa, però el problema que 

tenim ara és això, una mica també del meu treball, totes aquestes entitats no les veus 

enunciades enlloc, vull dir abans anuncis de la ANC d’Òmnium fins i tot TV3 n’havia 

passat, però ara hi ha el tema també que jo cerc que influeix molt, de la autocensura 

el dir, ui jo no dic, jo no faig per por a x 

J: Jo crec que ells es refien d’una cosa que és molt important, que és el boca orella, la 

gent jo et dic a tu escolta apunta’t aquí que això és important, i la gent es van apuntant. 

Una vegada en 24 h va créixer molts  

C: Sí, sí quan va declarar en Cuixart al suprem, aquí va créixer molt. Sobretot quan jo 

em vaig adonar que jo volia fer aquest treball va ser quan vaig començar a veure tot 

lo d’en Valtonyc, en Pablo Hasel, el Col·lectiu la Insurgència, és que vaig pensar que 

quan la repressió arriba a l’art ja no es pot anar més enllà, perquè la llibertat artística, 

a criteri meu hauria de ser total, no sé que en pensa vostè 

J: Total, total, la llibertat hauria de ser total, és que l’art és una expressió humana que 

no ha de tenir censura, és igual, si a tu no t’agrada doncs digues una altra cosa. 

C: Clar, si no t’agrada no ho escoltis 

J: NO escoltar sí, digues una altra cosa tu 
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C: Bueno clar, és el tema de la paradoxa de la tolerància, és a dir que la societat hauria 

de ser capaç de que si a tu una cosa no t’agrada qu te la diguin, potser a tu no t’agrada 

però és que potser al del teu costat sí, vull dir, un ha de ser totalment lliure de poder 

dir el que vulgui, el que vulgui 

J: Sense insultar a ningú 

C: Aquí està, si tu no causes danys físics a ningú, has de poder expressar, perquè sinó... 

Doncs aquí estem, alguns poden dir alguna cosa i els altres no... Has de vigilar el que 

dius 

J: Ara des d’un punt de vista social, el que està passant és que s’està clarificant, per 

exemple l’altre dia jo vaig rebre aquí al telèfon una festa d’un casament, de la filla 

d’aquest senyor que es diu creure, que es el de l’editorial planeta, un negoci tremendo, 

perquè a part de llibres hi ha moltes més coses, aquesta gent van casar a una filla, i van 

fer una festa, i en aquesta festa, quan es van anar escalfant, van començar a cantar el 

“cara el sol” i el novio de la muerte, que es aquell himne de la legiión, jo ho tenia gravat 

però ho vaig perdre perquè em vaig haver de canviar de mòbil, però em van enviar la 

gravació cantant això. Tot de gent jove cantant això. Perquè aquesta gent jove així 

també hi és 

C: Clar, tal com aquí hi ha gent jove que ha perdut la por al franquisme, allà n’hi ha 

que ha crescut envoltada, en un 

J: en un ambient d’aquests 

C: sí, i com que ells tenen via lliure 

J: Clar però una festa d’unes noces que acaben cantant el Cara el Sol , jo no havia pensat 

mai que això pogués passar  

C: Però a Alemanya tu si cantes l’himne Nazi és que et poden posar a la presó 

J: Home i tant 

C: Però perquè allà hi van haver els judicis 

J: És clar, allà hi van haver els Nuremberg. Aquí no hi ha hagut Nuremberg i això ho estem 

pagant. LA transició va ser una trampa molt ben parada 
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C: que encara n’estem pagant les conseqüències.  

SI, sí  perquè ha set el causant de tot, i hem trigat 40 anys a veure-ho, i això fa molt 

mal, perquè a l’escola, per molt que s’hagi canviat el xip, de la situació actual poc se’n 

parla, sí que quan hi va haver tot lo de l’1 d’Octubre van explicar-nos alguna cosa, a la 

meva escola per exemple recreem totes les votacions que es fan a Catalunya, i vam fer 

es de l’1 d’octubre, les del 27s,  les del 21 D, les hem anat fent totes, però apart d’això, 

poca cosa.  

És clar, que si a tu no t’expliquen, a la gent jove de la meva edat hi ha gent que no 

s’interessa. 

J: Per exemple lo de l’1 d’Octubre us ho van explicar? 

C: JO recordo que alguns professors ens en parlaven, però no detalladament. Però que 

això no volia dir ni posicionar-se ni res, tu expliques el que hi ha. Quan la declaració 

d’independència, una professora ens passava fins i tot un vídeo del president.   

El problema que jo veig molt, al que està jugant l’estat, és que juguen amb l’escola 

Perquè molta gent de la meva generació diu: “ Bueno és que això no va amb mi, perquè 

no m’afecta” i això fa molt mal 

J: Bueno és que la gent apolítica són gent de dretes, i això... és molt complicat tot plegat 

C: Bueno jo llavors, en el meu treball el que també intento esbrinar és si la llibertat 

d’expressió en si ha de tenir alguna mena de límit o no 

J: No, la llibertat d’expressió no ha de tenir límit, “Bueno” l’únic límit podria ser la 

correcció, tu no pots anar insultant a la gent 

C: Bueno això ja és una cosa de moral 

J: En canvi pots cremar una bandera o imatge del rei perquè això és una manera d’anar 

en contra la monarquia 

C: En el moment en que tu intentes delimitar el contingut de la llibertat d’expressió, 

jo entenc que ja deixa de ser llibertat, perquè tu ja no pots dir depèn de què  
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J: Ja deixa de ser llibertat, la llibertat d’expressió, l’únic límit que ha de tenir és la 

correcció, no pots anar pel món insultant a la gent. Però pots dir, aquest senyor és un 

mal polític, aquest rei  no m’agrada perquè ha dit això i així i ha fet això altre, però no 

pots dir aquest rei és un imbècil, home ho pots dir, a l’extrema et diran que és llibertat, 

però s’ha de ser correcte, sempre, en tot moment, ara, dins de la correcció el que 

vulguis, tot.  

C: No perquè sinó ja podem plegar 

J: Ara, després, la ironia, l’artista que utilitza la ironia, no li pots tallar la llibertat, que és 

el cas d’aquest que està exiliat 

C: en Valtonyc. Clar és que si tu llegeixes les lletres d’en Valtonyc i te les prens a lo 

literal, ostres, quines bestieses diu, però llavors ja entrem en estils musicals. L’estil 

musical del rap, tu llegeixes les lletres, però tan com llegeixes les d’en Valtonyc, 

llegeixes les d’un raper anglès i també t’escandalitzaràs, doncs si no t’agrada el rap 

doncs no llegeixis les lletres dels rapers. Perquè és un estil radical, un estil punyent 

J: NO, però els artistes no se’ls ha de limitar, perquè l’art serveix per això no 

C: Clar llavors, jo crec que, justifiquen tot el que han fet amb en Valtonyc i tots aquests 

amb la llei mordassa, i amb l’ordre públic, i el discurs de l’odi 

J: Tot això són articles que s’han de suspendre. Això a Europa no hi és 

C: Sí, parlant amb el conseller puig li vaig demanar si a Europa existien lleis com la llei 

mordassa, i em va dir que no que era impensable. No s’hauria ni arribat a plantejar, 

perquè està totalment disfressada. 

C: Doncs ja estaria, moltíssimes gràcies per tot!! 

J: A tu per comptar amb mi 
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ENTREVISTA AL CANTANT RAFAEL SUBIRACHS 

 

CM:–Com  a persona estretament vinculada al món de la música, creu que la repressió 

franquista va afectar en els ensenyaments musicals? 

 

RS: –Franco va fer el mateix que havia fet Felip V, el primer monarca borbó hispànic, 

amb el Decret de Nova Planta dos cents anys abans. El dictador va abolir les institucions 

catalanes, el sistema polític-administratiu, va posar mà al comerç i a la industria de 

Catalunya, va alterar l’ensenyament i el sistema judicial i va imposar el castellà com a 

llengua única. En música, Pau Casals, una figura destacada de l’escena mundial del seu 

temps, va sofrir exili junt una intel·lectualitat capdavantera i uns gremis que venien 

recuperant l’activitat professional docent, tècnica i acadèmica que s’havia estroncat 

arran de la desfeta del 1714. S’havia produït una primera eclosió de l’esforç continuat 

de prop de dos-cents anys amb l’obra de la Mancomunitat de Catalunya (1914-

1923/1925, sota la direcció d’Enric Prat de la Riba, i una segona quan l’adveniment de la 

Segona República Espanyola i l’Estatut Català del 1932.  Amb tot, tot i que Franco, com 

Felip V, aspirava al màxim control, hi havia parts de la res publica catalana a les que no 

podia tenir-n’hi. En música va haver-hi una certa continuïtat en l’obra dels orfeons i de 

les sardanes. Ja a l’any 1942, és a dir, tres anys després de la victòria franquista, l’Orfeó 

Vigatà cantava cançons catalanes en els concerts de les festes tradicionals com les de 

Nadal i de Pasqua. Així mateix, el Dret Civil Català es va respectar així com alguns símbols 

i tradicions. Com s’explica? L’església catalana, en ocasions i en determinats bisbats, 

com el de Vic, també en d’altres diòcesis i abadies com les de Montserrat i Poblet –i un 

clergat sensible i ben format a Barcelona, capital pressionada per tots costats– donava 

cobertura a actes tímids que progressivament s’anaven engrandint fins a donar lloc a 

publicacions en català, Cavall fort, Oriflama, Serra D’Or… que al seu torn normalitzaven 

paulatinament una activitat editorial que possibilitaria el sorgiment, entre altres 

fenòmens, de la Nova Cançó. Hi ajudava una conjuntura internacional, la modernitat 

d’aleshores en que la música diferida, radiodifusió, discs, música comercial popular, 

cinema, etcètera…, va imposar una nova relació amb la música arreu. La Hi Fi, aparells 

d’alta fidelitat de reproducció de so, la radiodifusió i el cinema també repercutirien a tot 

l’Estat. Les industries culturals que dominaven eren la nord-americana i l’anglesa, la 
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francesa i la italiana que marcaven la moda. Espanya ‘produïa’ aleshores una música 

popular del gust de la carrincloneria nacional, circumstància que va fer reaccionar el gust 

popular català, que no s’hi identificava, i va sortir una cançó popular pròpia amb molt 

d’èxit.  En relació amb els ensenyament musicals, aquests estaven estancats tant a 

Catalunya com a la resta dels territoris de l’Estat d’aleshores. Fins a les darreries del 

franquisme, anys seixanta i setanta, no es produeix res de substanciós. Don Manuel de 

Falla, el màxim exponent de la música simfònica hispana, va haver d’exiliar-se però ja 

tenia obra feta i era reconegut, com Casals; van patir el mateix abandó. Els músics que 

posteriorment van seguir obrint les portes de les escoles havien d’exercir el seu 

mestratge amb penes i treballs sense a penes una justa remuneració. El franquisme 

condicionava l’escola catalana general però no va aconseguir destruir-la. La música de 

les dècades 1940-1960 ha estat poc estudiada. La resistència dels músics d’aquells anys 

no ha estat mai prou reconeguda. Puc donar algunes pistes de proximitat centrant-nos 

en la trajectòria musical professional del meu pare. El mestre Rafael Subirachs i Ricart 

havia exercit de músic de professió d’ençà l’any 1928 quan se’l nomena sotsdirector de 

l’Orfeó Vigatà, professor i director de l’Escola Municipal de Música de Vic. Al cap d’un 

any, el 1929, després de superar un concurs-oposició, va obtenir el títol oficial de 

Director de la Banda Municipal, càrrecs que va exercir ininterrompudament fins a la seva 

jubilació (1967). Doncs bé, deixant de banda l’activitat concertística i pedagògica que li 

eren pròpies (destaco les tretze edicions dels Festivals Internacionals de Música de Vic 

(1954-1967), dono un cop d’ull a la seva obra compositiva i m’adono d’una minva en la 

seva producció. La desmotivació cultural del franquisme pesava, condicionava. Va ser 

una desmotivació general dels músics de la generació posterior a la de Pau Casals. 

Recordem que el compositor més destacat d’aquella generació, Frederic Mompou, la 

seva obra es caracteritza per la miniaturització d’una inspiradíssima factura confinada a 

una reduïda obra camerística majorment per a piano sol. Ho expressava tot, també 

aquella esquifidesa imposada.–  

 

CM: –Com definiria vostè breument els objectius principals de la Nova Cançó? 

 

– RS: –He dit que el gust popular català no s’identificava amb la cultura popular 

espanyola televisiva oficial. Tot i la matxaconeria de la propaganda i de la publicitat, el 
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públic català també reclamava aquesta mena de productes de consum, i la cançó, amb 

aquesta demanda latent, va trobar un forat per on eixir. Un empresariat es va formar a 

l’entorn. Es van editar discos que es van afegir a les editorials de llibres i de publicacions 

en català abans esmentades. Els pioners d’aquella cultura popular catalana per a grans 

masses no va sortir dels sectors propis de la música comercial espanyola que ja eren 

presents a Catalunya i tenien control del mercat català, Duo Dinámico, José Guardiola, 

Lita Torelló, etc… sinó d’estudiants universitaris barcelonins que inspirats per la cançó 

francesa d’aquells anys, Brassens, Brel, Léo Ferré, Barbara, Edith Piaf, …. sense 

pretendre-ho, es van trobar cara a cara amb un èxit inesperat. Dues figures van 

sobresortir en aquell entorn, el valencià Raimon, que no era Jutge (d’Els Setze Jutges) 

però participava i es beneficiava del moviment barceloní, i Joan Manuel Serrat, que van 

donar a l’incipient moviment un to de categoria professional que va trasbalsar el públic 

de no només Catalunya sinó també de Madrid i de les restants capitals espanyoles, Nova 

Cançó Galega, Nova Cançó Euskera i Nova Cançó Castellana que van raportar profundes 

transformacions sociològiques i culturals a tot l’Estat. Es va preparar el camí cap als 

canvis que amb la mort del dictador es produirien, en concret, la Transició Democràtica 

liderada per un home de la dictadura, un falangista fins aleshores, el president Adolfo 

Suárez.– 

 

 CM: –I els del grup dels Setze Jutges? 

 

RS: –En part, aquells objectius descrits en el punt anterior –si els podem anomenar 

‘objectius’ amb categoria de ‘programa’– els van posar aquells universitaris barcelonins, 

esmento Miquel Porter, Lluís Serrahima, Josep Maria Espinàs, Delfí Abella i Remei 

Margarit, un llibreter, dos estudiants d’advocacia, un psiquiatra i una estudiant de 

psicologia, respectivament. Formaven el nucli i al seu entorn altres intel·lectuals no 

cantaven però hi eren a prop, com era el cas dels poetes Jordi Sarsanedes i Miquel Martí 

i Pol; aquest tot i la distància de la seva condició de no estudiant –era un obrer a la 

fàbrica La Blava de Roda de Ter, hi havia tingut contacte, ell mateix havia cantat alguna 

cançó de collita pròpia, sent aquest, per mi almenys, l’objectiu principal més enllà del 

ressò social, l’atzar i la fortuna: fer cançons en català de collita pròpia; érem cantautors–

.    
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CM: –Hi havia alguna premissa per entrar a formar part del grup dels setze jutges?– 

 

 RS: –Que jo sàpiga no. Hi havia un esperit seleccionador més acusat en uns que en uns 

altres Jutges. Vaig entrar-hi per casualitat; l’any 1967 va celebrar-se un concurs al col·legi 

Els Josepets de la Plaça Lesseps de Barcelona en el qual hi concurríem sagals batxillers 

preuniversitaris d’aleshores. Allí hi havia en Serrahima i en Josep Porter, germà d’en 

Miquel, un dels fundadors, que entre el públic i sense previ avís feien de ‘buscadors’, i 

em van invitar a formar-ne part. El mateix moment que jo ingressava també ho feien 

Maria del Mar Bonet i Lluís Llach–.  

 

CM: –Quin va ser el motiu que el va fer entrar en el món de la Nova Cançó i al grup 

dels Setze Jutges?–  

 

RS: Una mica ho he respost abans. Hi afegeixo només una cosa: jo era estudiant de 

música culta dintre l’escolàstica musical i intentava formar-me com a músic 

professional. La cançó em proporcionava un complement d’una gran utilitat: el contacte 

directe amb el públic que difícilment hauria obtingut amb la música clàssica en una edat 

jove com a solista professional; aspirava a ser director d’orquestra; no pensava en la 

composició com he acabat fent–.  

 

CM: –Creu que la Nova cançó va ser utilitzada com a eina política?–  

 

RS: –La cançó ha estat una eina política. Tinc el cor partit entre aquesta funció i la 

sensibilitat musical perquè no sempre funció i sensibilitat han anat a l’una en la Nova 

Cançó. No perdem de vista que, com a eina política, els adversaris també poden fer-la 

servir en la contra, i si tenen més recursos que tu, com és el cas, vas venut! Per tant, 

com a eina és discutible. La sensibilitat va lligada amb la qualitat, amb el compromís ètic 

i estètic, només així el servei social que fa una cançó, com qualsevol obra humana, és 

imbatible. Coneguda o no pels teus coetanis, d’una part,  
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neutralitza els efectes nocius d’un adversari que vol silenciar la teva veu, la teva llengua, 

la teva memòria i consciència històrica per ocupar-les amb les seves, i, de l’altra, reforça 

l’obra comuna de la teva generació i de les futures–. 

 

 CM: –Com va rebre la gent el moviment de la Nova Cançó?–  

 

RS: –Va ser un èxit rotund.  

 

CM: –Creu que va ajudar a infondre esperança en la població?–  

 

RS: –Sí. Més que ‘una esperança revolucionària o activada’, que esperàvem (la dictadura 

era cruel i sabíem que només podíem vèncer-la perquè altrament ens liquidaria) 

requeria de tots nosaltres un posicionament ferm de cara a la dignitat i la llibertat 

irrenunciables. Però no vam estar a l’alçada. Ens va faltar vigor intel·lectual. Em remeto 

a l’eina política que parlàvem fa un moment: l’èxit era fàcil, només calia, dit 

metafòricament, aixecar el puny i la senyera per excitar el públic, i tant era si cantaves 

bé o malament. Si ho feies bé, tiraves roses als porcs; si ho feies malament, quant pitjor 

millor. La cosa anava una mica pel pedregar artísticament parlant. I vam crear un estat 

d’eufòria una mica mancat de rigor. Ho paguem car. Hauríem d’haver estat més crítics. 

La crítica ens va abandonar, es feien elogis habituals exagerats que responien a 

interessos político-mercantils redactats per estudiants de periodisme en pràctiques 

acomboiats pel personal de les mateixes companyies discogràfiques. Ha estat una 

pràctica normal durant dècades. L’esperança de la població neix de coses certes i sòlides 

que al seu torn creen obres també sòlides i certes, una força de voluntat imparable i 

irreductible. El panorama actual de La Cançó ens dona una idea de l’estat en el que es 

troben els meus col·legues. Renunciar a seguir cantant és aclamat com un fet notori 

d’una gran dignitat. Aznavour va cantar fins al darrer dia, va morir fa un any, tenia més 

de noranta anys; Leonard Cohen va morir no fa molt, va cantar fins al final de la seva 

vida; Baez, Dylan, Rollings… segueixen cantant; grecs, asiàtics, magrebins, 

llatinoamericans… cantants ho fan amb naturalitat amb més o menys ressò 

internacional els siguin o no favorables les circumstàncies. Per què un cantant hauria 

d’acomiadar-se del públic? Ens perdem l’etapa de maduració d’un cantant quan ha 
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depurat i ofereix coses que ningú no pot donar en les altres etapes de la seva vida. La 

saviesa.  

 

CM: – Quin era el protocol  que s’havia de seguir cada vegada que es volia publicar una 

cançó? És a dir, com funcionava la censura a l’època franquista?– 

 

 RS: –Tot i cantar Catalunya Comtat Gran (Els Segadors), no hi pensava en la censura ni 

m’autocensurava. Els meus recitals eren gairebé clandestins, si alguna vegada hi havia 

una afluència de gent era a les universitats, podien acudir-hi fins a un miler d’estudiants. 

Però, la censura, com dir-ho, el que jo cantava li importava poc, cercava Raimon, Pi de 

la Serra, Ovidi, Llach.., cançons que havien fet forat i que els censors, que entre altres 

qualitats també eren humanament ganduls, tenien clissades o podien preveure alguns 

‘tics’ cançonístics censurables. No ho vaig permetre mai. Vaig tenir sort. Quan jo feia la 

llista per al permís de censura corresponent feia sobresortir el títol de «Cicle de cançó 

popular tradicional» i el censor hi passava de llarg. La meva proesa, si es pot dir així, va 

ser aquesta: fer servir uns termes musicalment cultes per amagar el romanç que va 

donar origen a l’himne nacional de Catalunya.  

 

 CM: –Hi havia maneres d’escapar d’aquest sistema de censura?–  

 

RS: –En Raimon i en Llach i en Pi de la Serra i l’Ovidi Montllor … no podien. D’alguna 

manera el seu missatge estava en aquest desafiament a la prohibició, a la publicitació 

de la prohibició com una denúncia indirecta per a l’atac que rebia en la seva persona la 

llibertat. Tenien mèrit. S’enfrontaven al franquisme. Pot resultar complicat entendre-

ho, en una guerra hi ha estratègies de distracció i d’engany, i aquesta era una estratègia 

exitosa, quantes més prohibicions més adeptes a favor de la causa de la llibertat. Però, 

és clar, amb això no n’hi havia prou per reconstituir un país.  

 

CM: – Creu que “l’obertura” del règim franquista a partir dels anys 60-70 va suposar 

també una reducció en la censura cap a l’art i la música, o simplement va suposar un 

canvi en la manera de censurar?–  
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RS: –Com explica l’historiador Josep Fontana, l’obertura del franquisme ve imposada 

pels USA a canvi de ser acceptat dintre de l’ONU i a canvi de permetre cedir territori 

peninsular espanyol per a les seves bases navals i de l’OTAN de la Mediterrània 

occidental. La industria d’entreteniment nordamericana, cinema i música, es va 

beneficiar de la conjuntura, va capturar el mercat emergent espanyol per als seus 

productes. El franquisme va haver d’acceptar uns determinats films que atemptaven 

frontalment contra la seva moral d’arrel nacional-catòlica sense que els censors 

poguessin fer-hi gran cosa. Així es va anar obrint el Règim. Ara, en essència i en el que 

fa referència al producte cultural català, la dictadura en tenia prou en confinar-lo a un 

consum interior sense cap escletxa de representativitat espanyola i internacional, molt 

semblant a com ho fan els governs de torn de l’actual no sabem si ja finita Transició 

Democràtica.–  

 

CM: – Considera que podem establir una comparació, pel que fa als propòsits, entre el 

moviment de la Nova Cançó, i el rap reivindicatiu que actualment està sent censurat a 

Catalunya?   

 

RS: –No conec el rap reivindicatiu. Però dedueixo que la censura té el mateix component 

d’aleshores, el control absolut o discrecional, segons cada cas, de la llibertat d’expressió. 

L’1-O 2017 i els atemptats del 16 d’agost del mateix any van posar en alerta l’Estat. Va 

començar a actuar com la força repressora que és i que havia dissimulat durant tots els 

anys dels governs de La Transició. Sí, es poden veure paral·lelismes entre el moviment 

de la Nova Cançó i el rap reivindicatiu censurat actualment.  

 

CM: –Com és evident, actualment no s’està fent servir un sistema de censura com el 

d’una dictadura, tenint en compte això, quines eines creu que utilitza un estat per 

censurar en el món de la música?– 

 

 RS: –La primera, única i principal, la discriminació. Ho diré també metafòricament 

perquè s’entengui. És un fet complex: empantanegar la veu lliure que està fora del 

control de l’Estat, cobrir-la de sorolls per tal de tapar aquella porció de realitat que no 

vol veure i nega acceptar, i ho fa via promoció discriminada o subvenció, ajut a productes 
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distorsionant des de mitjans oficials centralitzats de Madrid amb altaveus a tots els 

territoris i autonomies de l’Estat, programacions de festivals populars multitudinaris 

uniformitzats, que és l’autèntic camp de batalla on es lliura la campanya contra 

Catalunya, amb les empreses que li són afines, unes campanyes culturals asfixiants pel 

seus propis continguts però que, amb efectes intencionadament col·laterals, asfixien 

encara més la cultura popular de Catalunya a Catalunya, conduint-la progressivament a 

un procés de degradació per miniaturització quirúrgica. Aquest atac és subtil i per això 

mateix és més perillós que el que ens sotmetia el franquisme. En música parlem d’un 

valor simbòlic important. El valor real de la música, per mi, és el benefici que 

proporciona la seva pràctica i instrucció als estudiants, com les matemàtiques, 

l’educació física, les ciències naturals, la física i la química. L’agilitat mental i les 

simultaneïtats polífòniques proporcionen uns avantatges en la ment en formació dels 

cervells joves. Si aconsegueixen matar la música de Catalunya a Catalunya perdrem una 

part importantíssima del nostre potencial nacional. Com sempre un guanya quan 

s’enfronta a l’obscurantisme i a la ignorància i ho fa amb rigor. Què són sinó els 

exabruptes espanyols anticatalans que hem d’escoltar de representants de majories 

d’electors? Intentaran fer-nos callar i també beatificaran el seu gran macabre, Francisco 

Franco? No crec que se’n surtin. Ara, seguim treballant contra la situació absurda en la 

qual s’han ficat i, vistos els resultats, no en saben sortir.   
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ENTREVISTA A L’ORGANITZACIÓ SOLIDÀRIA FREEMUSE 

 

CM: Creu que a Europa durant els últims anys, hi ha hagut una tendència creixent a 

trobar casos d’artistes represaliats? Quina creu que en pot ser la causa?  

D: Des de Freemuse, hem vist com, almenys en els últims tres anys, han anat creixent 

els casos de vulneracions al dret a la llibertat d’expressió artística a Europa. Espanya 

destaca amb diferència en el context europeu, on hem identificat una creixent repressió, 

que afecta desproporcionadament a rapers. Però també hem vist amb preocupació com 

ha pujat el nombre de casos a França, normalment venint d’ajuntaments més que del 

govern central; al Regne Unit, normalment en relació al Brexit, o Alemanya, en relació a 

la pujada de l’extrema dreta i els moviments anti-immigració. 

  

CM: En quin àmbit artístic hi sol haver més artistes represaliats, a Europa?  

D: Això canvia depenent del país de què tractem, però en general solen ser la música i 

les arts visuals (pintures, murals, escultures, etc.) 

CM: L’estil musical del rap, considera que últimament està sent més censurat? Quin 

creu que en pot ser el motiu?  

D: Definitivament, sí. El rap es pot associar en determinats contextos a conductes 

violentes o activitats delictives, i com a conseqüència hi ha països que decideixen 

prohibir aquest gènere artístic o reprimir als qui el practiquen. També veiem el problema 

de confondre activitat artística amb creences i activitats no artístiques. A Freemuse, no 

avaluem si una persona pot estar incorrent en activitats delictives en la seva vida 

privada; l’únic que ens interessa és veure el que aquesta persona està expressant a 

través del seu art i si ha traspassat els límits pautats per la legislació internacional. 

CM: Quins límits hauria de tenir la llibertat d’expressió en l’àmbit artístic?  

Els límits són els marcats per la legislació internacional; principalment, no es pot protegir 

expressions que advoquin per, i incitin l’ús de violència, odi o crims contra la humanitat. 

Per això, en cada cas controvertit on hi hagi acusacions d’incitacions a l’odi o a la 
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violència, hem de realitzar un anàlisi del contingut de l’expressió artística en qüestió i 

contrastar-la amb les pautes marcades a nivell internacional. 

CM:Si establíssim un rànquing europeu on en el primer lloc hi hagués el país amb més 

artistes represaliats i en la última posició hi hagués el país amb menys, en quina posició 

estaria Espanya aproximadament?  

L’any 2017, Espanya va ser número 1 a nivell mundial en nombre de violacions al dret a 

la llibertat d’expressió artística en relació a la música, així com en nombre 

d’empresonaments (que inclou sentències a empresonament, inclús si el convicte 

encara no ha entrat físicament a presó) a artistes, també a nivell mundial.  

Ho pots veure amb més detall al capítol 1: https://freemuse.org/wp-

content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-

version.pdf 

CM: Al 2018, Espanya va seguir encapçalant el rànquing mundial d’empresonaments a 

artistes. 

Ho pots veure amb més detall aquí: https://freemuse.org/wp-

content/uploads/2019/03/saf-2019-online.pdf 

Parlant específicament de Catalunya, creu que la difícil situació política que s’està vivint 

actualment, pot estar portant a la repressió artística? Per quin motiu?  

Hem vist casos en què el conflicte polític ha causat repressió per part de les autoritats 

espanyoles a artistes catalans o pro-catalans.  

A les pàgines 36-37 en tens un extracte: https://freemuse.org/wp-

content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-

version.pdf 

També trobaràs molta més informació en l’informe que hem enviat a les Nacions Unides 

aquesta setmana sobre la situació a Espanya: 

https://freemuse.org/def_art_freedom/freemuse-pen-catala-and-pen-internationals-

joint-upr-report-on-spain-

freemuse/?doing_wp_cron=1565864956.2719380855560302734375 

https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2019/03/saf-2019-online.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2019/03/saf-2019-online.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/def_art_freedom/freemuse-pen-catala-and-pen-internationals-joint-upr-report-on-spain-freemuse/?doing_wp_cron=1565864956.2719380855560302734375
https://freemuse.org/def_art_freedom/freemuse-pen-catala-and-pen-internationals-joint-upr-report-on-spain-freemuse/?doing_wp_cron=1565864956.2719380855560302734375
https://freemuse.org/def_art_freedom/freemuse-pen-catala-and-pen-internationals-joint-upr-report-on-spain-freemuse/?doing_wp_cron=1565864956.2719380855560302734375
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I aquest, que també hem enviat aquesta setmana: 

https://freemuse.org/def_art_freedom/artists-in-spain-increasingly-subject-to-

various-limitations-on-their-expressions-upr-report-freemuse/ 

CM: Pot ser que l’estat espanyol tracti de manera diferent el dret a expressar-se 

lliurement de Catalunya envers la resta de comunitats autònomes?  

De moment no tenim evidència de que sigui el cas, però ara estem posant més atenció 

a Europa i Espanya és un dels països que seguirem amb més atenció, així que podrem 

descobrir més en uns mesos.  

CM: Creu que actualment l’art a Catalunya està servint com a eina política?  

De manera similar a la pregunta anterior, no tenim suficient informació en aquest 

moment per a respondre aquesta pregunta, però els informes que enllaço en aquest 

document poden ésser útils. 

Això també pot ser útil en la teva recerca: https://freemuse.org/news/spain-political-

party-calls-for-cancellation-of-pro-catalan-performances/ 

CM: Creu que artísticament podríem parlar d’una situació semblant a la de finals dels 

anys 70?  

En moltes maneres, no – és molt diferent. Però hi ha una cosa que sí que ho pot ser: 

https://freemuse.org/news/spain-censorship-franco-still-looms-over-arts/ 

CM: Pensa que la llei mordassa, ataca al dret ala llibertat d’expressió?  

Definitivament sí. Aquest informe d’Amnistia Internacional ho explica molt bé: 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur41/7924/2018/en/ 

CM: Creu que en els casos de Valtonyc, Pablo hasel i el col·lectiu la insurgència, s’ha 

produït una vulneració del dret a la llibertat d’expressió?  

Clarament, ja que en cap dels casos es transgredia els límits internacionals marcats a 

l’expressió i les decisions judicials es basaven únicament en la definició legal espanyola 

d’apologia del terrorisme. 

https://freemuse.org/def_art_freedom/artists-in-spain-increasingly-subject-to-various-limitations-on-their-expressions-upr-report-freemuse/
https://freemuse.org/def_art_freedom/artists-in-spain-increasingly-subject-to-various-limitations-on-their-expressions-upr-report-freemuse/
https://freemuse.org/news/spain-political-party-calls-for-cancellation-of-pro-catalan-performances/
https://freemuse.org/news/spain-political-party-calls-for-cancellation-of-pro-catalan-performances/
https://freemuse.org/news/spain-censorship-franco-still-looms-over-arts/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur41/7924/2018/en/
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CM: S’han produït irregularitats legals en els procediments dels rapers darrerament 

esmentats?  

No que en sapiguem. El problema d’aquests procediments és que creen precedents 

legals per a nous procediments; el cas de César Strawberry i el cas dels marionetistes de 

Títeres desde Abajo s’han utilitzat per a justificar decisions judicials contra Pablo Hasél 

o contra La Insurgencia, per exemple.  

 Hi ha més casos actualment en curs; pots veure’n alguns més a: 

https://plataformalea.wordpress.com/ 

CM:Podríem trobar casos similars als de Valtonyc,  en els països de Turquia, Bèlgica, 

Polònia i el Regne Unit?  

Sí, per diferents motius; Turquia utilitza, de manera molt similar a Espanya, l’apologia 

del terrorisme per a limitar i reprimir l’expressió artística. Polònia, pel contrari, es centra 

més en l’ofensa als sentiments religiosos (quelcom que també ha succeït darrerament a 

Espanya, per exemple amb els casos de Willy Toledo, o Borja Casillas). El Regne Unit té 

una relació d’antagonisme amb el gènere musical drill, ja que ho equipara amb activitats 

delictives perquè els grups que fan aquest tipus de música tenen certs paralelismes amb 

algunes bandes criminals (tot i no estar directament relacionades). Consideren que és 

música “violenta”. 

CM:Com a estudiant, puc afirmar que a l’escola no arriba gaire la feina que 

associacions com freemuse fan, quines altres eines creu que es podrien utilitzar per 

conscienciar al jovent de tot el que està passant?  

La millor manera d’arribar a aquesta informació és la cerca proactiva i un interès i 

sensibilitat que encengui la curiositat de l’alumnat. Moltes ONG no tenen prous recursos 

per a implementar programes a les escoles, que seria l’ideal per a canalitzar la 

informació pel jovent; Amnistia Internacional ho ha provat en alguns països i ha 

funcionat bastant bé, però calen molts recursos econòmics i de personal per a poder fer 

aquesta feina de manera adeqüada. Però l’important és que des de les escoles i les 

famílies s’incentivi aquest esperit crític que faci que els propis alumnes es qüestionin 

certes coses i vulguin anar més enllà, com estàs fent tu ara. 

 

https://plataformalea.wordpress.com/
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ENTREVISTA A MARIONA ILLAMOLA, PROFESSORA DE DRET INTERNACIONAL A LA 

UDG 

 

C: Hi ha maneres de trobar si existeix una llei semblant a la llei mordassa a altres països 

d’Europa? 

MI: Una llei com la espanyola, com la llei mordassa, a lo que és la Unió Europea, 

Brussel·les, no hi és. Hauries d’anar mirant cada país la seva llei interna buscant allà, 

però això és molt complicat.  

C: Jo vaig parlar amb el conseller Puig, i ell em va dir que era Impossible que existís 

una llei com la  llei mordassa.  

MI: Cada país aprovarà el que li vingui de gust. Jo el que et puc dir és que a la Unió, Unió 

Europea com a tal, no, els altres països fan el que els hi dona la gana. Llavors cada país 

farà el que vulgui. Potser a la web de la Unió Europea: europa.eu, allà hi ha un lloc on tu 

entres, tries l’idioma, i hi ha una part primera a l’esquerra, que posa: acerca de la Unión 

Europea i posa païses, allà tens un link que et porta a la legislació de cada país, però clar, 

de cada país en general. Posar-te a buscar això és molt complicat. L’altre cosa és, que no 

seria el mateix, dir que la Unió Europea com a tal no té res, descartes mirar-ho de cada 

país en concret. A tu què t’interessa exactament, el dret a la llibertat d’expressió? 

C: sí, és a dir l’objectiu principal del meu treball és veure si s’està produint una 

vulneració al dret a la llibertat d’expressió, en els darrers deu anys aquí a Catalunya, 

amb els casos d’en Valtonyc, La Insurgencia en Pablo Hasel. I per fer-ho, a la part 

pràctica del treball faig una comparació del que és la legislació d’ara amb la de finals 

del franquisme, la llei de premsa, també la transició entre d’altres, i després també 

una comparació del que podrien ser casos concrets entre artistes de finals del 

franquisme i l’actualitat. El cas de Rafael Subirachs, Lluís Llach i els setze jutges amb 

els rapers que dèiem abans.  

MI: és a dir entre el que no se’ls hi deixava dir abans i el que no se’ls hi deixa dir ara 

C: Exactament. I després la part aquesta de comparar-ho amb altres països, que clar, 

això ja és molt més complicat.  
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MI: El lletrat major del parlament a Catalunya, d’Esquerra, Joan Ridau acaba de publicar 

fa uns mesos sobre els límits de la llibertat d’expressió. Analitza tot el que m’estàs dient. 

Fa un anàlisi de l’evolució de la legislació i després parla  també de la jurisprudència. És 

el que et deia, no crec que ell ho compari amb països, a on potser podries trobar alguna 

cosa d’algun país podria ser Polònia, Hongria. El que passa és que no sé si ho trobaries 

traduït al castellà o a l’anglès. 

C: Ja ho he provat de buscar per internet però no em surt. 

MI: Moltes vegades el que has de fer és entrar per exemple, per buscar lleis espanyoles, 

tu el que has de fer és entrar al BOE, per tant tu hauries d’entrar al BOE de Polònia però 

clar, no crec que ho trobis en anglès.  

C: Llavors el que podria fer és fer això que m’has dit, fer-ho en relació a la Unió 

Europea. 

MI: sí, el que passa és que aquí hem de vigilar. Aquí hi ha un altre matís. Tu tens, Unió 

Europea i tens Consell d’Europa. Són dos organitzacions internacionals que tenim en el 

continent europeu. La Unió Europea , és la que més o menys tothom coneix de manera 

general, són 28 països. Aquí no hi ha una llei Europea que et parli de la llibertat 

d’expressió. No però, què hi ha, hi ha l’article dos del Tractat de la Unió Europea. L’article 

dos del Tractat de la Unió Europea, parla dels valors de la Unió Europea, i dintre 

d’aquests valors hi ha el valor a la democràcia, a la llibertat, al respecte a les minories, 

drets fonamentals. I després hi ha un altre text, perquè una cosa és el tractat de la Unió 

Europea, que és com la constitució de la Unió Europea, hi ha un altre text, que és la Carta 

de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Aquí, hi ha un article que parla de la llibertat 

d’expressió, a vegades es pot trobar que hi hagi una vulneració del dret a la llibertat 

d’expressió i llavors es vulnera aquest article de la carta, i per aquesta via els tribunals 

poden dir alguna cosa. Però no et servirà gaire. El que et pot servir més és el Consell 

d’Europa. El Consell d’Europa està a Estrasburg, tot i que el Parlament Europeu es 

reuneixi a Estrasburg, és Unió Europea. El Consell d’Europa ara té uns 40 països 

membres per exemple, Turquia és membre, i Turquia et pot servir en temes de no 

llibertat d’expressió. Aquí en aquest Consell d’Europa hi ha un text que es diu, Conveni 

de Drets Humans. En aquest conveni hi ha un article, crec que és el 10 que et parla de la 
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llibertat d’expressió. I aquest article també ha servit perquè el tribunal Europeu de Drets 

Humans, el d’Estrasburg dicti sentències, i una de les últimes és una contra Espanya, que 

deia que sí que es podien cremar fotos del rei, que cremar fotos del rei és una cosa 

perfectament legítima. Fer-ho és llibertat d’expressió. En Valtonyc ha presentat recurs 

aquí, al Tribunal Europeu de Drets Humans. 

C: Perquè no va poder al de la Unió Europea? 

MI: No, no, és molt complicat, perquè allò que jo et deia de la carta de Drets 

Fonamentals, que hi ha un article que parla de la llibertat d’expressió, ha d’anar lligat a 

una norma europea que vulneri la llibertat d’expressió, no la d’un país concret. Es podria 

mirar però no està gaire clar, que la llei mordassa va contra els valors de la Unió Europea, 

de llibertats i de respecte als drets fonamentals, i llavors està vulnerant l’article de la 

carta. 

C: I això no s’ha mirat mai?  

MI: No, però no tinc clar que lligar la carta amb aquest article dos sigui possible, has 

d’anar al consell d’Europa, i pots lligar-ho amb en Valtonyc, perquè en Valtonyc el que 

ha fet és: presentar recurs a Espanya dient: “M’han vulnerat el meu dret a la llibertat 

d’expressió”, quan en Valtonyc tingui una sentència del tribunal constitucional, dient ets 

culpable de tal delicte, ell llavors podrà anar a Estrasburg, al Tribunal Europeu de Drets 

Humans. És la única via. Llavors aquí sí, al Tribunal Europeu de Drets Humans tens 

algunes sentències defensant la llibertat d’expressió. 

C: I llavors aquí puc trobar sentències de diferents països? 

MI: Sí, aquí sí. Llavors, quan entris a la Unió Europea sí que pots trobar-ho casi tot traduït 

al castellà, però quan entres al Consell d’Europa és només en anglès i francès. Llavors en 

el Consell d’Europa, per entrar-hi has d’escriure l’adreça: coe.int, i llavors allà ja ho 

trobes tot. Vas a un apartat que diu democràcia, o drets fonamentals, i allà entres i 

veuràs una part que és el conveni, i hi ha una altra part que és el Tribunal Europeu de 

Drets Humans, i allà pots fer cerques, per països o per articles. Tu pots posar article 10, 

i et busca totes les sentències que tenen a veure amb la llibertat d’expressió. No és fàcil 

la base de dades aquesta.  
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C: Clar jo a l’hora de fer la comparació havia de determinar “científicament”, per 

entendre’ns què era la llibertat d’expressió, amb número d’artistes perseguits, i també 

volia fer servir això de les lleis. De dir si hi ha casos d’artistes perseguits ja no hi ha 

llibertat d’expressió. Llavors em vaig posar en contacte amb l’organització Freemuse, 

una ONG que defensa la llibertat de creació artística, i els hi vaig demanar si hi havia 

una mena de rànquing que digués quants artistes represaliats hi havia a cada país 

europeu. I un cop tingués això em servia perfectament com a dada objectiva per 

determinar si hi ha llibertat d’expressió en un país o no. 

MI: Potser aquí, en el Tribunal Europeu de Drets Humans, pots intentar buscar-ho.  

C: Clar però potser d’aquí no hi ha cap sentència. 

MI: Hi ha aquesta del rei però de cantants no ho sé.  

C: Però també ho podria fer servir.  

MI: insisteixo que el llibre de Joan Ridau t’anirà molt bé, et servirà molt.  

C: D’acord. Passem a una altra pregunta. Si la teoria diu que els tractats internacionals 

com la Carta de Drets fonamentals, han de prevaldre per sobre la legislació nacional 

de cada país, això realment es porta a la pràctica? 

MI: Hauria de ser així, però hi ha un problema. A veure, el dret internacional ha d’estar 

per sobre el dret intern, el que passa és que el dret internacional té una mancança molt 

grossa, i és el control. Per exemple en relació a l’Estatut i a la Constitució, si el parlament 

legislés en algun àmbit que anés en contra de la constitució, hi ha uns mecanismes 

perquè des de la resta del país es pugui controlar, i per tant tens recursos davant del 

tribunal constitucional. Recurs d’inconstitucionalitat “aquesta llei que heu aprovat és 

inconstitucional” i el tribunal constitucional resol, les lleis són interpretables, per això a 

vegades van cap a una banda i cap a l’altra, però ell resol. En l’àmbit del dret 

internacional el problema que tenim, és que aquest control no hi és. 

C: I com es fa? 

MI: es confia en la bona voluntat dels estats. Aquest és un problema que hi ha però clar, 

el dret internacional és resultat dels acords entre els països. Per exemple: Canvi climàtic. 
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Fem una cosa pel canvi climàtic, ens hem de posar d’acord els països, i aquí entra el joc. 

Un país pot dir “a veure jo reduir les emissions sí però no gaire perquè tinc les meves 

empreses que fabriquen cotxes que se’m tiraran a sobre, per tant jo arribo fins aquí” i 

això tots els països, i per tant arriben a un mínim comú denominador. Un país partia 

d’unes expectatives i l’altre d’unes altres, i llavors al final, amb dret internacional s’ha 

optat per arribar a acords, encara que siguin de mínims, però que siguin acords. Llavors 

per exemple hi ha Turquia. Turquia vulnera els drets fonamentals, però Turquia forma 

part del Consell d’Europa, per formar part del Consell d’Europa has de respectar els drets 

fonamentals. Llavors ens preguntem què hi fa Turquia al Consell d’Europa, resposta: 

Millor tenir Turquia a dintre i que els vulneri perquè així li podem, de tant en tant, fer 

un avís. Si no la tinguéssim a dintre el toc d’atenció no funcionaria. El mateix passa amb 

la Xina i Nacions Unides. Llavors, quan els països arriben a aquests acords de mínims... 

tu si haguessis de fer una llei de qualsevol cosa que t’afectés a tu directament, de 

compromisos per tu, no intentaries posar-te poques obligacions i molts drets? Doncs els 

estats fan el mateix. Molts drets i poca obligació. Llavors per exemple es comprometen 

a “intentar rebaixar la contaminació climàtica, farem esforços per fer-ho” Què vol dir fer 

esforços? Que anirem mirant. I si no ho faig? Bueno si no ho fas buscarem com mirar 

que ho facis. Utilitzen frases moltes vegades ambigües. A vegades sí que estableixen 

algun control, per exemple a davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, sí que si un 

país incompleix i vulnera la llibertat d’expressió jo puc anar al TEDH, però no és ràpid. 

Primer haig de fer tots els recursos  a Espanya i passats sis mesos com a màxim puc anar 

a Estrasburg. A Espanya poden dos anys, tres anys i quatre anys, i per quan arribes a 

Estrasburg ja t’has oblidat que t’han vulnerat no sé quin dret. Perquè és així tan 

enrevessat? Perquè els països es posen mesures per protegir-se a ells. Que és molt trist? 

Totalment d’acord. Que no hauria de ser així? Totalment d’acord. Però funciona així. 

C: Però llavors clar tot és molt interpretable, vull dir que clar que és lent, perquè  si tu 

dius que t’han vulnerat el dret  a la llibertat d’expressió i la legislació interna et diu 

que no... 

MI: L’acusat i l’acusació va presentant recursos i això es va allargant. Però per això hi ha 

advocats, els advocats ens hem de guanyar la vida. Llavors un argumenta una cosa i 

l’altre l’altra. Per això crec que el que és bo, en els litigis, que quan tens un problema, 
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comptar amb un bon advocat. Que sàpiga buscar la manera de donar la volta a la llei. És 

feina de l’advocat buscar arguments, d’una banda o de l’altra. Per això les sentències 

dels tribunals són molt importants, perquè tu pots utilitzar-ho per dir: “Bueno el tribunal 

ja hi ha hagut uns quants casos que ha dit el mateix que he dit jo, han interpretat la llei 

de la mateixa manera que jo.” Això no vol dir que no es pugui canviar la interpretació de 

la llei. 

C: Clar perquè per exemple si aquí a Espanya s’ha interpretat sempre d’una manera 

MI: i a tu t’interessa d’una altra. Les lleis no s’interpreten mai únicament de manera 

literal, és a dir, fil per randa el que diu la llei. No, hi ha diferents maneres d’interpretar 

la llei, hi ha diferents factors que s’han de tenir en compte, i un factor que s’ha de tenir 

en compte també és el context social. Per exemple, potser una llei en els anys 50 tenia 

un sentit i s’interpretava d’una manera, i ara en un context diferent la podem 

interpretar, la mateixa llei, d’una altra manera. 

C: Llavors, els delictes d’enaltiment al terrorisme i injúries a la corona, en els altres 

països... 

MI: Ni idea. No hi ha un concepte mundial d’enaltiment al terrorisme, ni un concepte 

mundial de què s’entén per terrorisme. El que sí que passa és que cada país ho interpreta 

d’una manera més àmplia o més estreta. Igual que també per un delicte d’assassinat en 

un país pot ser una pena, i en un altre país pot ser una altra. No hi ha un dret penal 

uniforme a tot arreu. Extrapolant-ho  a rebel·lió. Cas pràctic: En Puigdemont. En 

Puigdemont aparentment aquí a Espanya l’acusen de rebel·lió, segons els jutges 

espanyols, el que ell va fer era rebel·lió. A Alemanya se li diu, ens l’has d’extradir per 

rebel·lió, Alemanya mira el seu codi penal, perquè no hi ha extradició automàtica, en 

alguns casos hi és, però en el cas de rebel·lió no. Alemanya mira el seu codi penal i  mira 

el delicte de rebel·lió, perquè sigui rebel·lió a Alemanya ha de complir una sèrie de 

característiques. No les compleix, per tant no l’extraditen, per tant pel que a Espanya és 

rebel·lió a Alemanya no ho és. Amb això t’hi pots trobar amb els delictes de terrorisme 

i d’injúries a al corona. Però el que és curiós és que per exemple a la revista El Jueves, 

que han tingut acusacions d’injúries a la corona, fa un temps no ho era, és ara que s’ha 

considerat injúries a la corona. Perquè ara s’interpreta més restrictivament.  
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C: He mirat al Regne Unit, que també tenen aquest delicte d’injúries a la corona, i 

tampoc tenen tants casos registrats. 

MI: Però aquí a Espanya no n’hi havia tants, ha set els últims anys. Les lleis canvien, cada 

vegada que hi ha un nou govern, un nou parlament, es fan noves lleis. Tu pots mantenir 

les lleis anteriors o fer-ne de noves en els mateixos àmbits. Les lleis d’ensenyament, a 

Catalunya i a espanya han anat canviant. Perquè? Doncs perquè arriba al poder un nou 

partit i tenen una altra visió, més de dretes, més d’esquerres o més de centre. Al tenir 

unes altres prioritats modifiquen les lleis. 

C:Llavors fins a quin punt hi ha independència del poder judicial? Perquè es poden 

barrejar interessos de partits amb la justícia.  

MI: Val, jo soc professora de dret, llavors a mi em van ensenyar que hi ha independència 

dels tres poders. Què passa però, que aquesta independència, des del meu punt de vista 

hauria de ser a tots els nivells, és a dir des del jutge de pau de Vic i els jutjats de Vic etc.  

fins al constitucional. Aquesta independència jo crec que hauria de prevaldre a tot arreu 

a tots els nivells, i a mi és el que em van ensenyar. Què és el que passa, els jutges es 

treuen la plaça per oposició, això és independència judicial, però com més vas pujant el 

nivell del poder judicial, hi ha certs càrrecs que són per designació política, i aquí és on 

poden haver-hi esbiaixos. No hauria de passar, perquè si a tu et nomenen per un càrrec, 

en el cas d’actuar amb independència, encara que el que t’hagi nomenat sigui d’una 

corrent o una altra, tu hauries d’actuar amb independència. El que passa és que hi ha 

persones que com que m’ha nomenat el del partit polític x, ara que ocupo el càrrec y, 

ara em dec una mica a als que m’han nomenat. Això per una banda, això fa que en els 

alts càrrecs, en el Suprem, en el Constitucional en el Consejo General del Poder Judicial 

hi pugui haver no independència plena. Després també hi ha un altre factor, que no 

hauria d’influir però que a tots ens influeix, i és el factor personal, tots tenim  les nostres 

idees i vulguis o no tu intentes defensar-les d’alguna manera o altra. En alguns casos no 

hauria d’afectar tant però hi ha casos en els que es veu que afecta moltíssim. 

Darrerament, des del meu punt de vista a segons quins càrrecs està afectant molt, 

exageradament. 

C: I en el Consell d’Europa això passa? 
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MI: jo crec que, sincerament, almenys no tinc proves de que en el Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea, o en el Tribunal Europeu de Drets Humans, hi hagi aquesta 

politització. És veritat que per entrar a ser jutge del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea, allà els països proposen a una persona, proposen a un jutge, no té perquè ser 

jutge de carrera, a vegades són professors d’universitat. Però després en el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea hi ha un comitè que et fa fer un examen, per tant hi ha un 

filtre. Però clar tu continues tenint la teva ideologia més d’una  banda més d’una altra. 

En el Consell d’Europa, en el TEDH, la última renovació que hi ha hagut del càrrec 

Espanyol ha sigut curiosa, va ser l’any passat, al TEDH, també hi ha un jutge nacional de 

cada país. Parèntesis, tornant al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, cada vegada 

que hi ha un litigi contra Espanya tan li fa que hi hagi un jutge espanyol allà o no, és igual. 

En canvi, en el TEDH, en aquest sí que normalment hi ha el jutge del país, per tant si hi 

ha un litigi contra Espanya, hi haurà el jutge espanyol allà.  

C: O sigui que si en Valtonyc arriba aquí, pot ser que hi hagi el jutge espanyol 

MI: hi haurà la jutgessa espanyola, sí. Com un jutge especial, perquè coneix la legislació 

interna i pot explicar als altres com interpretar-la millor. Això és la teoria, la idea és 

positiva, però pot fer dubtar una mica. S’ha fet pensant en que com que aquells que hi 

arriben , hi arriben per infracció del dret intern, necessitem un expert del dret intern 

que ens l’expliqui bé. Llavor per nomenar-te jutge del TEDH, cada país proposa a una 

persona, i llavors hi ha un organisme polític, aquest és el problema que és un organisme 

de polítics de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que els hi fa una mena 

d’examen i acaben votant, val i aquí és  on patina una mica. I aquesta última vegada, en 

el Consell d’Europa va haver-hi alguna acció dubtosa, però clar van triar els polítics. Amb 

les sentències és diferent. Van triar, hi havia tres candidats, un candidat era un 

professor, des del meu punt de vista, molt competent d’universitat, més aviat Partit 

Popular, d’aquesta corrent, però molt competent, parlava perfectament anglès i 

francès, després hi havia un altre que no dominava l’anglès i el francès, i això és un 

requisit indispensable, i després hi havia una senyora que havia fet algunes declaracions 

dient que l’homosexualitat és una malaltia i coses d’aquestes, Aquesta va ser l’escollida. 

Perquè? Perquè el que no sabia idiomes que era el preferit d’Espanya, punxava perquè 

no sabia idiomes, i clar a les deliberacions del tribunal no hi ha traductors, per tant has 
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de dominar els dos idiomes. Llavors el que no dominava els idiomes per raons òbvies no 

va passar l’examen. L’altre que era molt bo, no tenia els suports polítics necessaris a 

l’assemblea parlamentària i es van quedar amb la senyora, que ara no recordo el seu 

nom. Això quan es va saber va ser molt impactant, perquè potser ella interpretarà 

algunes coses d’alguna manera que dius... Ja ho veurem. També és veritat que 

darrerament, en els últims anys potser, les sentències del TEDH, abans eren molt 

progressistes i algunes últimament es van restringint una mica. Una de les explicacions 

ve des de que va caure el mur de Berlin al 89, quan els països de l’Europa de l’est: 

Polònia, Eslovàquia, República Txeca etc van entrar al Consell d’Europa i a la Unió 

Europea. Nosaltres havíem anat avançant i ells venien amb idees una mica més 

retrògrades, i el tarannà d’algun dels jutges va més en aquesta línia. 

C: És a dir que és una tendència general 

MI: Sí, és més restrictiu 

C: Una de les altres coses que jo utilitzo i em baso per comparar, és l’índex de 

democràcia del The Economist. Vaig veure que Bèlgica està molt per sota, però molt, 

no sé quantes posicions exactament, d’Espanya, i aquesta està  molt amunt en el 

rànquing, i em va sobtar, no sé en què es basen. 

MI: Jo tampoc ho sé. Una altra cosa que pots utilitzar és, en aquest mateix Consell 

d’Europa que et deia, quan tu vas  a la web, hi ha un organisme que es diu, Comissió de 

Venècia. Ha sortit també a la premsa darrerament amb tot lo del procés, quan es parlava 

de l’1 d’octubre, del referèndum, es parlava de si era un referèndum vàlid o no vàlid en 

estàndards internacionals. Es basaven amb els estàndards de la Comissió de Venècia. 

Aquesta Comissió analitza el nivell de democràcia de cada país, i et defineix què s’entén 

per democràcia, per estat de dret, i té informes valoratius dels països. Això et pot anar 

bé 

C: sí perquè amb l’índex de The Economist potser em quedaria justa.  

MI: sinó també a Nacions Unides, hi ha una sèrie de grups de treball, ha sortit molt el de 

tortures, el de presó preventiva, hi ha altres comitès i em sembla que n’hi ha algun de 

democràcia. Si entres a la web de Nacions Unides, allà amb els grups de treball, els 

trobaràs. Què passa això són informes, i pel seu propi nom no vinculen. Llavors aquests 
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informes de Nacions Unides, sí que tenen una validesa moral, tenen una validesa forta, 

però si un país no els compleix, se li recomana, no se l’obliga a complir-los, li fan un toc 

d’atenció. Però el de la comissió de Venècia pots trobar-ho país per país.  

C: És que en aquest àmbit em perdia molt, trobo informació poc sòlida. Llavors ja per 

acabar, només preguntar si penses que la llibertat d’expressió es tracta diferent que 

els altres drets? 

MI: No ho sé això, el que passa és que no se sap massa on està el límit de la llibertat 

d’expressió. Perquè tu tens dret a expressar-te però també tens dret a que no t’insultin, 

no et vexin, clar on està el límit del que jo puc dir i el que tu has d’aguantar. 

C: És lo de la paradoxa de la tolerància 

MI: Ha d’imperar el sentit comú, jo haig de saber fins on puc arribar 

C: Bueno també forma part del meu treball, he hagut d’intentar veure on estàn els 

límits de la llibertat d’expressió. 

MI: també trobaràs, al TEDH no ho sé, però al tribunal constitucional segur. Hi ha 

sentències de famosos, que havien sortit fotografies seves en algun lloc, aleshores hi ha 

la llibertat d’expressió del periodista. És diferent que publiqui una notícia sobre tu que 

no que publiqui una notícia sobre el cantant x. La vessant pública d’un i la vessant no 

pública de l’altre. Aquí també hi ha sentències interessants sobre això. Jo crec que el 

llibre d’en Joan Ridau t’ha d’aclarir moltes coses.  

C: també m’he mirat moltes coses d’en Joaquín Urías, ell diu que l’únic límit que hi ha 

d’haver és la llibertat de l’altre. Perquè  en el moment en que tu comences a posar 

límits ja deixa de ser una llibertat. 

MI: I tant i llavors també això que dèiem, esfera pública i esfera no pública.  

C: I ara si, l’última pregunta. Com s’entén que a en Valtonyc se li apliqui una llei 

posterior als fets pels que és acusat que el perjudica  

MI: Va sortir fa poc a la premsa, a tu t’han d’aplicar la llei vigent del moment dels fets, o 

la nova si és més beneficiosa per la víctima. No pel que t’acusa. Ell això és el que 

al·legava. Ell quan ha estat a Brussel·les, ara va sortir fa poc, Espanya ha presentat una 
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euro ordre, al·legant que s’ha d’aplicar la llei vigent avui en dia. I ara això s’ha presentat 

al jutge de Brussel·les, i aquest el que ha dit és: “no ho veig car, tinc dubtes sobre quina 

llei s’ha d’aplicar, no amb la llei espanyola. Amb l’euro ordre quina llei haig d’aplicar, 

l’anterior o la vigent?” El que ha fet el jutge és el que es coneix com a qüestió prejudicial. 

Aquí estem a la Unió Europea perquè no li estàn aplicant res de llibertat d’expressió, 

estàn dient si l’extraditen, són dues vies diferents. En Valtonyc fa dues coses. A ell 

l’acusen dels delictes X i se’n va. Llavors té dues vies, la d’intentar que Bèlgica no 

l’extraditi, el mateix que en Puigdemont, i l’altre és que ell mentre és vol defensar els 

seus drets de que no ha comès cap delicte. Primer per defensar els seus drets que ell no 

ha comès cap delicte, ha de fer el recurs que toqui a l’estat espanyol, i allà hi ha un litigi 

que va corrent. El jutge de l’estat espanyol que l’ha de jutjar per si ha delinquit o no, el 

que fa és dir que no el pot jutjar perquè és un fugado de la justícia, està a Brussel·les. 

Què fa, demana una euro ordre, i mentrestant no el jutja. El de Bèlgica diu: “ em 

demanen que els hi retorni aquest home, què diu l’euro ordre” (que és una norma 

europea). Hi ha un llistat d’aproximadament uns 32 delictes que si són algun d’aquests, 

automàticament s’ha d’extradir, hi ha un altre llistat que són delictes que jo haig de 

valorar. El d’en Valtonyc està en el llistat dels que s’han de valorar. El jutge de Brussel·les 

veu que no té clar quina llei ha d’aplicar  i para i li pregunta al Tribunal de Justícia  de 

Luxembourg. 

Una altra cosa, per exemple la Marta Rovira i l’Anna Gabriel estàn a Suïssa, no els hi 

poden aplicar l’euro ordre perquè no és Unió Europea, li apliquen l’ordre europea de 

detenció que és una altra cosa.  

Llavors en Valtonyc amb l’euro ordre un altre cop. Qualsevol jutge pot suspendre un 

litigi que té i preguntar-li a Luxembour, i és el que el jute de Bèlgica ha fet. Parar i 

preguntar-li a Luxembourg  quina llei ha d’aplicar, Luxembourg ara fa uns dies va fer la 

vostè oral, i ara estem esperant que Luxembourg digui. Si Luxembourg diu que s’ha 

d’aplicar la nova, doncs la nova, si diu que s’ha d’aplicar l’anterior, l’anterior. Llavors el 

jutge de Brussel·les l’extradirà o no l’extradirà. 

C: o sigui que si li apliquen la nova pot ser que l’extraditin? 
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MI: sí, i si li apliquen la vella no. I quan arribi aquí, el jutge intern el jutjarà. Ell dictarà 

sentència. Quan la dicti, si a en Valtonyc no li convenç, o a l’altre part no li convenç, 

recorreran. Aniran pujant fins que arribin al constitucional. Quan el constitucional dicti 

sentència i el condemni, llavors en Valtonyc podrà anar al TEDH  

C: D’acord, Moltíssimes gràcies! 

MI: A tu!! 

 

 

 


