
MOCIÓ PER L’INDULT A PABLO RIVADULLA I DURÓ (PABLO HASÉL) 
 
El 16 de febrer a les 8:30 del matí, Pablo Hasél va ser detingut a l’edifici del rectorat de 
la universitat de Lleida després d’un intens operatiu policial de la BRIMO dels Mossos 
d'Esquadra per retirar tots els activistes que n'impedien la detenció mitjançant la 
resistència passiva en una concentració pacífica i solidària. 
 
Pablo Rivadulla i Duró, més conegut com a Pablo Hasél, és un poeta i raper català nascut 
a Lleida. Els seus treballs artístics es caracteritzen per una forta crítica social, així com 
per la denúncia explícita d’injustícies socials, de practiques antidemocràtiques de l’Estat 
o d’institucions com la Casa Reial. 
 
La seva denúncia social, ja sigui mitjançant la seva música o fent ús de xarxes socials 
com Twitter i Facebook, ha portat a Pablo Hasél a enfrontar-se a diferents procediments 
judicials i penals jutjats a l’Audiència Nacional: està acusat d’apologia del terrorisme i de 
calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó 
i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. 
 
Recordem que l’Audiència Nacional es l’encarregada de jutjar delictes de terrorisme, 
narcotràfic, corrupció política o d’altres de naturalesa especial. El seu origen històric, 
però,  es remunta al Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme 
creat durant la dictadura franquista, que entre 1940 i 1964 va conduir més de 60.000 
processos de persecució ideològica. Aquest tribunal fou suprimit el 8 de febrer de 1964 i 
gran part de les seves funcions es van transferir al Tribunal d'Ordre Públic creat el 2 de 
desembre de 1963. El Tribunal d’Ordre Públic era una instància judicial encarregada de 
la repressió de les conductes que sota el règim franquista eren considerades delictes 
polítics. El 4 de gener de 1977 es va crear l’Audiència Nacional a la vegada que se 
suprimia el Tribunal de l’Ordre Públic. 
 
En l’actualitat, i molt especialment durant els darrers anys, han passat per l’Audiència 
Nacional un gran nombre de personalitats del món artístic, de la cultura i de l’espectacle 
acusats “d’enaltiment del terrorisme”, “injúries a la Corona” o “delictes d`odi”. 
 
S.A, César Strawberry, La Insurgencia, Valtònyc  o els titellaires Raúl García i Alfonso 
Lázaro son alguns dels exemples més coneguts. 
  
La llista però de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els últims anys, 
converteix a l’estat espanyol en un dels estats amb més artistes represaliats de tot el 
món. Així ho confirmen diverses ONGs i organitzacions de defensa dels Drets Humans. 
Condemnat per injuries a la corona i enaltiment del terrorisme per unes opinions 
manifestades en uns tweets i per la lletra d’una cançó, Pablo Hasél es convertirà en el 
primer artista empresonat de forma efectiva a l’estat espanyol des dels inicis de la 
transició democrática, segons manifesta l’Associació d’Actors i Directors professionals 
de Catalunya en un comunicat. 
  
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la 
seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia 
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, 
un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació 
que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb 
pèrdua de drets fonamentals. 
  
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a 
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans. 



  
És per aquest motiu, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
  
ACORDS. 
  
PRIMER. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès amb la llibertat 
d’expressió i totes les formes d’expressió artística. 
  
SEGON. Sol.licitar formalment a la Presidència de l’Estat Espanyol i al Consell de 
Ministres l’indult urgent per Pablo Rivadulla i Duró, alias Pablo Hasél. 
   
TERCER. Sol·licitar al Gobierno de España la tramitació urgent de la proposició de Ley 
de Libertad de Expresión, per evitar que altres músics o artistes siguin perseguits i 
condemnats en el futur. 
  
QUART. Comunicar l’adopció dels següents acords a la Mesa del Congreso, a tots els 
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Plataforma Llibertat Pablo Hasél. 
 


