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Els rapers Valtonyc i Pablo Hasél,
davant la justícia amb dos dies de
diferència
Els dos músics s'enfronten a penes de presó per les seves cançons i tuits

Pablo Hásel | Arxiu de l'artista

Els rapers Valtonyc i Pablo Hasél s'enfronten a serioses penes de presó per les seves cançons i
tuits, i la casualitat ha volgut que els seus respectius processos judicials coincideixin aquesta
mateixa setmana. El raper mallorquí espera la decisió del Tribunal Suprem sobre la seva
condemna, mentre que el lleidatà serà jutjat davant l'Audiència Nacional.
Josep Miquel Arenas -conegut com a Valtonyc- va ser condemnat el passat mes de febrer a tres
anys i sis mesos de presó pel contingut de diverses de les seves cançons. L'Audiència Nacional el
va considerar en el seu moment culpable dels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i
injúries contra la corona, a més d'amenaces al president del Círcol Balear, Jorge Campos.
El Tribunal Suprem s'ha reunit aquest dimarts per decidir si ratifica la condemna, però després de
la deliberació no ha avançat quina seria la sentència. És per això que el raper haurà d'esperar unes
setmanes per conèixer el seu destí. A l'espera de la resolució, Valtonyc publicava un escrit al seu
mur de Facebook (https://www.facebook.com/josep.valtonyc/posts/1997533983854361) on
assegurava: "Em tancaran a la presó per opinar, per senyalar a culpables i perquè Espanya era i
és un estat feixista on es reprimeix i persegueix a gent". Fa uns mesos, en una entrevista
(http://www.enderrock.cat/noticia/15331/valtonyc/van/repetir/17/vegades/jo/cantava/catala/12/form
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ava/part/grups/esquerres) a Enderrock.cat, el músic ja alertava sobre el caràcter polític
(http://www.enderrock.cat/noticia/15331/valtonyc/van/repetir/17/vegades/jo/cantava/catala/12/form
ava/part/grups/esquerres) de la seva condemna i el dur atac que aquesta suposa per a la
llibertat d'expressió.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=H9QXVS-gb2o
No ha estat el de Valtonyc l'únic cas musical que passarà pels jutjats. El també raper lleidatà
Pablo Rivadulla, àlies Pablo Hasél, s'asseurà aquest dijous al banc dels acusats de l'Audiència
Nacional per una sèrie de tuits publicats entre el 2014 i el 2016. En aquests, el fiscal hi veu
enaltiment del terrorisme, injúries contra la Corona i un delicte d'injúries i calúmnies contra les
institucions de l'Estat.
Per tot això demana dos anys i nou mesos de presó que podrien convertir-se en cinc si el músic no
pogués pagar la multa de 40.500 euros que també se li reclama. Als tuits també s'hi suma una
cançó publicada l'estiu del 2016 i on Hasél critica Joan Carles de Borbó i la família reial espanyola.
Pablo Hasél ja ha hagut de defensar-se prèviament als tribunals, en dos casos que van
comportar condemna. L'any 2014 va haver de pagar 540 euros per un delicte lleu de falta de
respecte a l'autoritat per referir-se a l'alcalde Àngel Ros amb "Àngel malparit, et mereixes un tret,
t'apunyalaré", i va ser condemnat a dos anys de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme i
humiliació de les víctimes recollit en dotze de les seves cançons.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=S6VcZidg66Q
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