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A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

  
Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El Passat 22 de febrer el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més 
conegut com Valtonyc, va ser jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid per un 
suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme a les lletres de 
les seves cançons, sent condemnat a tres anys i mig de presó,  per la qual cosa el 
cantant haurà d’ingressar a un centre penitenciari. 
En els darrers mesos s'han anat alçant veus que manifesten la seva preocupació 
pel retrocés en la protecció de la llibertat d'expressió a l’Estat espanyol.  
El 17 gener 2017 Amnistia Internacional va presentar l'informe "UE: Las 
orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de 
defenderlos", on indicava sobre l’Estat espanyol que les reformes de 2015 per 
ampliar la llei sobre l'enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions i 
comentaris legítims i va posar com a exemple el cas dels titellaires a Madrid 
(detinguts per un espectacle satíric de titelles que feia referència a ETA i Al 
Qaida), que ha qualificat com una "limitació absolutament desproporcionada 
de la llibertat d'expressió".  
El Relator especial de les Nacions Unides per a la llibertat d'expressió ha alertat 
que amb aquesta reforma del codi penal es podrien penalitzar comportaments 
que fins aleshores no constituïen delictes de terrorisme.  
Aquesta aplicació del Codi penal, juntament amb una interpretació ampla a 
causa de l’ambigüitat de la reforma, ja està causant alarma.  
El gener de 2017 el Tribunal Suprem va condemnar a un any de presó el cantant 
del grup "Def con Dos" arran d'unes piulades que el Tribunal considerà 
constitutives del delicte d'enaltiment del terrorisme.  
El febrer de 2017 la Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó, una pena 
d'inhabilitació absoluta per vuit anys i mig i una mesura de llibertat vigilada per 
tres anys, per a una tuitare per haver fet acudits sobre la mort de Luis Carrero 
Blanco, successor de Francisco Franco a la presidència del Govern en els últims 
temps de la Dictadura franquista. També els hi demanen presó per comentaris 
similars a Twitter a Alfredo Remírez, Arkaitz Terrón i Ruben Gonzalez.  



De la mateixa manera, els cantants de rap que conformen La Insurgencia, Siker 
i el lleidatà Pablo Hasel han patit diferents denuncies en el mateix sentit, l’últim 
referit amb una petició de 5 anys de presó per la cançó “Juan Carlos el bobón”. 
A 23 de febrer de 2017, 261 professors i professores de dret penal han signat un 
manifest on mostren la seva preocupació perquè "a Espanya s'hagi passat a 
detenir, jutjar com a terroristes i a empresonar a artistes de carrer, músics, 
regidors o altres ciutadans pels seus teatrets, les seves cançons o els seus 
acudits. Es tracta de persones sense cap connexió amb organitzacions 
terroristes, els missatges dels quals mai podrien ser interpretats com a 
provocacions a la comissió de delictes sinó, a tot estirar, com acudits d'humor 
negre o bromes o cançons de mal gust. És simptomàtic d'aquesta situació que 
un percentatge preocupantment elevat del terrorisme que investiga a hores 
d'ara l'Audiència Nacional són "piulades" i acudits”. En aquest manifest, es 
qualifica aquesta petició de fiscalia, en un context de major repressió de la 
llibertat d'expressió, de desproporcionada i no conforme amb els drets humans.  
El col·lectiu de professors de dret penal afirma en el seu manifest, en referència 
al tuit sobre Carrero Blanco: "ens sentim alarmats per aquesta perillosíssima 
deriva en la interpretació de les lleis, i la jutgem també profundament errada. 
No només tècnicament equivocada, sinó directament incompatible amb els 
límits que la Constitució imposa al poder punitiu de l'Estat. (...) Parlem aquí en 
tot moment de sàtires polítiques (de millor o pitjor gust, però això és una cosa 
irrellevant per al dret penal) sobre la mort d'un personatge històric de la 
dictadura franquista. Sàtires que sota cap perspectiva raonable contenen una 
amenaça terrorista per a la societat; que no constitueixen provocacions a la 
violència ni al terrorisme; que no es dirigeixen al descrèdit ni al menyspreu a 
les víctimes del terrorisme pel fet de ser-ho; que no contenen apologies de la 
subversió violenta d'un règim democràtic; i que no comporten fustigació de 
cap tipus."  
Per altra banda, la detenció de cinc persones per la crema de fotos dels reis en 
els darrers mesos a Catalunya i la recent condemna a 3 anys i mig al jove músic 
mallorquí Josep Miquel Arenas "Valtonyc" per enaltiment del terrorisme i per 
injúries a la Corona, tornen posar en qüestió la tutela sobredimensionada que 
dispensa l’ordenament juridicopenal a la Corona, que protegeix no tan sols qui 
n’és titular sinó que s’estén a un cercle amplíssim de membres de la família 
reial, ascendents i descendents, bona part dels quals ni tan sols exerceixen 
funcions constitucionals.  
Així, l'article 490.3 del Codi penal preveu que "El que calumniare o injuriare al 
Rey o Reina 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 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."  
L'article 491 estableix una multa de quatre a 20 mesos per insults a la Corona en 
casos no previstos en el precepte anterior i també contempla sanció de fins a dos 
anys per utilitzar la imatge del rei per desprestigiar la institució.  
És impossible mantenir actualment que la monarquia parlamentària, com a 
institució, o la figura del rei, com a persona que l’encarna, puguin restar 



immunes a la crítica política en un estat de dret que propugna el ‘pluralisme 
polític’ i que reconeix la llibertat ideològica com a dret fonamental.  
La manifestació escrita, oral, cantada o "piulada" d’una opinió crítica o dissident 
per motius ideològics pot expressar-se amb actes i missatges que haurien d'estar 
emparats pel legítim exercici de la llibertat d’expressió.  
Així ho va entendre el Tribunal Europeu de Drets Humans quan va condemnar 
l’Estat espanyol en el denominat "cas Otegi", en què es castigava aquest dirigent 
polític basc amb una pena d’un any de presó per haver-se referit a l’anterior cap 
de l’Estat com a “Jefe de los torturadores”: en sentència de 15 de març de 2011 
afirmava aquest Tribunal que “és precisament quan es presenten idees que 
ofenen, xoquen o pertorben l’ordre establert quan la llibertat d’expressió és 
més preciosa”.  
L'Estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a 
delictes la crema de banderes (article 543 CP) o la injúria a la Corona des d'un 
concepte de sacralització de la imatge del rei i de la seva família.  
Entenem que l’art, expressat en qualsevol de les seves formes: la literatura, la 
pintura, el cinema o com fa Valtonyc, amb la música, no pot ser limitat i ha de 
poder expressar-se lliurement. 
Considerem que l’escalada de persecució de l’estat Espanyol a tots aquells que 
manifesten les seves idees lliurement contra els poders establerts, vulnera el 
dret a la llibertat d’expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà. 
Per això, cal denunciar el tarannà antidemocràtic de l’Estat espanyol i la 
vulneració de llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar 
les seves idees. 
Per tot això realitzem la següent 

Proposició 

La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: 

1. Condemnar el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de 
llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees. 
2. Manifestar la preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment del 
terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per l'exercici de la 
llibertat d’expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan 
retrocedir els drets fonamentals. 
3. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més 
conegut com Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per la Audiència 
Nacional. 



Josep Garganté i Closa 

A 15 de març de 2017, Barcelona (Països Catalans)


