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Els rapers no callaran
Els músics responen a la repressió de l'Estat amb la cançó "Los Borbones son
unos ladrones" | La Raíz, Zoo o Los Chikos del Maíz són alguns dels 13 artistes de
que protagonitzen aquest videoclip | La iniciativa surt de la convocatòria via tuit de
Pau Llonch en suport a Valtonyc, Hasél o La Insurgencia
Algunes de les formacions musicals més rellevants de l'Estat espanyol s'han reunit per presentar
"Los Borbones son unos ladrones", un videoclip enregistrat a la presó Model de Barcelona que
presenta un format de 'cançó denúncia', el tema "Los Borbones son unos ladrones". Hi participen
artistes punters de totes les disciplines de la cultura del rap (mc's, turntablism, graffiters i breakdancers) sota la contínua campanya del col·lectiu #NoCallarem.
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ySqxLQ-UsNo
La iniciativa neix arran d'un tuit viral de Pau Llonch, un dels components d'At Versaris, que
davant la repressió de l'Estat espanyol en la sentència sobre els casos Valtonyc, Hasél o La
Insurgencia pretén dirigir una resposta massiva des del rap en contra de la censura.

Propongo que pillemos la letra y la rapeemos al unísono o en fragmentos entre muchas artistas,
escritores, MCs, etc. Cuantos más, mejor. @KaseO_real, què et sembla? Que decís, gente?
Vamos a ir todos a la puta cárcel de una vez ya todos. https://t.co/yBXM5vrSQl
&mdash; [pau llonch méndez] (@paullonch) 20 de febrer de 2018
El rap i el hip-hop en són els principals protagonistes, els noms que hi apareixen van des de Frank
T, Rapsusklei o Zoo fins a Los Chikos del Maíz, Machete en Boca i La Raíz. Però altres estils
musicals s'han sumat a la crida, de manera més simbòlica, per això al videoclip també hi ha la
presència de Txarango, Gossos, KOP, Pirat's Sound Sistema o la Companyia Elèctrica
Dharma.
El beat és creació de Juan Pablo Balcazar, Clara Peya, Antonio Torres Vega i Roger Martínez
Solé sota la direcció de Pau Llonch. El videoclip és part de la campanya del col·lectiu
#NoCallarem, que coordina accions a favor de la llibertat d'expressió, i és per això que hi apareixen
les diferents activitats artístiques que la presó Model va acollir durant la jornada del 25 de març, com
les pintades als murs del pati.
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