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“No callarem”: músics per la llibertat d’expressió

d’hora d’una vintena de grups i ar-
tistes i l’altre serà un soundsystem. 
També hi haurà un punt d’informa-
ció on es podrà col·laborar amb la 
campanya solidària. “Ho fem al parc 
Gran Sol perquè és un espai obert 
aconseguit amb lluites veïnals, i 
perquè a Badalona estan passant co-
ses que ens agraden”, recorda Caru-
lla. De fet, l’ajuntament badaloní és 
un dels col·laboradors en el concert, 
juntament amb l’Associació de Ve-
ïns Joan de Llefià Gran Sol, Rere-
guarda En Moviment, la CUP naci-
onal i Barcelona en Comú. 

El cartell del concert reflecteix 
una gran diversitat estètica, que va 
del pop de Mishima al metal de Ktu-

lu i del blues-rock dels A Contra 
Blues a la col·laboració entre Ovidi3 
i Fermin Muguruza. En la causa per 
la llibertat d’expressió no hi ha dife-
rències estètiques. “Fa cinquanta 
anys hi havia pintades demanant la 
llibertat d’expressió, i encara no 
s’ha esborrat”, diu Willy Espejo, vo-
calista de Ktulu. “Si els artistes no 
podem explicar coses sense la por a 
ser condemnats, no estem en un es-
tat de dret, i cal que la societat s’ado-
ni que hi ha molt camí per fer”, ad-
verteix el trompetista de jazz Ray-
nald Colom. Per a la cantautora 
nord-americana Tori Sparks, “és 
important que la campanya seguei-
xi després del concert”.e

Una vintena de grups i artistes participaran diumenge a Badalona en el concert contra la censura

MÚSICA

Albert Pla, Mishima, Txarango, Fer-
min Muguruza, Za! i Maria Arnal i 
Marcel Bagés són alguns dels parti-
cipants en el concert per la lliber-
tat d’expressió i contra la censura 
#NoCallarem, que se celebrarà diu-
menge al parc Gran Sol de Badalo-
na, d’onze del matí a onze de la nit. 
Els músics es mobilitzen farts d’una 
allau de denúncies i sentències judi-
cials com la que ha condemnat el ra-
per mallorquí Valtonyc a tres anys 
i mig de presó. Precisament el judi-
ci a Valtonyc és l’origen del naixe-
ment del col·lectiu No Callarem per 
la llibertat d’expressió i contra la 
censura, una plataforma que aplega 
l’Ateneu Popular de 9 Barris, l’asso-
ciació RAI, el Sindicat de Músics Ac-
tivistes de Catalunya (SMAC!), la 
promotora artística The Good 
Good, l’Ateneu La Torna, la promo-
tora musical Alicia Música, el Sindi-
cat de Música-COS i Defensem els 
Drets Humans, entre d’altres. 

L’objectiu del concert, d’accés 
lliure i gratuït, és doble. “Per una 
banda, recaptar fons per ajudar en-
causats com Valtony. Per l’altra, fer 
d’altaveu d’una lluita per la llibertat 
d’expressió”, va explicar ahir una de 
els portaveus de No Callarem, Mire-
ia Carulla. Una campanya de micro-
mecenatge a través de Goteo enca-
ra activa serveix per cobrir les des-
peses del concert i per crear un fons 
comú per a les necessitats de les 
persones afectades. Perquè, com as-
senyala Mar Merino, de The Good 
Good, “no és només per a artistes, 
perquè demà li pot passar a qualse-
vol persona”. “El concert és el pri-
mer pas, però no serà l’únic”, afe-
geix Merino. 

Al parc Gran Sol, al barri badalo-
ní de Llefià, hi haurà dos escenaris. 
Un acollirà actuacions d’un quart 
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Alguns dels 
músics i 
activistes que 
participen en la 
campanya per 
la llibertat 
d’expressió No 
Callarem, ahir 
a Barcelona. ACN 

 

Els grups i els horaris 
del concert

●  11.30 h Xebi SF 
●  12 h Isabel Vinardell & 
Isabelle Laudenbach 
●  12.30 h F.R.A.C 
●  13 h Tori Sparks 
●  13.30 h Maika Makovski 
●  14 h Chundarata 
●  14.30 h Elgio 
●  15 h Che Sudaka 
●  15.45 h Ovidi3 + Fermin 
Muguruza 
●  16.15 h Albert Pla 

●  16.45 h Raynald Colom + 
Nico Roig + Seward + Blood 
Quartet 
●  17 h Javier Gallego + 
Raynald Colom & Co 
●  17.30 h A Contra Blues 
●  18 h Valtonyc 
●  18.30 h Lágrimas de Sangre 
●  19.15 h Maria Arnal i Marcel 
Bagés 
●  19.45 h KOP 
●  20.15 h Ktulu 
●  20.45 h Mishima 
●  21.15 h Green Valley 

●  21.45 h Txarango 
● 22.15 h Za!

El Ciutat Flamenco 
s’escampa per tot Barcelona 

El Mercat de les Flors es mantin-
drà com la seu de la dansa. I, de fet, 
allà arrencarà el festival amb una 
flashmob popular capitanejada per 
la bailaora i coreògrafa Rocío Mo-
lina (a la foto), que també protago-
nitzarà un dels plats forts del festi-
val: el cap de setmana presentarà el 
seu nou espectacle –nominat als 
Max–, el plàstic i juganer Caída del 
cielo. Molina tindrà dos teloners, un 
dia la guitarra de Ruselito i l’altre, el 
baile de José Manuel Álvarez acom-
panyat només de percussió. També 
s’estrenarà al Mercat un nou espec-
tacle flamenc, Es la hora. Dirigit per 
Hansel Cereza, compta amb una pa-
rella de ball i un mosso d’espases i 
mostra el moment sagrat en què el 
torero es posa el vestit de torejar.  

La setmana següent concentra la 
programació eminentment musical. 
El cantautor i impulsor de l’ús del 
caixó a Catalunya, Pepe Motos, pre-
sentarà el nou disc Kódigo flamen-
co al Centre Cívic Besòs. Al CAT hi 
haurà un doble concert que vol mos-
trar la vinculació 
del flamenc 
amb tota la 
riba del Me-
diterrani: hi 
actuarà la 
cantaora mala-
guenya Antonia 
Contreras amb 
Madera noble i Josep 
Aparicio, Apa, presen-
tarà Flamencianes, la se-
va fusió de música tradicional va-
lenciana i flamenc. Junts acabaran 
fent una ronda de fandangos per 
segellar les seves arrels comunes. 

Una altra proposta de fusió se-
rà la de Pedro Burruezo amb Auto 
Sufi Ciencia, una mescla de les lle-

Ha trigat 24 edicions però per fi el 
Ciutat Flamenco, que primer va 
néixer vinculat al CCCB de Ciutat 
Vella i fa sis anys es va traslladar al 
Mercat de les Flors, serà per fi un 
festival que s’escamparà per tota la 
ciutat. Enguany la programació 
s’esponja i passa de quatre a deu di-
es –del 19 al 28 de maig– i es vincu-
la amb sis auditoris de música, co-
sa que els permet alhora mantenir 
el pressupost ajustat als 120.000 eu-
ros de les anteriors edicions (amb 
ajudes que venen de l’Ajuntament 
de Barcelona, la Generalitat i el mi-
nisteri de Cultura).  
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tanies sufís procedents d’Al-Ànda-
lus amb el cante flamenc, que es po-
drà veure a la Biblioteca de Catalu-
nya. El Palau de la Música se suma al 
festival amb el familiar Flamenkat i 
una conferència que ja té les entra-
des exhaurides: Los palos de la A a la 

Z, del flamencòleg Faustino Nú-
ñez. Com que el festival l’impul-

sa el Taller de Músics, a la seva 
seu s’hi faran dues master-

class més, una sobre la 
necessària transcrip-
ció de les partitures fla-

menques i una altra de 
Paula Domínguez sobre 

com aflamencar melodi-
es. La guitarra serà protago-
nista a L’Auditori amb Da-
ni de Morón i tres cantao-
res com Duquende, Jesús 
Méndez i Antonio Reyes, i 
allà mateix es clausurarà 
el Ciutat Flamenco amb la 
festa rumbera de Mucha-
cho & Los Sobrinos.e
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