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Qui tocarà a La Model durant la
setmana de No Callarem?
De l'11 al 15 d'abril la presó barcelonina s'omplirà de concerts i altres activitats
culturals que giren entorn de la llibertat d'expressió

No Callarem

La plataforma No Callarem ha anunciat l'eix central de la programació de la setmana per la llibertat
d'expressió amb la presó Model com a punt neuràlgic. Ja fa unes setmanes, des de les darreres
condemnes judicials als rapers Valtonyc i Pablo Hasél, que el món de la música s'ha organitzat
per protestar en contra de les amanaçes que el sistema judicial i polític està efectuant sobre aquest
dret bàsic.
De l'11 al 15 d'abril s'està ultimant una extensa programació cultural, on es poden sumar tots els
col·lectius que vulguin, per manifestar-se contra aquestes injustícies. El nucli dur de No Callarem
ha presentat les activitats centrals de l'agenda barcelonina i molts músics s'hi han adherit. Fem
un repàs de l'empremta musical en la programació d'aquests dies.
Dimecres 11 d'abril
Tot i que la temàtica del dia serà Arts, moviment i activisme, la incursió de la música hi serà amb la
performance de Los Corderos, Za! i convidats. En aquesta obra coral hi participaran 27 artistes
que s'encapsularan per representar petites peces de 5 minuts. Entre els noms hi trobem Estel
Boada (Llança Sosun feat. Kaguda Yura), Maria Arnal i Marcel Bagés, Edu Pou i Pau
Rodríguez (de Za!), David Carabén (Mishima), Nico Roig, Sara Fontán (Big Ok, Manos de
Topo) i Martí Sales (Els Surfing Sirles, Convergència i Unió). Aquesta representació serà a les 19
h.
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Dijous 12 d'abril
El raper Valtonyc participarà en un debat amb altres veus afectades per la repressió estatal a les
17.30 h. Més enllà d'això, però, també hi haurà els concerts a piano de Clara Peya (a les 19 h) i
d'Albert Bover amb la lectura d'Andrea Soto (21 h).
Divendres 13 d'abril
El dia dedicat especialment a debatre sobre música s'ha tematitzat com a Músiques
engabiades i el coordinen conjuntament No Callarem amb el Sindicat de Músics i Activistes de
Catalunya. Començarà amb un debat amb músics com Cesk Freixas o Embolo i continuarà amb
l'emissió de Ràdio Nativa, i conclourà amb els concerts de Gemma Humet (19.30 h) i del mateix
Freixas (20.15 h).
Dissabte 14 d'abril
Aquest dia, tant a la jornada de matí com a la de tarda, a La Model no hi haurà cap activitat
directament musical.
Diumenge 15 d'abril
El dia fort pel que fa a música serà el diumenge, amb concerts des de ben d'hora al matí. A l'espai
No Callarem, situat entre els carrers Entença i Rosselló, hi actuaran des de les 12.30 h The
Gramophones All Stars + Elgio, Joan Colomo, Amparo Sánchez, Núria Graham, Pablo
Hasél, Valtonyc, Maria Arnal i Marcel Bagés, Ayax y Prok, Mi Capitán i dos grups sorpresa.
A l'escenari Carne Cruda, a Entença 155, entre la programació multidisciplinar hi trobarem els
concerts de Pau Vallvé (12 h), Zebrass Marching Band (13 h), Tory Sparks (16.30 h), Jordi
Lanuza (18.15 h) i Gemma Humet (18.45 h). També hi haurà un escenari infantil on d'11 h a
15.30 h passaran Acluca els Ulls Companyia Parpelles, Xiula, Zebrass Marching Band i The
Penguins.
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Roda de premsa de No Callarem. Foto: Juan Miguel Morales
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