
 

 

Músiques engabiades 
Censura i Música 

Divendres 13 d'abril 
17:30 PRESÓ MODEL 

 
 
 
La música ha sigut durant dècades un espai de resistència 
internacional, un lloc des d'on compartir, pensar i lluitar. Ens ha 
representat, ens ha fet lliures, ens ha empoderat. Des de les 
cançons més senzilles a les més arriscades i transgressores, 
milions de persones arreu del món han trobat en la música una 
forma d’evasió, però al mateix temps de ruptura amb l’statu quo, 
de connexió entre pobles i de tradició espiritual compartida. Tota 
la cultura fins ara... I si hagués estat censurada? Com acostuma a 
passar, només ens adonem del que tenim quan l’hem perdut. No 
podem deixar que s’escrigui una pàgina en negre de la nostra 
música actual. És per això que qualsevol música ha de ser 
defensada amb tot el valor possible avui i sempre. Perquè cap 
cançó, vers o melodia pot ser censurada.  
 
 
 
 
COORDINEN 
 

• No Callarem 
• Sindicat de Músics Activistes de Catalunya 

 
 
 
 
 



 

 

 
HORARIS 

 
 
17:30: Portes. 
 
18:00 – Debat sobre música i censura amb Anabel Vélez 
(periodista), Cesk Freixas (músic), Embolo (músic) i Semolina 
Tomic (actriu i fundadora de l’Antic Teatre) 

• Espai: Pati Model 
 
18:00-21:00 – Ràdio Nativa a càrrec de Jordi Oliveras i Rodrigo 
Laviña 

• Espai: Pati Model 
• Podeu seguir la retransmissió a 

 http://mixlr.com/indigestio/ 
 
19:30 – Concert empresonat: Gemma Humet 

• Espai: Pati Model 
 
20:00 – Concert empresonat: Oriol Roca 

• Espai: Panòptic 
 
20:15 – Concert empresonat: Cesk Freixas 

• Espai: Pati Model 
 
20:45 – Fi 
 

Entre les 17 i les 19, dissenyadors, tatuadors, il·lustradors i 
 escriptors de grafiti pintaran les seves obres exclusives sota el lema 

#ExpressatPerLaLlibertat al pati de la Model. Aquestes peces seran 
posteriorment subhastades per contribuir al fons econòmic  

per les persones encausades. 
 

De dijous a dissabte, s’exposarà al pati d’entrada una reproducció de  
"Presos polítics a l'Espanya contemporània”, de Santiago Serra.  

 


