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Grup 1 
Economíes  
de la música
Text: Andrea Soto Calderón | Dibuixos: Tinta Fina
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Estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido
o en un sentido de borde y extremidad,

y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que
ese borde, esa franja o ese margen […]

¿Qué es un ser entregado a la escucha, formado por ella o en ella,
que escucha con todo su ser?

Jean-Luc Nancy, A la escucha (2002)

En una sala de L’Harmonia, cuidada con discreta atención, entre unas sillas que no sa-
bían cómo comportarse, nos encontrábamos unos cuantos cuerpos para pensar juntas 
si es justa la economía de la música, desde lo que dispone hasta su distribución. El pre-
sentimiento de que estábamos ante una pregunta ambiciosa, no pocas veces formulada, 
era como un pálpito que en vez de frenarnos, nos animaba. Cómo podemos entender 
esa justicia, qué sería una economía justa en la música.

Para activar nuestros saberes colectivos, Laura Maure, que coordinaba la discusión, 
nos animó a leer algunos tópicos sobre los que estábamos, literalmente, sentados. Di-
versas voces enunciaban dichos que si no los hemos dicho, alguna vez los hemos tenido 
en la punta de la lengua: ‘el dinero es para los de siempre’; ‘actualmente, la estrella 
Damm es la verdadera consejera de cultura’; ‘los músicos ponen valor a las cosas’. A 
partir de ahí dos relieves aparecían con fuerza: cómo contribuimos a esa justicia y los 
mitos que nos dirigen.

La composición de nuestro grupo era diversa; aunque común en las prácticas, qui-
zás no en los modos de su ejercicio. La mayoría eran músicos, músicas, profesores, 
técnicos, gestores y gestoras culturales, productoras, integrantes de cooperativas re-
lacionadas con el sector, de discográficas, producción y del plenario del BAM. Había 
tres personas que desde la perspectiva del público (Marta Bassols), la música (Hans 
Laguna) y los intermediarios (Javi Zarco) introducían el debate con el objetivo de re-
pensar la economía de la música en el marco de la economía social como una economía 
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que tiene un interés colectivo económico y social centrado en las personas, en la igual-
dad de oportunidades con formas de hacer participativas, con trabajos estables y de 
calidad que puedan conciliar con la vida personal.

Desde la perspectiva del público, los relieves principales que se iban marcando eran 
los de cómo consumimos música, cómo escuchamos música, cuáles son las prácticas 
que dañan la escena de la música, cómo podemos revisar nuestros hábitos que alimenta 
el modelo que se ha ido instaurando.

Desde la experiencia del músico, se expresaba la heterogeneidad de los músicos, 
contra el discurso hegemónico que busca unificar una realidad, temporalidad y espa-
cios. Lo cierto es que la escena de la música es muy diversa, en sus estilos, escenarios, 
comunidades y fuentes de ingresos. Diversos son también los niveles y los cambios 
entre el así llamado amateurismo y profesionalización, así como la realidad de muchas 
y muchos músicos que tienen una doble vida para poder sostener su práctica artística, 
precariedad del ámbito que tiene como tendencia que cada vez más son sólo las clases 
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sociales más privilegiadas que pueden dedicarse por completo a ella. En este sentido, 
un aspecto desde la perspectiva de la responsabilidad de los y las músicos en promover 
o proyectar una imagen de éxito, aunque lo que acumulen solo sea capital simbólico, 
porque ciertamente esas imágenes de éxito esconden unas condiciones de pauperiza-
ción laboral que no sostienen la infraestructura de la vida.

Desde el hacer de los intermediarios se esbozaba una ecología de lo que es un ma-
nager y sus funciones, así como de las otras figuras relacionadas como los promotores, 
agentes de zona, discográficas, productoras y editoriales. Trazando un paisaje de las di-
námicas habituales que articulan la industria de la música, al tiempo que desarrollando 
otros modos de hacer. La redistribución pasa en muchos casos por las relaciones que se 
pueden generar, por desarrollar otros circuitos con otros tipos de relaciones e impacto 
social y también con revisar nuestros hábitos legales.
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Desde luego este diálogo no transcurría en párrafos regulares, sino desde digresio-
nes, reacciones, reflexiones y derivas que resonaban fuerte entre quiénes estábamos 
allí, objetando también la creencia habitual de que el público es el receptor de pro-
ductos articulados. Desde ese murmullo que a veces se hacía ruido y otras palabra, la 
pregunta sobre qué podíamos entender por una economía justa iba adquiriendo mo-
dulaciones muy concretas, como por ejemplo: poder llegar a fin de mes, tener una dis-
tribución equitativa de repartición de lo que hay y una igualdad de acceso, pero sobre 
todo, tener la libertad material para poder decir no. Cuando puedes decir no es cuando 
puedes salir de la precariedad.

En términos de los múltiples recorridos que tuvieron lugar, algunas intensidades 
muy presentes eran la de revisar los discursos comunes, no sólo por las políticas del 
discurso sino porque nos creemos las historias que nos contamos. De hecho, las ideas 
falsas tienen efectos reales. En este sentido veíamos importante revisar nuestros dis-
cursos y creencias conceptuales, entre ellas, los mitos de lo colectivo y de los lugares 
simbólicos. En este sentido, aparecía con importancia el hecho de que la música es un 
mundo amplio, que muchas veces captura la ilusión de que los grandes festivales de 
música son toda la escena de la música, en circunstancias que es un estilo muy concreto, 
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por lo que es interesante hacer lugar a pensar que igual no sabemos tanto lo que pasa 
y esa opacidad es también un espacio a reivindicar. No se trata de fijar otras ideas de lo 
que se mueve, si acaso la cartografía imposible de los afectos, pero sobre todo la nece-
sidad de una imaginación política para abrir otro deseo y otro campo de los posibles.

La música tiene muchos cuerpos, desde luego el mundo en que vivimos no acoge a 
todos los cuerpos de la misma manera, por ello es tan importante multiplicar los mun-
dos, en donde muchos cuerpos tengan cabida. Para lo que es fundamental valorar el 
lugar que tienen las fiestas y los ritos en los cuerpos colectivos, la necesidad vital que és-
tos representan y el valor que tiene la música en la infraestructura de esos encuentros.

De ahí que la textura de los deseos estuviese fuertemente marcada por la urgencia 
de la renta básica universal e incondicional para poder tener la libertad material de 
decir que no. La reivindicación de los pequeños gestos y antes que idealizar situaciones 
compartir saberes y aprovechar los márgenes de lo existente. Cuando oía esto, recor-
daba aquello que tan certeramente ha formulado Bernard Stiegler cuando dice que 
cualquiera que tiene un saber hacer, sabe cómo des-automatizarlo. Y, probablemente, 
el deseo más intenso que expresaban los pliegues de nuestros cuerpos era el de encon-
trarnos. Tener más encuentros como este. Una economía para la escucha.
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COMPOSICIÓ:

El grup de debat està format per unes 20 persones, persones que componen, fan i es-
colten música, una representant d’una sala de concerts, un membre de l’Ateneu l’Har-
monia, un mànager d’una cantant independent, membres de l’assemblea Ojalá Estë mi 
bici, i algun representant d’alguna associació. Un 50% de dones i la mateixa proporció 
d’homes. Tothom s’ha presentat a l’inici, però el debat l’han portat entre unes deu-
dotze persones.

La conductora Maria Delgado condueix la sessió i l’acompanyen les tres ponents 
convidades que representen tres models d’organització de la música, un de més ‘clàs-
sic’, un de cooperatiu i un tercer de comunitari-associatiu. Alba Blasi és directora de 
comunicació de Canada Editorial, dedicada al management de grups; Anna Pantinat 
és artista escènica, membre del grup Pentina’t Lula i del segell cooperatiu Repetidor 
i professora de música; i Carla Alsina, activista feminista i cultural, ve com a membre 
de l’Ateneu La Base i coordinadora de l’Ateneu de 9 Barris. A la sala també hi havia 
el relator gràfic Pedro Strukelj, la relatora Mar Carrera i, en algun moment del debat, 
Jordi Oliveras.

Grup 2 
Com organitzem 
la música
Text: Mar Carrera | Dibuixos: Pedro Strukelj
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DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS:

El joc dels tòpics i les presentacions han durat quasi una hora i la resta del temps s’ha 
dedicat al debat. Els darrers deu minuts s’han abordat preguntes més concretes d’acció, 
sobre com enxarxar els projectes i iniciatives alternatives.

EL JOC DELS TÒPICS

En la roda de presentacions, els presents enfilen i desenfilen els tòpics. Resumim algu-
nes frases destacades que van sorgir, perquè van condicionar el debat posterior: com 
a gestora cultural m’he sentit culpable d’haver dit que els intermediaris s’emporten 
la pasta; s’ha de forçar un petit preu per als concerts perquè la gent doni valor a les 
coses; la cultura hauria de ser gratuïta; cal una política cultural pública però també 
pensament llibertari que faci saltar chispas; en el sector no s’ha de caure en un excessiu 
corporativisme musical, del lobby malo; encara que ja existeixi el dj algorítmic, sí que 
es continuen escoltant discos sencers; hi ha festivals independents i petits que estan 
en simbiosi amb les sales, no són oposats; com s’ensenya la música a l’escola? per què 
s’ensenya la clàssica i la flauta?; els músics amateurs no precaritzen els professionals, 
és el sistema el que precaritza.
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LA CRÒNICA DEL DEBAT:

Formes de fer i organitzar la música

Com comunitzar la cultura? Entre assaltar els cels del mainstream o crear formes d’or-
ganització comunitària, què hi ha?, pregunta inicialment la conductora. Es plantegen 
quatre formes: una empresa ‘clàssica’, una cooperativa d’artistes musicals, una d’asso-
ciativa i una de comunitària.

Xarxa de professionalització de la música i grups ‘sense complexos’

Alba Blasi, música i membre de Canada editorial. És un segell que porta 7 anys, primer 
com a discogràfica i ara fan management. A l’inici muntaven concerts en l’escena més 
propera i ajudaven a professionalitzar grups, però ara treballen també a l’estranger. 
Han comprovat com n’és d’important per als grups de tenir un equip de management. 
Encara que treballin a fora, consideren important tenir una comunitat propera. Pensen 
que està mal vista la professionalització de la música, però que és molt important crear 
una xarxa de professionalització. Les subvencions d’internacionalització [institucions 
públiques] els han ajudat, però insisteix que cal tenir una xarxa forta local per poder 
créixer. Blasi aposta perquè els grups no tinguin complexos a l’hora de dir que els va 
bé i que no s’ha de ser reticent a que entri una marca comercial (per exemple, si els 
demanen que es posin unes bambes Convers en un concert, s’ha de poder fer; i potser 
això després els dona finançament per poder-se comprar un equip).
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Fer els discos com ens surt del cony i finançament per quotes

Anna Pantinat, del segell Repetidor. Són una discogràfica, un segell cooperatiu format 
per artistes, músics i músiques que són socis. Tenen la filosofia del DIY (do it yourself). 
Van començar amb grups d’Igualada, Cuenca, Huesca, Barcelona. I ja tenen 31 projec-
tes en actiu i 72 treballs. Vol posar sobre la taula què significa l’èxit en la música: és 
tenir molt impacte mediàtic, vendre molts discos?; i això, quant dura?, i quin impacte té 
en la vida? (recomana veure els exemples de vides difícils al festival Inèdit). El seu mo-
del es basa en una comunitat d’amics, on impera l’autogestió i on es vol “seguir flipant 
amb la música” i fer els discos “com ens surt del cony”. Altres valors que tenen són el 
suport mutu o la independència. Pantinat exposa una altra forma de finançament dels 
artistes a partir de quotes dels propis membres. Com que no volen crear ni un deute ni 
una bombolla, no demanen subvencions. Com paguen els discos? Per quota dels artis-
tes (20 euros/mes) i altres opcions. I els artistes poden fer un àlbum cada dos anys. Els 
guia el compromís també cap als altres grups del segell: escolten els altres grups i fan 
xarxa. Acaba reivindicant també la tasca de professora de música, un front de batalla.
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Festes populars i diner públic per a l’àmbit reproductiu

Carla Alsina, de l’Ateneu de 9 Barris i de Poble Sec Feminista de l’Ateneu La Base. Al-
sina anuncia que l’Ateneu ja és més conegut i que se centrarà en la proposta de La Base. 
Arran de l’assemblea de barri del Poble Sec surt La Base com a espai per reivindicar les 
festes populars com a manera de “fer comunitat”, i d’allà sorgeix Poble Sec Feminista, 
d’un grup de dones que no acaben de trobar lloc i no viuen bé les formes ‘masculines’ 
de fer. El col·lectiu havia intentat treballar en un protocol per combatre les agressions 
masclistes, però no va ser fins que van guanyar un premi de l’Ajuntament de Barce-
lona (7.000 euros) que va augmentar la visibilitat i la legitimat. Com van interpretar 
aquells diners públics? Uns diners de tothom, pels quals no havien de retre compte, i 
no entraven en les lògiques de les subvencions, de la justificació i els “indicadors ultra-
productivistes”. Els indicadors mai tenen a veure amb l’experiència d’“estar juntes” (de 
la qual se’n pot derivar un concert, per exemple) o amb l’àmbit reproductiu. Eren un 
grup de dones, lesbianes i trans i van decidir que tothom, pel fet d’assistir a una reunió, 
cobraria deu euros l’hora, però que si a algú no li calia aquesta aportació, hi renunciaria. 
Només van acabar cobrant les persones que realment necessitaven aquella aportació 
per un cangur o pel fet d’haver renunciat a una feina per assistir a la reunió. Amb aquest 
funcionament, feien avançar la cultura, a partir de la cultura feminista.

Després de l’exposició d’aquests models d’organització, Maria Delgado va recordar 
la cita de l’entrevista que se li va fer a Tom Morello (del grup Rage Against de Machine) 
a Mondosonoro el 1999, on ell acusava als Fugazzi de ser homes de negocis i s’autorei-
vindicava com a activista cultural. Xoca la professionalització amb l’activisme cultural?
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Formes de d’organitzar la música i la relació amb el diner públic i el privat

Què és la professionalització? La resposta és múltiple i diversa: ser professional vol 
dir cobrar un sou i viure de la música, però també té a veure amb l’actitud, la qualitat, 
el compromís (el compromís amb allò que s’ha pactat). També s’afegeix que es pot ser 
professional sense cobrar per allò que fas. Tothom vol cobrar 2.000 euros, però allò 
important és no precaritzar els llocs de treball de l’ecosistema.

Una altra veu comenta que ser professional té a veure amb fer bona música i 
punt. I que l’actor central del món de la música són els músics. I afegeix un company 
que mentre els intermediaris guanyen diners, poques vegades els músics en guanyen. 
En un altre sentit, diverses persones comenten de la importància de visibilitzar tots 
els actors del sistema de la música. A vegades els músics no veuen més enllà d’ells 
mateixos, es queixa algú a l’auditori. Per exemple, es menciona la iniciativa del festival 
Lem, on el músic i el tècnic de so cobren el mateix.

El dilema llançat per Blasi de si un músic ha de posar-se o no unes bambes de marca 
per fer publicitat desperta reaccions. Una persona comenta que li sembla molt bé que la 
Beyoncé llanci un missatge transformador a la Superbowl, sempre i quan allò que hi ha 
darrere de la Superbowl [estructures, llocs de treball] siguin també transformadors. “Jo 
em posaria Convers si tothom estigués ben pagat i tractat”, comenta. Reclama doncs, 
clàusules ètiques. La decisió de publicitar o no una marca evidencia unes dinàmi-
ques del sistema del negoci, i això s’ha de tenir en compte, comenta una altra persona.
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Una altra veu, agafant el fil de l’entrevista a Mondosonoro, presenta críticament la 
mirada de Tom Morello: ell només cobrava, diu, i no feia res més, li era igual la preca-
rització del sistema de la música; així, acabava sent ell el principal home de negocis. La 
idea de l’èxit com a sinònim d’excloure o sotmetre algú altre es presenta com a idea 
problemàtica.

La visibilització dels artistes es presenta com un altre tema. Si ets una artista 
independent, has de poder arribar a més gent, més gent ha de conèixer el teu treball. 
Com fer-ho, es pregunta una persona durant el debat. Per l’assemblea Ojalá esté 
mi bici, presents al debat, el tema clau no és ser visibles. Han fet 278 concerts, porten 
13 anys junts i han aconseguit que ningú parli d’ells. Però això no els amoïna. La ma-
teixa persona d’aquest col·lectiu critica el fet que el capitalisme hagi creat un tipus de 
música (referint-se al mainstream) pensada per agradar a molta gent que no li agrada 
la música en realitat. Alhora, dubta de si l’etiqueta ser independent en la música és 
sinònim d’allunyar-se realment de les dinàmiques capitalistes.

A l’hora de parlar de formes d’organització, una representant d’una cooperativa re-
corda que el fet de tenir una empresa no implica necessàriament treure lucre i explotar.

Es comparteix, en un sector del grup de debat, que les discogràfiques són com un 
banc; en canvi, es defensa des d’un altre que es pot negociar amb elles, que es pot anar 
amb advocats i controlar els contractes per evitar que hi hagi ingerències. Una disco-
gràfica és una font de finançament i màrqueting, es defensa.

La conductora, la Maria Delgado, posa sobre la taula la manca de legitimació o de 
crèdit que es dóna a molts grups. Sovint no es pren seriosament les altres formes 
organitzatives que surten del model de negoci convencional, que surten de la indús-
tria. Però eines com ara un premi o altres eines de reconeixement contribueixen 
a la legitimació.

Una persona lamenta que a Europa s’hagin perdut les estructures dels treballadors 
o sindicats i s’hagi apostat per les indústries del coneixement. En les empreses culturals 
torna l’amiguisme, tornen els contactes, els masclismes. Són aquestes empreses les que 
més han patit durant la pandèmia? Doncs és perquè són les que estaven pitjor abans de 
la pandèmia, conclou la mateixa veu.

S’insisteix, des d’un àmbit del grup, en les dificultats que es troben les persones 
que es dediquen a fer música. Per exemple, es critica que les sales es queden molt de 
marge. Hi ha espais però que es mouen pels vincles, que són accessibles i, com recorda 
una representant de sales, n’hi ha que es queden molt poc marge. A l’hora de parlar 
de festivals, una persona es queixa que l’Institut de Cultura de Barcelona doni grans 
quantitats a festivals com el MIT o el Primavera Sound però no es fiscalitzi prou els 
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drets laborals d’aquests espais. La mateixa veu defensa que les administracions 
siguin intervencionistes des del punt de vista polític i econòmic per evitar abusos 
laborals. En una línia similar, una altra persona reclama que l’administració eviti la 
precarització en aquests espais i que no només analitzi els impactes dels esdeveniments 
culturals des de l’òptica econòmica o de quantitat de gent assistent, sinó també des de 
la mirada democràtica o comunitària.

També en la línia de la relació amb les administracions, es lamenta que les instituci-
ons respectin els grups grans, però no els col·lectius més petits, que defensen la cultura, 
que fan música com a projecte comunitari.

Una altra persona que organitza concerts de barri assenyala que falta una major 
organització entre els músics; fins fa res hi havia pocs sindicats. Aquest fet s’atri-
bueix a la precarització, que condueix a la manca d’organització. Però hi ha llum, amb 
exemples com ara l’assemblea de músics abans citada o festivals petits. Són gestos de 
cultura més transversal, no piramidal, i que representen alternatives amb un altre 
tipus de gestió.

Fent una recapitulació del debat, s’han parlat dels punts forts i febles dels tres-qua-
tre models presentats, i d’alguns de nous (de l’àmbit comunitari, assembleari i auto 
organitzat), s’ha discutit sobre què vol dir ser professional i quina idea d’èxit imposa 
el capitalisme, s’ha denunciat la precarització dels músics i la relació d’aquest àmbit 
amb el diner públic (problematització de les subvencions a grans festivals, encert dels 
premis que donen legitimitat) i amb el dinar privat (entrar a promocionar una marca 
respon a les dinàmiques capitalistes).

DESITJOS I CONCRECIONS

El debat havia de conduir a un estadi de concreció final, on projectar desitjos i pro-
postes concretes d’acció. La conductora, veient que s’exhaureix el temps, llança una 
pregunta directa: Com enxarxar iniciatives que promoguin altres formes d’organitzar 
la música? I com arribar a més gent?

S’apunta que la comunicació ha de ser clau. Una altra veu respon que potser caldria 
fomentar les iniciatives a nivell de barri, de pobles, de ciutats, de propostes ‘micro’; 
perquè si es pensa en el nivell d’allò macro’ el focus se’ns en va. Es conclou que cal con-
tinuar visibilitzant les formes alternatives d’organitzar la música.

La jornada Comunitzar la música, a la tarda, seguirà amb un espai per enfortir i 
articular les iniciatives que d’una forma alternativa estan fent, organitzant, escoltant o 
gaudint de la música.
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Grupo 3
Formes de fer i 
escoltar música
Text: Nando Cruz | Dibuixos: Conxita Herrero 

El sentit comú és un impuls poc valorat, però la trentena de persones que es va aplegar 
per parlar a la planta baixa de l’Ateneu L’Harmonia va decidir ràpidament traslladar 
la reunió a l’exterior. Pur sentit comú. Les possibilitats de contagi són menors a l’aire 
lliure i, a més, feia un sol esplèndid. Va ser una manera intuïtiva d’interioritzar la sen-
tència amb la qual l’Edi Pou, conductor de la trobada, volia marcar el clima anímic de la 
conversa: “Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”. I tot i que alguns participants 
van confessar obertament sentir-se deprimits pel moment que ens està tocant viure, el 

fantasma de la pandèmia i el confina-
ment va quedar força aparcat durant 
una bona estona.

Perquè, sí: aquell matí de dissabte 
vam passar una bona estona.

Uns van preferir posar-se al sol. 
D’altres, a l’ombra. I mentre la terra 
girava sobre el seu eix i el sol anava 
escampant-se pel ciment, tothom va 
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haver de decidir, cadascú quan li va arribar el moment, si es mantenia ferm en el seu 
lloc o si canviava de posició, si es tapava amb més roba o si se’n treia, si movia la cadira 
uns metres a l’esquerra o si, directament, s’aixecava i caminava a la recerca d’una tem-
peratura més confortable. I en aquest joc de quedar-se clavat o maniobrar es va anar 
desenvolupant, també, el joc de tòpics amb el qual ens vam entretenir força. Els tòpics 
ja ho tenen això: n’hi ha que et paralitzen i n’hi ha que t’empenyen a reconsiderar la 
teva posició. O, fins i tot, a canviar de lloc.

Un tòpic deia: “La música no existiria sense patrocinis ni subvencions”. I la Carla 
va reblar: “Ni la sanitat, ni les carreteres, ni Bankia...”. “Ni les indústries càrniques”, es 
va sentir de fons. “Si no tens visibilitat no ets ningú”, assegurava un altre tòpic. “Algú 
em pot explicar què és tenir visibilitat?”, va interrompre la Sarah. (El concepte de la 
visibilitat, omnipresent en el món de la música des que existeix internet, apareixeria 
sovint al llarg del matí). “La gent que no paga per la música no li dona valor”, va ser 
un dels tòpics més incomodants. Fins que el Xavi va esclatar: “Perquè hem perdut el 
referent de robar als rics!”.

En aquest cercle obert i en constant moviment, hi havia activistes de l’escolta i ac-
tivistes contra les desigualtats socials, amics de l’òpera i amigues del soroll com a me-
canisme alliberador i de resistència, veïns de Sant Andreu i radiofonistes del Carmel, 
melòmans de La Garriga i de L’Hospitalet, professores i guerrillers, indies i hackers, 
accents mexicans i accents italians. I, també, les tres persones que, exposant les seves 

experiències vitals i professionals qüesti-
onant les formes de fer i escoltar música, 
van activar la conversa: l’Adriano Galante 
(integrant del grup Seward i del Sindi-
cat de Músics Activistes de Catalunya), 
l’Ikram Bouloum (discjockey, productora 
i artista pluridisciplinari) i el Dani Cantó 
(fotògraf, empresari discogràfic i progra-
mador de concerts).

Els temps de la música

El concepte temps va marcar els primers 
minuts de conversa. La carrera d’un grup 
com Seward, que busca altres formes 
de fer i presentar la seva música, altres 
estratègies per trencar les dinàmiques 
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enverinades de la industria de l’entreteniment, es basa justament en la capacitat dels 
seus músics de persistir en el temps. Però, quin és el temps raonable de la música? Quan 
temps dura un grup? Quantes hores ets músic al llarg del dia? Pots tocar la mateixa 
cançó durant 15 anys? Hem interioritzat conceptes com caducitat i temps perdut que 
potser són impropis de la música. I aquí és on l’Adriano va llençar una idea ambiciosa 
però gens abstracta que ens convida, en el fons, a trencar aquests compartiments sepa-
rats que sembla que són la música, d’una banda, i la vida, d’una altra. Ho va fer convi-
dant-nos a qüestionar la manera com gestionem el temps en la música, convidant-nos 
a revertir inèrcies i a preguntar-nos, per exemple, com podríem fer que l’experiència 
musical no fos només el moment del concert; com els músics podrien reimaginar els 
seus hàbits durant les gires.

Un replantejament d’aquestes dimensions altera completament la manera com or-
ganitzem la música i com ens organitzem al voltant de la música. D’alguna manera, la 
música en viu, el concert, deixaria de ser un parèntesi enmig del nostre dia a dia per 
abraçar-lo tot. També, probablement, acabaria alterant la manera com els espectadors 
entenem i gaudim avui dia del fet musical.

Els espais de la música

El temps, aquest temps de pausa que ens 
hem vist obligats a viure, aquesta aturada 
cultural, ens ha de servir per recapitular i 
ser més conscients que mai de tot el que 
existia abans que arribés la pandèmia: 
de les incomptables propostes que bate-
guen en el subsòl de les nostres ciutats i 
de les quals potser no teníem constància. 
Per aquí va anar la intervenció de l’Ikram. 
La seva, per tant, va ser una reflexió sobre 
l’espai: els espais que estan proposant al-
tres polítiques culturals, espais que, no pel 
fet de ser invisibles, deixen d’existir. Es-
pais que, en un moment de paràlisi cultu-
ral, encara són més invisibles, però sense 
els quals no podem construir noves nar-
ratives de la nostra ciutat. Narratives de 
fets que succeeixen lluny dels grans focus. 
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Narratives protagonitzades per noves generacions, també invisibilitzades i fins i tot 
estigmatitzades, que ja estan posant en pràctica algunes d’aquestes noves formes de 
fer i escoltar música.

El Pumarejo, Jokko, Maricas Maricas, Rizoma, Zen 55, Spanish Mafia, La Cangri… 
Són desenes i desenes de noms. Sovint, espais físics; aquests espais de trobada que en 
un moment d’aturada social i virtualitat reforçada trobem encara més en falta. Com 
els reconeixem? Com els quantifiquem? Com els interconnectem? Com cartografiem 
aquest mapa d’efectes sonors que la nostra mirada sovint no detecta? Com pot ser que 
encara no ens coneguem? Com podem visibilitzar-los? Com podem fidelitzar-los? Què 
podem aprendre’n? Quants quedaran quan la pandèmia hagi passat? Com podríem 
garantir la seva subsistència… que al cap i a la fi és la subsistència cultural de tota la 
societat?

La visibilitat de la música

El terme visibilitat, amb totes les seves 
conjugacions possibles, va ser el gran pro-
tagonista de la trobada. Més, fins i tot, en 
la intervenció del Dani Cantó. Ell va par-
lar del Cuarentena Fest, un festival virtual 
gràcies al qual un grapat de joves artistes 
va trobar un aparador virtual per mostrar 
la seva música durant les primeres set-
manes de confinament. També va parlar 
d’Spotify, plataforma que ofereix finestres 
d’oportunitats a canvi de l’obra, que re-
munera l’artista amb pagaments irrisoris, 
que jerarquitza la presència de les cançons 
a la xarxa mitjançant un algoritme que és 
qualsevol cosa menys equitatiu. La robo-
tització de l’accés a la música ha alterat per 
complet la forma d’accedir-hi i gaudir-la.

I mentre uns assimilen les regles i 
busquen la manera de millorar el bene-
fici propi i d’altres aposten per platafor-
mes més justes, la pregunta de l’inici de 
la trobada seguia en l’aire. Què és tenir 
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visibilitat? O, més ben dit: quin benefici 
real aporta aquesta visibilitat? La visibili-
tat és un premi en si mateix? Una energia 
que garanteix un tresor futur? Els dubtes 
convidaven, aquest cop, a qüestionar tot 
el sistema que sosté la distribució musical 
actual. Un sistema que sota la seva apa-
rença oberta i democràtica és un embut 
que fomenta un discurs cultural únic, va 
assegurar un dels participants de la tro-
bada. Un d’aquella trentena que van seure 
al sol o l’ombra aquell matí de dissabte 
i que, com la resta, no va marxar abans 
d’hora perquè tot el que s’hi deia l’interes-
sava profundament.

El temps s’exhauria quan el Sergi va 
proposar substituir el terme visibilitzar 
per un altre: connectar. És aquesta altra 
energia difícilment quantificable, nua de 
likes i xifres de visualitzacions, la que mi-
llor explica perquè la música té l’impacte 
que té en les nostres vides; la intensitat 
amb què connectem amb ella, la manera 
com ens permet establir vincles amb d’al-
tres, els cercles concèntrics que genera. La 
Laura va plantejar si aquest terme de visi-
bilitat és el més idoni per referir-nos a una 
matèria eminentment invisible com la mú-
sica. Per pensar-hi. I el Víctor en va deixar 
anar una altra: també cal plantejar-se de 
què parlem avui quan parlem de música: 
ens referim a una màquina que alimenta 
economies especulatives o a una eina que 
ens permet conèixer-nos i cuidar-nos?

La resposta a moltes d’aquestes pre-
guntes la teníem davant dels nassos. En 
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un dels moments més complicats que hem viscut com a societat, una gentada s’havia 
reunit un dissabte al matí per xerrar i escoltar, per compartir dubtes i certeses. Quina 
visibilitat va tenir aquest acte? Quants retuits a tuiter, likes a facebook, posts a Insta-
gram i reproduccions a youtube? I d’altra banda, amb quina intensitat va connectar 
la gent que hi va participar? Quantes coneixences es van produir? En què derivaran? 
Quantes espurnes microscòpiques van saltar als cervells mentre contraposàvem refle-
xions alienes amb les nostres idees? Com quantifiquem tota l’energia que es va generar 
aquell dia? Com l’emmagatzemem? Com la canalitzem? Com la reconduïm? I com l’es-
campem de nou?

Resumint moltíssim l’expressió de tantíssimes mirades que treien el nas per sobre 
de les mascaretes, la pregunta potser només era una: quan quedem?
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