
música 
al carrer
L’exposició MÚSICA AL 
CARRER és un exercici 
expositiu que reuneix la mirada 
sobre aquesta temàtica de 
fotògrafs “en construcció” que 
durant unes setmanes han fet 
de la música i el carrer una 
excusa per aturar-se a pensar i 
representar aquesta dimensió de 
la ciutat a través de fotografies 
d’instantànies.
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El carrer és l’espai públic per excel·lència. En una ciutat malmesa 
per la crisi, el carrer s’ha convertit alhora en espai d’expressió de 
la desigualtat i la incertesa i en plataforma de construcció de nous 
desitjos i imaginaris. 

Si existeix una producció cultural capaç d’harmonitzar aquesta 
polaritat de la vida urbana contemporània, és la música. La 
música al carrer és una pràctica urbana molt antiga instituïda 
en moviment artístic consolidat a la dècada dels 70.  Els músics 
de carrer reconstrueixen el sentit de la ciutat obligant-nos a 
reflexionar sobre la inadequació dels equipaments culturals, la 
conveniència de dinamitzar la relació entre el centre i la perifèria 
i la necessitat d’afavorir una circulació del coneixement més 
transversal (Roulleau-Berger, 2004). Adreçant-se a un públic 
divers, enriqueixen la capacitat transformadora de l’espai públic 
complementant la funció dels espais culturals tancats i d’accés 
limitat.

L’exposició MÚSICA AL CARRER és un exercici expositiu que 
reuneix la mirada sobre aquesta temàtica de fotògrafs “en 
construcció” que durant unes setmanes han fet de la música i el 
carrer una excusa per aturar-se a pensar i representar aquesta 
dimensió de la ciutat a través de fotografies instantànies. 

La calle es el espacio público por excelencia. En una ciudad 
dañada por la crisis, la calle se ha convertido a la vez en espacio 
de expresión de la desigualdad y la incertidumbre y en plataforma 
de construcción de nuevos deseos e imaginarios.

Si existe una producción cultural capaz de armonizar esta 
polaridad de la vida urbana contemporánea, es la música. 
La música en la calle es una práctica urbana muy antigua 
instituida en movimiento artístico consolidado en la década de 
los 70. Los músicos de la calle reconstruyen el sentido de la 
ciudad obligándonos a reflexionar sobre la inadecuación de las 
instituciones culturales, la conveniencia de dinamizar la relación 
entre el centro y la periferia y la necesidad de favorecer una 
circulación del conocimiento más transversal (Roulleau-Berger, 
2004). Dirigiéndose a un público diverso, enriquecen la capacidad 
transformadora del espacio público complementando la función de 
los espacios culturales cerrados y de acceso limitado.

La exposición MÚSICA EN LA CALLE es un ejercicio expositivo 
que reúne la mirada sobre esta temática de fotógrafos “en 
construcción” que durante unas semanas han hecho de la música 
y la calle una excusa para pararse a pensar y representar esta 
dimensión de la ciudad a través de fotografías instantáneas.
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