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Nota de premsa 
 

NOU CICLE D’ARTS EN VIU ONLINE 
DISSABTE MACBA gràcies a Uniqlo 

 

 
 

DISTÀNCIES A FI DE MES 
ASSAJOS SONORS A DISTÀNCIA 

 

     
 

*Els concerts s’emetran online a la pàgina Youtube del MACBA 
** Online i en viu simultàniament a la Capella MACBA amb aforament reduït  

quan les autoritats sanitàries ho permetin, 
 

 

  

• Dissabte 30 de maig Rebe i Chico Blanco 
 
Una finestra a la intimitat de dos dels creadors més representatius de la nova 
escena «dormitori». Sensibilitat al ritme de músiques tan diverses com la cançó 
lleugera o el trap house. 

 

• Dissabte 27 de juny Ikram Bouloum  
Presenta: Sense of time and discrepancy: An experimental oda for a new center 

 
La xarxa com a font de col·laboració, com a lloc d’unió d’artistes en l’espai 
virtual. Una experiència en què l’artista és catalitzadora d’energies i sons 
diversos. 

 

• Dissabte 25 de juliol Jessica Boston & Desert  
This Feeling Is You 

 

Un experiment de meditació col·lectiva a partir de la posada en escena, física i 
virtual, de la feina de l’artista londinenca i el duo d’electrònica barceloní. 
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 Distàncies a fi de mes explora les noves formes de contacte en la 
distància, en un cicle de performance musical l’últim dissabte de cada mes 
durant el maig, juny i juliol. Les diferents actuacions s’adaptaran i intentaran 
resoldre la proximitat i/o distància de cadascuna de les fases de la desescalada 
del confinament. 
 
Distàncies és un cicle mutable, d’experimentació, en el qual els artistes 
convidats –rebe, Chico Blanco, Ikram Bouloum, Jessica Boston i Desert– 
desafiaran el format físic del concert, presentant models mixtos en què 
l’element digital no és una alternativa, sinó que cadascuna de les propostes l’ha 
integrat en la seva mateixa concepció, alhora que els allibera de les limitacions 
de les parets del museu. 
 
El cicle arrenca el dissabte 30 de maig amb rebe i Chico Blanco, dues de 
les figures més rellevants del que s’ha batejat com a «bedroom producer», 
artistes amb un món que sorgeix des dels límits de la seva habitació, on 
componen, produeixen i distribueixen la seva pròpia música. Visitarem 
l’habitació de la jove productora madrilenya rebe, que amb tan sols 23 anys ha 
creat un univers especial, una intimitat digital que funciona com a finestra per a 
les seves creacions, una mena de Björk interpretant Jeanette. En un altre punt 
geogràfic, Granada, l’artista Pablo Cobo, conegut com a Chico Blanco, és un 
dels referents de la nova escena urbana, amb una barreja de trap i ritmes del 
house i l’electrònica. Totes dues figures són clau per entendre una nova 
constel·lació de creació des de l’interior de quatre parets. 
 
La segona sessió, el dissabte 27 de juny, tindrà com a nucli Ikram Bouloum. 
Experimentadora del so, ja al museu però encara sense públic in situ, Bouloum 
actuarà com a força centrípeta, parallamps hiperconnectat a una sèrie d’artistes 
que convergiran en el pla virtual i barrejaran les seves contribucions. Una peça 
que analitzarà la repetició per buscar-hi patrons familiars, donant protagonisme 
a la mescla, la veu i la identitat. 
 
El cicle es tancarà el dissabte 25 de juliol amb un concert a càrrec de la 
hipnoartista Jessica Boston i els músics Desert. Els artistes buscaran una 
connexió a un nivell superior, una sessió d’hipnosi que permeti potenciar 
paraula, música i sensacions. Consistirà en una posada en escena del seu 
treball més recent, This Feeling Is You, una mena de tractat de paisatges 
mentals metafòrics on s’apleguen l’ambient, l’spoken word, la meditació i el rap. 
Si les autoritats sanitàries ho permeten, aquest concert tindrà lloc al museu per 
a un aforament limitat, i alhora es produirà online. 
 
 

Comissariat per Dani Cantó 
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Programa 

 

 
Dissabte 30 de maig 
Rebe i Chico Blanco 
 

     
 
Una finestra a la intimitat de dos dels creadors més representatius de la nova 
escena «dormitori». Sensibilitat al ritme de músiques tan diverses com la cançó 
lleugera o el trap house. 
 
El cicle Distàncies a fi de mes arrenca el dissabte 30 de maig amb rebe i 
Chico Blanco. Aquestes dues figures són clau per entendre una nova 
constel·lació de creació des de l’interior de quatre parets. Amb tan sols 23 
anys, rebe ha creat un univers especial, una intimitat digital que funciona com a 
finestra per a les seves creacions, una mena de Björk interpretant Jeanette. 
Chico Blanco és un dels referents de la nova escena urbana, amb una barreja 
de trap i ritmes del house i l’electrònica. 
 
Rebe 
 
Rere el projecte rebe hi ha la productora madrilenya Rebeca Díaz, de tot just 23 anys, 
una artista capaç de dibuixar un univers nou i particular on l’amor i la intimitat es 
projecten com una finestra cap a l’exterior. Un món que aconsegueix plasmar en una 
complexa creació artística en la qual interpreta, produeix i dirigeix els seus propis 
videoclips. Propera i misteriosa, fràgil i empoderada, s’ha convertit en una de les 
artistes del moment amb treballs com el seu EP més recent, Recuerdos un poco antes 
y un poco después de conocer a 1 xico (el mío) (Snap! Clap! Club / Jeanne D’Arc, 
2020), en què l’exploració de microsons permet comparacions amb Björk, Jeanette o 
Anna D. 

 
https://soundcloud.com/rebe-rebe-rebe 

 
Chico Blanco 
 
Rere Chico Blanco hi ha el productor granadí Pablo Cobo, que combina les seves 
influències urbanes amb la música electrònica. House, eurodance o UK garage formen 
part d’un so que, després de sentir-lo, et deixa la sensació de trobar-te davant d’una 
cosa totalment nova. Com a DJ al costat de 8kitoo, mesclen tota mena de música de 
ball sense prejudicis al seu club MAREO, impossible de catalogar en un sol gènere de 

https://soundcloud.com/rebe-rebe-rebe
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l’electrònica. Sempre buscant la innovació, el seu so avança a mesura que passa el 
temps i canvien les seves influències. Des de l’optimisme, les seves lletres reflecteixen 
l’esperit d’una generació que només vol ballar sota els llums de discoteca com una 
fugida d’aquest món distòpic que ens envolta. Realitat i melodies pop amb l’energia de 
la música dance i una actitud despreocupada. 

 
https://open.spotify.com/artist/7xLtt3vnhKGANQKpsaIMVa 
 
Lloc: Online. Horari: 19.30 h Entrada: Gratuït. 

 
Dissabte 27 de juny 
Ikram Bouloum 
Presenta: Sense of time and discrepancy:  An experimental oda for a new center 
 

 
 

La xarxa com a font de col·laboració, com a lloc d’unió d’artistes en l’espai 
virtual. Una experiència en què l’artista és catalitzadora d’energies i sons 
diversos. 
 
La segona sessió del cicle Distàncies a fi de mes serà el dissabte 27 de 
juny i tindrà com a nucli Ikram Bouloum. Productora i dj, les seves sessions 
es conceben com una forma de narrativa, una amalgama de sons 
contemporanis difícils d’encasellar (gqom, tarratxo, reggaeton, dembow, bass, 
electròniques més experimentals...) 
 
Ikram Bouloum és una força d’impulsió artística en moltes direccions. Creadora 
polifacètica, és dj, productora i part activa de col·lectius de la ciutat com Zen 55 o 
Contagios. Les seves sessions es conceben com una forma de narrativa, un tipus de 
literatura que configura un espai polifònic on moltes veus són representades alhora. 
Una amalgama de sons contemporanis difícils d’encasellar en què es donen la mà les 
noves estètiques de club, el gqom, el tarratxo, el reggaeton, el dembow, passant 
també pel bass més global i les electròniques més experimentals i de la diàspora. 

 
https://soundcloud.com/ikrambouloum 
 
Lloc: Online. Horari: 19.30 h  Entrada: Gratuït. 
 

 

 
 
 

https://open.spotify.com/artist/7xLtt3vnhKGANQKpsaIMVa
https://soundcloud.com/ikrambouloum
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Dissabte 25 de juliol 
Jessica Boston & Desert  
This Feeling Is You 

 

    
 
Un experiment de meditació col·lectiva a partir de la posada en escena, física i 
virtual, de la feina de l’artista londinenca i el duo d’electrònica barceloní. 
 

Distàncies a fi de mes es tancarà el dissabte el 25 de juliol amb la 
hipnoartista Jessica Boston i els músics Desert. Els artistes buscaran una 
connexió a un nivell superior, una sessió d’hipnosi que permeti potenciar 
paraula, música i sensacions. 
 
Llançat durant el confinament, This Feeling Is You (Passat Continu, 2020) és el disc 
fruit de la col·laboració de l’artista resident a Londres Jessica Boston i el duo barceloní 
Desert. Una xarxa en la qual les paraules de Boston s’entrellacen amb la subtil 
electrònica ambient, en un exercici d’hipnosi estructurat al llarg de set cançons que 
recorda els treballs de Laurie Anderson o Holly Herndon. Un camí metafòric on es 
treballen diversos estats de la ment i la meditació i una peça única en què diferents 
pràctiques espirituals es donen la mà amb l’spoken word o els fonaments del rap. Una 
experiència més enllà de les distàncies, capaç d’unir els oients en un estat de 
meditació. 

 
Desert és el projecte artístic de Cristina Checa (productora, compositora, vocalista i 
enginyera) i Eloi Caballé (productor, compositor i dissenyador de so). Quan s’ajunten 
dos talents i universos com els seus acostuma a sortir-ne una cosa nova i difícil 
d’etiquetar, i alhora (o precisament per això), una cosa permeable a multitud de 
gèneres. Melancolia, pop sintetitzat, beats exactes, arranjaments hipnòtics i melodies 
captivadores recorren els seus treballs Envalira (Buenritmo, 2014), Sense Likes 
(Cascine, 2017) o Sense (La Castanya, 2018). A This Feeling Is You, però, tots dos es 
col·loquen en segon pla, deixant que la seva música acomboï els salms de Jessica 
Boston, a qui van conèixer durant l’estada que va fer aquesta artista a Barcelona. Un 
treball de connexió a un altre nivell, sintètic però natural, fruit d’una perfecta 
sincronització entre música, paraules i personalitats. 

 
https://passatcontinu.bandcamp.com/album/this-feeling-is-you  
http://www.desertgrup.com/  
 
Lloc: Online i a la Capella MACBA amb aforament reduït si les autoritats sanitàries ho 
permeten.  Horari: 19.30 h. Entrada: Gratuït  

 
 
 

 

https://passatcontinu.bandcamp.com/album/this-feeling-is-you
http://www.desertgrup.com/
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Tota la informació aquí: 

 

DISTÀNCIES A FI DE MES 
 

 

contacte: macba@macba.cat  Tel. 93 4813368 
 

 

Dissabtes MACBA gratuïts gràcies a 

 
 

 

 

 

 
PREMSA MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 

 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/distancies-fi-mes
mailto:macba@macba.cat

