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17 clips per a aquest estiu
Una tria de videoclips refrescants

Joan Rovira | Pianpli Foto

Hi ha moltes candidates a cançó de l'estiu, tot i que els lectors Enderrock.cat
d'
van decidir que ho
fos "Ballar descalç" de l'ebrenc Joan Rovira. El seu clip té alguns dels elements clau per a una
vetllada estiuenca perfecta: música en directe, amics i mar.
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=bibdpDQ_RCQ
Una de les cançons que més sonaran i giraran per les places dels Països Catalans és "Una lluna
a l'aigua" de Txarango, que també té una festiva versió audiovisual:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BeH2eH9iPw4
Però de videoclips perfectes per refrescar-nos l'estiu n'hi ha un bon grapat. Menorca és l'illa
homenatjada a "Conec un lloc", el nou clip de les Sommeliers:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=QPM4FbioOTw
Però l'illa és recurrent: els menorquins Pèl de Gall també parlen de casa seva a "Sa cançó de
s'estiu".
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=7wd7Xl8OIRk
"Comença l'estiu!" de Dàmaris Gelabert serà una de les cançons que més ressonaran entre els que
viatgin amb cotxe (i en família) de vacances:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=d3NWWRsgO3k
Amb un ritme més tranquil, "Vestida de nit" de Sílvia Pérez Cruz també és una cançó perfecta per
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a una nit estiuenca sota el cel estrellat.
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=bUB9_3KmXcA
Gertrudis marxen a la platja per presentar un remullat clip del tema "Torno cap a casa", en una
versió amb un nou remix fet per Mark Dasousa:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Zyal3qirpGc
Jokb amb el seu "Surt el sol" també presenten un clip candidat a ser el d'aquests mesos de
calor:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Bt7t-zQoT9c
Per la seva banda, Marga Rotger encara l'estiu amb una molt ballable "Utopia":
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Rae-BUCHVbs
La Puça també se sumen a refrescar amb música els mesos de la calor, i ho fan amb una gran
festa, "La vida en colors":
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BeLQ2s8pezA
Enregistrat en directe, el nou clip de Manel de la cançó "Jo competeixo" és un bon reflex dels que
aprofiten l'estiu per anar de festival en festival:
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rs9a36z_BlU
També gravat en directe tenim el clip de "Casablanca", la cançó més ballable del darrer disc de
Mire Vives i Borja Penalba:
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=I1_9HlJloKw
Pescant arriben Somboits amb aquest marítim "Desafiant":
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=vqSd_69r_Mc
La nit de "Sant Joan" és l'excusa de Xakras per fer-nos reviure els amors d'estiu en aquest
videoclip oficial vora el mar:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=1HBTv_9d1NE
Pepet i Marieta també ens convida a ballar amb "Més lluny de les estrelles":
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=iiCI_QXK40I
I amb el mar d'Empúries com a gran protagonista, Gemma Humet ens encomana un "Crida'm":
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=iAiSsAy1kww
Estiu, hivern, primavera o tardor, acabem la tria amb un atemporal però refrescant "Atlantis" de
Joan Miquel Oliver:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=7BVOYcNd4gY
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