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Arriba el primer rap que s'alça
contra els fets de l'1 d'octubre
El col·lectiu La Perrera, format per 10 MC, publica el vídeo del rap "CLV", cantat
en català, castellà, romanès, portuguès i basc

El raper Soler és un dels que col·labora en el vídeo de «CLV»

Els fets de l'1 d'octubre encara són a la retina de molts. Els músics no estan exempts de tot el
que va passar i ja hem anat veient petites mostres en forma de cançons que clamen per la
retirada de l'article 155, l'alliberament dels líders polítics i socials i la restitució del govern legítim.
L'última cançó que ho fa és una convergència de forces vinguda del món del rap.
El col·lectiu La Perrera, format per 10 MC d'orígens diversos (Willy Balart, Ac1, Lo Guerra,
Perro Sucio, Soler, Ranto, Cerberus, Bele, Elgosdeluri i Ruthless), ja feia setmanes que tenia
al cap fer un vídeo per denunciar tot el que està passant, per això aquest dilluns ha sortit a la llum
"CLV". Aquest rap cantat en cinc idiomes és un manifest que vol "plasmar el dolor que els ha
generat la repressió exercida en forma d'una brutal violència policial que va patir un poble sencer,
el nostre poble, l'1 d'octubre, repressió que denunciem profundament", tal com comparteixen a les
seves xarxes.
La majoria del rap està cantat en català, però alguns dels participants hi afegeixen el romanès, el
portuguès o el basc, amb tres MC de Romania, el Brasil i el País Basc. La realització del vídeo ha
anat a càrrec de Jordi Font i Isma Montañez, i s'hi poden veure paisatges tan enfrontats com els
de la platja de la Barceloneta i el Collsacabra. La producció ha anat a càrrec de Ranto, i els
escratxos (punxar els discos) i la mescla, de XmaMan.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=6GqpfC9CzzA
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