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Eufòria al Tibidabo, el gran moment
de Joan Dausà en videoclip
Estrenem el videoclip en directe de "La gran eufòria", gravat durant el concert de
presentació al Tibidabo

Joan Dausà | Michal Novak

'S'acaben els dies que despertàvem/ temptats de deixar-ho estar,/ és com si tot tornés a lloc...',
canta Joan Dausà -i tot el seu públic incondicional amb ell- a "La gran eufòria". Aquesta cançó ha
estat l'escollida per posar la banda sonora al vídeo en directe que estrenem avui a Enderrock.cat.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rNmRMj-aiCg
Les del Tibidabo no són unes imatges qualssevol, aquella nit va ser inoblidable per a tots els que
van tenir la sort de viure-la. I és que va iniciar un idil·li amb el públic que ha portat el
santfeliuenc a haver parit un dels discos més venuts en català de l'any durant les sis primeres
setmanes des del seu llançament, que va ser el 13 d'abril. I no ho diem nosaltres, aquestes dades
provenen de l'AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals), l'entitat que elabora la llista
dels àlbums més venuts de la setmana a escala estatal.
Dausà porta una temporada en què totes li ponen, i en pot estar més que content. No només s'ha
de valorar de l'artista el fet d'haver pogut arrencar amb dos concerts amb les entrades
exhaurides, com van ser el de l'Strenes de Girona i el del Tibidabo, sinó que la bona ratxa segueix
aquest estiu.
En els propers mesos de calor estival Joan Dausà visitarà els principals festivals del país,
properament actuarà al Cruïlla Barcelona, a Cap Roig, al Sons del Món, al Vi and Music, a l'Anòlia, al
Festival Jardins de Terramar de Sitges i a l'ETC de Tarragona. A més, el músic també visitarà
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les Illes amb actuacions a Porrera (Mallorca) i a Ciutadella i Maó (Menorca), i a partir de la tardor
la girà serà de concerts més recollits a teatres i auditoris com el Kursaal de Manresa o el TeatreAuditori de Granollers. Un tour d'aquestes característiques només és a l'abast dels grans artistes
del país. Amb Ara som gegants (Promo Arts, 2018) es constata que el cantautor ha fet el salt a
una lliga on fins ara només alguns tenien lloc.
La cançó del vídeo que estrenem és una de les més radiades a Catalunya i postula per ser un dels
èxits d'aquest estiu. Ara bé, disc rere disc Dausà ha demostrat que no és una flor d'una nit d'estiu,
sinó que és un cantautor que va més enllà dels artistes de one hit wonder. Hi havia el perill de
només aconseguir triomfar d'entrada amb aquell "Jo mai mai" inicial, però Joan Dausà ha
aconseguit fer-se el lloc que desitjava en el panorama musical català.
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