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Les 28 cançons que van marcar l'1
d'octubre
Un recull de les cançons que es van popularitzar durant els dies previs o
posteriors a la jornada del referèndum

Xavier Mercadé

Ara fa just un any, escoles i instituts de Catalunya s'havien quedat oberts tota la nit per acollir de
bon matí els primers votants i defensors de les urnes del referèndum de l'1-O. La jornada no seria
fàcil, però la votació es va poder du a terme malgrat els impediments dels cossos de seguretat de
l'Estat, en forma de càrregues, violència gratuïta contra qualsevol persona que es trobessin davant
i destrosses a les seus electorals.
Hem volgut fer un recull de les cançons d'aquell 1 d'octubre del 2017. A la tria hi afegim aquelles
cançons que van sorgir amb el dia del referèndum com a inspiració ja estiguessin fetes abans, com
l' "Agafant l'horitzó" de Txarango, o després, com el "No volem més cops" de Judit
Neddermann. Tampoc hi falten aquells temes que, si bé no van ser composats pensant en el
referèndum, van ser utilitzats en vídeos que recullien les imatges de la jornada, com és el cas de
"La gent", de Maria Arnal i Marcel Bagés, o "Declare independence", un tema de Björk que,
després de l'1-O, l'artista islandesa va dedicar a Catalunya.

La memòria de l'1-O
Judit Neddermann, "No volem més cops"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jBVaaUsxGDs
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Obeses, "Ens en sortirem"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2afFKazkgLE
Fito Luri, "Octubre"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=88PXC3NyF6Q
Mascarats, "Els carrers seran sempre nostres
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7IkY_LZQm3U
Miquel Abras, "El primer dia d'octubre"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5oQxkCZCl_0
Mostassa, "Cadenes"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NiZXSDx1FVI
Catfolkin, "Que no s'aturi"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bQi7ZLUcyyk
Buhos, «La darrera colònia"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1bSpSa2AYAA
Fermín Muguruza eta The Suicide Of Western Culture, "Barcelona / Sant Andreu"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ltu38ZpyRSQ
Lo Pau de Ponts: «Records de l'1 d'octubre"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6M7mIi-gnXI
Lágrimas de Sangre, "Rojos y separatistas"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t67NhxJhrUU
Pirat's Sound Sistema, "A.C.A.B."
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FjMrpr3_7bk
Resiliència, "Més que mai"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-EFK8dQkpzo
Pepet i Marieta, "Sí, hem votat"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5h7122kVoac
A Sound Of Thunder, "Els segadors"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dp5hsDgENLk
Txarango, "Agafant l'horitzó"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=e2pEx7PAb30
Pepet i Marieta, "Sí"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yi-XW3V9xqI
Exili a Elba, "#JoDicSí"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NVX6WCQzrao
Joan Dausà, "No pots tancar-nos a tots"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8FD2YJB7fKg
XEIC!, "Som!"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=iWnuOqus5dU
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Mali Vanili, "Ni tongos ni milongues que jo votaré"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sEzay3scHSQ
Èric Vinaixa, "Dies de llum"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5u5GSbCkGVc
La cançó de JxSí, amb Lluís Llach, Ivette Nadal, Els Catarres, entre d'altres, "Junts anirem més
lluny"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5u5GSbCkGVc
Maria Arnal i Marcel Bagés, "La gent"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ir-OICclkLo
Lluís Llach, "L'Estaca"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=46lzfWWD7dQ
Maria del Mar Bonet, "Què volen aquesta gent?"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=g8HbTQI9iTk
Björk, "Declare independence"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4P5xSntVWQE
Xarim Aresté, "Indomables"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QReqfl0l41k
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