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Peter Gabriel, Lluís Llach i Joan
Baez canten a favor del dret a
l'autodeterminació
La campanya llançada per l'ANC forma part de la Internacionalització del procés |
La cançó es una adaptació de ?In your eyes? de Peter Gabriel, realitzada per Mario
Múñoz i on també participa Gemma Humet
L'Assemblea Nacional de Catalunya ha presentat aquest matí la segona fase de la campanya
internacional del judici a l'1-O, que porta el nom Make a move. Self-determination is a right, not a
crime. Entre les accions programades hi ha una exclusiva musical destacada: Peter Gabriel,
Lluís Llach, Joan Baez i Gemma Humet han participat en l'enregistrament de la cançó "Als teus
ulls", una nova interpretació de "In your eyes", de Gabriel, adaptada per Mario Muñoz.
Juntament amb la cançó també s'ha publicat el següent vídeo.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=O5Ht4u1j6Gw
El cantautor barceloní Mario Muñoz va ser l'entrenador d'un dels fills de Gabriel i gràcies a això va
néixer una bonica amistat. De fet, el cantautor anglès havia firmat el manifest Let catalans vote,
a favor del dret a decidir. A partir d'una versió en directe del mateix Gabriel, Mario Muñoz i el
productor Roger Rodés van treballar en els arranjaments del tema.
"Després de fer una recerca molt extensa de la seva música, vaig escollir aquesta cançó perquè
és preciosa. És una cançó d'amor i jo volia fer un paral·lelisme en l'adaptació de la lletra al català amb
la llibertat", comenta el barceloní. La introducció són uns versos de nova creació signats per Muñoz
que relaten una conversa d'un pres o un exiliat amb una persona estimada.
"Als teus ulls" és una de les cançons del primer treball de Mario Muñoz, Start (Satélite K, 2019)
que sortirà a la venda el proper divendres 22 de febrer. Produït per Marc Parrot, a l'EP hi han
participat músics com el baixista Miki Santamaria (Doctor Prats), el guitarrista Santi Careta
(Joana Gomila, Astrio), Dani Ferrer (Love of Lesbian) i Lluís Cartes als teclats, Néstor
Busquets a la bateria.
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