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El repertori del coronavirus #10
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Músics i cantants no es cansen de penjar cançons que han gravat expressament aquests dies
per tal de fer-nos més portable el confinament. Aneu prenent nota dels que més us agraden,
interessen o diverteixen!
Mireia Vives & Borja Penalba han penjat a les xarxes una versió acústica de la "Cançó de fer camí"
gravada a València i a Llíria.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=bY3jzcGtH3Y
Des d'Olot, Toni Beiro contribueix amb una bona cançó de confinament
Toni Beiro V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=MmtabwvhuKs
Més al nord, a Catalunya Nord, Frank Sala, líder de Llamp te Frigui també ens fa arribar la seva
proposta. En aquest cas, la lletra no té cap vincle amb la crisi sanitària.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=PPXLUrz8dCQ

Confinat a casa seva, a l'Alguer, Àngel Maresca 'Lo barber' ens canta, sobre una melodia
tradicional, les vicissituds del virus a la ciutat sarda

I un veí seu, el prestigiós contrabaixista de jazz Salvatore Maltana ens obsequia amb una versió
instrumental d'un clàssic de la música algueresa, "Lo País meu"
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=ITAipgn5jvc

Des de Badalona, Albert Fibla ha recupera un antig tema per a l'casió, "Volia volar".

Enric Botella, de Desconeguts, ens dóna la seva visió de la crisi tot revisitant un tema del primer
disc de Manel, "Captatio benevolentiae"
Si ens quedem a casa ens en sortim pic.twitter.com/y43QzXFZ2o (https://t.co/y43QzXFZ2o)
? Enric Botella ? (@enricbotella) March 22, 2020
(https://twitter.com/enricbotella/status/1241815979824422919?ref_src=twsrc%5Etfw)

També Abisme aprofita l'avinentesa per obsequiar-nos amb un avançament del seu proper disc.

Coneixeu Tomas Molina? Sabeu que té altres aptituds a banda de predir el temps? Si el voleu
sentir cantar, ara en teniu l'ocasió.

Lo noi de Sau, es pren en broma el seu confinament i ens explica com serà el primer dia
postpandèmia.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=WJ-gjTYjmMo

Miquel Aige Donés recupera un pasdoble per petició dels seus seguidors.

I acabame amn una nova proposta per a tots els públics. És a càrrec de Monicadas Monimoni
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=RkIVSbBajbQ
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