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El repertori del coronavirus #48
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Dimarts 4 de maig. Ha canviat el clima però seguim tancats a casa. I els músics, també. I
segueixen gravant i penjant les seves creacions.
Natàlia Miró do Nascimento és Namina. Juntament amb el gran Pep Gol han gravat, cadascú des
de casa seva a Moià i a Barcelona, ?L'udol?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=MZ2TgklUzU8
Albert Fibla estrena una cançó que pot ser que formi part d'un nou disc del cantautor badaloní.
Amb la col·laboració de Josep Traver.

Jordi Ninus també ha aprofitat el confinament per treballar noves cançons. Aquest n'és un
exemple.
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View this post on Instagram (https://www.instagram.com/p/B4J23AIV64/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Aquí un tastet d'una de les noves cançons en la que estic treballant. Seguim confinats però mirem
de no perdre la creativitat!? Sóc músic, psicòleg i pare. Si et ve de gust, et convido a que li facis
una ullada al meu perfil i que si t'agrada, et sumis a la família! (https://www.instagram.com/p/B4J23AIV64/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

A post shared by Jordi Ninus
(https://www.instagram.com/jordininus_oficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
(@jordininus_oficial) on Apr 12, 2020 at 3:27am PDT

Caïm Riba ja va homenatjar la seva mare Mercè Pastor en el nom de la seva antiga banda
Pastora. Ja en solitari, el 2018 va dedicar-li aquesta cançó (?Mare?) que ara recupera amb l'ajut
només de la seva guitarra.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=GmSRpN0G-5Q
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Després d'una estada a Edinburgh Pele Bernial es va convertir en Pele MacLeod i va començar a
fer cançons com aquesta.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OIcfXWw1sQo
Des sud del País Valencià El Diluvi ha estat molt actiu fent directes confinats a través de les
xarxes. I han tingut temps de fer versions amb la banda al complet i col·laboracions de luxe com
aquesta ?I tu, sols tu?.

Des de les comarques de Ponent, la cantant Judith Rovira versiona una de les peces més
populars d'Stay Homas

Mar Fiol i Joan Fullana s'han inspirat en la sèrie 2021 d'Ann Perelló i Pau Escribano per fer la
cançó ?Cucu?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OnopmxvoHQc
Anna Gratacós és Madamme Mustash. Ha aprofitat la quarantena per recuperar una cançó, ?Verí?,
de fa deu anys, quan formava part del grup Aurània.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=V4Ur5CD6VlI
La Rondalla La Comarcal ens presenta ?Malaguenya de Barxeta o la Malaguenya del
Confinament? amb música popular i lletra per a l'ocasió.

Josep Aparicio ?Apa' s'adreça al grup de Facebook Rondadores contra el virus per cantar-los
aquesta cançó.

La terrassenca Marta Lorente ha fet una cançó sobre la crisi sanitària. Es diu ?Todo volveá?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=M9FwXPfXCjk
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