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El repertori del coronavirus #55
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Ja som uns clàssics del confinament. Forma part de la quotidianitat fer un repàs a aquesta llista per
estar al dia de les cançons que els artistes catalans han gravat durant la quarantena i han penjat a
les xarxes. Avui, arribem al capítol 55.
I el comencem amb Meritxell Gené que ret homenatge al poeta Joan Barceló posant música i
cantant un dels seus poemes: ?Si esberles el teu sostre?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=P3R4Zv4ssTU
El cantant de Torrent Pau Alabajos recupera i versiona una vella cançó apareguda al seu disc de
2011, ?Nit i boira?.

L'imparable Josep Andújar ?Se' ens presenta avui una de les peces habituals del seu repertori,
?La festa dels estels?.

Des d'Almenara Eva Gómez ens regala una estrena: ?Desperta'm?, composta en aquests temps
convulsos de confinament.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=P-KQ0mNL-ZE
Del seu disc de 2019, Nou Romancer recupera ?Havent covat?
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=ys86l3lyOYc
?Montserrat? és una preciosa cançó d'Ovidi Montllor que han versionat, des del confinament,
Júlia.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=mr6hTBhpvm8
"Inventant un després" és una cançó post-confinament que ens arriba des d'Andorra.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=bjfeh_wubFE
Confinasons ens presenten una versió del ?Thank you for loving me? de Bon Jovi, que han
rebatejat com ?Gràcies?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=gNuMYlf73yY
El maresmenc Marc Ràmia dedica ?Leave a light? de l'irlandès Glen Hansard a tots els que ens
ajuden a sobreviure en temps de quarantena i als que han superat la malaltia.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=_db3YHk54oU
Arroz Rojo recupera, en versió confinada, una de les cançons del seu recent disc de debut, ?Por
primera vez?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=H372_e4j6Q8
The Funk Power Station toquen i canten, cadascú des de casa seva, ?Uptown Funk?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=I3Jb1oOS-10
Els alumnes de teatre musical infantil de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa ens canten "El
tren de mitjanit" de Sau.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Mqbtvm8nGWY
I acabem amb dues peces més per a nens i nenes. Als més menuts, Guillem de las Heras els
canta ?John Brown?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Kst2h6U6rQY
I per a una mica més grans, una versió de Pete Seeger a càrrec de Trobadorets: ?Un cel blau?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=LTEmMp4rXSI
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