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El repertori del coronavirus #72
Us oferim un recull d'algunes de les cançons de confinament que pengen a la
xarxa els artistes catalans

Com que el confinament dur s'ha acabat, les versions de confinament són més escasses. Per això
acudirem a la cita quan tinguem una bona col·lecció de cançons per oferir-vos. Esperem que la
d'avui us agradi.
L'andorrà Jordi Botey estrena ?Tornarem? per expressar la importància de la cultura en temps de
confinament i desconfinament.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=1h2RgTvUba4
Marc Serrats i la seva filla dedica una versió molt particular d'?El tren pinxo de Banyoles? a la
Bressola.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=dkzOHPfGOyU
Quim Sanç ens presenta la seva ?Cançoneta al·literada?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=i3eQWDyt4OY
Ariadna Ribot es versiona a si mateixa en clau acústica a ?La teva cançó?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=pOzyHZTIsHg
La música d'Ovidi Montllor ens ha ajudat a passar moltes hores de confinament gràcies a les
versions que n'han anat penjant els cantants del COM. Aquesta setmana n'hem tingut dues més.
La primera, ?Cançó per a dues guitarres i un amor? interpretada per Mireia Tortosa, Jesús
Barranco, Pau Miquel Soler i Pau Barberà
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=-JmCwKGwjLc
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i la segona, a càrrec de Néstor Mont: ?Bon vent... i barca nova!?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=dsG6ZUIijWA
Big Moutherns ha presentat una versió acústica de ?Boig per tu? de Sau.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=LVBDRMVLyvk
?Escriurem? de Miki Núñez ja és un estàndard. Us presentem la versió que n'ha fet Victòria
Alvelo.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Iz7-bi2Acx8
Martina Tresserra i Cristina Martínez canten ?Tendresa? de Lluís Llach.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=8uW7JSrGe0Y
Guillem de les Heras recupera una de les peces més emblemàtiques d'Esquirols, ?Arrels?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=h3N8BdJg9A0
Les cançons de Crim també han estat una referència en aquest confinament. Xavier Calaf s'ha
atrevit a versionar ?Una cançó i una promesa?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=RRoirZdQmyU
?Es pot arreglar? és una versió de "We can work it out", de The Beatles a càrrec de Cantalaiaia.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=YDEo2QWMgRU
El Cor de Noies de Matadepera ens canta un poema de Josep Maria de Sagarra, ?Cançó de
suburbi?, amb música de Toti Soler.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=_AqXFft4b78
?Tot quiet? és la versiona catalana de "Time stops", pertanyent al musical Big Fish de Norbert
Leo Butz & Kate Baldwin. Canten Marcel Castillejo i Alba Grau.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=-VI8uYPf4DI
I acabem amb una peça ben singular a càrrec de la Cobla Contemporània i que és el resultat de
combinar el "Bon dia" d'Els Pets, "Un núvol blanc" de Lluís Llach i "Les nit no moren mai" de
Doctor Prats.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=gD8P3RXJ8hY

http://www.enderrock.cat/noticia/21242/repertori-coronavirus-72
Pagina 2 de 2

