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El repertori del coronavirus #74
Us oferim un recull d'algunes de les cançons de confinament que pengen a la
xarxa els artistes catalans

S'ha acabat l'estat d'emergència i el confinament. Aquesta és l'última edició d'El repertori del
coronavirus. Esperem que us ho hagueu passat tan bé escoltant les cançons i mirant els vídeos
com nosaltres fent la recerca!
Aquesta és una cançó de desconfinament en tota regla. Amb les mascaretes posades haurem
d'aprendre a fer ?Petons d'ulls?, que és com es diu la cançó d'Eric Sloop.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=FRsy-yeckVU
Comencem amb ?Mare meva?, una versió d'Abba amb la lletra adaptada a la quarantena. Ens
l'ofereixen la Coral del Mar i la Coral del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona sota la direcció
d'Óscar Salvador.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=5ag7aZD6vG0
El Conservatori Professional i l'Escola de Música de Cervera han penjat aquest cançó ?Tot anirà
bé?, que ha dirigit Jordi Castellà.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=8FZgCFe4DJA
?Estic a Som-hi CaraBand? és una versió lliure de ?Boy Band? de Manel
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=PwEcSYZxJrg
Toni Climent ens explica un coronavirus que ja fa tres segles que dura. La cançó es diu
?Coronaciao?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=BGhYPoEnpRk
Com cada setmana, dues versions més d'Ovidi Montllor. La primera, ?L'escola de Ribera?, la
fan Prozak Soup
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OzyZuofsD4g
i la segona la canta Paco Fum: ?Homenatge a Teresa?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=HbozFVYYeYM
David Tutusaus recupera un vell tema de Matamala: ?De la terra hem fet infern?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Z9Lhyhu35Bw
No hi ha dubte que ?Escriurem? ha estat una de les cançons del confinament. Aquesta versió l'han
fet els professors del departament de Música de la Fundació Collserola
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OqZQEY4f_J8
?A fora (versió stickers)? és una versió enregistrada durant el confinament de la cançó ?A fora? del
disc Sempre de Germà Aire.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=3O0LkBjw9ls
La Coral Music Dreams de Cerdanyola del Vallès ha gravat el ?Boig per tu? de Sau en ple
confinament.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=6xLI0tMk-sw
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