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El repertori del coronavirus #23
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Fa 22 dies que ens mantenim fidels a la cita de presentar-vos les cançons que els artistes
enregistren a casa seva per fer més agradable l'espera del final del confinament.? I cada dia hi
ha un bon grapat de cançons.
La primera d'avui és una novetat de La Marta Rius, es diu ?Ja ho saps? i està dedicada
precisament a això, al final de la quarantena
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=uN1y6tWelhY
I seguim amb una altra novetat. Aquest és un tema coral, es diu ?Hoy es la vida entera? i
l'interpreten músics de La Pegatina, Muyayo Rif, Arco, Rayden, Balkan Paradise
Orchestra, Alamedadosoulna i Tu Otra Bonita
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=kfpbGNHGeTs
La primera versió del dia ens arriba en la veu d'Hugo Mas. És un tema d'Ovidi Montllor, ?El meu
poble Alcoi?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=gGINzoSxLWc
I sense moure'ns del País Valencià, Miquel Gil canta "Hotel París"
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I Rebeca Mut, amb una cançó tradicional valenciana, "Xiqueta meua"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=3k9YGTa9thA
Joan Masdéu recupera una de les cançons més emblemàtiques de Whiskyn's, "On".

I des de Sant Feliu de Guíxols, el carismàtic Josep Andújar ?Se', com cada dia, ens proposa una
cançó. Aquesta és ?Descalç sobre la lluna?.

Jaume Arnella recupera una espiritual negra, "Dalt del tren" però canvia alguna paraula de
l'original.

La Montecarlo interpreta un dels clàssics de Lax'n'Busto, "Tornarem".
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=16nUTali0Fc
I encara una altra versió des de Mallorca, Agustí Baró canta "Puff, el drac màgic".
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=nkxnGaMl0mU

Manu Sabaté es multiplica en aquest tema instrumental

Com Sergi Trenzano, que també ens proposa una peça instrumental

Els Berros de la Cort, plens d'energia, toquen "Ekaitza"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=UvhAS9wcEb0

Cisket Creus recupera una "Vella cançó"

La banda tarragonina On Our Way ha fet un ?Words of Yesterday? confinat.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=lk5qGMYn80A
i acabem amb un dels grups familiars amb més seguidors: El Pot Petit, amb "El gat enfadat a
distància".
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=iUW4ErgnipQ
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