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El repertori del coronavirus #25
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Acabada la vaga en favor de la cultura, arribem a la sessió 25 de les cançons durant el confinament.
Comencem amb un tema de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Els seus integrants ja
havien anat penjant jotes sobre la situació però aquesta són les primeres "Jotes confinades" dels
Quicos al complet.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=X7g-7m8zYvQ

Des de Manacor, Roger Pistola ens presenta "Confinament"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=_lDLL6-CrSM

Pemi Rovirosa ha comptat amb uns amics per versionar la seva pròpia cançó ?Que boig el món?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=gvsO_dEE9kM

Des de fa uns anys, Pi de la Serra compon i interpreta un blues cada setmana a la ràdio. En
temps de confinament i com no pot ser d'altra manera, l'interpreta des de casa seva.
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Blaumut també es sumen a les cançons confinades amb el seu "0001"

Tres de les integranmts de les Kirias interpreten ?No és simple?.

Separats en la distància però aunits en la música, els Sau30 versionen una bonica cançó de Sau

Ja ho va fer fa uns dies i ara hi torna. Albert Fibla ens avança una de les seves noves cançons.

Ahir va fer anys de l'assassinat de Guillem Agulló i Feliu Ventura no va voler deixar passar l'ocasió
de reivindicar la seva memòria.

Des del menjador de casa seva a la Pobla de Montornés, Llongue rememora Cat Stevens
Els barcelonins Sisena han aprofitat el confinament per compondre i gravar alguna cançó. aquesta
és la primera que ens ofereixen:
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=EE6w8S3mFwQ
I des del País Valencià, X Fanekaes recupera la seva peça "Lluitadores"
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=FnlRn1ObMkM
I des de Ceret, al Vallespir, ?A tots vosaltres", a càrrec d'Els Fanfarons Céret

El grup de mestissatge llatí La Mulata, de Barcelona, hi torna a dir la seva amb una divertida
superversió.

Acabem amb un espai per a les famílies, que comença amb una divertida versió domèstica de l'èxit
en català de Rosalía que ens ha arribat des de Centelles.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=7E-2xiY6TOU
la segona parada la fem a Balaguer, on la Maria Primo, estudiant de música de només 9 anys
ha compost i gravat "Fora el coronavirus"

i finalment, des del País Valencià, Mamen Bautista i Naima Martínez ens presenten "El meu
raconet en el món"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=EzE7cSzPngY
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