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El repertori del coronavirus #59
Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que
pengen els artistes catalans

Capítol 59 del recull diari de cançons fetes en confinament. Com cada dia, un recull llarg i divers.
Des de les Terres de l'Ebre, Setrill ens parlen de les ?Nit d'estiu?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=uJtbFL1Wruo
?Escolant-se? és una cançó del primer disc de Graut que ara han recuperat en mode confinament.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=HHeWcHM82f0
Des de València arriben dues versions més d'Ovidi Montllor, mort ara fa 25 anys. Manolo
Miralles i Àlvar Carpi ens interpreten el clàssic ?La fera ferotge?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=CT_Q_psV2Fk
i Andreu Valor amb una altra de les peces emblemàtiques de l'Ovidi: la ?Cançó de les balances?,
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=fSJPWhfXOtg
Jorcx va preguntar als seus seguidors de Facebook quina havia de ser la següent versió confinada.
Li van demanar ?La nit decrèpita?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=4xayqoc0x-g
Fa anys, els mallorquins Ocults van convertir un menjar típic en una reivindicació: ?Pa amb oli
nacional?. Ara ens la presenta Adrià Fiol.
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Qv3kYlP-ys4
Els manresans La Prima Vera ens presenten ?Lo que escribí?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=nzDJy_aaQ9Q
Iniciem al capítol de versions. Ramon Castells ataca ?Una fiblada a la pell?, d'Els Pets.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=hHEx9tzdO5U
Oques Grasses ha sigut un dels grups del darrer any. La seva música ha seduït a formacions
com La Mitjanit, que versiona ?Sta guai?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Vt_UbSwV9VI
?Alegria, és Festa Major', cantava La Trinca. A Terrassa aquest any han suspès la festa i Maria
Aparicio Casamada i Joan Aparicio Casamada s'han posat a canar ?A la merda la Festa
Major?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=NG2aAOeuXNQ
I encara amb La Trinca, Murdock canta ?Quiero una novia pechugona? sobre la versió que els
de Canet van fer sobre la seva cançó ?Em descontrolen les neurones?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=QqFTZ5aSfaM
Els Grollers de Sa Factoria proposen una altra versió de ?Bella Ciao?
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=jfTYzEfJXYs
Des de l'Escola Municipal de Música de Cabrils ens arriba una nova versió del nou clàssic ?Gotta
Be Patient? d'Stay Homas. ·
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OGoIirB_ZDk
I la Coral Xeremella canta ?Un núvol blanc?, que Lluís Llach va recuperar per a una causa
solidària fa pocs dies.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=I4Yn_Rzh5gs
El Cor Júnior i el Cor Jove de l'Escola de Música de Gràcia canten un tema de Suu: ?Tant de
bo?.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=kwxeLYeS-Ac
I acabem amb Marcel el Marcià que canten i fan ballar un ?Xarleston?
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