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El confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus ha estimulat la creativitat de la majoria de 
músics catalans. Al marge dels concerts en directe des de casa i d’infinites versions de cançons ja 
conegudes, molts artistes han compost, arranjat i gravat algunes peces noves amb lletres explícitament 
dedicades al coronavirus, al confinament o a algun altre aspecte relacionat amb l’emergència sanitària. 

Mai com fins ara s’havien escrit, gravat i publicat tantes cançons en català que reflecteixen la realitat i 
la situació que viu i la societat. Durant els dos darrers mesos de confinament s’han enregistrat i difós a 
través d’Enderrock.cat més de mig miler de cançons de tots els estils musicals, originals i versions, 
que s’han enregistrat de manera casolana. Sota l’epígrag ‘El repertori del coronavirus’, el portal web de 
la revista ha recollit diàriament les cançons sobre el confinament que pengen els artistes catalans. 
Curiosament, entre aquestes hi podem trobar la versió que els mestres de Cicle Inicial de l’Escola 
Agustí Bartra de Terrassa han fet de “Caminem Junts”, de Doctor Prats, beneïda pel cantant de la 
formació, Marc Riera. 

De la llista de #cançonsdeconfinament un jurat format per periodistes especialitzats ha seleccionat 
50 cançons en confinament i proposa ara als lectors triar les que més agraden. Entre elles hi 
trobem els terrassencs Miki Núñez i Joan Boada, a més del rubinenc Guillem Boltó, membre de 
la formació Stay Homas. 

En aquesta selecció hi ha representats molts estils musicals (del pop al folk, trap, rock’n’roll, 
electrònica, cançó, musicals, música familiar, ska…) i entre els artistes seleccions hi ha músics 
professionals reputats i altres d’aficionats provinents de les set regions dels Països Catalans (l’Alguer, 
la Franja de Ponent, Andorra, Catalunya Nord, Illes, País Valencià i Catalunya). 

La proposta guanyadora es presentarà en directe al cicle “Enderrock Sona”, a l’Antiga Fàbrica Damm 
de Barcelona, a partir del mes de setembre quan es pugui reprendre l’activitat de la música en directe. 
A més, el Grup Enderrock estudia recopilar les cançons més votades amb l’edició d’un disc solidari 
distribuït amb alguns diaris catalans amb l’objectiu de destinar els beneficis a recaptar fons tant per als 
mateixos músics participants com per a la investigació de la lluita contra el coronavirus. 

La llista de les 50 cançons de confinament elegides i els seus intèrprets és la següent: 

Andrea Zayas – “Cançoneta del virus amb corona” 
Andreu Valor – “Tot açò passarà” 

Àngel Maresca – “Coronavirus 2020” 
Bitter – “Tinc ganes de veure’t” 



Carlitos Miñarro – “Aquest any no” 
Cesk Freixas – “Tot això sortirà bé” 

Chet – “Superherois” 
Confinats Produccions – “Pandemic Song” 

David Martí – “Cançó del coronavirus” 
Ebri Knight – “La cura” 
En Jonc – “Des de dins” 
Fa1na – “Som tempesta” 
Fenya Rai! “Confinament” 

Fito Luri – “Encara que no els vegis” 
Frente Sónico Futurista – “Mortal virus” 

Gerard Sesé i Generació de Merda – “La cançó oficial del confinament” 
Gertrudis – “Avui canviem el món” 

Joan Boada i Bandulimejant – “Ganes” 
Jordi Juvanteny – “És dolent, lleig i malparit” 

La Belluga – “Rumba del confinat” 
La Marta Rius – “Ja ho saps” 

La Melancòmica – “Himne del confinament” 
Los Draps– “Infectats” 

Marina Rossell – “Tutto andrà bene” 
Massaviu – “Quarantena Mood Freestyle” 

Mateu Peramiquel – “Ens tornarem a abraçar” 
Mestres de La Bressola – “Sem bressolaires confinats” 

Miki Núñez – “Escriurem #coronavirus”; 
Montse Castellà – “Com m’hauria agradat” 

Mr Freak Ska – “Coronavirus” 
Noël Meya – “Confinats” 

On-Cancó – “Inventant un després” 
Oriol Barri – “Descansa tranquil” 

Pachawa Sound – “Confitrap de Sant Jordi” 
Qanarusa – “Un tresor” 

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries – “Cullerots i forquilles” 
Rampaire – “Per si de cas lo món s’acaba” 

Ret – “No penso sortir” 
Roger Argemí – “Aixeca’t Igualada” 

Roger Pistola – “Confinament” 
Sabor de Gràcia – “Herois / Heroïnes” 
Salva Racero – “Un Sant Jordi diferent” 

Sara Roy – “Comptant les hores” 
Senyor Mit – “Cançó de balcó” 

Sixtus – “Oda a Oriol Mitjà” 
Stay Homas (amb Judit Neddermann) – “Gotta Be Patient” 

The Fang – “Confinats” 
Toni Beiro – “Entre quatre parets” 

Tr3set – “Coronavirus, no ens fas por” 
Xiula i Els Confinats – “Em quedo a casa”. 

Es poden escoltar totes les cançons en aquest enllaç. 

La cançó preferida es pot votar fins al dia 31 de maig en aquest enllaç. Entre els participants es 
sortejarà una subscripció per un any a la revista Enderrock. 

Més informació: web@enderrock.cat. 

 


