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àrtic  músiques

Un any després de l’1-O, aprofitem per
escoltar música de revolta
La Mireia Madroñero ens fa la seva selecció de cançons i grups
que han tingut a veure amb revoltes i revolucions. Maria Arnal i
Marcel Bagés, Joan Colomo o Els Surfing Sirles en són només
alguns exemples

Àrtic | dilluns, 1 d'oct. del 2018, a les 21.30

  

Avui es commemora el primer aniversari de l’U d’Octubre i del referèndum d’autodeterminació

de Catalunya; una data determinant que va empènyer gran part de la societat catalana a

mobilitzar-se. Amb la Mireia Madroñero aprofitem per parlar de revolucions; això sí, a 33

revolucions per minut.

Maria Arnal i Marcel Bagés

D

ʫ̓ž0:00 10:31 \

directes



4/10/2018 Música de revolta un any després de l'1-O / Àrtic | betevé

https://beteve.cat/artic/1-octubre-musica-de-revolta/ 3/9

Joan Colomo
‘Contra la propietat’, 2018

Un altre artista que en les seves cançons també es rebel·la contra el sistema actual és en Joan

Colomo. És un dels cantautors més prolífics i estrena disc que, només amb el títol, ja és una

crítica a la mercantilització. A ‘L’oferta i la demanda’, en Colomo teixeix, de nou, un enllaç

creatiu entre les relacions polítiques i econòmiques, i les humanes i més íntimes. El tema

‘Contra la propietat’, per exemple, reivindica la subversió de l’ordre establert en pro de la “res

pública”, el cooperativisme i el compartir. Sempre des d’un ventall quotidià i registres musicals

diversos, aquest cronista modern i activista compromès, també ha participat en nombrosos

actes reivindicatius, com el de “No callarem”.

Marc Ribot
‘Bella ciao (Goodbye beautiful)’, 2018

En Marc Ribot, un dels exponents de la música experimental de Nova York, ha reclutat

nombrosos artistes en el disc ‘Songs of resistance 1942-2018′. Són cançons de fa més de 60

anys però encara ben vigents en el panorama de conflictes contemporani mundial. En aquest


