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Propostes musicals a les xarxes
Un grup d’artistes del Ripollès emet un concert a
través de Youtube

DJ’s de la comarca s’uneixen per fer sessions per
Instagram i recaptar fons per la Creu Roja
XEVI PUJOL

RIPOLLÈS | XEVI PUJOL

El passat cap de setmana es van
crear dues propostes musicals a
través de les xarxes i per amenitzar el confinament, des del
Ripollès. Per una banda, artistes
de la comarca es van unir per
fer un concert en directe per
Youtube, diumenge a la tarda.
Una proposta del tenor Jordi
Galán, que va reunir a cantants i
músics com Jordi Soler, Cristina
Amils, Àlex Franco, Marina Prat,
David Costa o Cristina Espinosa.
Un concert familiar, amb els
mitjans que cadascú té a casa
seva. Més de 500 persones el
van seguir en directe i el vídeo,

que resta penjat a Youtube, supera de llarg les 3.000 visualitzacions.
Per altra banda, els DJ’s de la

comarca s’han unit per portar
la seva música a totes les llars.
Ho han fet amb la plataforma
‘Confinament Ripollès Actiu’,

Txenia treu el seu primer EP, ‘Prisoner’
CAMPELLES | X.P.

El primer disc de Txenia ja es
pot escoltar a totes les plataformes digitals. Es tracta d’un
EP de quatre cançons, amb el
nom de ‘Prisoner’. Al setembre,
està previst que es publiqui la
segona part. També ha pogut
estrenar el videoclip del single,

‘Tic Toc’. La ribatana, que ara viu
a Campelles, defineix el gènere
de la seva música com a deepsynth-pop. Destaca que tots els
sons estan pensats per recrear
l’ambient de cada cançó. «Tota
la vida he estat escrivint i
component cançons, però mai
m’havia atrevit a ensenyar-les
a ningú», explica Txenia. Els

temes que per ara es poden
escoltar són ‘Tic Toc’, ‘Waltz of
Myself’, ‘Burning’ i ‘Wasted’.
Per fer realitat ‘Prisoner’, ha
treballat amb Japan Records i
Shavasana Records. Junts han
aconseguit un treball en equip
que li ha permès deixar enrere les pors i publicar les seves
cançons.

un nou perfil a Instagram des
del qual fan sessions en directe. El passat cap de setmana ja
n’hi va haver en horari de mig-

dia i vespre, amb un seguiment
molt satisfactori. Aquesta és
una iniciativa solidària, ja que
han obert un compte bancari
al qual es poden enviar donacions per col·laborar amb la Creu
Roja del Ripollès i ajudar així a
parar la pandèmia. El número
de compte és el ES95 0049 4247
6126 1400 0453 i les transferències s’han de fer amb la paraula
‘donació’. També es pot fer en
format bizum al telèfon 617 55
34 03. El cap de setmana vinent
faran més sessions i entre setmana han començat a emetre
també per Youtube. S’hi han
d’anar incorporant més artistes
a banda del DJ’s.
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