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VÍDEO La cançó «Viva Puigdemont»
ja té versió (èpica) amb cobla
El clàssic infantil alemany ha estat versionat per la cobles Maricel, Marinada i
Mil·lenària
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=h4o35xETdpc
La cançó infantil alemanya
(https://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/24595/video/canco/alemanya/viva/puigdemont/es/
fa/viral) Bi Ba Butzemann, que sembla que animi el president de la Generalitat amb un Viva
Puigdemont, va guanyant terreny, i ja l'empren en corals i caramelles. I també ha arribat la seva
versió en cobla de la mà de Marinada i Mil·lenària, dirigides per Dani Gasulla.
Aquest cap de setmana l'ha interpretat la cobla Maricel a la plaça de Vilanova i la Geltrú, tal com
el director adjunt d'El Punt Avui, Miquel Riera, ha penjat al seu compte demanant-ne informació.

La cançó ?d'en Puigdemont? en versió sardana! Desconec autor i cobla però moltes felicitats.
M'ajudeu a identificar- los i tb el lloc? Vídeo arribat per wp. Quanta creativitat. Som un gran país!
@KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) @elpuntavui
(https://twitter.com/elpuntavui?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/vbMnKJDJun
(https://t.co/vbMnKJDJun)
? ?iquel Riera (@mrierapla) 22 d'abril de 2018
(https://twitter.com/mrierapla/status/988069046024359936?ref_src=twsrc%5Etfw)
De seguida es va convertir en un fenomen i fins i tot la van cantar una coral en la manifestació
d'aquest diumenge contra la repressió i per la llibertat dels presos polítics
(https://www.naciodigital.cat/noticia/152779/front/antirepressiu/es/fa/sentir/al/carrer/reclama/forma
cio/govern) , que ha convocat l'Espai Democràcia i Convivència a l'avinguda Paral·lel de
Barcelona.

El VIVA PUIGDEMONT @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) ja és nostre
??? #usvolemacasa (https://twitter.com/hashtag/usvolemacasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatPresosPolitics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPolitics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/wAE1dBFnn9 (https://t.co/wAE1dBFnn9)
? Anna Rigol (@anna_rigol) 15 d'abril de 2018
(https://twitter.com/anna_rigol/status/985544378730115073?ref_src=twsrc%5Etfw)
A més, la seva tonada també compta amb una versió caramellaire, protagonitzada per dos joves
de Llobera, al Solsonès, que acompanyats d'un tambor i un acordió, en van fer la seva peculiar
versió aquest diumenge aprofitant una sortida de les Caramelles de la colla d'aquest poble del
Solsonès.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=l9tyHY5wK2s
L'èxit de la cançó no ha passat desapercebut i a alguns no els ha agradat massa. És el cas del líder
del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que l'ha criticat (i se n'ha mofat) a les xarxes socials. I
fins i tot l'ha comparat amb dictadures europees dels anys 30:
@KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) ya tiene su propio éxito musical. Me
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/28873/video/canco/viva/puigdemont/ja/te/versio/epica/amb/cobla
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ha provocado una doble sensación; por un lado vergüenza, pero por otro me preocupa ver como se
repiten imágenes vividas en Europa en los años ?30 cuando algunos millones también
dedicaban canciones al líder ?espiritual?. https://t.co/MycOLWSGjj (https://t.co/MycOLWSGjj)
? Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 15 de abril de 2018
(https://twitter.com/Albiol_XG/status/985576555442294784?ref_src=twsrc%5Etfw)
La cançó Bi Ba Butzemann té un ampli recorregut, i és que se'n té coneixement des del 1800. La
cançó s'ha fet viral i ja han sortit diverses versions en català: a sota, un vídeo d'una d'elles, i la lletra
d'una altra, amb adaptació de Jordi Llobet i Pep Mateu.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=WoEUS2t-jzQ
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La lletra d'una de les versions de la cançó en català

A continuació us oferim algunes altres versions:
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/28873/video/canco/viva/puigdemont/ja/te/versio/epica/amb/cobla
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=V8TKz4kKl0M
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LrRoM97KzRs
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Y_dOlHpjf1I
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=JoMpflanAho
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=bEHWkMKLBOA
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=vsYsIVxgtVI
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