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VÍDEOS El català Miki representarà
Espanya a Eurovisió
El cantant ha guanyat la votació popular de la gala de RTVE, amb la cançó ?La
venda?
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=noBOEHp2Xfc
El cantant terrassenc Miki representarà Espanya en el festival d'Eurovisió 2019
(http://?http://www.rtve.es/television/20190121/eurovision-2019-miki-representara-espanaeurovision-2019-venda/1871940.shtml) , que se celebrarà a Tel Aviv (Israel) el proper 18 de maig.
Així ho ha decidit el públic amb els seus vots i les seves trucades, en la gala que ha tingut lloc
aquesta nit a RTVE.
Miki cantarà la cançó La venda, un tema que beu de la rumba catalana i l'ska, composat per Adrià
Salas, membre del grup La Pegatina. La lletra parla sobre el creixement personal, com treure's
els prejudicis del damunt i canviar la societat a través de canviar-se un mateix. Una cançó molt
potent i carregada d'energia.
Miki s'ha imposat a la gala amb el 34% dels vots, mentre que Maria, l'altra gran favorita de la nit,
ha quedat en segon lloc amb el tema Muéreme i el 22% dels vots. Nadie se salva, interpretat per
Miki i Natalia ha quedat en tercera posició, amb un 14% dels vots.
Miki va ser el primer en interpretar una cançó en català al programa Operación Triumfo,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167333/video/primera/canco/catala/triomfa/ot) el trampolí per
escollir els representants espanyols a Eurovisió. El terrassenc va cantar Una lluna a l'aigua, un
dels èxits de Txarango.

CRÓNICA | Miki representará a España en Eurovisión 2019 con "La venda"
https://t.co/LXnYdrCXHP (https://t.co/LXnYdrCXHP) Miki se ha impuesto con un aplastante 34%
de los votos mientras que María, la otra gran favorita de la noche, ha quedado en segundo lugar
con "Muérdeme". pic.twitter.com/vndsSvMlzw ( https://t.co/vndsSvMlzw)
? RTVE (@rtve) 20 de gener de 2019
(https://twitter.com/rtve/status/1087130472709320709?ref_src=twsrc%5Etfw)

.@mikiot2018 (https://twitter.com/mikiot2018?ref_src=twsrc%5Etfw) acaba de hablar para
nuestro stories en Instagram, ¡ahí de contento lo hemos visto! #OT18GalaEurovision
(https://twitter.com/hashtag/OT18GalaEurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/taf8hubw0w (https://t.co/taf8hubw0w)
? eurovision_rtve (@eurovision_tve) 21 de gener de 2019
(https://twitter.com/eurovision_tve/status/1087139173969088514?ref_src=twsrc%5Etfw)
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