
EM QUEDO A CASA 
Xiula i els Confinats 

 
Ja ha arribat el Covid-19 
És un virus totalment nou 
Tot s'ha convertit en un xou 
Fins que juntes li diguem prou 
Ei, Covid, et dedico aquest « beat » 
Com pots donar tants problemes si ets un 
virus tan petit 
Perquè portes corona, 
et penses que ets el rei 
però aquí a la monarquia ja li estem buscant 
remei 
que ve la de Xina però ens afecta a totes 
a la teva veïna, a tot el que té potes, 
Que ràpid t'encomanes 
Fins i tot persones sanes 
Que mengem verdura i peix 
totes totes les setmanes 
 
Ara sento com si abans 
Fóssim tots un pèl marrans 
Perquè sembla que no estàvem rentant-nos molt 
bé les mans 
Més pesat que poll 
Més oliós que un moc 
Em fas anar de corcoll 
Però no saps qui sóc 
Tu fas molt soroll 
Però a mi no em calles 
No deixaré que encomanis 
Ni als avis ni a les iaies 
Sort a tots els hospitals 
Hi ha cents de professionals 
Mirem de no saturar-los 
Vols que ens curin tots els mals 
 
Coronavirus 
No te'n vas ni a tiros 
Com em canses 
Tinc esgarrifances quan et miro 
Si tota la gent 
Està més conscient 
No vagis a la pelu a fer-te la permanent 
Tu marxaràs 
I així tindrem un respiro 
 
I perquè ara no s'escampi 
I que el virus no ens enxampi 

Tots arreplegats a casa 
Res de platja, res de camping, 
L'escola tancada, la família confinada, 
Som la penya confiada 
Farem fruita confitada 
És l'hora de les manualitats 
Explorem totes les possibilitats 
Quatre parets però no hem d'estar parats 
Comença a inventar-te un milió d'activitats 
 
I potser una solució, doncs pot ser l'ordinador 
Tot sol busca el control 
Ja saps què diu la canço: 
Si et passes de pantalles 
S'apaguen les rialles 
I altra vegada tombes a la tele deixalles 
És moment de cuidar-se 
Molt de temps per abraçar-se 
ara que no juga el Barça 
un sofà per retrobar-se 
i en ocasió com aquesta 
Mirem què suma 
Mirem què resta 
Tot respirant 
I amb espais en blanc 
Que la casa sigui una festa ! 
 
... CORONAVIRUS ... 
 
I ara amb molta paciència 
I a esperar que la ciència 
Trobi la vacuna 
I tinguem tot d'una 
Una mica més de consciència 
Que sents un volcà 
I a punt d'explotar el cràter 
Et pots relaxar 
Fes yoga, Be water 
Abans de l'enfado 
Escolta la Miriam Tirado 
Creu-me que la solució no és comprar paper 
de wàter 
Pot ser una bona idea és agafar paper i escriure 
No et quedis enrabiat 
Perquè no hi ha concert de Xiula 
Trobes a faltar els amics 
No et compensa ni amb Netflix 



Però pensa que la recompensa 
escalfa més que els abrics 
Que aquesta quarantena 
És pel nen i per la nena 
Ja tinguis la casa buida 
Ja tinguis la casa plena 
I aprofita aquests dies 
Per mirar el costat bo 
La ciutat que somies 
sense contaminació 
I aquest gest que fas 
Aquest gran sacrifici 
Pren-t'ho com un nou pas 
Que potser un nou inici 
Ara virus, ja ho saps 
M'has donat molt la brasa 
Però no ho resistiràs 
perquè jo em quedo a casa 
 
... CORONAVIRUS ... 

... CORONAVIRUS ... 

 


