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Sherpah, ni muts ni a la gàbia
Estrenem 'Avança', 'Cremes' i 'Sa Caleta', tres píndoles del quart disc de la banda
del Bages | L'àlbum es titula 'H', perquè cap periodista es descuidi l'hac muda de
Sherpah

Sherpah | Juan Miguel Morales

Feia anys que no teníem notícies de Sherpah. En feia cinc que el grup del Bages no portava
novetats discogràfiques, i ja no podien esperar-se més: tornen amb H (Picap, 2017), el quart disc i
una reafirmació del projecte que els ha canviat la vida i que, que quedi clar, s'escriu amb una 'h'
muda al final: Sherpah.
Des d'Enderrock tenim el privilegi de destapar tres dels 13 temes que tindrà l'àlbum, que sortirà
aquest dissabte 18 de març. «Avança», «Cremes» i «Sa Caleta» continuen amb l'esperit festiu i viu
de la banda i animen a tornar a ballar als concerts de presentació que s'acosten de manera
imminent.

"Avança" parla d'un dels leitmotivs de la banda. Ho explica el percussionista Oriol Garriga: "El
leitmotiv d'anar cap endavant, de continuar sempre amb el lema de viure la vida». Un cant
optimista i enèrgic que no escatima en els distintius vents de la banda.

«Cremes» és un altre clam, en aquest cas al flirteig: «Dir a algú que em cremes és com estar-li
dient que et posa molt calent. Volem continuar lligant».
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El missatge de "Sa Caleta" parteix del record d'un amor de joventut per «cantar a la humanitat, a
les coses que ens uneixen i que fan que tots tinguem els mateixos sentiments perquè hem
passat per situacions molt similars».
El principal canvi de H respecte els anteriors treballs és el canvi de vocalistes, tal com destaca
Garriga: «No hi queda cap cantant de l'anterior disc, tots són nous». Aquest és un dels motius
pels quals el grup ha tardat més del previst a treure nou material. Segurament H no deixarà mut a
ningú. Si voleu ser els primers de degustar-lo podeu anar a veure Sherpah al primer concert de
presentació, a Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, aquest dissabte 18 de març.
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