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«Baobab», les arrels més
emocionals de Senyor Oca
Estrenem "Baobab", el nou crit d'amor propi del raper barceloní | La formació llançarà
el seu tercer treball discogràfic, 'Cant de pagès', el proper 12 de setembre

Senyor Oca | Michal Novak

Senyor Oca està acabant de covar el seu tercer treball discogràfic, la data prevista perquè el pollet
surti de l'ou és el proper 12 de setembre. Mentrestant, però, el raper no se n'ha pogut estar i
presenta "Baobab", un tema inèdit del disc que arribarà amb l'entrada del nou curs escolar.
Aquesta vegada la formació s'obre en canal per mostrar-nos les seves arrels més profundes.
Aquest tema és, segons el cantant Sergi Sala, "una cançó molt pròpia, la més emocional del disc".
El vocalista explica que "és una tema d'amor, però dirigit a un mateix i a la gent que tens al
costat".

L'imminent àlbum Cant de pagès (Right Here Right Now, 2018) ja ha deixat mostrar alguns dels
onze temes que contindrà, que experimenten amb diversos estils musicals com el drum'n'bass, a
la cançó "La pipa de la pau
(http://www.enderrock.cat/noticia/17187/escolta/pipa/pau/nou/single/drum/bass/introspectiu/senyo
r/oca) ", o amb el trap a "Aixopluc
(http://www.enderrock.cat/noticia/17492/trap/tamb/terreny/senyor/oca) ". Aquest cop Senyor Oca
es torna a aventurar amb la combinació del drum'n'bass i una lletra molt personal, mostrant així la
profunditat social de la seva música. Sala afirma que, pel caire emotiu de la cançó, han escollit un
drum'n'bass més chill: "La màgia de la cançó ve donada per la suau melodia que envolta el tema",
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fet que ajuda a suavitzar la potència habitual del gènere.
Catapultada per la victòria al Sona9 http://www.enderrock.cat/sona9)
(
2017, la formació de rap de
la terra viu ara el seu moment d'or. Després de l'actuació a l'escenari 'Enderrock 25 anys' a
l'Acústica ( https://festivalacustica.cat/) de Figueres amb Lildami, Quimi Portet i Hora de
Joglar, el grup barceloní encara una tardor plena de concerts. Per preparar-se, s'han clausurat
en una masia durant tres dies i han dissenyat uns directes "molt més potents, més enfocats a la
festa i a fer vibrar la gent", explica Sergi Sala.
Tota aquesta energia es desbordarà el proper 15 de setembre, data en què Senyor Oca presentarà
el seu rap de la terra al Mercat de Música Viva de Vic ( http://www.mmvv.cat) . El 22 de setembre
desembarcarà a les Festes Alternatives de Ripollet, i el mes d'octubre també passejarà les seves
novetats discogràfiques per Granollers.
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