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Abraçant la terra amb la nova cançó de
Ginestà
El grup santandreuenc estrena el primer single del seu nou disc

Ginestà | Arxiu del grup

En una època amb una saturació d'estímuls i informacions de tota mena, s'agraeixen els oasis
contemplatius que ofereix la natura, la vida quotidiana o l'amor. Ginestà vol ser un d'aquests
oasis, i amb el primer single del seu pròxim àlbum, "Estimar-te com la terra", el germans
Serrasolsas experimenten amb l'alliberament. Des d'Enderrock.cat estrenem en exclusiva
aquesta cançó. Col·loqueu-vos els auriculars, poseu la ment en blanc i relaxeu-vos.

Aquest tema formarà part del seu proper disc i és tota una declaració d'intencions. El duet
santandreuenc vol fer un pas endavant a la seva carrera i vol seguir fluint en la cerca del seu
estil. La cançó ens presenta dues veus sensibles i expressives que creen imatges costumistes i
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naturistes de la seva vida quotidiana. Aquesta lírica es completa amb una música amb tocs de
pop, experimentals i folk que creen l'atmosfera perfecta perquè les veus brillin amb llum pròpia.
Després d'un any de vida, Ginestà torna amb forces renovades i preparant el segon disc,
després de la gran rebuda del seu primer LP, Neix (autoeditat, 2018). Durant aquest primer any
el grup ha viscut mesos intensos de concerts i creació musical. Actualment la banda ha canviat el
format i els germans Serrasolsas són els dos únics integrants de la formació. La Júlia i en Pau
s'han sabut rodejar de bons professionals i han tingut, per exemple, la producció musical de
l'Estudi Atlàntida. Aquests han ajudat el grup a seguir progressant en la recerca del seu so i els
acosten a la professionalització, sense perdre l'autenticitat i la dolçor nostàlgica a la qual ens tenien
acostumats.
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