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SHARIF PUBLICA EL SEGON AVANÇAMENT “SED DE 

FUEGO” 

 
 

 

SHARIF “SED DE FUEGO”  
(Guspira Records 2020) 

 
Veu i lletra: Sharif Fernández, Karen Méndez 
Producció: Gordo del Funk 
Mescla: Gordo del Funk 
Màster: Javier Roldón 

 

 

Sharif és un veterà compositor i cantant de rap espanyol d’arrels saragossanes i amb 

una trajectòria de més de 15 anys de carrera i 5 discs ja publicats. Ara ens sorprèn amb 

“Sed de Fuego” (Guspira Records 2020), el segon avançament del seu nou treball que 

publicarà a la primavera del 2021. Aquest senzill el presenta juntament amb la cantant 

Karen Méndez, artista argentina i criada a Espanya, que va presentar el 4 de setembre 

el seu primer àlbum.  

“Sed de fuego” ens murmura tímidament, com la veu que tenim dins el cap, a 

desprendre’ns de les pors i a apostar totes les nostres cartes per aconseguir el que 

desitgem. Sobre una base de percussió càndida, Sharif i Karen Méndez ens regalen uns 

versos sobre el que significa arriscar-se encara sense saber com pot acabar tot. 

Plantant cara a tots els obstacles, ens  encoratgen a la plena confiança en un mateix 

per aconseguir les nostres metes. Aprenent dels errors, afirmen amb contundència 

que “a mí el miedo no me para por eso no dejo de caminar”. Aquesta cançó es 

presenta amb un videoclip realitzat per Ana Escario i Ramiro García. 

“Sed de Fuego” està produït i mesclat per Gordo del Funk i masteritzat a Vacuum 

Estudios per Javier Roldón i ha estat gravat entre Zaragoza i CDMX. 

Desprès de l’èxit de “Lluevo”, amb més de mig milió de reproduccions a Youtube en 

menys d’un mes i entregant a Tendències de Youtube en la posició 18, “Sed de Fuego” 

és una aposta sòlida per superar aquests nombres. 

Sharif torna més fort que mai amb un nou disc sota el braç. “De inmensidades” és el 

nom del seu pròxim disc del què molt aviat us desvetllarem més detalls. 

 


