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SHARIF ESTRENA EL TERCER AVANÇAMENT “EN CARNE 

VIVA” 

 
 

 

SHARIF “EN CARNE VIVA”  
(Guspira Records 2021) 

 
Veu i lletra: Sharif Fernández,  
Producció: Gordo del Funk 
Mescla: Gordo del Funk 
Master: Javier Roldón 

 

 

Sharif el Increíble o simplement Sharif, és un veterà compositor i cantant de rap espanyol 

originari de Saragossa, un dels referents de l’escena Hip Hop de la península. 

 

Sharif està preparant el què serà el seu sisè disc d’estudi de la mà de Guspira Records. Després 

de l’imparable èxit dels seus 2 primers avançaments, “Lluevo” i “Sed de Fuego”, que ja 

acumulen quasi 3 milions de reproduccions sumant Spotify i Youtube en menys de 3 mesos, 

avui ens complau presentar-vos “En Carne Viva”. 

 

Sobre una contundent instrumental del productor Gordo del Funk, Sharif colpeja amb força a 

“En Carne Viva”. El seu domini de las paraules i la rima el fan expressar-se amb una delicadesa 

y elegància dignes d’un poeta expert. Aquesta cançó ens parla de la passió por la música i els 

seus orígens, fent un repàs a la seva carrera i els seus diferents projectes Fuck Tha Pose o Tres 

Monos, així com alguns dels seus companys de viatge com és Rapsusklei. 

 

Un viatge als seus inicis, a les tardes amb els seus amics, rapejant i escrivint tot allò que 

portava dins amb ritmes directes al cor. Aquesta cançó és un relat honest de la constància i 

dedicació de Sharif a la seva música, sense perdre mai aquesta humiliat que el caracteritza. A 

base de molt treball i dues dècades d’amor al Rap, Sharif s’ha convertit en un dels referents de 

Rap en espanyol a Espanya i Llatinoamèrica. 

 

En un món on és molt fàcil deixar-se portar pel remolí de l’èxit, ell prefereix centrar-se en el 

Rap, les ritmes i les lletres; fixant-se en fer les coses bé i cuidant sempre cada cançó al detall 

sense vendre’s o saltar-se els seus principis per tal d’arribar al mainstream.  

 

“En Carne Viva” ha estat mesclada per Gordo del Funk i masteritzada a Vacuum Estudios per 

Javier Roldón. El videoclip ha estat realitzat per Ana Escario i Adela Moreno.  

 

“De inmensidades” és el títol de l’esperat nou disc de Sharif que veurà la llum en uns mesos. 


