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Entrevista

'Toca um samba aí!'
mente a evolução também foi muito boa”,

músicas que recebemos, que compomos e

tros caminhos traçados. A maioria já estava

disse Cebola, que toca pandeiro no grupo.

que a gente gosta. Cada uma em um estilo,

com o diploma universitário na mão, mas se

NOVO SOM.

sem necessariamente formarem uma ideia

Há 20 anos eles eram jovens e tinham ou-

dividia entre a paixão pela música e a carreira
proﬁssional. De lá para cá, eles conquistaram
fãs, somam nove CDs lançados, quatro DVDs,
dois discos de ouro, mais de 200 mil álbuns
vendidos e um Grammy Latino. Inimigos da
HP é fruto de amor, sim, mas, principalmente,
muito trabalho.
“Certamente, aqueles jovens de 1999 são
homens hoje bem mais maduros. O que fazemos atualmente ocorre de forma mais intensa”, aﬁrmou o vocalista Sebá. “Nos tornamos
pais e tios e isso fez que nós olhássemos o
mundo de uma nova forma”.
“Sabemos o trabalho que tivemos para
chegar até aqui e o valor que essa história
tem. Por isso, saboreamos com enorme cari-

Depois de “Tudo para chamar sua atenção”,
single lançado em fevereiro deste ano, e que
em poucos meses ultrapassou 500 mil
streams no Spotify e 340 milhões de visualizações no YouTube, o quinteto acaba de apresentar a segunda faixa da sequência musical
que será lançada ao longo do ano.
“Gin”, como foi nomeada a canção, já está
disponível nas plataformas digitais e retrata
um relacionamento sem compromisso em
que uma garota prefere algo mais ousado depois de beber gin. A faixa é assinada por Diego Kraemer e Tiago Marcelo.
“A faixa tem uma levada alegre, descontraída e voltada para festas. Temos gravado

única. Assim, cada canção está sendo lançada
de forma especial, com seu projeto, comunicação e identidade próprias”, aﬁrmou Gui, que
no grupo toca repique de mão e congas.
Responsáveis por “Toca um samba aí”,
“Bons momentos” e “Nosso ﬁlme”, a Inimigos da HP sabe bem o que é ter canções
próprias na boca do povo. “Existem algumas datas que não saem da memória.
Quando ouvimos nossa música pela primeira vez na rádio tivemos uma emoção especial. Os primeiros shows que ﬁzemos fora
do circuito que começamos foram também
momentos marcantes. Diversos casais se
formaram e inúmeros amigos se encontraram aos sons das nossas músicas. É isso

nho cada oportunidade que temos de tocar,

que nutre o nosso trabalho. É prazeroso

de estar na frente do público, de gravar uma

saber disso, ouvir essas histórias”, lembrou

música nova. Tudo tem muito sabor e alimen-

Alemão, que toca surdo e percussão.

ta a alegria que a gente leva a cada show”,
continuou Tocha, responsável pelo rebolo.
Além da evolução pessoal, os músicos
contam que, ao longo dos anos, se
aprimoraram em vários instrumentos musicais e adquiriram a habilidade de aprender outros que
não tocavam antes. “Aumentamos bastante o repertório e investimos na parte vocal, com
técnicas de canto. Todo esse
conjunto de aprendizado fez com
que aumentasse o leque daquilo
que a gente é capaz de fazer. As
possibilidades de inovar reﬂetem na
nossa sonoridade. Então, musical-

SHOW JOSEENSE.
Para a Inimigos da HP, shows gratuitos têm um sabor especial, pois
não só dá a possibilidade do grupo tocar para quem nunca teve
a oportunidade de vê-los sobre
o palco, mas também para
mais gerações: netinhos, papais e vovôs. “Estamos certos
que será um dia incrível e esperamos que toda galera de São José
possa estar presente para comemorar com a gente o aniversário da cidade e os nossos 20 anos”, concluíram os músicos.
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