


á muito que os fãs dos Cranberries reclamavam o seu regresso. 
Este grupo surgiu em 1990 e três anos depois lançava o primeiro 
disco que tinha o curioso título “ Everybody Else Is Doing It, So 
Why Can't We” , um mote que pode agora ser reencontrado no 
novo disco que se aguarda com grande ansiedade.“ Bury The Hat- 
chet” , o seu título, é explicado por Noel Hogan (guitarrista): “ é a 
nossa forma de dizer que voltámos a ser o que éramos. Havia 

algumas coisas que nos estavam a afectar mas chegou a altura de continuar em fren
te. Chegou a altura de enterrar essas coisas e dar continuidade àquilo que fazemos 
melhor” . Voltando um pouco atrás, em Outubro de 1994, os Cranberries editaram o 
seu segundo trabalho,‘‘No NeedTo Argue” , que incluía os grandes êxitos “ Ode To My 
Family” ,“ I Can't Be W ith You” ,“ Ridiculous Thoughts” e “Zombie” . Este disco teve um 
êxito espantoso e vendeu mais de 15 milhões de unidades um pouco por todo o 
mundo. “To The Faithful Departed” chegou dois anos mais tarde e imediatamente a 
banda embarcou numa sobrecarga promocional, gravações de vídeos, pedidos de 
entrevistas, e uma digressão mundial. Esta pesada agenda conduziu o grupo à exaus
tão e, em Outubro de 1996, a banda viu-se forçada a cancelar as restantes datas de

Se existem grupos que marcaram a iadústria discográfica e fizeram 
história ao mercado, ©s Cranberries sã© disso um bom exemplo, i  
seu álbum ie  estreia em 1993 foi um começo excelente le  carreira 
que encontra agora um novo fôlego em “Bury t le  Hatchet” .
0 primeiro single é mesmo uma bela canção intitulada "Promises” .

concertos devido ao cansaço dos seus elementos.
Dois anos depois iniciaram a gravação de novas canções num estúdio em Toronto, 
temas esses que foram incluídos neste novo álbum, tais como“ Copycat” ,“Just My Ima- 
gination” e “Animal Instinct” . “ Bury The Hatchet” dá continuidade à sonoridade musi
cal do grupo de Dolores ORiordan, cheio de canções melódicas, onde a pop se reve
la do seu tom mais suave ao mais agressivo. O som é variado visitando atmosferas tão 
distintas como o calmo acústico até furiosas explosões musicais.
Cada tema conta uma história, uma memória escrita com a (re)conhecida convicção 
dos Cranberries que agora enfrentam uma nova etapa na sua carreira. Desde a pode
rosa “ Fee Fi Fo” uma canção que aborda o tema do abuso de crianças, até à explosão 
de humor em “ Desperate Andy” , o novo álbum vive de uma intensidade e emoção 
ainda mais densas comparativamente aos outros trabalhos do grupo. “ Bury The Hat
chet” é um álbum adulto que revela vivências extremas e experiências mais e menos 
boas. A espera vai com certeza compensar e os fãs não vão ficar decepcionados. 
(MERCURY)
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