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Roba Estesa crida a la revolta a «La
nit és nostra»
Estrenem una nova cançó del segon disc del grup, 'Desglaç' (Coopula, 2018)

Roba Estesa | Juan Miguel Morales

El nou disc de Roba Estesa, Desglaç (Coopula, 2018), és el resultat de dues gires a la carretera.
Amb desenes d'escenaris a l'esquena, el septet del Camp de Tarragona torna amb una fórmula
renovada de &lsquo;folk calentó' i la filosofia de voler desfer-ho tot per construir de nou. L'àlbum
sortirà el 23 de març, però per anar anar tastant com sona el més nou de la banda, a Enderrock.cat
avui avancem un dels temes que promet ser himne, «La nit és nostra».
«Jo dic que és la cosina de la cançó &lsquo;Les criades'», explica la cantant Gemma Polo sobre el
tema. La cançó, que reivindica l'espai nocturn des d'una perspectiva feminista, s'emmarca en les
dues línies d'actuació del grup als espais d'oci: «Una és la transformació en general de l'oci
nocturn, i com nosaltres hauríem de ser capaces de poder sortir de casa sense pensar què
passarà, ni preocupar-nos per les nostres amigues. És a dir, desfer-nos de totes aquestes
dinàmiques que tenim integrades per rols i per actituds generals de la gent».
«L'altra és la que abasta el món laboral, que en el nostre cas es desenvolupa moltes sovint a dalt
dels escenaris», continua. «Ens plantegem com hem de treballar en tot un sector que està molt
masculinitzat, des de tècnics, companys de professió i programadors fins a bona part del públic
que ens ve a veure.»
La reivindicació, en aquest cas, s'encara amb una perspectiva coral: «El tema de la col·lectivitat
teníem molt clar que volíem que formés part de l'imaginari conceptual del disc", afegeix la baixista
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de la banda, Anna Sardà. «Aquesta cançó parla de reivindicar un espai conjuntament, i potser ho fa
de manera més explícita que altres.»
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xHvVmnjT5E4
"La nit és nostra" és la tercera cançó del nou disc de Roba Estesa que es pot escoltar, després
que la setmana passada avancessin "Governar-nos"
(https://www.youtube.com/watch?v=w3W4z7Cm65M) i dimecres 7 de març interpretessin "Cant
de lluita" en directe durant l'obertura de la Nit dels Premis Enderrock 2018. Caldrà esperar fins al
23 de març per poder sentir-lo sencer.
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