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Posant-nos a la pell d'Ombra amb
el seu nou videoclip
Els mallorquins estrenen el clip de la cançó "Under My Skin" i encaren una tanda
de concerts aquesta tardor per tot l'estat espanyol

Ombra | arxiu de l'artista

Mireia Flores és la cantant i compositora d'Ombra, el quartet mallorquí que estrenava, abans de
l'estiu, el seu segon llarga durada, Walk up the Walls
(http://www.enderrock.cat/disc/7181/walk/up/walls) (Flor y Nata Records, 2018). Parlem amb ella
sobre el disc de confirmació d'una banda que agafa força gràcies a la seva contundència rítmica i
força melòdica. El videoclip "Under my Skin" que avui estrenem és una mostra dels seus atributs.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=5tIsMpQZMxQ
La música no només convida a ballar, sinó que també vol ser conscienciadora, ajudant a
empoderar i a perdre les pors. Flores ens parla d'aquest alliberament que els neix: "Perdre la por
a que no et surti bé. Si no ho intentem no ho sabrem mai. Fa més por penedir-se per no haver
fet quelcom que intentar-ho i fracassar". El que hi ha sota la pell no és menys important,
continua, "és una sensació, una força interior que ens ajuda a fer coses que sempre hem volgut
fer".
No els falta força ni motivació. Aquesta tardor es presenta plena d'activitat, amb una gira de
concerts que els durà a ciutats d'arreu de l'estat espanyol entre setembre i gener. Començant per
Palma a la Fira B!, València, Múrcia i continuant per Bilbao al BIME Pro, Vigo o Sevilla,
aquestes són les ciutats que acolliran les seves properes actuacions. Mireia Flores conclou: "El
que més il·lusió ens fa és que, sent fora de casa, la gent ens rebi com si fóssim a ca nostra,
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cantant i ballant els nostres temes. No esperàvem trobar això tan aviat".
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