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Amaia al 57 Festival de la Porta Ferrada

Director, Thursday 07 February 2019 - 23:49:54

Los Hermanos Cubero obriran la vetllada l 11 d agost a l Espai Port

Diumenge, 11 d'agost> Espai Port> 21:30H

Entrades demà a la venda a les 11:00 a portaferrada.cat

No cal dir que Amaia Romero és una de les artistes més desitjades i admirades de l actualitat. El talent i el bon gust es
perceben a cadascun dels seus moviments, tot i què és realment difícil gaudir del seu art en directe donades les seves
contadíssimes aparicions públiques. Després de fer un primer avançament -que no single- del seu esperat disc de debut
l encisadora Un nuevo lugar-, la navarresa arribarà l 11 d agost a l Espai Port per oferir una de les seves
exclusives actuacions d aquest estiu. Als seus concerts hi tenen cabuda des d excel·lents i ben originals covers de les seves
cançons favorites fins a, ben segur, material de pròpia autoria. I, per començar, una altra perla de l escena alternativa: el folk
carregat de sensibilitat i emoció de Los Hermanos Cubero: una proposta única que agermana els sons tradicionals ibèrics i
nord-americans en paisatges sonors de gran bellesa.

Amb 20 anys poca gent sap què vol fer en aquesta vida. Amaia Romero sí que ho sap. De fet, ho sabia des de sempre. Ella anava
a ser música. Així que amb 19, Amaia va guanyar Operación Triunfo, va participar a Eurovisió i va tocar al Primavera Sound.
Cada vegada que es puja a l'escenari alguna cosa passa. La seva veu és bonica, modelable i rica. Ja sigui amb una copla o amb un
hit pop, ja sigui sola al piano o amb banda, el resultat sempre és el mateix: ovacions, emoció i la xarxa inundada. La filla pròdiga
de Pamplona té aquest je ne sais quoi. Des que va aparèixer per primera vegada en pantalla, tothom va saber que era especial. I
ho seguim sabent ara amb només escoltar els primers compassos d Un nuevo lugar. No hi ha recepta per a aquesta màgia
natural. És difícil d'explicar, però fàcil de reconèixer. Ja s'han rendit al seu talent artistes com Rosalía, Carolina Durante, U2,
Refree ... I ja ha viscut l'experiència del seu directe el públic de ciutats com Madrid (Teatro Real), Pamplona (Teatre Gayarre) o
Barcelona (Primavera Sound ). Llocs on ha arribat, vist i vençut. A la fi de 2018, als estudis Echo Canyon de Nova York, ha
començat l'enregistrament del seu primer disc. Una cursa a la qual no se li intueixen límits de futur, però que ja compta amb un
passat sembrat de fites.

