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AMARAL

Gato negro-Dragón rojo

“Gato Negro - Dragón Rojo” és l’últim treball del duo Amaral. Dos discos en una presentació de luxe on podem trobar
una col·lecció de 19 cançons on Eva Amaral i el seu company
Juan Aguirre ens demostren, una vegada més, el seu talent
artístic a l’hora de fer música. Grans melodies acompanyades de grans lletres amb missatges que parlen de temes tan
distints com l’amor, la soledat, l’amistat, el rock…
El primer single “Kamikaze”, un encertat i preciós tema amb
què han donat a conéixer el seu nou disc, no ha deixat de
sonar este estiu en totes les emissores de ràdio, però també
cal destacar joies com: “Biarritz”, “Perdóname” o “Alerta”.
A més, Amaral ja estan de gira per Espanya amb la presentació en directe de les seues noves cançons. En tots els escenaris en què Eva i Juan han actuat han deixat el pavelló molt alt,
oferint el millor de la seua música i d’ells mateixos i delectant
el públic amb les seues noves creacions, i també amb velles
i aclamades cançons com: “Sin ti no soy nada “, “Dias de
verano”, “Estrella de Mar”… Com a novetat, Juan Aguirre
que fins ara sempre havia estat en la rereguarda del grup,
s’estrena com a cantant en “És sólo una canción”.
Text i Fotografies: Ana Mª Rodríguez

Pàgina oficial:
www.lafuga.net

La Fuga
La Fuga va nàixer pel juliol de 1996 a Reinosa, una ciutat molt
menuda de Cantàbria. El 1997 van gravar la seua maqueta El
Camino, amb quatre cançons, de la qual vengueren 800 unitats.
Així que decidiren gravar el seu primer disc, denominat Mira i que
es va posar a la venda el 1999. A poc a poc, es varen fer un nom,
però va ser per l’abril de 2005, en eixir Negociando Gasolina,
quan es donaren a conéixer al gran públic. Enguany, pel maig del
2008, i després de quasi tres anys sense un disc completament
nou, Asuntos Pendientes ha tingut la major producció i promoció
de tots els discos.

Cançons més escoltades
1. “Buscando en la basura”
2. “Por verte sonreir”
3. “Abril”

Concert 30 setembre a Lugones
(Astúries)
Si encara no els has vist en directe no deixes d’assistir
als seus pròxims concerts:

Aproximadament, es reuniren unes 2.000 persones al recinte
del Parc de la Pau. Estava previst que el concert començara a
les 23.30, però començà un poc més tard. Varen ser dos grans
hores de concert en les quals tocaren algunes cançons del seu
nou disc “Asuntos Pendientes”, però bàsicament se centraren
en les antigues, que són les que més èxit tenen entre el públic.

5 de Desembre Torrevieja
6 de Desembre Roquetas de Mar
13 de Desembre València
Per a més informació: www.amaral.es

Laura López · Adrián García

9. El transport públic, la bicicleta i la marxa a peu són alternatives més barates i saludables.

