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Amparo Sánchez es despulla personalment i musicalment en un concert fora del comú al
Casino la Floresta
Amparo Sánchez ha pujat aquest divendres a l'escenari del
Casino la Floresta per oferir el seu retrat més íntim
acompanyada de la seva guitarra i de la periodista i amiga,
Maria José López. Durant més d'una hora i mitja, la cantant
ha anat reconstruint la seva vida a ritme de cançó davant un
públic fidel absolutament entregat. Construït en forma de
diàleg, el concert ha fet les delícies dels assistents que s'han
convertit, per una nit, en protagonistes de l'espectacle.
Reviu l'espectacle a Cugat tv

Apassionada, reivindicativa, emotiva i compromesa. Així s'ha mostrat aquest divendres la cantant Amparo
Sánchez en el segon 'Inner' que organitzen Joventuts Musicals de Sant Cugat juntament amb la Xarxa de
Centres Culturals Polivalents (XCCP).
Acompanyada de la periodista de Gladys Palmera Maria José López, Sánchez ha fet un recorregut vital per la
seva història on la música i la paraula s'han anat alternant amb les aportacions del públic. Un format fora del
comú que ha presentat una Amparo més propera que mai. Ho explica l'artista en declaracions a Cugat.cat.
Amparo Sánchez: Hem intentat reflectir totes les meves etapes en aquest espectacle.
La vetllada, construïda en forma de diàleg fluït, ha convertit el públic en el tercer protagonista de la nit, que no
ha dubtat a preguntar i fer peticions musicals a la cantant.
Públic: Ha estat un regal retrobar-me amb ella. / He vibrat molt amb l'Amparo. / M'ha agradat molt
descobrir la part més íntima de la cantant . / Ha estat una experiència màgica.
Els seus inicis a la música juntament amb Manu Chao i Macaco, la seva etapa com a líder d'Amparanoia, la
defensa constant de l'univers femení i la seva vessant com a mare han estat alguns dels temes que s'han tractat
durant una vetllada on la sintonia amb el públic ha estat constant.
La recent estrenada terrassa del Casino la Floresta ha fet de marc incomparable d'aquesta cita que, tot i estar
concebuda en petit format, ha esgotat totes les entrades.
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