Coti omple de música acústica L’Auditori de Cornellà amb la
seva gira Cercanías y Confidencias, dissabte 1 d’octubre
El bon teatre arriba diumenge, 2 d’octubre, de la mà de Rosa Andreu i Mercè Comes
protagonistes de Vida de peix... sense espines!
La temporada de tardor de L’Auditori ja ha agafat embranzida. El proper cap de setmana ens
espera el cantautor argentí Coti que presenta la gira Cercanías y Confidencias , el seu projecte
més íntim, per fer-nos gaudir en acústic de la seva música i les seves lletres en un concert molt
especial. Diumenge serà el torn de la bona comèdia traslladant a l’espectador a una sala
d’espera d’una consulta qualsevol.
Dissabte, 1 d’octubre, Coti ens farà vibrar amb els seu darrer treball. Amb Cercanías y
Confidencias s’enfronta tot sol, a temes que ens ha regalat al llarg de la seva carrera amb el
seu piano, el seu bandoneó i les guitarres. Les cançons més conegudes i les més estimades pel
públic com ‘Antes que ver el sol’ o ‘Nada de esto fue un error’ Ara, a la seva gira l’acompanyen
tres músics de corda que reten homenatge al seu últim disc gravat en directe en el Teatre Colón
de Buenos Aires. Al concert que ens brindarà a L’Auditori de Cornellà podràs gaudir dels temes
més populars i també amb cançons que ha compost per altres artistes i alguna més, que ha
marcat la seva carrera com a compositor i músic. Un concert en acústic que farà que el públic
senti la proximitat de Coti en una atmosfera molt especial. Cada cançó amaga en si mateixa una
confidència que es podrà sentir, escoltant-lo.
L’endemà, L’Auditori aixeca el teló per rebre la visita de Rosa Andreu i Mercè Comes Qui no ha
compartit estranyes situacions divertides en una sala d'espera? Vida de peix ... sense espines!
és una comèdia amb excel·lent acollida per part de públic que es basa en les converses entre
dues dones, Marcia i Llúcia en una sala d'espera, d'una consulta qualsevol ...

www.auditoricornella.com

L'obra de teatre de la Cia. Telmailuís, utilitza un llenguatge directe i natural, irònic i divertit.
Converses que, aparentment són per passar l'estona, però que van derivant cap a situacions
complexes i reals com la vida mateixa de les dues protagonistes.
Vida de peix ... sense espines! sorgeix en l'estiu de 2019 quan l'entitat Casino Prado de Sitges
proposa a la Mercè Comes participar al Festival Dona. Comes va començar a treballar per crear
una obra enriquida amb anècdotes i situacions còmiques viscudes en primera persona o nodrida
de les experiències del seu cercle més proper. Tot apuntava a ser un monòleg però finalment va
recórrer a la Rosa Andreu perquè l'acompanyés a l'escenari. El resultat és aquesta obra divertida
i entusiasta que gira entorn a la Marcia i la Llúcia.
Totes la programació d’aquesta tardor a L’Auditori de Cornellà es pot consultar a
www.auditoricornella.com amb interessants descomptes si s’adquireix l’entrada de forma
anticipada.
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