El Kanka acomiada la seva gira Payaso-El Rescate aquest
dissabte a L’Auditori de Cornellà
El concert és un dels plats forts de la temporada Tardor 2021 i s’ha venut gairebé el cent
per cent de les localitats
Aquest cap de setmana vibrarem amb un dels plats forts d’aquesta temporada Tardor 2021. El
Kanka ha triat L’Auditori de Cornellà per posar fi a la seva gira Payaso-El Rescate, després de
més d’una quarantena d’espectacles i d’un tour interromput pel parèntesi de la pandèmia. A partir
de dissabte, es tancarà en l’estudi per preparar el seu cinquè àlbum. Així, el públic de L’Auditori
serà testimoni d’un concert únic conduit pel seu llenguatge de cantautor aflamencat, copla i pop
mestís. De vegades, la música d'El Kanka al·ludeix a la cançó aflamencada, però també al
llenguatge del cantautor a la manera sud-americana, o al del folk-rock, fins i tot també a l'art de la
copla o l'encant del pop mestís. És aquesta varietat de registres i estímuls el que ha impulsat a
El Kanka a definir-se a si mateix com ‘kankautor’, per deixar entreveure així que la seva manera
personal d'explicar històries amb l'ajuda de la guitarra no és la més freqüent. I és aquesta
diferència la que li dóna valor a la seva proposta.
Des del moment en que es va donar a conèixer en 2007, l'artista malagueny establert a Madrid
no ha deixat de sorprendre amb la seva visió original del que, reduït a la seva naturalesa més
pura, seria l'ofici de trobador: acords que t’envolten, històries senzilles, emocions humanes que
han trobat un espai propi en l'escena popular espanyola. Va publicar el seu primer àlbum oficial
el 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, i des de llavors no ha deixat de millorar i de
somriure. El seu últim treball és El arte de saltar (2018), tot i que ha dedicat 2020 a compondre
cançons, que ens presenta, potser amb sorpreses afegides, en la seva nova gira.
L’Auditori celebra el 100% d’aforament aplicant un 25% de descompte
A L’Auditori de Cornellà volem celebrar amb tots vosaltres que la cultura torna a estar al 100%
d’aforament i us proposem una promoció especial del 25% de descompte en la compra
d’entrades, fins el 31 d’octubre, dels propers espectacles programats pel mes de novembre:

www.auditoricornella.com

La promoció especial s’aplica al concert de Buhos que actuaran a L’Auditori el proper 6 de
novembre. També té un 25% de descompte en entrada anticipada l’obra de teatre ‘Entre Copas’
amb Juanjo Artero, Ana Villa, Miriam Cabeza i Patxi Freytez que tindrà lloc el 14 de novembre.
Per últim, també es poden aconseguir les entrades amb un 25% de descompte per veure
‘Silencio’ el 27 de novembre, de la Cia. Ballet Flamenco Llobregat i que és un espectacle inclòs
en els actes que s’han programat amb motiu de la commemoració del Dia contra la Violència de
Gènere.
La informació de tota la programació de L’Auditori de Cornellà per a la nova temporada Tardor
2021 ja està disponible en www.auditoricornella.com amb interessants descomptes en entrada
anticipada.
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