L’Auditori rep a M. José Llergo en concert el proper 26 de
febrer, guardonada amb el Goya a la Millor Cançó Original
La cantant té agendat a Cornellà el seu primer concert després de rebre l’estatueta
La carrera de l’andalusa està sent meteòrica. Acaba de rebre el Goya a la Millor Cançó Original
pel seu tema ‘Te espera el mar’ que forma part de la pel·lícula ‘Mediterráneo’ basada en els
orígens de l’ONG Open Arms i el seu primer concert després del guardó és al nostre escenari, a
L’Auditori de Cornellà el proper 26 de febrer a les 20h. Veritablement, María José Llergo ha
sacsejat el panorama musical embadalint al públic. Amb el seu àlbum ‘Sanación’ ha rebut el
favor de la crítica musical. 'MondoSonoro' o 'Rockdelux' han sucumbit davant el seu art. A més,
els principals escenaris han recolzat la seva carrera. Va formar part del primer cartell paritari dels
festivals a Espanya, el de l'edició 2019 del 'Primavera Sound’. I és que la seva veu, la seva força,
el seu cor i el seu instint remouen al públic com ningú ha fet fins ara.
Artista revelació, sorprèn i travessa amb la seva música de manera salvatge. S’ha colat a casa
de milions de persones gràcies a la seva participació en el concurs televisiu ‘La Voz’ com a
assessora de Pablo Alborán i amb el seu pas per ‘La Resistència’ de David Broncano, on també
va deixar mostra del seu bon humor.
La carrera de Maria José Llergo va adquirir rellevància en el món musical l’any 2018 amb el tema
‘Niña de las dunas’ en la qual col·laborava amb el guitarrista Marc López. Un any després va
llançar ‘Me mires pero no me ves’, cançó que dona veu a col·lectius desfavorits. El 2020 va
treure a la venda el seu EP anomenat 'Sanación' amb què ha aconseguit guanyar-se la crítica
gràcies al seu estil basat en el flamenc. Des de llavors omple tots els teatres pels quals la seva
veu no deixa ningú indiferent.
L’Auditori de Cornellà rebrà a Maria José Llergo en el que serà el seu primer concert desprès de
rebre la merescuda estatueta que va agrair amb la senzillesa i la humilitat que la caracteritza.

www.auditoricornella.com

Precisament L’Auditori havia engegat la setmana passada una campanya promocional amb un
25% de descompte en l’adquisició d’entrades pel seu concert a Cornellà i amb motiu de Sant
Valentí, La direcció del teatre ha decidit allargar la promoció fins el divendres, 18 de febrer,
celebrant el guardó de la cantant.
Encara es poden adquirir entrades anticipades a www.auditoricornella.com.
Podeu consultar tota la proposta cultural de L’Auditori de Cornellà per a la temporada HivernPrimavera 2022 en www.auditoricornella.com .
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