Marc Moncusí, Director Artístic
Temporada 2022-2023
Teatre FORTUNY - Dissabte 8 d’octubre de 2022 - 20:30h

FITO LURI
Presenta

“Salvar l’ànima”

Una coproducció de l’Associació de Concerts de Reus i el

Patrocinadors

Programa

Tempus fugit
Trampa mortal
Pena i regust
Horitzons despentinats
Cafè nostàlgia
Sal, sorra, desig
Habitació 21
Però que bonica
Cor nu d’ella
Estaré a la Simona
Un tot sencer
Seré
Jo per tu
Dosi
Falciots prenent el vol

Espònsors

Notes al programa

Al concert del cantautor Fito Luri del dia 8 d'octubre al Teatre Fortuny el públic podrà gaudir
d'un espectacle musical i sonor sobretot, però també d'un espectacle visual.
L'artista presenta el seu darrer treball "Salvar l'ànima", un llibre i disc farcit de poemes,
pensaments i cançons.
Un treball que es presentarà de manera oficial en escena i amb tota la banda. Durant tota
l'estona que duri el concert, l'artista i pintor Jordi Guillemí, autor de les il·lustracions del llibre,
executarà en directe una obra que tindrà unes dimensions de dos per tres metres, un quadre
que l'artista un cop acabat cedirà a l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius
de Reus i el Baix Camp per a què el puguin subhastar posteriorment i els beneficis, vagin a
parar per al benestar de les persones que pateixen aquesta malaltia.
Un concert carregat d'emotivitat i a on no només es presentarà el darrer treball del músic
reusenc, sinó que també hi ha haurà un bon recull de cançons del disc "Diari de llambordes"
que el cantautor va enregistrar amb en Marc Parrot anteriorment i que a causa de la pandèmia,
no va poder presentar de manera oficial amb tota la banda.
Així doncs, s'espera un concert i un espectacle a l'alçada d'aquells vespres especials on la part
literària del treball també tindrà una posada en escena.

Músics

Fito Luri, veu i guitarres acústiques
Remon Ubastart, guitarres elèctriques i acústiques
David Melgar, piano elèctric i sintetitzadors
Albert Domingo, baix elèctric
Uri Ubasart, bateria i percussions
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