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L’Auditori de Cornellà engega al iniciativa 
#L’Auditoridesdecasa amb projeccions d’obres de teatre, 
produccions i pel·lícules per aquests dies de confinament 
 

 

L’Auditori de Cornellà engega una nova iniciativa amb l’objectiu de portar la cultura a les nostres 

llars, #L’Auditoridesdecasa. Donat  l’Estat d’Alarma decretat, l’activitat del nostre equipament 

roman aturada com a mesura de prevenció per lluitar contra el Covid-19, però volem sentir-nos 

més a prop de la ciutadania aquests dies de confinament. El proper divendres, 10 d’abril, 

engegarem la nova campanya donant difusió de diferents obres de teatre, ficcions televisives 

basades en produccions teatrals o peces de teatre-movies. Tots els divendres penjarem als 

nostres canals de comunicació, web i Xarxes Socials, un nou enllaç oferint als nostres seguidors 

l’oportunitat de gaudir a casa d’espectacles de qualitat a l’abast de tothom. Amb la nova proposta 

ens afegim també a la campanya que impulsada per l’Ajuntament de Cornellà, EsmorzarCultura 

per gaudir de la música, dansa o les arts escèniques també durant aquests dies a través de les 

xarxes socials del Departament de Cultura.  

 

#L’Auditoridesdecasa s’estrena el dia 10 d’abril amb ‘Magnètica Management’, un homenatge 

al món del circ i a la figura del pallasso fet des de la tendresa, la sensibilitat i la musicalitat. Un 

espectacle en català per a tota la família amb Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià i Mauro 

Paganini com a intèrprets. Divendres, 17 d’abril, serà el torn de la pel·lícula d’Abel Folk i Joan 

Riedweg, ‘Desclassificats’ basada en l’obra homònima que Pere Riera va escriure i dirigir el 

2011. La programació de #L’Auditoridesdecasa continuarà el 24 d’abril amb ‘Adossats’ de 

Ramon Madaula amb la participació també de Rosa Renom, Jordi Bosch, Camilo García, Marieta 

Sánchez i Guillem Balart, una obra de teatre que també es va representar amb èxit a L’Auditori 

de Cornellà. Els divendres del mes de maig continuarà la iniciativa amb títols com  

‘Germanes’, ‘El fantasma de Canterville’, ‘Res no tornarà a ser com abans’ o ‘El Nom’, entre 

altres.  
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Aprofitem per recordar que la nova situació ens ha portat a l’anul·lació d’espectacles com Xiula, 

Cobertura, els musicals Annie i Jekyll&Hyde i BVocal previstos per aquesta primavera. En 

principi, continua prevista la representació de ‘Viejo Amigo Cicerón’ amb Josep M. Pou el proper 

10 de maig. També hem reprogramat l’actuació de Farruquito pel proper 31 d’octubre, l’obra 

‘Quina feinada’ que tindrà lloc el 6 de novembre i ‘El Pare de la núvia’ que s’ha programat pel 29 

de novembre.  

 

A L’Auditori de Cornellà continuem treballant en la propera temporada que veurà la llum a partir 

del mes de setembre amb una vintena d’espectacles. Pel nostre escenari desfilarà la música de 

Manu Guix, Miki Nuñez, Blaumut, Mecano en un tribut molt especial, simfòniques, Sole Gimènez 

o representacions musicals com El Lago de los Cisnes. Gaudirem també amb actuacions com la 

de Tortell Poltrona, Els super herois o Guillem Albà i passarem una bona estona amb Quim 

Masferrer, Carles Sanz, El Sevilla o amb la representació de La Gavina entre moltes altres 

sorpreses que estem acabant d’enllestir, perquè entre tots, aconseguirem que torni la il·lusió.  

 

  
 

 

 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, 7 d’abril 2020 

 

 

 

 


