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Blanca Portillo entra a L’Auditori per la porta gran aquest 
divendres amb les entrades exhaurides  
 
La programació de novembre continuarà amb la música com a protagonista i l’estrena del 
musical Barabana i el concert d’Ana Guerra, concursant d’OT 2017 
 
 
L’Auditori de Cornellà obre la porta gran a la guanyadora del premi Goya 2022 en la categoria de 

millor actriu. Blanca Portillo protagonitza ‘Silencio’, un homenatge al considerat com un dels 

grans instruments de la comunicació humana: el silenci. Es tracta d’un monòleg escrit i dirigit per 

Juan Mayorga, que porta a escena una adaptació teatral del discurs d’ingrés a la RAE pronunciat 

per ell mateix l’any 2019. Blanca Portillo exhibeix les seves excepcionals qualitats com a intèrpret 

a través d’aquest recital de riquesa lingüística que compta també amb un gran nombre de 

referències teatrals. 

 

L’obra comença amb Portillo caminant des del pati de butaques fins l’escenari, saludant els 

acadèmics i inclinant-se davant el retrat de Cervantes. El personatge de l’acadèmic decideix 

parlar del ‘silenci’ en la vida i en el teatre, repassant també els silencis que ressonen en la seva 

memòria i en el seu cos. El monòleg, a més, es presenta com una mena de joc entre l’actriu i el 

dramaturg desvetllat per ella mateixa quan, en ocasions, trenca el personatge escènic i afegeix 

divertides acotacions al text creant una situació metateatral. Durant gairebé dues hores, amb una 

interpretació gairebé hipnòtica que dona vida a un text intel·ligent i agut, Blanca Portillo i Juan 

Mayorga ens mostren què és el que succeeix quan res no sona a l’escenari.  

 

Una setmana després, el divendres 25 de novembre, arriba a l’escenari de L’Auditori un musical 

fresc i alegre on el públic podrà gaudir d’una nit plena de música, balls i històries de joventut. Es 

tracta del musical ‘Barabana’, sota el segell d’ SDS Company, vinculada a l’escola Star Dance 

Stucio amb seu a Cornellà. L’espectacle s’emmarca en el projecte Emergents, estrenat aquest 

2022, que té com a objectiu donar oportunitats a joves talents i artistes amateurs que presentin 

una proposta de qualitat, incloent-los en la programació estable de L’Auditori. 



 

 
 
www.auditoricornella.com 
 

 

 

 

 

 

Ana Guerra tanca la programació del mes de novembre 

Dissabte 26 de novembre, la cantant i concursant d’una de les edicions més populars del 

programa televisiu Operación Triunfo, l’edició de 2017, visita L’Auditori amb la seva gira 

“Susurrándote lo que nunca te dije”. Va irrompre en el panorama musical fa només quatre anys, 

però amb grandíssims èxits com “Lo Malo”, estrenada el 2018 amb la seva companya d’edició 

Aitana, “Ni la Hora”, que va comptar amb la col·laboració de Juan Magán o “Bajito”, l’artista 

canària ha acumulat fins a 11 Discos de Platí i un d’Or.  

 

Durant aquests quatre anys, ha trepitjat grans escenaris d’Espanya i Amèrica Llatina.  

Primerament, ho va fer amb la ‘GiraOT’, després amb el seu aclamat ‘Tour Reflexión’, en el qual 

va presentar el seu primer EP que va comptar amb grans col·laboracions com la de Tizziano 

Ferro i després va realitzar les ‘Gira ImaginBank’ al costat de Cepeda i el ‘Tour Siente’ 2020. 

Després de la seva última gira ‘Lo que nunca te dije’, que va estar programada durant la 

temporada 2021/2022, l’artista torna als escenaris amb un nou format acústic titulat 

‘Susurrándote lo que nunca te dije’. Aquest cop compta amb un set molt més íntim i personal 

amb què seguirà presentant de manera més propera els temes del seu últim àlbum d’estudi, ‘La 

Luz Del Martes’. Amb aquest últim àlbum, la cantant ha iniciat una nova era en la seva 

trajectòria, decantant-se per l’essència més pura del pop, amb un so actual i més madur, tot i 

que, fent servir les seves pròpies paraules, “totalment ballable”.  

 

Tota la programació de L’Auditori de Cornellà es pot consultar a www.auditoricornella.com. Ja 

podeu trobar els espectacles de la nova temporada d’Hivern-Primavera 2023 amb nous 

abonaments i descomptes d’entre un 10 % a un 25 %, segons el nombre d’espectacles adquirits 

de la nova temporada.  
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