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«Fortuna, Fortuna» 
torna a arrencar riures 
al Teatre del Sol

REDACCIÓ

Giovanni Ruoppolo viu en 
la pobresa amb la seva do
na Cristina i el seu fill adop
tiu Enriquetto esperant un 
cop de sort que els canviï 
les seves miserables vides. 
Desesperat, es veurà forçat 
a legitimar un fill fals per co
brar uns milers de lires, però 
la desgràcia sembla perse
guir-lo i burlar-se d'ell un al
tre cop. Un fet inesperat ho 
complicarà tot...

Molts coneixen ja la di
vertida història de Fortuna, 
Fortuna, i ara la comèdia de 
De Filippo que va tenir tant 
d’èxit la temporada passa
da toma a la sala petita del 
Teatre del Sol des d'aquest

A. González i J.M. Roviralta

dissabte (21.30h). Tam
bé es veurà en diumenge 
(18.30h) dirigida per Ramon 
Ribalta i amb Josep M. Ro
viralta, Bruna Feliciano, Pep 
Carpena, Agustí González, 
Pere Villaró, Eduard Gutés i 
Francina Asensio, entre d'al 
tres ■

Berto Romero llega a La Farándula 
con «Sigue con nosotros»
El televisivo cómico protagoniza su show este domingo

REDACCIÓN

A un paso de convertirse en 
cuarentón, Berto Romero cree 
haber aprendido algunas bue
nas lecciones que quiere com
partir. Ha superado los com
plejos y traumas del pasado, y 
todo apunta a que está desa
rrollando unos nuevos. Por lo 
demás, sigue obstinado en 
cantar y bailar y en explicar 
su vida -y la de los demás-, 
como por ejemplo en La Farán
dula de Sabadell este domingo 
(18h; 20 euros), donde pre
senta -Sigue con nosotros».

Un show unipersonal donde 
este padre responsable y 
cómico respetado deja atrás 
-una etapa complicada» y una 
■tormentada relación familiar».
El humor del inseparable de ^ ^ , , —=
Buenafuente puede con todo . B*rto Romero no duda ^ cantar V ^ilar para explicar su vida

FLAIXOS

► L’actriu Mercè 
Sampietro en clau íntima 
a la CavaUrpí

Sensualitats és un 
espectacle poètic i musical 
que protagonizta l'actriu 
Mercè Sampietro amb el 
músic Eduard Iniesta amb 
textos de Joan Vinyoli,
Vicent Andrés Estellés,
Maria Mercè Marçal, Enric 
Casasses o Joan Brossa, 
entre molts d’altres. Es 
veurà aquest diumenge 
(19h; 15 euros) a la 
CavaUrpí, on programen el 
seu cicle UiU Promotors.

► «El mètode 
Gronholm» a l’Àgora
El grup de teatre amateur La 
Bambolina Negra presenta 
aquest dissabte (20h: 8 
euros amb consumició 
inclosa) a l'Espai Àgora de 
sant Oleguer la coneguda

E. Iniesta i M. Sampietro

obra de Jordi Galceran El 
mètode Gronholm. Ho dirigeix 
Pere Pons.

^ Espectáculo familiar en 
el Grup d'Esplai La Masia
Con palabras y dibujos, dos 
payasos cuenta la historia 
de Aaron Errant, un ciclista 
errante que se pone en 
camino para seguir su sueño. 
De eso trata M/hat giantsl?,

una propuesta multilingüe 
para todos los públicos que 
trae la cía. Spoke'n'Chain 
(Theatre Nómade à Velo, 
es decir, teatro nómada 
en bicicleta) este sábado 
(19.30h) al Grup d'Esplai 
La Masia (Sant Isidor, 46), 
que organiza el pase de la 
mano de CicloAmics Sabadell 
con la colaboración del 
Ayuntamiento (whatgiants. 
blogspot.com). Entrada libre 
con donativo voluntario.

► Festival de la Radio en 
Can Deu este domingo
El Centre Cívico Dr. Josep 
M. Plans (Can Deu) es el 
escenario, este domingo, 
del Festival de la Radio que 
organiza CanlOFM con la 
actuación de José Luis Lobo, 
Joaquín Albero, Carmen 
Paredes, Alba Luna, Aroma 
Ramenco o Joan Monpiller, 
entre otros. La entrada es

libre y se celebrará de 17 a 
20 horas.

► L’Orfeo de Sabadell 
canta a la Missa de Santa 
Cecília a la Salut

Demà diumenge, a les llh, 
l'Orfeó de Sabadell cantarà a 
la Missa de Santa Cecilia al 
Santuari de La Mare de Déu 
de la Salut i tot seguit oferirà 
un concert als assistents 
des del peu de l'altar. També 
cantaran a la Missa de Santa 
Cecília aquest dimarts 22 
a la Catedral de Terrassa 
(parròquia del Sant Esperit) a 
les 20 h.

► Vermut al Teler amb el 
rock d’Extraperias
La banda de Sabadell 
Extraperlas, amb Andreu 
Nebot, Quim Tomàs, Enric 
Vila i Jaume Puig, porta el 
seu rock demà diumenge

als vermuts musicals del bar 
El Teler del Centre Civic de 
Gràcia (PI. del Treball; entrada 
lliure), a partir de les 13h.

► El musical «Castie 
School» omple el Sol
Amb les primeres funcions 
amb localitats exhaurides, 
el musical Castie School de 
Ritme Produccions continua 
les seves funcions a la 
sala gran del Teatre del Sol 
(Sol, 99), dissabtes a les 
22h i diumenges a les 18 
h. Una creació original amb 
espectaculars coreografies.

► Compte enrere del 
musical «Hèrcules»
Aquest és el penúltim 
diumenge que el Teatre 
Sant Vicenç acull funcions 
(ll.SOh i 18h) d'Hèrcules, 
les aventures d'un heroi, 
que s’acomiada el dia 27. 
Entrades a Ticketea.com
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