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Berto Romero tancarà la temporada de tardor de l'Auditori divendres 2 de desembre.

Divendres 2 de desembre de 2016

Teatre

Berto Romero "Sigue con nosotros"

Nota: Ja no és possible fer reserva d'entrades per a aquest espectacle.
L'organització en posarà a la venda a taquilla el dia de la representació.

Els rumors eren certs. Berto Romero estava passant una etapa complicada. La fama
li havia pujat al cap, els traumes que arrossegava des de petit pel seu aspecte físic i
la complicada relació amb la seva família li havien fet anar donant tombs.

Diguem-ho clar: no estava bé. Però Berto ha tornat. Ara és un pare responsable, un
còmic respectat i està assolint la maduresa. A un pas d'arribar als quaranta, creu
haver après algunes bones lliçons que vol compartir amb nosaltres.

Ha superat els complexos i traumes que el van tenallar en el passat, i tot apunta que
està desenvolupant-ne de nous. A més a més, segueix obstinat a cantar, ballar i a
explicar la seva vida. I la dels altres.

Idioma

Castellà

Dramatúrgia

Berto Romero

Rafel Barceló

Direcció

Berto Romero

Miquel Company

Música

Iván Lagarto

Miquel Company

Durada

80 min

file:///


Horari | 20:30

Preu | 12 € (10 € reserves per Internet, menors 25 anys, majors 65 anys, carnet
Xarxa de Biblioteques, socis L’Aula i ETC i Voluntaris per la llengua)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona

Programa | Reserva d'entrades als espectacles culturals Auditori 2016 i temporada
de teatre i música 2016
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