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EM RIC DE TOT, FINS I TOT DE JANEIRO 

• Andreu Buenafuente dirigeix 'Sotinho', un xou humorístic sobre el món del Brasil

G. C.

 LA FITXA
'Sotinho'
Local: Club Capitol. Sala 2
Horaris: Divendres, 19, 21.00 h. Dissabte, 20, 19.00 i 21.30 hores. Diumenge, 21, 19.00 hores
Preus: De 18 a 22 euros

La televisió està nodrint els escenaris catalans de títols que, a priori, tenen tots els números per rebentar
les platees. Només cal veure Dinamita per demostrar-ho, o Sotinho, que aquesta setmana s'ha estrenat
al Club Capitol. ¿Què té de televisiu aquest espectacle? Doncs el seu principal reclam, l'actor Eduard
Soto, un dels col.laboradors més populars de l'extint programa d'Andreu Buenafuente Una altra cosa. I
per si algú encara no hi cau, que pensi en Mario Olivetti.

Sotinho tracta de la febre brasilera que ens ha envaït recentment. Des de Carlinhos Brown a
Ronaldinho, passant per les xancletes o les samarretes amb la bandera verda i groga, Catalunya s'ha
deixat envair pel Brasil, país que apassiona Soto i que trasllada a l'escenari a través de l'humor i la
cultura musical del país sud-americà.

L'actor no està sol en escena. Compta amb la companyia de la cantant Monica Green i de l'actor Jofre
Borràs, una altra cara de TV: la del jove cantautor Manu Ripoll d'El cor de la ciutat. Tanquen el
repartiment una banda de músics (Javier Gómez, Ignacio Lagrange i Alejandro Luzardo) que toquen en
directe. L'encarregat de dirigir tot el sarau és Buenafuente, disposat a obtenir l'estranya barreja entre la
cultura brasilera i l'humor català d'El Terrat.
Eduard Soto, Sotinho.
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