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Andreu Buenafuente dirigeix el viatge d'Eduard Soto al Brasil 

• L'actor protagonitza 'Sotinho', amb Monica Green i Jofre Borràs

MARTA CERVERA

Viatjar al Brasil sense moure's de Barcelona serà possible a partir de dimecres que ve al Club Capitol 2
amb Sotinho, un espectacle de música i humor protagonitzat per Eduard Soto, popular per les seves
aparicions a TV-3 interpretant Mario Olivetti i per les seves imitacions del Príncep. L'acompanyen en
aquesta aventura produïda per la factoria El Terrat la cantant Monica Green, que fa els primers passos
en la comèdia, i l'actor Jofre Borràs (Manu Ripoll, d'El cor de la ciutat), que descobreix el seu costat més
gamberro.

Andreu Buenafuente dirigeix una paròdia a ritme de samba. "Fa un any i mig, quan vam començar a
preparar-la, li preguntava a Soto: '¿Creus que això interessarà?' I després resulta que Barcelona
s'ha tornat boja amb Carlinhos Brown i tot allò relacionat amb el Brasil: els tops de les noies, els
tangues, Ronaldinho...", va explicar ahir Buenafuente, que ha coordinat i ordenat el caos creatiu de
Soto i Borràs. "M'he sentit com Schwarzenegger a Poli de guardería", va afegir.

Gags còmics i cançons iròniques però no ofensives intenten reflectir el xarampió brasiler que ha envaït
la ciutat. Una malaltia benigna que va contagiar primer Soto, àlies Sotinho, fan declarat del país de la
caipirinha. Ahir ho va demostrar: amb el megàfon a la mà i caracteritzat com el seu altre jo brasiler,
parlant una barreja de català i portuguès, va liderar una sonora batucada que va animar el matí gris de
la Rambla, des del Capitol fins a El Triangle.

En el xou, amb una platja per decorat, Soto recrea algunes anècdotes dels seus viatges al Brasil i
n'inventa d'altres. El president Lula parlant de la crisi, la situació a les faveles i la passió pel futbol són
alguns dels temes que aborda "de manera crítica però també amable".
Soto (centre) i Borràs (dreta), ahir, en la batucada a la Rambla.
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