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1.700 MILIONS

Un gran fons 
filantròpic de 
Jeff Bezos
El fundador, president i conse-
ller delegat d’Amazon, Jeff Be-
zos, ha obert un fons filantròpic 
de 1.700 milions d’euros anome-
nat Bezos Day One Fund per comba-
tre el sensellarisme i fundar es-
coles a barris desfavorits. En un 
comunicat, el multimilionari 
s’ha endinsat al perquè de la se-
va iniciativa: «Els humans no pa-
ren de buscar (i trobar) maneres 
per millorar les coses. Les nos-
tres vides són millors que les 
dels nostres rebesavis, i les seves 
vides van ser millors que les dels 
seus rebesavis», ha explicat el 
multimilionari amb orígens es-
panyols.

CONCURS RÈCORD

A-3 avança 
a Los Lobos 
mig premi
Los Lobos segueixen marcant fi-
tes a Boom i en la història dels 
concursos, i ja no només per la 
seva permanència. El programa 
d’Antena 3 ha optat per entregar 
la meitat del premi als seus con-
cursants més mediàtics, que ja 
acumulen 1.563.200 euros des-
prés de 307 programes i 16 me-
sos consecutius. Els Lobos no no-
més acumulen un milionari pre-
mi, sinó que també han donat 
grans audiències a Boom. L’espai 
que presenta Juanra Bonet ha ex-
perimentat una gran pujada i li-
dera la seva franja després de 
quatre anys d’emissió. H

«L’humor m’ha ajudat a 
superar els mals moments»

ÀLEX SOTILLOS 
BARCELONA

Acaba un projecte i ja en comença 
un altre. L’actor i còmic Edu Soto, 
de 40 anys, treballa de manera in-
cansable per ajudar la gent a evadir-
se dels seus problemes, mitjançant 
l’humor. Després d’acabar el rodat-
ge de la pel·lícula Los Rodríguez y el 
Más Allá, dirigida per Paco Arango i 
en què és protagonista, l’humorista 
de Mataró (el Maresme) torna a Cata-
lunya per interpretar el seu nou 
monòleg, Más vale solo que ciento 
volando, al Teatre Club Capitol de 
Barcelona, a partir d’aquesta nit. 

— ¿Per què Más vale solo que ciento 
volando? 
— Perquè és millor estar sol sobre 
l’escenari que mal acompanyat. 

— ¿Li fa por estar sol a sobre de l’esce-
nari? 
— Més que por tinc la pressió de la 
responsabilitat. En el meu nou 
monòleg, per destensar-me, interac-
tuo constantment amb el públic. 
Quan actuo i estic amb ells, la pres-
sió s’esvaeix. 

— ¿El públic ha de tenir més protago-
nisme en els monòlegs? 
— Depèn de l’espectacle. A Más vale 
solo que ciento volando no busco expli-
car una història bonica. Vull que la 
gent s’ho passi bé. Hi ha una conver-
sa constant amb el públic i això és 
positiu en molts aspectes, però sem-
pre puc trobar-me algú que no 
col·labori com voldria i el monòleg 
pot perdre dinamisme. 

— En els seus monòlegs fa de tot. 
Canta, balla, imita... ¿Com aconse-
gueix que tot tingui coherència? 
— El fil conductor és l’humor. Tot el 
que faig cerca fer riure la gent que 
ve a veure la meva feina i que s’eva-

EDU  SOTO Actor i cantant. Presenta el monòleg ‘Más vale solo que ciento volando’ a Barcelona

DIFÓS UN VÍDEO DELATOR

Harvey Weinstein,    pescat in fraganti
Un vídeo difós pel canal britànic 
Sky News mostra el productor de ci-
ne Harvey Weinstein, que està acu-
sat d’agressió sexual i violació, flir-
tejant amb Melissa Thompson, una 
de les seves acusadores, a una reu-
nió de negocis el 2011. Weinstein 
rep l’empresària, llavors de 28 anys, 
a les seves oficines. Quan la jove s’hi 
acosta per presentar-se, ell l’abraça 

SKY NEWS

i li acaricia l’esquena. Ell li pregun-
ta: ¿Tinc dret a coquetejar amb tu?» 
al que ella respon: «Ja veurem, una 
miqueta». «Fa calor, ets sexi», repli-
ca ell. La noia va explicar que, des-
prés d’aquesta trobada, es va reunir 
amb Weinstein al bar d’un hotel per 
tancar el tracte. Allà, segons denun-
cia ella, ell la va portar a una habita-
ció i la va violar. H

— El del notari, tot i que queda tan 
lluny que no recordo els detalls. 

— ¿I aTu cara me suena? 
— Camilo Sesto. La seva manera de 
cantar m’ha influït per al meu disc. 

— ¿Què ha aportat a la seva vida tre-
ballar en el món de l’humor? 
— M’ha permès disfrutar de bons 
moments i m’ha ajudat a superar 
els dolents, aquells en els quals no 
tenia ganes de res i tot i així intenta-
va fer riure la gent, perquè la meva 
feina és ajudar que els altres s’eva-
deixin dels seus problemes. 

— Un altre dels seus nous projectes és 
Los Rodríguez y el Más Allá. 
— El meu personatge és Rodrigo Ro-
dríguez, un pare d’una família apa-
rentment normal que prova d’esme-
nar els errors del seu pare, que ha 
mort i que prové del Més Enllà, que 
és com la Terra, però continua anco-
rat als anys 50. 

— Presentarà la segona temporada 
d’El paisano. ¿Què és el que més li 
agrada d’El foraster espanyol? 
— El millor és que podem visitar mu-
nicipis de tot Espanya i conèixer els 
veïns de les localitats, que ens expli-
quen la història del seu poble i que 
ens permeten endinsar-nos en les se-
ves històries personals. 

— ¿Què va sentir al quedar-se a les 
portes de la final de Masterchef cele-
brity 2?  
— Va ser tot molt ràpid. Estic molt 
orgullós del meu pas pel concurs, 
però m’hauria agradat guanyar. 

— ¿Té favorit entre els concursants 
de Masterchef celebrity 3? 
— Iván Massagué, perquè és amic 
meu. L’amistat tira molt i vull que 
arribi el més lluny possible. H

deixin dels seus problemes. 

— Està gravant el seu primer disc, 
que sortirà a la venda a finals de mes. 
¿En quin estil el classificaria? 
— Ningú que l’hagi escoltat sap clas-
sificar-lo en cap estil concret, però 
les cançons beuen de la influència 

del folklore espanyol i d’intèrprets 
que vaig encarnar a Tu cara me suena, 
com ara Camilo Sesto. 

— Tot i que el més conegut ha sigut el 
Neng de Castefa, ¿amb quin dels per-
sonatges que ha representat al costat 
de Buenafuente ha disfrutat més? 

33 Edu Soto  
diu que busca que 
la gent oblidi els 
seus problemes.


