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Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana a la web:
Lavanguardia.com/cultura/teatro

Tallers d’escriptura de La Vanguardia
Aprèn a seduir amb les lletres

Gaudeix amb els tallers impartits a la Redacció de La Vanguardia i
dirigits per la reconeguda periodista, docent i escriptora Ada Castells.

Escriptura de l’actualitat Les claus de la narrativaEscriure amb estil

PLACES LIMITADES, INSCRIU-TE JA!

Inscripcions només online!
www.entradesdevanguardia.com
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Espontani i ple d’enginy, Soto promet humor i un espectacle polifacètic.

EL CÒMIC APOSTA PER LA IMPROVISACIÓ EN L’ESPECTACLEMÁS VALE SOLO QUE CIENTO VOLANDO

Sense banda de música, sense
coristes i sense companys
humoristes: Edu Soto s’en-
fronta tot sol a l’escenari. El
còmic català visita el Club
Capitol durant només tres
dies per presentar el seu
nou espectacle, unmonòleg
desimbolt i canalla en què
mostra la seva cara més po-
lifacètica. Fins al 16 de se-
tembre, podreu gaudir d’una
explosiva barreja d’improvi-
sació i bon humor que no us
deixarà indiferents.

El Soto més polifacètic
Des de ballar una coreografia
de dansa contemporània
fins a convertir-se en un
insecte tret dels mítics docu-

mentals de Félix Rodríguez
de la Fuente, passant per les
imitacions i les coreografies
musicals –incloent-hi una
interessant interpretació
sobre sorolls a l’atzar–,
Soto promet mostrar la
seva cara més espontània
i imprevisible. I ho farà
mitjançant disfresses, hipno-
tització i molt d’humor, amb
l’única intenció de fer-nos
passar una bona estona.

Un monòleg compartit
L’humorista confessa que

ADRIÀ PUÉRTOLAS

La solitud més alegre d’Edu Soto

MÁS VALE SOLO QUE CIENTO VOLANDO

DIR. I INT.: EDU SOTO. LLOC: TEATRE CLUB CAPITOL. SALA PEPE RUBIANES. LA
RAMBLA, 138. METRO: PLAÇA CATALUNYA (L1, L3). TEL.: 932 159 570. DATA:
DEL 14 AL 16 DE SETEMBRE. HORARI: 14 I 15/9, A LES 20.30H; 16/9, A LES 18H.

PREU: DES DE 16€. • Grupbalana.com

trobar-se sol davant del
públic li acostuma a provocar
vergonya i fins i tot por. És
potser per aquesta raó que
aMás vale solo que ciento
volando vol que els especta-
dors també tinguin un paper
actiu dins l’espectacle.
Per aconseguir-ho, el còmic

s’asseu a les butaques del
Capitol, es barreja entre el
públic i el convida a pujar a
l’escenari per experimentar
de primera mà què se sent
davant una audiència. De la
mateixa manera, Soto troba
temps per descobrir qui és el
més cretí dels espectadors
sense por a les represàlies.
Tot, per recordar a qui

hi assisteixi que els bons
monòlegs tenen alguna cosa
de participativa i que, si vo-
lem, tots podem formar part
de l’espectacle.


