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'O passatempo'

Juan Carlos Olivares

'Sotinho'. Guió: Gerard Florejachs, Eduard Soto. Direcció: Andreu Buenafuente. Escenografia:
Dolores Company, Ana Markessinis. Músics: Javier Gómez, Ignacio Lagrange, Alejandro
Lozardo. Intèrprets: Eduard Soto, Jofre Borràs, Monica Green. Club Capitol, 30 de novembre.

La participació del públic en el resultat final d'un muntatge es pot entendre des de molts i diversos punts
de vista. Immediatament sorgeixen els que formen part de l'ortodoxa divisió de rols del protocol teatral,
però hi ha altres maneres d'intervenir en l'èxit o el fracàs. A Sotinho, és evident que els espectadors
empenyen la funció cap al que es podria assimilar com a èxit. La complicitat i credibilitat guanyada en
televisió per l'Eduard Soto i l'Andreu Buenafuente és un actiu de pes entre un públic que es resisteix a
sortir de la sala amb la sensació d'haver-se equivocat amb els seus personatges favorits.
Amb altres noms als crèdits potser no es tindria tanta paciència, tantes ganes sinceres que la funció
aixequi el vol. En ocasions, hi ha més tensió a la sala que no pas a l'escenari, on l'auditori espera que el
següent gag funcioni, acumulant la mínima energia per deixar anar una rialla intentant passar per alt els
moments menys lúcids de l'espectacle.
L'Eduard Soto posa molta voluntat a convèncer que Sotinho -dramatització de veritables i falsos records
d'un viatge al Brasil- té certa coherència com a espectacle. Fins i tot hi ha ambició en la presència d'un
trio de músics en directe i de la cantant Monica Green. Però les diferents seqüències tenen una
comicitat desigual i els temes musicals de nou encuny no resisteixen la comparació en la memòria amb
els genuïnament brasilers.
Soto demostra tenir una excel·lent veu i sentir-se còmode sempre que pot recórrer a un personatge -o al
seu parent arquetípic- treballat en la seva experiència televisiva. Compta amb l'enorme ajuda i
col·laboració de Jofré Borràs, un actor còmic per descobrir, de gest versàtil i mutant. La participació de
Monica Green no deixa de ser anecdòtica, com si fos l'estrella convidada especial d'una telemovie.
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