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Álvaro Carmona repassa l'abecedari en clau d'humor, conquistant el públic santcugatenc
L'humorista Álvaro Carmona ha pujat aquest divendres a
l'escenari de la Casa de Cultura per oferir un particular
viatge a través de les lletres de l'abecedari on l'humor i la
ironia han estat els principals protagonistes. Amb el monòleg
com a fil conductor, Carmona s'ha valgut d'imatges, música i
ombres xineses per desenvolupar un espectacle rodó que ha fet
les delícies dels santcugatencs.
Mira l'espectacle a Cugat tv

'Abecé' és un espectacle polièdric construït en el tram que va d''Álvaro' a 'Zoo'. El seu creador, el còmic
Álvaro Carmona, ha ideat un diàleg humorístic plural que es vertebra al voltant de les lletres de l'abecedari.
Una lògica narrativa fora de l'habitual que dóna una gran llibertat creativa a l'humorista. En dóna més detalls
Álvaro Carmona, en declaracions a Cugat.cat.
Álvaro Carmona: Quan pensava com ordenar les parts de l'espectacle vaig pensar que la manera més
lògica i original de fer-ho era seguint l'abecedari.
A través de la paraula, la guitarra, el piano, les il·lustracions i les ombres xineses, Carmona ha mantingut el
ritme de l'espectacle durant la més d'hora i mitja que ha durat l'actuació. Amb un humor senzill, però punyent,
i uns acudits breus, el còmic ha posat a prova l'enginy dels assistents a través d'un diàleg veloç.
El polifacètic humorista, autor també del blog 'Nímias cosas mínimas', té previst estrenar nou espectacle l'any
que ve per començar així el propòsit d'estrenar un projecte per any.
Álvaro Carmona: M'agradari poder fer un espectacle nou cada any, cosa que és un gran repte.
'Abecé' ha fet les delícies del públic santcugatenc, que ha rigut i aplaudit durant bona part de l'espectacle.
Públic : Hem rigut molt, improvitza molt bé. / M'ha semblat molt bé, ja l'havia vist. / M'ha encantat
aquest espectacle, he plorat de tant riure. / Ja l'havia vist a Buenafuente i m'ha agradat molt.
Els riures i el bon humor han envaït aquest divendres la Casa de Cultura, que ha esgotat totes les entrades.
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