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n 3 minutse

«Faig humor per
escoltar, no per sentir»

33 Godoy.

Godoy

Nascut a l’Uruguai i resident a
Barcelona des del 1974, estrena
a la Sala Muntaner l’espectacle
Antológicamente Godoy.

Actor i humorista

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Defineixi el seu humor.
–Sóc un conferenciant i faig hu-
mor per escoltar, no per sentir.
Humor humanista. Parlo de
l’amor, la parella, la família, I no
dic paraulotes, i ho he d’agrair.

–¿Hi ha molt d’autobiogràfic en
el que explica?
–En l’humor la veritat està distor-
sionada. Però hi ha molt de la
meva vida en el meu repertori,
moltes anècdotes . La meva
família és un ball de divorcis.
Com deia la meva àvia, el més bo-
nic de la família és rebre cartes;
senyal que són lluny.

–¿Ha tingut alguna bronca amb
algun parent?
–La meva exdona em va trucar
un dia a les tres de la matinada i
em va posar a parir perquè havia
dit una cosa d’ella i del seu nou
nòvio. Unes amigues seves m’ha-
vien vingut a veure. Però tinc
molt bon rotllo amb ella, i li
agraeixo molt que em fes fora de
casa. Jo sóc partidari de la parella,
però cadascú a casa seva; és la mi-
llor manera de conviure. Com
menys es vegin, millor.

–En el seu nou muntatge repas-
sa el repertori i anècdotes dels
seus inicis a Barcelona, als 70.
–Sí, en un dels quatre fragments
de l’obra, que és una selecció dels

meus 30 anys de conferenciant, re-
cordo les meves actuacions al caba-
ret Mr. Dollar. Jo feia humor, i les
noies, striptease. Teníem dos llums,
un de verd i un de vermell, que ens
avisaven si venia algú de la censura.
Llavors, jo no deia certes coses i elles
es quedaven en sostenidor.

–Ara no hi ha censura, però vostè
no es fica en política, ¿per què?
–No, no en parlo mai; com deia Una-
muno, que inventin ells. Fa 25 anys
vaig dir una cosa de Fraga i els de la
primera taula em van començar a
cridar, i em vaig dir: mai més.

–¿Amb qui riu Godoy?
–Amb Woody Allen, Faemino y Can-
sado, Pavlovsky, Rubianes... És l’hu-
mor que m’agrada fer.

–Un humor al qual afegeix tocs sur-
realistes...
–Dins de l’absurd hi ha molta veritat
i jo parlo molt de les contradiccions
humanes. Com va dir Chesterton, el
manicomi és el mostrari dels que es-
tan fora.H

Una catalana d’11 anys
exposa a la Tate Modern

ART 3 REVELACIÓ

b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Gisela Adalid,
que viu a Terrassa,
ha estat elegida en
un concurs escolar

É
s la primera vegada que Gi-
sela Adalid té un bitllet
d’avió a l’estranger reservat
al seu nom. Se l’ha guanyat.

Aquesta alumna de l’Escola Ander-
sen de Terrassa va treballar durant
dues setmanes cobrint un globus
amb diverses capes de paper i cola
fins a convertir-lo en un planeta Ter-
ra partit en dos: una meitat conta-
minada i l’altra, sana. L’obra, titula-
da La destrucció del planeta, ha estat
seleccionada per al Projecte Interna-
cional d’Art per a Col.legis que im-
pulsen l’empresa Unilever i el mu-
seu Tate Modern Gallery de Londres.
Allà és on s’exposarà el seu globus
terraqüi entre el 28 i 30 de març.

LA PRIMERA ESPANYOLA / És la prime-
ra vegada que una espanyola apa-
reix entre els elegits d’un concurs
que se celebra des de fa sis anys i en
què participen al voltant de 80.000
nens de 37 països. La Gisela, d’11
anys i veïna de Terrassa, viatjarà a
Londres el dia 27 amb els seus pares
i podrà veure la seva obra junta-
ment amb la de 18 menors més ele-
gits, procedents de països tan diver-
sos com els Estats Units, el Pakistan,
la Xina i Rússia. En el magnífic edifi-
ci de la Tate Modern, els seus projec-
tes compartiran espai amb obres
mestres de Picasso, Matisse, Dalí,
Miró, Ernst, Magritte i altres genis
de l’art contemporani com Pollock,
Rothko, Lichtenstein i Warhol.

«Al principi no sabia què fer, però
vaig anar pensant i preguntant a la

meva família fins que se’m va acudir
la idea –explica la Gisela, que està
fent cinquè de primària–. Vaig for-
rar un globus amb quatre o cinc ca-
pes de paper i cola, el vaig pintar

com la Terra i el vaig
partir en dos. En una
de les meitats hi vaig
posar la part contami-
nada, amb burilles,
envasos i coses així. A
l’altra, hi vaig pintar
la part neta». Assegura
que és bona en ma-
nualitats i que li agra-
da pintar figures de
guix i llegir còmics.

Els escolars que
han participat en el
pro jec te s ’hav ien
d’inspirar en la ins-
tal.lació experimental
de l’artista alemany
Carsten Höller, que ha
ocupat una part de la
immensa nau central
de la Tate Modern
amb unes escultures
tobogans per les quals
els visitants poden llis-
car. El planeta de la
Gisela i les altres obres
guanyadores del con-
curs infantil s’exposa-

ran amb el títol de Somni i realitat.
Exposar en aquest museu d’art

contemporani ha estat el millor re-
gal d’aniversari per a la Gisela, que
va complir 11 anys al febrer. A casa
seva no s’ho esperaven. A part de la
incipient autora, la més implicada
en el projecte va ser la seva germana
gran. La Gina, de 22 anys, recull ca-
da matí la Gisela per portar-la al
col.legi i, durant dues setmanes, va
arribar una mica més aviat al domi-
cili dels seus pares per ajudar la seva
germana amb el globus terraqüi.
També va ser qui li va proporcionar
les burilles del costat contaminat.

Ara, la família té verdaders dub-
tes sobre qui acompanyarà la nena a
Londres. Només hi ha dos bitllets,
però hi volen anar tots.H

ELISENDA PONS

CUES PER A LES ENTRADES D’HÉROES DEL SILENCIO
Barcelona q Els fans del grup de
rock es van mobilitzar ahir per
comprar les entrades per a l’únic
concert després de 10 anys de
silenci, que se celebrarà el 12

d’octubre a l’estadi de La
Romareda (Saragossa). La
botiga Revólver va treure les
entrades a la venda ahir a la
mitjanit, per coincidir amb l’hora

a la qual sortien a internet. La cua
(foto), que va arribar fins al carrer
de Bonsuccés, l’encapçalava una
badalonina que es va presentar a
les 10 del matí. MARTA CERVERA

JOSEP GARCIA

33 Gisela, ahir, a casa. A sota, la seva obra.


