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el club capitol presenta dos espectacles d’un gènere en alça

buenafuente dirigeix godoy en 
un monòleg sobre les mentides 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l mestre Godoy no neces-
sita que ningú li dirigeixi i 
retoqui la seva aguda i bri-
llant conversa, però la fa-

ma catòdica sempre ajuda. Així és 
que en el seu retorn als escenaris 
l’humorista uruguaià, establert a 
Barcelona des del 1974, estrena un 
espectacle gairebé dirigit per Andreu 
Buenafuente i amb Berto Romero 
com a coordinador del text. El gaire-
bé el van aclarir els implicats mateix 
en la presentació de l’obra, Verás que 
todo es mentira, que s’estrena al Club 
Capitol l’11 de desembre. 
 «Ens vam assabentar que Godoy 
estava preparant una nova obra i 
vam voler donar-li suport per la gran 
admiració i afecte que li tenim. Però 
quan ens vam posar a treballar amb 
ell, ja tenia la proposta molt munta-
da i només li hem fet quatre tocs per 
ajustar-la», va explicar el seu amic 
Buenafuente, que va apel·lar a la so-
lidaritat entre còmics en aquests 
temps d’esmolada rivalitat, especi-
alment en una «televisió sotmesa 
als índexs d’audiència». «El periodis-
me –va criticar– està passant pel mo-
ment més baix de la seva història». 

«Ara es fa un
humor molt pla», 
lamenta el veterà 
còmic uruguaià

Berto Romero 
també col·labora 
en el muntatge, que 
s’estrenarà el dia 11

Esperando a Godoy– disserta sobre «la 
gran mentida que vivim». Parla so-
bre la vida, la mort, la religió, Déu, 
la felicitat, l’estupidesa... «El món es-
tà tan ple d’estúpids que si volessin 
ennuvolarien el sol», dispara con-
vençut. I sobre sexe: «Un jugador de 
cartes em va dir que el sexe és com 
el mus, si no tens una bona parella, 
més val tenir una bona mà».  
 En la línia dels seus anteriors 
muntatges, esquitxa la seva «xer-
rada», com ell la defineix, d’agudes 
sentències d’autors com Shakespea-
re o Gilbert Keith Chesterton, l’ano-
menat príncep de les paradoxes, a 
qui recorre fidelment en molts dels 
seus textos. «La mort és el preu que 
hem de pagar per haver viscut», el ci-
ta Godoy, que ha pres prestat d’un 
vell tango aquell Verás que todo es men-
tira que dóna títol i sentit al seu nou 
espectacle. «La vida no és més que un 
gran conte explicat per un idiota».

L’AUGE DEL GÈNERE / Entre cites i grà-
cies, Godoy va recordar que quan 
ell va arribar a Espanya, als 60, en el 
seu ofici només hi havia Gila i Joan 
Capri. Ara, segons va informar Bue-
nafuente, hi ha censats uns 234 mo-
nologuistes còmics, un boom que es 
va iniciar amb El club de la comedia. 
«És un humor realista, lineal, desca-
rat, directe a fotre canya... que om-
ple les platees d’un públic jove que 
se’n riu de coses quotidianes», va afe-
gir el presentador, que va repartir 
elogis al «mestre» Godoy i al seu jove 
col·lega Berto Romero.
 «Tots dos –va comentar el presen-
tador de La Sexta– tenen un món 
propi, una cosa que molt pocs hu-
moristes aconsegueixen. Els seus 
textos no els podrien dir altres. Són 
diferents, com passava amb Pepe Ru-
bianes. Berto té una mica de Gila». 
En això va convenir Godoy, que va 
lamentar que ara domini un humor 
«molt pla». «Hi ha molts còmics, pe-
rò no tenen el nivell de Gila o Capri». 
«De noies n’hi ha poques –va interve-
nir Berto–. Perquè tenen coses més 
importants a fer. Han evolucionat 
més». H 

 Godoy els va agrair a tots dos ha-
ver-lo ajudat «a riure’s més de si 
mateix». «Buenafuente –va revelar 
l’humorista– volia carn per al car-
tell promocional: amb la cara ben a 
prop, que es vegi que vell que sóc, to-
tes l’arrugues, les ulleres i la cara de 
puto de tants anys de cabaret i llui-
ta», va dir de broma l’artista, de 68 
anys, que al xou inclou incisives al-
lusions als seus televisius col·legues, 
que el van animar a «fotre’ls canya».
 En el seu treball «més reflexiu», el 
veterà malabarista de paraules –que 
va passar un parell de lustres amb 

33 D’esquerra a dreta, Andreu Buenafuente, Berto Romero i Godoy, en la presentació de l’espectacle.

JOAN CORTADELLAS

33 Els candidats a participar en 
aquestes gales poden apuntar-s’hi 
i exhibir les seves habilitats per a 
la comèdia en tota mena de regis-
tres. S’hi poden apuntar monolo-
guistes, explicadors d’acudits, ac-
tors mímics, artistes de números 
musicals... «Només hi ha una con-
dició: han de fer-nos riure», anuncia 
la productora.

33 Amb Andreu Buenafuente al 
capdavant, elterrat.tv (la tele-
visió per internet de la produc-
tora del presentador) ha posat 
en marxa A lo mejor te necesito 
(www.alomejortenecesito.com), 
iniciativa per descobrir nous ta-
lents còmics en unes gales presen-
tades per Buenafuente al pub Me-
diterráneo de Barcelona. 

El Terrat busca nous talents
LA INICIATIVA

Arriba el Nadal amb la seva cort 
d’entusiastes seguidors, enèrgics 
detractors i altres a qui el tradicio-
nal invent no els fa ni fred ni calor. 
Entre aquests últims diu situar-se 
el còmic Toni Moog, que ha tornat 
al Club Capitol de Barcelona, dins 
del cicle Comedy Zoo, amb Blanca Na-
vidad, un nou monòleg específica-
ment dissenyat per a les festes (es-
tarà només fins al 10 de gener) en 
el qual dissecciona l’esperit nada-
lenc i els seus rituals.
 Ens han venut la moto que en 
aquests dies «hem d’estar con-
tents, encara que per dins ens es-
tiguem podrint», gruny l’humoris-
ta. «És com si ens diguessin que els 

dimecres ens ho hem de passar bé, 
una imposició». Els que segur que 
es divertiran, assegura ell i el direc-
tor de l’espectacle, Santi Millán, se-
ran els que assisteixin a veure’l criti-
cant el Pare Noel, els Reis Mags i to-
ta la resta. «Hi ha molts tòpics sobre 
aquestes festes, però el Toni ofereix 
una visió molt trencadora i diverti-
díssima. És una bèstia negra de l’hu-
mor», deixa anar Millán.  
 Durant una hora i mitja la bèstia 
Moog mossega corrosivament con-
tra la farsa dels regals, el pessebre, 
els tiberis, la nit de Cap d’Any, l’amic 
invisible, el cagatió... «Parlo de tot 
plegat de forma realista perquè són 
coses quotidianes, moltes surrealis-
tes, que succeeixen en totes les fa-
mílies. Qualsevol es pot identificar 

amb lo que explico, encara que ho 
distorsioni». Un divertimento sense 
cap més pretensió, aclareix, que pro-
voca les riallades del personal. 

Animals de l’humor

Després d’estar-se 35 setmanes en 
cartell amb Singles, Moog torna al 
teatre que va ser durant lustres la ca-
sa artística de Pepe Rubianes i que ha 
acollit, entre altres animals de la comè-
dia, Agustín Jiménez, Joaquín Reyes 
(Muchachada Nui), Santi Rodríguez, 
Ángel Martín, Pablo Motos... «És 
molt bonic que la gent segueixi rela-
cionant la sala on va estar tants anys 
Rubianes amb l’humor. Al públic li 
agrada molt aquest registre de co-
mèdia, quotidià, fresc i actual. En 
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El creador de ‘Singles’ torna amb ‘Blanca Navidad’ per disseccionar amb
el seu humor fresc i irreverent l’esperit d’aquestes festes i els seus rituals

El ‘caganer’ Toni Moog 
LA NOVA PROPOSTA DE COMEDY ZOO

principi estava associat als bars de 
nit, entre fums i copes. El vam tras-
lladar al teatre i hem vist que fun-
ciona, no és una moda passatgera», 
explica Moog. 
 Millán, impulsor del cicle jun-
tament amb la seva productora Zo-
opa, valora l’èxit de la iniciativa, 
que ha aconseguit un 78% d’ocu-
pació en la seva primera tempora-
da. «Alguns espectadors no havien 

trepitjat mai una platea. Molts 
vénen a veure els seus ídols, 

però volem que aquest tea-
tre sigui una referència 
del monòleg humorís-
tic; que el públic sàpi-
ga que s’ho passarà bé 
sigui qui sigui el pro-
tagonista». En aquest 
sentit, pretenen do-
nar l’alternativa a jo-

ves talents aliens als 
neons catòdics. «Hi ha 

autèntics cracs que no 
són mediàtics i també es 

mereixen una oportunitat», 
postil·la el còmic, a qui al seu 
dia li va arribar la seva somia-
da oportunitat de la mà de La 
Cubana. H  


