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escenaris de teatre, platós de 
televisió, sets de rodatge i 
estudis de ràdio. Ja s’han 
complert 16 anys des que va 
gestar Aiguantulivinamerica, un 
dels seus espectacles de stand-
up més cèlebres, que el va 

coronar com a expert en 
assumptes nord-

americans. “M’agrada 
pensar que hem superat la 
barrera de l’stand-up 

comedy clàssica, i fer un one-
man show en el qual jugo més a 
l’acting que al text. A Evoluzión 
vull aplicar tot el que he après 
en 26 anys en el món de 
l’espectacle, i concentrar-ho tot 
en una persona”. Aquestes són 
les seves intencions. 

Ja posats a parlar sobre 

l’evolució, li consulto pel futur... 
Sospito que pinta negre. “Em 
pregunto què passarà quan les 
teletransportacions es facin 
reals. Però sobretot, em 
preocupa què passarà si 
Ryanair s’hi dedica. No vull 
haver de facturar els meus 
testicles per separat i pagar un 
recàrrec”, riu, per no plorar. 

Ell, de moment, escriu un 
llibre de relats on quedarà 
constància de tots els vaticinis 
que un dia va formular. Potser 
algun dia podrà asseure’s en un 
lloc amb vista i dir-se: “Us ho 
vaig advertir”. 

Goyo Jiménez imparteix 
càtedra al BARTS fins al dg. 27.

Goyo Jiménez arriba a Barcelona 
per presentar el seu últim 
espectacle, Evoluzión. Evolució 
mal escrita per errònia, per 
fallida. “Em pregunto si tots els 
canvis que fem, i que 
anomenem ‘evolució’, han estat 
per bé. Des de les xarxes 
socials fins als gintònics. 
¿Realment en necessitem una 
carta amb 25 de diferents?”, es 
pregunta l’humorista. 

Ginebres a banda, 
Jiménez fa una 
anàlisi àmplia: “Se 
suposa que els humans 
hem evolucionat, sí, però  
tenim un comportament 
molt animal”. No, ser un 
homínid no consisteix a portar 
corbata. No ens hem alliberat de 
la bestialitat, i els qui tenen el 
poder juguen amb aquesta 
debilitat. De fet, som també els 
últims en l’escala animal, 
perquè som els únics que 
destrossem l’entorn per fer-nos-
el venir a mida. En conclusió: 
l’ésser humà és el virus més 
potent del planeta. I això no és 
que ho digui només ell: és l’ONU 
qui diu que els humans 
liquidarem el món. 
 
L’humor només pot ser negre
Aristòtil deia a la Poètica que la 
comèdia sempre ha de tenir un 
peu posat a la tragèdia. És una 
màxima que Goyo Jiménez 
segueix a cadascun dels seus 
espectacles. “L’humor no té per 
què ser divertit i prou. De fet, no 
hi ha cap altre tipus d’humor 
que el negre! –exclama–. En els 
temps que corren, l’obligació de 
l’humorista és fer crítica social, i 
no mer entreteniment”. 

Com que la cosa va de crítica, 
i no s’hi val a lliurar-se de 
pecats, Goyo també s’atura en 
la història del seu propi progrés. 
Ja fa 26 anys que es mou entre 

L’humor només pot ser negre
Ara que els polítics s’han convertit en pallassos, és el moment que els pallassos 
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En els temps 
que corren 
l’obligació de 
l’humorista és 
fer crítica social

EL GOYO D’AHIR

‘AIGUANTULIVINAMERICA’
Han passat 16 anys des que va 
estrenar aquest espectacle, però 
encara es recorda. Els qui més ho 
fan són els de la LOGSE, les seves 

víctimes directes.

‘EN VERDAD OS DIGO...’
Un tractat sobre la mentida, en el 
qual es proposava desemmascarar 

tot allò que no és el que sembla amb 
molta ironia i sense deixar-ne res ni 

ningú exempt. 
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