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Godoy, el mestre de l’humor reflexiu, porta el seu darrer espectacle 
Godoy y yo, aquest divendres a les 21h al Centre Cultural Terrassa 

El veterà monologuista, Godoy, es despulla davant del públic amb un repertori de 
batalles, anècdotes i històries mig veritat i mig fantasia. Tot això ho fa amb el seu 
incomparable estil que ha anat forjant en els seus gairebé 50 anys dalt dels 
escenaris.  

Escrita i dirigida per ell mateix, Godoy y yo és la nova proposta del còmic uruguaià-
català després de 5 temporades de representacions del seu últim espectacle Verás que 
todo es mentira, que ha sumat més de 100.000 espectadors a diferents teatres de 
Barcelona i en la seva gira per Espanya. 

En aquesta ocasió, l’actor convida al públic a reflexionar sobre la fina línia que separa 
la realitat de la ficció i la veritat de la mentida a través del seu humor fi, cínic i 
intel·ligent, que l’ha convertit en el segell del seu èxit.  

El conegut humorista resumeix així el seu espectacle: ‘Para mi el soñar, imaginar, 
inventar, crear, utilizar diametralmente la ficción, la ilusión y la mentira me hace más 
libre, hago lo que quiero con mi vida. Digo lo que quiero y lo que pienso de la vida y del 
ser humano. Lo hago porque soy libre, porque sueño.’ 

Godoy, 50 anys als escenaris 

Wellington Ángel Romero Godoy, més conegut simplement com a Godoy, va néixer a 
l’Uruguai i inicià la seva activitat artística a Espanya, tant en el teatre com a la televisió, 
l’any 1968. El 1974 es va establir a Barcelona on va començar a treballar en solitari. El 
1989 va iniciar els seus espectacles en teatre al Cafè-Teatre Llantiol de Barcelona amb 
Humor In Situ que un any més tard va portar a Nova York, al Teatre Taino. Con el culo 
al aire, Humor y tango, Desde España con humor, Esperando a Godoy i 
Antológicamente són alguns dels altres espectacles que l’han convertit en un dels 
monologuistes, o ‘charlista’ com a ell li agrada definir-se, referents a casa nostra. 

........... 
Les dades 
 
Godoy y yo 
Dia i hora: divendres 24 d’octubre a les 21h. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Durada: 70’ 
Més informació:  http://www.fundacioct.cat/programacio/godoy-y-yo/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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