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L’humorista Berto Romero ‘madura’ a l’Alexandra Teatre
SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. L’humorista Berto
Romero (Cardona, 1974) s’ha fet
gran. A punt de fer els 40, el nebot de
Buenafuente ha decidit deixar enre-
re les dèries de l’adolescència de La
apotesis necia, amb la qual ha voltat
per tot l’Estat durant 13 anys, vèn-
cer la por i estrenar Berto Romero si-
gue con nosotros. “La vida d’una
obra hauria de ser de cinc anys, pe-
rò La apoteosis necia s’ha dilatat
molt en el temps perquè l’havia de
combinar amb la televisió”, argu-
menta l’humorista, que forma part
de l’equip d’El Terrat.

“Ja no tenia sentit continuar amb
un punt de vista que ja no és el meu,
he canviat”, afegeix. Si a La apoteo-
sis necia parlava dels pares i els avis,

del primer amor o de la recerca de la
primera feina, a Berto Romero sigue
con nosotros reflexiona sobre la pa-
ternitat: “Parlo de ximpleries, del
meu nou paper a la societat com a
pare responsable, de la sexualitat
lliure i divertida, de l’obsessió per
fer esport de molts homes quan ar-
riben als 40...” Romero prefereix
passar de puntetes per l’actualitat:
“No em ve de gust que la gent surti
del teatre deprimida”, assegura.

Berto sigue con nosotros s’estrena
el dijous 7 de febrer a l’Alexandra
Teatre de Barcelona i l’humorista té
previst actuar dues vegades a la set-
mana fins a l’estiu. Romero pot ha-
ver madurat, però no desisteix en la
seva obsessió de cantar i ballar dalt
de l’escenari. Fins i tot s’atreveix
amb el hip-hop.e

El còmic estrena el 7 de febrer Berto Romero sigue
con nosotros. MIQUEL COMPANY COS

Patricia Petibon i la pianista
Susan Manoff al Palau. ERICK MAYER

Cançons amb
la peculiar
vis còmica
de Petibon

Hofesh Shechter, la carta
internacional del Mercat

El Mercat de les Flors revalida
l’aposta per una de les companyies
amb més projecció internacional,
la de Hofesh Shechter. El coreò-
graf ha assajat al Graner i actua al
teatre aquest cap de setmana.

“Potser Jagger no és la persona més
responsable del món, però va enten-
dre què necessitem els artistes.
L’art és espiritual i virtual, però al fi-
nal necessita una cosa molt física:
temps i espai”.

I això és el que ha fet el Mercat.
El 2010 van coproduir-li l’espectacle
Political/Mother i ara, convertit en
una companyia estrella amb seu a
Anglaterra i gran projecció interna-
cional, li han ofert durant un mes la
fàbrica de creació del Graner, situ-
ada al barri de la Marina, per assa-
jar el pròxim espectacle, que recor-
rerà el món exhibint el segell barce-
loní. A canvi, la companyia actuarà
el cap de setmana al Mercat amb un
programa doble que reuneix dues de
les millors peces del coreògraf: Upri-
sing i The art of not looking back.

“Aquest espai de creació és ex-
cepcional i ens permet jugar una
carta a escala internacional”, apun-
tava Casadesús. El centre es va obrir

fa poc més d’un any i hi han passat
43 companyies. Ahir s’hi assajaven
fins a quatre muntatges en diferents
estudis. Acullen residències, assa-
jos, tallers, audicions i cursos. Un
60% de les companyies són catala-
nes. Shechter refermava la singula-
ritat de l’espai: “Només conec un
lloc que tingui estudis com aquests,
la Royal Opera House de Londres, i
mai podria llogar-la. Al món hi ha
teatres increïbles, però tenen estu-
dis petits on no es pot treballar bé”.
El pack que ofereix Barcelona, amb
el Mercat com a centre d’exhibició
i el Graner com a espai de creació, és
molt competitiu.

Una explosió física
Shechter tot just ha posat les bases
del nou espectacle que s’estrenarà a
l’octubre: “Hem experimentat i sur-
to amb una paleta d’emocions i una
forta sensació de vida”, va dir. Per
ara, el que podrà veure el públic cata-
là de divendres a diumenge al Mercat
–les entrades estan gairebé exhauri-
des– són dues peces que són la cara
i la creu. Uprising la va crear el 2006:
“Hi volia explorar la fisicalitat i ener-
gia masculina; volia deixar-la anar
com els gossos corren al camp”. La
força, la ràbia, el moviment dels set
ballarins et fa preguntar –apuntava–
si “les explosions socials són fruit de
la urgència del moment o una neces-
sitat que es repeteix”. Aquest va ser
el seu primer gran èxit. El 2009 li van
encarregar que creés el revers: The
art of not looking back és una peça per
a sis ballarines sobre la seva visió de
la dona, vinculada a un fet que l’ha
marcat: “Quan tenia dos anys la me-
va mare va marxar de casa”, va dir el
coreògraf.

Ahir fins i tot els polítics van vo-
ler ser a la presentació. El tinent d’al-
calde, Jaume Ciurana, i el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, van
lloar la feina del Mercat i van lamen-
tar que el ministeri de Cultura hagi
tornat a rebaixar la seva aportació (és
de 300.000 euros, un milió menys
que el 2007). El conseller va dir que
la retallada de la Generalitat (hi apor-
ta 1,28 milions, 80.000 euros menys
que el 2007) l’ha cobert l’Ajunta-
ment (que ha incrementat el suport
fins a 1,4 milions). L’única sortida
que hi veu Mascarell és política:
“Canviar les regles del joc”.e

LAURA SERRA
BARCELONA. El Mercat de les Flors
va tenir l’oportunitat ahir de mos-
trar tota la seva capacitat i potenci-
al. La relació que el centre de dan-
sa manté amb la companyia de l’is-
raelià Hofesh Shechter els va servir
d’exemple paradigmàtic. El direc-
tor, Francesc Casadesús, va apostar
per aquest creador “quan ningú no
el programava”: “L’hem seguit ara
que s’ha fet gran i el volen a tot ar-
reu. Creiem en les relacions a llarg
termini”. Shechter va agrair aquest
suport i gairebé va comparar Casa-
desús amb Mick Jagger, que va obrir
un estudi per ajudar músics joves.

La companyia de l’israelià Hofesh Shechter ha assajat durant un mes a la fàbrica de
creació del Graner. Estrenarà aquesta producció a la tardor. CÈLIA ATSET

La companyia ha assajat al Graner i actua al teatre

Competitiu
“Només hi ha
un lloc que
tingui estudis
com aquests,
la Royal
Opera House”

Patricia Petibon
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JAVIER PÉREZ SENZ

Els recitals de la soprano
francesa Patricia Peti-
bon sempre deixen espai
al sentit de l’humor. En
un intent de trencar les

fredes convencions del gènere, te-
atralitza algunes cançons i hi afe-
geix gags, cops d’efecte, ganyotes i
fins i tot lladrucs. De vegades l’en-
certa, d’altres no. De fet, les coses
que Petibon fa abans, durant i des-
prés de la interpretació d’una cançó
poden resultar molt divertides o ir-
ritants. Hi va haver de tot al recital
que va oferir al Palau, dins el cicle
Ibercamera, al costat de la pianista
nord-americana Susan Manoff.

El programa va combinar can-
çons franceses, nord-americanes i
espanyoles. Va arrencar amb quatre
cançons de Reynaldo Hahn dites
amb excessiva sofisticació. Amb
plomes i barret de cowboy, cantant i
pianista van fer quatre de les Can-
çons populars americanes d’Aaron
Copland. Va tenir la seva gràcia, pe-
rò l’abús dels gags va restar valor
musical a les obres. Petibon fins i tot
va passar l’escombra per les tecles
del piano mentre Manoff tocava un
rítmic Preludi de George Gershwin.

El lirisme refinat de Petibon va
brillar a les cançons de Samuel Bar-
ber, Francis Poulenc i Joseph Can-
teloube, i la seva meritòria incursió
en el món de la cançó espanyola de
concert, amb peces de Joaquim Nin,
Ferran Obradors, Joaquín Turina i
Manuel de Falla, va tenir matisos
atractius. Amb Erik Satie va haver-
hi molts gags i el programa es va tan-
car amb una hilarant peça d’Isabe-
lle Aboulker, Je t’aime. Com a comi-
at, un armistici líric: una bonica ver-
sió del famós Over the rainbow.e
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