
33 Berto Romero, a la rambla de Catalunya de Barcelona, davant el teatre Alexandra.
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M
itges veritats o inno-
cents boles, portades al 
terreny del surrealisme 
amb l’única intenció de 

divertir el personal. En això consis-
teix el bon treball de Berto Romero, 
que torna a enfrontar-se, en solitari, 
davant el públic de Barcelona. 
«Aquest ofici és de mentir molt, in-
ventem realitats per atrapar l’espec-
tador», declara l’humorista, que es-
trena dijous que ve el monòleg mu-
sical Berto Romero sigue con nosotros a 
l’Alexandra Teatre. Una hora i mitja 
de «riure i conya» els dijous i diven-
dres a la nit.  
 El «nebot» d’Andreu Buenafuente, 
el fals parentiu amb què va saltar a 
la popularitat el 2007, assegura que 
és «carn d’escenari». Així, de bar en 
bar i de bolo en bolo, va iniciar la se-
va carrera el 1998. Va crear la com-
panyia El Cansancio, al costat de Mi-
quel Company i Rafael Barceló, i es 
va posar a explicar la seva vida i la 
dels altres, a la seva manera. 
 
«PARE RESPONSABLE» / A dos anys dels 
40, Berto Romero (Cardona, 1974) va 
decidir que havia arribat l’hora d’en-
terrar La apoteosis necia, un xou que 
ha representat intermitentment du-
rant més d’una dècada per tot el pa-
ís, quan els seus bolos i programes 
amb la troupe de Buenafuente l’hi 

permetien. «Amb La apoteosis necia 
vaig tenir tant èxit que era com un 
zombi, sempre la intentava matar i 
fer alguna cosa nova, però acabava 
tornant-hi. La vaig escriure ara fa 15 
anys, quan estava gairebé en la post-
adolescència, i ja no era jo la persona 
que estava parlant, he canviat 
molt». 
 Les ulleres semblen les matei-
xes, però el senyor Romero ha estre-
nat paper: avui és un «pare respon-
sable». Té un fill, Lucas, de 2 anys, 
de qui parla, amb exageració i bro-
ma, a la seva obra. També repassa 
les qüestions de sexe, l’obsessió dels 
homes de la seva edat per fer esport  
–«alguns no n’han fet mai a la vida i 
de sobte els apassiona»– i inclou re-
ferències a l’actualitat, «des d’angles 
no gaire sagnants». 
 No li agrada posar-se «exquisit», 
assegura. «El meu objectiu és que la 
gent s’ho passi bé, no clavar la pa-
llissa i escalfar encara més el públic 
amb tot el que ja estem vivint», sub- 
ratlla, congratulant-se, això sí, de 
l’exitós gir al periodisme seriós que 
ha emprès el seu excol·lega Jordi 
Évole. «S’ho té molt merescut, estic 
molt orgullós d’ell, però jo sóc de co-
mèdia pura, d’evasió i ficció».
 Durant el nou espectacle,  l’artis-
ta amenitza el verb amb cinc can-
çons i mitja, i s’atreveix fins i tot 
amb el hip-hop. Completa la posada 
en escena amb vídeos en què aparei-

xen Buenafuente i Risto Mejide, en-
tre d’altres.
 L’ensopegada que va patir amb 
les audiències en la seva última in-
tervenció televisiva (a Buenas noches y 
Buenafuente) no li va a impedir, asse-
gura, tornar a la càrrega amb nous 
projectes. Té una idea per a una sèrie 
i altres «cosetes», però, de moment, 
l’únic segur és el seu debut cinema-

«Aquest ofici és  
de mentir molt», 
declara l’artista, que 
brinda una hora i mitja 
de «riure i conya» 

Berto salta 
al teatre 
Alexandra
3 El còmic estrena un monòleg 
esquitxat de cançons i vídeos
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EL ‘NEBOT’ dE BUENAFUENTE TOrNA A EscENA 

togràfic de la mà de Javier Ruiz Calde-
ra a la comèdia romàntica Tres bodas 
de más. «Encara que hi he fet un pa-
per petit, m’ha agradat molt. M’agra-
daria repetir l’expe-
riència». Preneu-ne 
nota. H

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia al mòbil o 
a e-periodico.cat.
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