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E
ra tan bona perso-
na i tan simpàtic
com els semblava
a tots els milions
d’espanyols que el
van admirar du-

rant anys per les feines que va fer
a televisió i ràdio, teatre o cine-
ma. Aquesta era l’afirmació en
què coincidien ahir antics com-
panys i amics deConstantino Ro-
mero, mort a Barcelona.
El locutor de ràdio, presenta-

dor de televisió i actor, sobretot
de doblatge, va morir als 65 anys.
Segons van explicar diversos co-
neguts, patia unamalaltia degene-
rativa, esclerosi lateral amiotròfi-
ca (ELA), que va tenir un desen-
llaçmés ràpid del que tots preve-
ien. Ell ja es va acomiadar fa uns
mesos del seu públic. I molts re-

cordaran, d’entre una multitud
de frases seves, la portentosa veu
ressonant a l’Estadi el 1992, a la
clausura dels Jocs Olímpics de
Barcelona: “Atletes, baixin de l’es-
cenari”. Ahir, en va baixar ell.
La comminatòria frase als atle-

tes ballant com bojos l’Amics per
sempre l’ha recuperat fa poc el
grupManel coma títol del seu úl-
tim disc, un homenatge anticipat
a Constantino Romero, la Veu,
per a molts. “Sinatra ha estat per
a la cançó el que Constantino Ro-
mero ha estat per a la locució.
També se’l pot conèixer com la
Veu”, assegurava ahir el crític tea-
tral Joan Anton Benach.
“Certament, tenia una veu ex-

cepcional, podria haver estat un
baix d’òpera impressionant”, co-
incidia Fernando Bañó, que el va
preparar per al musical Sweeney
Todd, en què Romero va desple-
gar les seves habilitats vocals. Pe-

rò ell va preferir altres vessants
artístics. “Era un actor for-
midable que cantava molt bé”, va
resumir el director teatral Mario
Gas, que va acompanyar ahir Joa-
na, esposa de Romero, i altres fa-
miliars al tanatori de Sant
Gervasi. Va destacar del presenta-
dor i actor que “era molt versàtil,
com a artista i com a home, amés
de tenir un gran cor i una gran
sensibilitat”. Ell el va dirigir el
1984 en una versió de L’Òpera de
tres rals de Brecht i posterior-
ment en altres obres comOrestia-
da o A Electra le sienta bien el lu-
to. Romero va actuar igualment
en múltiples obres, des de clàssi-
ques fins a fent de planta carnívo-
ra a La botiga dels horrors.
Constantino Romero, nascut a

Albacete el 1947 (d’aquí un parell
de setmanes hauria fet 66 anys),
va arribar a Barcelona quan era
un nen amb la seva mare vídua i

Ràdio. El 1965 va debutar
A Ràdio Joventut i va
presentar el programa
Radio young, que va popu-
laritzar a les ones la músi-
ca anglosaxona. Va repe-

tir amb la ràdio musical a
Ràdio Barcelona amb Ti-
no show i Trotadiscos (a la
foto, l’equip d’aquest pro-
grama: Rafael Turia, Ro-
mero, Àngel Casas, Baqué

i Sanguinyol), així com a
Ràdio Nacional amb
Amor, discos y recordiscos.
A Ràdio Barcelona de la
cadena Ser va treballar
durant una dècada i a
Ràdio Nacional també va
fer una llarga trajectòria.

Televisió. Va començar el
1985 a TVE amb Ya sé
que tienes novio i després
amb El tiempo es oro, con-
curs molt popular. El
1989 va passar a la progra-
mació del matí i va estar
en antena fins al 1992,

Com aconseguir una actua-
ció integral? Curiosament,
Constantino Romero, sense
ser primordialment un ac-
tor, ho va fer d’una manera
molt més total que no altres
que tant ho intenten i no
poden. Ser de cos obert vol
dir, per exemple, saber im-
provisar davant la reacció
dels altres. En aquest sentit
per mi la peça clau de l’obra
actoral de Romero és El ti-
empo es oro, perquè allà és
quan va crear la imatge d’un
personatge, algú disposat a
escoltar i a deixar-se sor-
prendre pel saber, o per la
ignorància, dels altres, des
de la modèstia i el respecte.

No tothom sap fer-ho, i
quan els presentadors de
concursos han volgut fabri-
car una imatge pròpia, hem
entès la dificultat, i, en la
majoria de casos, la impossi-
bilitat de tal obstinació. És a
partir de l’afirmació d’un
personatge d’aquest tipus,
de la distància que s’esta-
bleix entre ell i el seu en-
torn, que adquireix valor
tota la resta.
L’encarnació de la veu de

Romero en el cos d’altres
actors parteix d’aquesta do-
ble condició d’aparició / des-
aparició: encara que avui
ens emocioni revisitar el
monòleg de “com llàgrimes
en la pluja” de Blade Run-
ner, no hauríem suportat al
seu dia que estiguéssim ve-
ient tota l’estona Romero
rere el cos de Rutger Hauer,

igual que no m’acaba d’agra-
dar veure Joan Pera imi-
tant-se a si mateix en la cara
de Woody Allen.
El que ens encanta és el

ressò llunyà, quan la veu
de Romero es fonia amb la
de l’actor sense ser reconei-
xible, però traslladant-li la
seva autoritat, el seu sentit
de la ironia, o de la tragèdia
edípica. I això era com una
norma d’actuació. Ser-hi
sense imposar, tota una
lliçó a l’hora de fundar un
caràcter.
Entenc el seu treball tea-

tral en la mateixa perspecti-
va. Em va impressionar a
Sweeney Todd, un personat-
ge de Sondheim fet de con-
tenció i desmesura. Allà
Constantino ho va posar tot
a l’escenari, un cos capaç de
contenir tots els altres.

Decos obert

Se’n va l’altra veu
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