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MARTA RICART
Barcelona

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

Jordi Balló

Cultura

Constantino
baixade l’escenari
L’actor, presentador televisiu i famosa veu
de doblatge Tino Romeromor als 65 anys

Una carrera polifacètica

ANÀLISI
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Qualsevol sistema que munteu
sense nosaltres serà enderrocat. El
gran Constantino Romero recita
Leonard Cohen

Constantino Romero, ya nos
contarás como suena el silencio
cuando se cruza la puerta del teatro.
pic.twitter.com/5hIkmcmmBM

#diositoavúdalos Gente que hace
apología del doblaje aduciendo que
los libros también se traducen

Andreu Buenafuente Showman

Hasta siempre, Constantino
Romero. Un grande. Nos quedamos
sin voz.

#tuitsdecultura Roger Palà Periodista

@rogerpala

Juan Diego Botto Actor

amb pocs recursos econòmics.
Ahir, una coneguda del locutor
recordava al tanatori: “Miri si era
bona persona quequan va comen-
çar la seva màxima obsessió
sempre havia estat donar una vi-
da millor a la seva mare”.
Va començar a treballar com a

locutor de ràdio, primer a Ràdio
Joventut i després a Ràdio Barce-
lona i Ràdio Nacional d’Espanya.
D’aquella època seva de ràdio als
anys seixanta es destacava ahir
que va ser un dels impulsors de la
música anglosaxona a la ràdio
espanyola amb diversos progra-
mes musicals, encara que també
va fer retransmissions molt di-
ferents.
El 1985 va debutar en televisió

(TVE), on es va fer molt popular
amb programes com el concurs
El tiempo es oro. El realitzador ar-
tífex d’aquest programa, Sergi
Schaaff, lloava ahir “la gran cultu-
ra” que tenia Romero, així com
“un gran coneixement de la llen-
gua” i que estimava la precisió.
Va alternar la petita pantalla i

la ràdio amb el cinema i una altra
de les seves passions, el teatre.
Va doblar de l’anglès molts ac-
tors famosos i personatges ja mí-
tics, des de Clint Eastwood fins a
Schwarzenegger, des del repli-
cant de Blade runner fins a algun
delsBond o l’imponentDarth Va-
der de La guerra de les galàxies.
“Ens veiem a les galàxies”, de-

ia precisament ahir una nota
d’un conegut al llibre de records.
Alguns admiradors de Romero
que es van acostar al tanatori de-
ien que el recordaran sobretot
pels seus programes de televisió i

els seus doblatges. Però al cine-
ma va encarnar el detectiu Pepe
Carvalho de VázquezMontalbán
i va rodar, entre d’altres, amb
una altra personalitat recent-
ment desapareguda, Bigas Luna.
Els que van conèixer Romero,

antics companys de feina o amics
de la família, el recordaven amb
afecte en una vetlla que la família
va demanar que fos commés ínti-
ma possible. Hi va acudir, per
exemple, l’actriu Mónica López
amb Mario Gas. María Ángeles
Serra va explicar que hi havia tre-
ballat. “Molt joves, a Ràdio Joven-
tut o Ràdio Barcelona, ja ni ho re-
cordo”. El productor televisiu Pe-
dro Manuel Grima va explicar
que van col·laborar diversos
anys. “Era la millor persona que
he conegut mai, i molt pragmàtic
a l’hora de resoldre la feina”, “era
encantador, es ficava l’equip i els
concursants a la butxaca”, “mal-
grat la seva feina, no li agradaven
els focus fora de l’escenari”, “te-
nia un gran sentit de l’humor que
no va perdre ni en els últims me-
sos demalaltia...”. Tots anaven di-
buixant un record del qual s’aca-
bava destacant la veu.
El desembre passat, Romero ja

es va acomiadar dels seus admi-
radors. Explicava que es jubilava
després de 47 anys de carrera i,
fent gala del seu humor, va re-
córrer a la coneguda frase dels di-
buixos animats: “Això és tot,
amics” (That’s all folks!). Imagi-
neu-vos-la amb la seva veu. Avui
ressonarà en la ment de tots a la
cerimònia de comiat (13 hores),
al tanatori de Sant Gervasi de
Barcelona.c

@JuanDiegoBotto

Ariel Guersenzvaig Professor universitari

@interacciones@Buenafuente

any en què va estrenar La
vida es juego i va ser el
principal speaker dels
Jocs Olímpics de Barcelo-
na. En televisió va tornar
a tenir gran audiència
amb La parodia nacional a
Antena3.

Cinema. Va doblar Bogart
a La legión negra i en tele-
visió l’esclau Kunta Kinte
de la sèrie Raíces. Va po-
sar veu a molts actors,
entre ells, Clint East-
wood, que, pel que sem-
bla, una vegada es va sen-

tir en espanyol i va que-
dar impressionat per la
veu de Romero. El va do-
blar per últim cop a Golpe
de efecto. A més a més, va
ser el detectiu Pepe Car-
valho i va tenir un paper
a Lola, de Bigas Luna.

Teatre. Va debutar el 1984
a L’òpera de tres rals, diri-
gida per Mario Gas, i va
actuar en altres obres.
També en musicals com
Swneey Todd, on compar-
tia escenari amb Vicky
Peña (a la foto).

ARXIU

No era només una veu, també
era una sensibilitat, un criteri,
una intel·ligència, una lucidesa,
un saber ser i estar. Quan el vaig
criticar fa 15 anys per haver po-
sat la veu a La parodia nacional,
programa de televisió que em
semblava de baixa estofa per a
ell –que venia de l’aplaudit con-
curs cultural El tiempo es oro–,
em va donar una lliçó: “Jo tant
llegeixo l’etiqueta d’una ampolla
com Sant Agustí”. Li vaig pre-
guntar si era un mercenari: “No-
més un ésser lliure que es preo-
cupa de menjar de tant en tant”.

Llogava la veu –“hi faig el que
el client vol, com les putes”–, i
era molt bo. Va posar veu a
anuncis publicitaris, a esdeveni-

ments socials i esportius –“Atle-
tes, baixin de l’escenari!”–, a una
planta carnívora en un teatre, a
personatges de sèries i pel·lícu-
les, i tot, tot ho va fer bé. I abans
havia fet molta, molta ràdio:
“Vaig treballar vint anys a la
ràdio per misèries, que és molt
dur, i no hi vull tornar”. I m’ho
va deixar clar, per si en quedava
cap dubte: “Vinc de zero, no dec
ni un duro a ningú…, ja puc fer
el que em doni la gana”.
I venia de zero de debò. Nas-

cut a Albacete, la seva mare va
quedar vídua, i així recordava la
seva infantesa d’Albacete: “Unes
golfes de lloguer on vivíem la
meva mare i jo, sense aigua cor-
rent, sense vàter, amb teranyi-
nes, pedres, gairebé fam…”. Es-
coltar la ràdio era l’única màgia:
“Somiava a ficar-me allà dins...”.
Van emigrar a Barcelona, la seva
mare va entrar a servir en una

casa del carrer Vergós i ell va
quedar intern als salesians amb
una beca: “Hijo, si suspendes te
sacan y tendremos que volver-
nos a Albacete…”, li deia la seva
mare. En Constantino tenia nou
anys. I va ser allà, al col·legi dels
salesians, on va descobrir que
tenia un do: “Mentre els altres
nens menjaven, a mi em feien
llegir-los”. Així va ser com va
decidir que podia explotar la
seva veu. Pocs anys després,
com ell havia somiat, es ficava a
la ràdio…
La veu de Constantino Rome-

ro ja és immortal perquè ha
deixat impreses en la nostra
memòria frases que perviuran
fins al final dels nostres dies,
frases de James Bond, de Darth
Vader (“Sóc el teu pare”), de
Harry el Brut, del replicant de
Blade runner (“He vist coses que
vosaltres no us creuríeu”), de

Terminator, de Bogart… Li vaig
preguntar per la seva feina predi-
lecta i em va assenyalar el jutge
Frodo d’El geperut de Nôtre-
Dame. I el gran Mufasa, de la
pel·lícula El rei Lleó, a qui tenia
afecte, perquè a més a més “vaig
ser útil: el fill d’un amic meu no
menjava i vaig gravar una cinta
amb la veu d’en Mufasa dient al
nano: ‘Pepito, menja o et queda-
ràs sense força’. Ho va fer i ja
s’ha fet molt gran”.
A Constantino Romero tot-

hom l’estimava (“deu ser perquè
no vaig de res i perquè no he fet
mal a ningú. O deu ser perquè
sóc guapo: sí, sí, deu ser per
això”) i era un home savi per-
què tenia moltíssim sentit de
l’humor, cosa que li permetia
posar les coses al seu lloc i gau-
dir de cada minut de la seva
vida, perquè el temps és or.
Quan li vaig dir que només li
faltava cantar, em va donar la
raó: “Doncs no ho faria mala-
ment, però si ja hi ha Perales…,
per què?”.

Mario Gas va acompanyar la família al tanatori de Sant Gervasi

Dolor i tristesa entre la professió

Unaveu feta a simateixa

LLIBERT TEIXIDO

Víctor Amela

]“Ha estat un dels grans de
la història audiovisual espa-
nyola durant gairebé mig
segle”, va manifestar ahir el
president de l’Academia de
Televisión, Manuel Campo
Vidal, afegint-se al “dolor i
la tristesa” per la pèrdua de
l’actor. El periodista i tam-
bé acadèmic Jordi García
Candau va dir de Romero
que “és un dels personatges
més polivalents de la comu-
nicació dels últims anys: era
capaç de fer una magnífica
televisió i una magnífica
ràdio, una de les millors
veus del doblatge cinemato-
gràfic i un gran actor”.

L’actor Joan Pera el re-
corda com un home que tot
ho feia fàcil, un personatge
de gran vitalitat i enormes
ganes de viure a qui no ha-
via vist mai enfadat. Emilio
Gutiérrez Caba, que va tre-
ballar amb Romero a A
Electra le sienta bien el lu-
to, en recordava com li
agradava participar en la
“cerimònia del teatre”. L’al-
calde de Barcelona, Xavier
Trias, va recordar que “va
ser la veu dels Jocs Olím-
pics de Barcelona ‘92”, i va
assegurar que sempre for-
marà part de l’imaginari
dels barcelonins.

Personatge popular.
Ja va aconseguir una
fama contundent com
a presentador de TV
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