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El polifacètic Constantino Rome-
ro va morir diumenge a la matina-
da. Tenia 65 anys i més de 47 de
carrera com a presentador televi-
siu, locutor de ràdio i actor de tea-
tre, cinema i doblatge.

tipus durs i malvats de tota mena.
De fet, en la memòria cinèfila espa-
nyola està fixada la seva veu greu as-
sociada a Clint Eastwood, tot i que
en realitat s’assemblava ben poc a la
de l’actor californià, trencadissa i
una mica aflautada.

Pujant a l’escenari
A banda de la veu, també va donar la
cara i el cos, damunt dels escenaris.
Romero va debutar professional-
ment en el teatre el 1984, de la mà de
Mario Gas, en l’obra L’òpera de tres
rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill.

ÀLEX GUTIÉRREZ M.

BARCELONA. Amb permís de Frank
Sinatra, La Veu a la televisió era la
de Constantino Romero. Ahir
s’apagava definitivament, a l’edat
de 65 anys. El 12 de desembre anun-
ciava al seu compte de Twitter que
es jubilava, després d’haver prestat
la parla a Clint Eastwood per al film
Golpe de efecto. Posava fi així a 47
anys de carrera professional com a
presentador de televisió, actor, do-
blador i locutor de ràdio. “Gràcies
per l’afecte. Han estat 47 anys de
feina. I tota una vida. Ràdio, televi-
sió, teatre, doblatge. Ha valgut la
pena. Una abraçada. That’s all,
folks!”, piulava.

Nascut el 1947 a Albacete, va po-
sar-se davant del micròfon per pri-
mer cop l’any 1965, als estudis de
Ràdio Barcelona. La fama li va arri-
bar, en gran mesura, com a presen-
tador del concurs El tiempo es oro,
emès per TVE i que és recordat com
a exemple de concurs de preguntes
i respostes serè i sense estridències.
Seguirien altres programes com La
parodia nacional o el concurs Alta
tensión. Per aquests dos últims es-
pais Romero es va endur els respec-
tius TP d’Or al millor presentador.
Era seva la veu de la versió espanyo-
la dels documentals de la BBC pre-
sentats per David Attenborough.

Romero, popular i estimat, és un
dels pocs actors de doblatge que el
gran públic coneix, sovint de mane-
ra indestriable d’algun dels seus
personatges més populars. Darth
Vader, Harry el Brut, Terminator,
Mufasa d’El rei lleó, James Bond (en
la seva encarnació de Roger Moore),
el melancòlic replicant de Blade
runner o el duríssim William
Munny de Sense perdó són només
alguns dels personatges a qui va ce-
dir el seu timbre profund, apte per a

HOME DE TEATRE
Constantino Romero va omplir els escenaris als quals es va enfilar, en obres de text i també musicals. Sovint va tenir com a

aliat en la direcció Mario Gas (a la fotografia, en segon pla). Va ser el cas de muntatges exitosos com Sweeney Todd,
La ronda o L’òpera de tres rals. FERNANDO ALVARADO

OBITUARI

Constantino Romero deixa un eco etern
Mor als 65 anys el popular presentador, locutor, actor de cinema i teatre i doblador

La veu i la presència

Poques figures se m’acudeixen tan incisives i imprescindibles per
a la memòria del teleaddicte durant els últims 25 anys que la de
Constantino Romero. No només la seva veu prodigiosa omplia la

pantalla, posseïa també una gestualitat i una simpatia inconfusibles.
Combinava professionalitat i proximitat. Oficiava a la perfecció la sa-
grada litúrgia del concurs, sabia que els silencis parlaven i que un som-
riure a temps era el millor bàlsam per al perdedor. Què hauria sigut de
mi sense haver vist El tiempo es oro tots els dissabtes de la meva infàn-
cia? Romero era polièdric. Interpretava Sondheim amb en-
cant propi i la seva veu era solemne en l’èpica –Harry el
Brut, el 007 de Roger Moore– i en la lírica: “Luke, sóc el
teu pare” o “He vist coses que vosaltres no creuríeu”. Un
mestre. Moltes gràcies.
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Repetiria sovint amb aquest direc-
tor, per exemple signant un dels
èxits de l’aleshores Centre Dramà-
tic de la Generalitat: La ronda, d’Ar-
thur Schnitzler.

Amant del teatre musical, va pro-
tagonitzar la sinistra Sweeney Todd
sota la direcció altre cop de Gas el
1995. Cinc anys després de fer de
barber assassí repetiria amb obra de
Stephen Sondheim, en aquest cas A
little night music. I Joan Lluís Bozzo
el dirigiria en un altre musical ter-
rorífic: La botiga dels horrors.

En el camp del cinema, se’l va po-
der veure en films com La veritat
oculta, de Carles Benpar, Lola, de
Bigas Luna, Dí que sí, de Juan Cal-
vo i en un dels seus últims treballs
per a la gran pantalla, Herois, de
Pau Freixas. El director, en decla-
racions a TV3 ahir al migdia, expli-
cava que Romero transmetia “una
pau, una tranquil·litat i una profes-
sionalitat increïbles”.

Reaccions
El president de l’Acadèmia de la Te-
levisió lamentava la seva desapari-
ció: “Avui és un dia trist perquè hem
perdut un dels grans professionals
de la història audiovisual espanyo-
la de l’últim mig segle”. El també
acadèmic Jordi García Candau des-
tacava: “És un dels personatges més
polivalents dels últims anys. Capaç
de fer magnífica televisió i magní-
fica ràdio, era una de les millors

veus del doblatge cinematogràfic i
un gran actor”.

Per l’històric periodista José
María Íñigo, Romero era “la millor
demostració” que per ser un bon
presentador “no cal fer dos metres,
ser ros i tenir els ulls blaus. Ell ve-
nia talent, no façana”. També Joan
Pera va voler homenatjar-lo i el va
definir ahir com una persona de
gran vitalitat, a qui mai no havia vist
enfadat. “Tot ho feia fàcil”. El rea-
litzador de TVE i creador d’El tiem-
po es oro, Sergi Schaaff, ha destacat
la gran cultura de Romero: “Era una
persona exacta i precisa, i amb un
gran coneixement de la llengua”. El
locutor era actiu a Twitter i alguns
dels seus col·legues, com l’humoris-
ta Carlos Latre, han aprofitat la xar-
xa per acomiadar-lo i destacar la se-
va veu inimitable.

Tot i retirat, el nom de Constan-
tino Romero va tornar a circular
aquest mes d’abril involuntària-
ment. El tercer disc de Manel li re-
tia homenatge des del títol, que
aprofitava una frase ja mítica, pro-
nunciada pel presentador durant la
cerimònia de comiat dels Jocs
Olímpics de Barcelona. “Atletes,
baixin de l’escenari”, va demanar
per megafonia, veient que els espor-
tistes que hi havien pujat espontà-
niament corrien el risc d’ensorrar-
lo. Ara és ell qui ha pujat a l’escena-
ri de la memòria mitòmana. I nin-
gú demanarà que en baixi.e

Camaleó
Harry el Brut,
l’agent 007,
Darth Vader o
el lleó Mufasa
van dur la
seva veu

Comiat
Vaanunciara
Twitterlaseva
retirada:“Tota
unavida.
Havalgut
lapena”


