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Entrevista Berto Romero HUMORISTA

El reconegut humorista cardoní
fa una parada a Martorell en la

gira de presentació del seu
darrer espectacle, Berto Ro-

mero sique con nosotros.
Noranta minuts d'humor i
evasió en forma de mo-
nòlegs i música en di-
recte omplen de contin-
gut a un xou que dóna fe
que a l’artista li queda
corda per a temps. 

Qualsevol persona
graciosa pot fer d’hu-
morista? 

Ser graciós és impor-
tant. Però s'hi ha d'afegir

molt de treball i mètode. Jo
diria que un vint per cent de
gràcia i un  vuitanta per cent
de mètode i treball.

I a vostè, què li fa gràcia?
Tinc un bon riure. M'agra-

da riure amb la feina dels
meus companys de professió
però també em fan riure els
que solemnement i prenent-

se a ells mateixos molt seriosa-
ment la caguen estrepitosament.  

Crec que no té cap problema de
visió però, en canvi, utilitza ulleres.
És autoprotecció o li serveix per
construir un personatge? 

Es tracta d’una mena de màscara
que em va servir quan vaig co-
mençar per construir el personat-
ge, i que ja no he sabut treure'm
mai més.

El sentit de l’humor ja el tenia de
petit?

Sí, era graciós, suposo, però no
a temps complet. Normalment era
un nen calladet i seriós, però amb
esporàdiques explosions humo-
rístiques. Una mena de bomba de
rellotgeria de l'humor infantil.  

Es pot fer humor de tot o creu
que hi ha temes que no es poden to-
car? 

Jo crec que es pot fer humor de
tot i que no hi ha temes que no es
puguin tocar. Ara bé, un percen-
tatge força alt del públic ens re-
corda contínuament, als humoris-
tes, que creuen que no es pot fer
humor de tot i que hi ha temes
que no es poden tocar. Amb força
contundència, a més. 

L’humor que es fa al nostre país
sembla que té un to més suau que
el d’altres països com EUA o el
Regne Unit. Hi està d’acord?

Aquí hi ha menys anys de tradi-
ció de comèdia i autocrítica. I una
societat amb la pell molt fina,cada

cop més, que s'ofèn quan se la toca
mínimament. Ens agrada molt riu-
re dels altres però quan riuen de
nosaltres agafem la destral i de-
manem un cap. I quan dic ‘altres’ i
‘nosaltres’ podeu imaginar-ho amb
les identitats que vulgueu. 

Eugeni, Capri, Gila, Arévalo.... es
considera hereu d’aquests humo-
ristes o no hi té res a veure?

Tots som hereus d'aquells que
ens han precedit i els nostres ca-
dàvers seran els fems on creixerà
l'humor dels nostres fills. L'humor
que es fa ara és radicalment dife-
rent del que es feia fa una dècada,
però segurament és exactament
igual que el que es feia fa cinquan-
ta anys. Tot és cíclic.

Creu que hi ha un boom d’humor
en format monòleg?

Malauradament la situació ac-
tual del sector del teatre, a qui les
nostres institucions han colpejat al
cap amb una pala i disparat als
genolls, fa que cada cop sigui més
difícil, per no dir impossible, mun-
tar un espectacle com Déu mana,
amb decorats, equip tècnic i uns
quants actors. De manera que pot
ser que ens trobem amb molts més
monologuistes actualment dels
que potser hi hauria si no fos la ma-
nera més fàcil d'aixecar una funció.
Però vaja, a banda d'això, el gène-
re és viu des de ja fa un parell de dè-
cades ben bones. I hi ha bons pro-
fessionals treballant-hi. 
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MARC SANTANDREU BERGA

L’ESPECTACLE

Lloc: El Progrés. Carrer del Mur. Martorell.
Dia: avui, divendres, a les 23 h
Entrades: 18 euros a taquilla i 15 euros
anticipada i socis d’El Progrés

Berto Romero sigue con nosotros

«La societat té una pell molt fina»
L’actor bagenc torna a les arrels per oferir un espectacle on comparteix algunes lliçons vitals


