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“No sóc cap Rolling Stone. No 
em passen gaires coses, i quan 
me’n passen no me’n recordo”, 
diu Berto. Volia desemmascarar 
la imatge d’home responsable 
que presenta a Berto Romero 
sigue con nosotros, un xou que 
va estrenar el febrer del 2013 i 
que ara torna al Borràs. L’he 
convidat a passejar pel costat 
més tèrbol, ridícul i divertit de la 
seva trajectòria. 
 
Escenes eliminades
Abans de presentar 
l’espectacle, van fer proves amb 
públic a l’Alexandra. Hi havia un 
número en què Iván Rodríguez 
Lagarto, el músic que 
l’acompanya, interpretava Entre 
dos aguas de Paco de Lucía 
mentre Berto es posava talc al 
cul i li plantava sobre el cap. El 
número es deia Entre dos 
nalgas. El van descartar. 
“Suposo que era massa 
innovador i rupturista”.
 
La revenja del Lagarto
En un moment de l’espectacle, 
Berto i Lagarto es barallen, i el 
segon surt d’escena. El Berto 
simula que parla amb ell, en 
direcció a les bambolines, com 

si fos molt lluny. “Es dedica a 
ensenyar-me part de la seva 
anatomia que normalment no 
veig, a fer coses terribles que no 
puc reproduir”.
 
Una vida al límit
M’estava explicant que no és 
cap Keith Richards, quan de 
sobte recorda una història 
gastrointestinal a Granollers 
que, bé... El públic no se’n va 
assabentar. A Andorra també va 
viure una situació límit. Actuava 
a una festa de pubilles on no 
pintava res, i assegura que van 
voler assassinar-lo. “Em volien 
tirar al riu”. 
 
Fama lateral
A Palma va tenir l’ocasió de 
viure la seva pròpia fama des de 
fora. El cambrer del restaurant 
on van dinar estava convençut 
que el mànager de Berto era 
Berto... O com a mínim que era 
algú que sortia per televisió. El 
va elogiar durant tot el dinar. El 
mateix Berto els va fer una foto 
junts a la sortida del restaurant.

Berto Romero sigue con 
nosotros és al Teatre Borràs, 
fins al 27 de juny.

L’home a qui no  
li passen coses
Diuen que Berto Romero és ara una figura 
respectable. Maria Junyent no s’ho creu
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Un cine i a ballar
Passeu pel DocsBarcelona, i després a 
remenar el cul com a bojos. Per J.M. Sarri 

RGB
Cansats de tanta Raffaella? L’equip 
de Churros con Chocolate presenta 
nova proposta en horari adult, menys 
‘petarda’ i molt més electrònica que 
la festa amb què van triomfar.  

 Discotheque. Dissabte 31. 24 h

MELON PARTY  
La popular festa lèsbica acull una 
preparty del Girlie Circuit. L’estrella 
serà una de les Matinée All Star, la 
DJ i productora Lydia Sanz.  

 Upload Fooddanceclub.  
Dissabte 31. 24 h

KILL THE BITCH
Amb aquesta nova festa, ja no us 
quedaran diumenges lliures. El DJ 
Luca Delafu encapçala una sessió 
que vol retre homenatge a totes les 
dives del pop. 

 The Apartment. Dg. 1. 20 h

ELS REIS DE NOVA YORK
El film que va inaugurar el festival de documentals explica la història de l’Or, 
un noi israelià de 22 anys que, mentint els seus conservadors pares, decideix 
canviar-se de sexe a Tailàndia. La directora Shirly Berkovitz l’acompanya durant 
el procés.  Aribau Club. Dj. 29. 21.30 h. Dv. 30. 17 h

EL CLUB DE JUANPE 
Acosteu-vos al Pop Bar a ballar 
sota les ordres d’un dels membres 
més populars de les Nancys Rubias, 
modista d’Alaska i millor amic de 
Mario Vaquerizo. 

 Razzmatazz. Dissabte 31. 1 h
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