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Francisco de Quevedo va paro-
diar al seu dia el “superlatiu” nas
de Góngora en el cèlebre sonet A
un hombre de gran nariz. Amb la
de Cyrano, el nas gongorí va ser,
fins a l’arribada de Berto Romero
(Cardona, 1974), morro univer-
sal. Berto ha sabut jugar amb la
mida del seu membre nasal fins a
tornar-lo icona humorística i se-
gell personal. La diferència és
que Berto es riu dels seus nassos,
fins i tot a ritme de rap, com fa en
el seu últim espectacle teatral, i
Quevedo ho feia de les deGóngo-
ra, i amb alta malvolença.
Darrere de l’apèndix de Berto

s’amaga un dels millors còmics
del país. Va començar com a ne-
bot fictici d’Andreu Buenafuente
–un altre gran–, amb el qual ara
forma un dels duos més sòlids
del panorama humorístic espa-
nyol. “És difícil trobar una com-
penetració tan extraordinària
com la que hi ha entre l’Andreu i
jo”, reconeix, i s’afanya a afegir:
“És magnífic, però sense deixar
de funcionar per separat”. La sim-
biosi té una explicació matrimo-
nial: cada component de la pare-
lla aporta a la relació la seva ma-
nera de veure i fer humor i això

acaba beneficiant el conjunt.
Andreu li ha donat ofici, tècnica,
ordre i direcció i ell ha fet d’An-
dreu un humorista “una mica
més punky”.
Tot va començar al teatre

(1998), i ha estat una constant
des del moment que va descobrir
que el que deia i com ho deia era
graciós. Utilitza el teatre com
una teràpia per continuar tocant
de peus a terra: “Si la gent riu, jo
segueixo”, aquest és el seu far. I
la gent riu. Ara ha prorrogat dues
funcions –11 i 18 de juliol, al
Teatre Borràs de Barcelona– el
seu espectacle Berto sigue con
nosotros, on el còmic català es
presenta en estat pur: monòleg i
música, esquitxats de més tea-

tralitat i reforçat amb vídeos.
Ara li toca descansar d’En el

aire, el programa que l’ha tornat
a la televisió. Es dóna per satisfet
enfront d’una primera tempora-
da “que no ha estat fàcil, però ha
funcionat bé”. Berto assumeix
amb naturalitat el seu creixent
protagonisme en el programa; el
seu mà a mà d’humor amb Bue-
nafuente s’ha convertit en el prin-
cipal al·licient d’un espectacle
que, segons pronostica, arribarà
a la maduresa la pròxima tem-
porada. Mentrestant, el binomi
Buenafuente-Romero mantindrà
el seu idil·li a la ràdio. A la cadena
Ser continuen improvisant a Na-
die sabe nada, un format sense
xarxa que van començar al tea-
tre, van reconduir a la ràdio i el
van adaptar a la televisió (En el
aire). “És un format sense guió,

d’improvisació marca de la casa,
que ens permet experimentar
amb total llibertat”, explica.
Ja en els últims programes de

En el aire es va poder començar a
apreciar la mutació de Berto en
el personatge que interpretarà a
la seva pròximapel·lícula,Anacle-
to, agente secreto. Després d’una
primera i exitosa incursió en la
gran pantalla a 3 bodas de más,
per la qual va ser nominat al Go-
ya al millor actor revelació, ara
s’enfronta a un paper de més
gran volada, en què serà Martín,
cunyat d’Anacleto, mític perso-
natge de còmic dels seixanta. El
director Javier Ruiz Pradera tor-
na a confiar en el Berto actor i
aquest no vol desaprofitar l’opor-
tunitat. Ho farà al costat de grans
de l’escena com Imanol Arias,
Quim Gutiérrez o Rossy de Pal-
ma. Anacleto, agente secreto co-
mença a rodar-se demà, diu-
menge.
“De vegades penso que tot és

un somni de què despertaré, una
simulació a l’estil Matrix”, co-
menta l’actor poc abans de sortir
a escena al teatre Borràs de Bar-
celona. Si el rei Mides convertia
en or tot allò que tocava, a Berto
se li ha conferit el do de transfor-
mar en riure tot el que explica.
No confessa cap fórmula màgica.
“Intento que el meu humor em
faci riure a mi el primer” i amb
aquesta premissa busca sorpren-
dre’s per poder sorprendre els al-
tres. Fugint de classicismes i co-
lors, no sap si el seu humor és
blanc o negre: “Busco tocar tots
els pals i deixar-me influir”. Li
agrada l’humor marrà, tot i que
va començar surrealista, però ara
evita vincular-se a un sol gènere.
Encara que sí que reconeix tres
grans influències que han contri-
buït a formar el seu univers hu-
morístic: Faemino y Cansado,
Pepe Rubianes i Els Simpson. Els
primers li han proporcionat l’hu-
mor surrealista, el segon aquesta
posada en escena màgica, i els
groguencs genis americans li van
donar el secret del bon guió. Tot
això barrejat, com remogut en
coctelera, dóna com a resultat
l’humor de Berto Romero.
Berto veu bé de prop i de lluny,

tot i així continua “amagant-se”
rere unes ulleres de pasta i de pe-
ga. Ho fa perquè sempre va voler
portar ulleres i perquè té onmun-
tar-les folgadament.El seu aspecte i la seva vestimenta s’adiuen amb la seva personalitat divertida i procliu a les rialles

MIQUEL COMPANY COS

cberto romero

Després d’un primer i reeixit treball
en el cinema, tornarà a la pantalla
gran amb ‘Anacleto, agente secreto’

El duo que forma amb Andreu
Buenafuente sembla inesgotable
i reparteix rialles a tot arreu
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