
LA CONTRA

Tinc 41 anys. Vaig néixer aCardona i visc a Barcelona. Sóc comediant. Estic aparellat i tinc tres
fills, enLucas (5), enTomás i laPaula (2 anys), bessons. Sócd’esquerres.No tinc religió, sí sentit
de la transcendència. AmbAndreuBuenafuente ens hem reil·lusionat rodant una pel·lícula

“Per fer-te riurearribaria
a fer-memal”

ÀLEX GARCIA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Faci’mriure.
Deixa’m una estona que vegi
comets... i sabré com fer-te riu-
re.

Aixídeclar?
Sí. Tinc la necessitat malaltissa

que lagent rigui, i sé fer-ho.
Desdequanconreaaquestdo?

Aquestaaddiccióquetincvaarrencarsentxa-
val, primerdibuixanthistorietes...

Erabo?
Elmeumodel era Ibáñez i vaig guanyar con-
cursos! Mostrava la historieta a un amic. Si
reia, li preguntava: “Què t’ha fet gràcia?”, i jo
enpreniabonanota...

Iaixòelvaconvertirenmonologuista?
ACardonahi hamolt ambient artístic imusi-
calalsbarsi joeraenunabandaderock,Mun-
doÑáñaro...

Ñáñaro?
No sé què és, només que em feiamolta gràcia
que el pare d’un col·lega digués: “Anda y que
tecoman losñáñaros”...

Tocavenbé?
Rock simfònic, i abans de tocar comentàvem
al públic les cançons..., i reien. A poc a poc,
vamtocarmenys ivamparlarmés.

Novatenirabanscapaltravocació?

La de no treballar a les mines de sal, com el
meupare, elsmeusoncles... Aquino li faltava
undit lihaviaanatd’unpèldeixar-hi lapell... I
elplaerde l’escenari és tan intens...

Quètéd’especial?
Parlar iquet’escoltin iquenoetcontradiguin,
controlar tu els tempos... quin poder més in-
comparable! Això enganxa. I l’experiència et
vaensenyant totsels trucs.

Perexemple?
Aprens a reaccionar a una tos, a un borratxo,
al fet quecaiguiunapantalla, al nadóqueplo-
ra,aunquese’nva,aaquellquet’increpa,aun
boigquepassaperallà...

Totaixò lihapassat?
Sí: i si sobrevius, aguantes i persisteixes mal-
grattot..,encaraquesiguisdolent...,etconver-
tiràsenunclàssic!

Citi’munclàssic.
Hetreballat ambRosaMariaSardà,quinpre-
mi!Potsemblardesganada,odirqueté fred...,
però sent “acció” i... buà! S’inflama, xucla tot
l’oxigendelvoltant!

Sabriaexplicar-mequèés l’humor?
Ésl’únictretespecíficdel’ésserhumà:ensde-
fineix comaespècie. És unprocés estrany les
capesdelqual, totes tansubjectives,m’agrada
anarexplorant...

IdesdequanalcostatdeBuenafuente?
Desdefadeuanys.Emvasentirperlaràdioen
un programa en el qual jo era un extraterres-
trequeestudiavacompodiadominarlaTerra.

Inohihafatigadelsmaterials?
Sí, la tele és un aspirador, t’esgota, però com
queenscaiembé iensestimem...

Dedebò?
Sí, oesnotaria!La teleésuna lupad’augment,
nopotsfingir.Peraixòvamenginyarmaneres
per reil·lusionar la nostra relació de parella,
comararodarElpregón.

QuèésElpregón?
La pel·lícula, el nostre debut junts en el cine-
ma.Hem rigutmolt... Ha estat una experièn-
cia transformadora.

Perquè?
Unrodatgeésdur,peròenshohempassatbé:
en lesaturadesentreteníeml’equip, reien...El
pregónésunacomèdiasenzilla, solvent,boni-
ca,digna ihonesta.

AmbJorgeSanz, tanpeculiar.
Jorge Sanz encarna l’alcalde del poble del
pregó. Sanz és una enciclopèdia del cinema
espanyol,unpatrimonide lanostracultura.

Perquè?
Com que va començar de petit, va treballar
amb un univers d’actors ja desaparegut: Fer-
nán Gómez, López Vázquez.., tots! Cada dia
ensexplicavaunaanècdotaquecreiesinsupe-
rable... i l’endemàn’explicavaunademillor!

Comésell?
Afectuós, agradable, entranyable, una mica
manta, insegur i ambmoltes ganes... i ambun
gran futur!: se li obrearaunhoritzódepapers
nous.

Ivostècaponva?
Jono sócgairede tele, no enveig gaire, emva
mésel teatre... I sóc feliç.

Sí?
Consisteix a no ser-homai del tot, a tenir ex-
pectatives, ganesd’estarapuntd’assolir algu-
na cosa: aquest impasse és la substància de la
felicitat! Això ho vaig aprendre d’Eduard
Punset.

Veigqueportaalcanellunrellotgeantic,
delsdedonar-hicorda...
És dels anys setanta: m’agrada que les coses
tinguin la meva edat.I relacionar-m’hi com
amb lespersones.Ell té la sevamania: s’avan-
ça cinc minuts al dia. Jo l’endarrereixo tres
minuts, i així només me n’avança dos... Que
bonic, les coses imperfectes! En tota relació
fasalgunpetit esforç,oi?

Acabem amb allò de la pel·lícula amb
Buenafuente:quèhanvolgutexplicar?
Unahistòriabonica i propera anosaltres, una
comèdia sobre la professió artística i l’amis-
tat... I hem volgut fer riure, que és la base de
tot!

A quin extrem podria arribar vostè per
fer-meriure?
Al de fer-me mal, com el nen que es llança a
terra si veu que fa gràcia... O al d’ensenyar-te
elsous: seria lamevaúltima frontera.

VÍCTOR-M. AMELA

BertoRomero, còmic

‘El pregón’
I he rigut. Ric com un
beneit ambBerto Rome-
ro, ell no ha de fer res de
res. Em fa gràcia: només
ha d’estar davantmeu i
dir el que sigui. Surt al
Latemotiv del seu fra-
ternal col·lega Buena-
fuente (a #0), i ric. Puja
a l’escenari del teatre
Barts amb elmonòleg
(Berto Romero sigue con

nosotros, fins al proper
juny), i ric. Encarna el
músic fracassat de la
pel·lículaEl pregón (des
d’ahir a la nit en cine-
mes), i ric. Berto Rome-
ro és un còmic (“un co-
mediant”, li agrada dir a
ell) demolts recursos
que porta dins totes les
escoles del riure. Venero
les persones que em fan
commoure i les que em
fan riure (perquè són
quatre dies, us ho dic de
debò), i avui em toca
riure.
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