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BONÀS DE SÈRIE
Ja no li diu José Antonio ni la seva mare. És 
Pepón des dels 14. “Perquè fi ns als 13, 14 no 
em vaig començar a engreixar”, diu ja d’una 
tirada. Pepón Nieto arrossega amb resigna-
ció l’estigma de bonàs des dels seus temps 
de becari a la sèrie Periodistas (1998). 
“La maldat –adverteix amb la seva cara de 
bonàs– és intrínseca a l’ésser humà”. La 
seva paradoxa vital: ha aconseguit l’èxit 
amb papers de perdedors. L’últim, el de la 
comèdia negra Mitad y mitad, que produeix i 
ara protagonitza amb Paco Tous. [Fins al 16 
de març, al Teatre Condal de 
Barcelona].

Fora dels 
focus, Pepón 
Nieto també 
és meitat i 
meitat: pragmàtic 
i emo cional a parts 
iguals. Viu diàriament 
en una “comèdia romàntica 
estable”, diu rient. És un home 
sincer. “Massa”, puntualitza ell. 
Flexible. “Pot ser que sigui fl exible o 
que tingui poca personalitat” [riallada]. 
Un cul inquiet al qual és improbable que se 
li’n vagi l’olla. És fi ll, nét i germà d’hostalers. 
Una advertència per a qui entri a la seva 
cuina: a la nevera hi veurà un imant de 
Benet XVI. “Una broma d’un viatge a Roma”, 
es justifi ca ell. Ni és cristià ni tan sols 
munta cristos. “Munto pollastres quan toca, 
però cristos en munto pocs”, riu. ¿En què 
creu Pepón Nieto? “Jo crec en la vida i crec 
en l’amor i crec en les persones”.
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El resumeixen amb aquesta 
frase: “És un actor que pega 
una hòstia a un nen i et poses 
de part de Pepón”. Això ho 
va dir [el productor] Daniel 

Écija quan fèiem Periodistas.
Vostè cau bé. Però jo crec que té a veure amb el 
físic. I enganya molt.
No és tan bonàs com sembla. No funciono a 
quatre acudits per pàgina. Així funciona la gent 
en les sèries. Jo no. Jo crec que també tinc una 
part de fill de puta.
¿Ara mateix aniria al cel o a l’infern? Jo aniria 
al cel, però passaria una miqueta pel purgatori 
[riu].
¿El pitjor que ha fet en la seva vida? Ai, no ho 
sé. Aquesta mena de preguntes em recorden 
allò de la moral judeocristiana de la culpa.
¿No se sent culpable? No he fet res important 
per sentir-me culpable. No li he trepitjat el coll 
a ningú, com un trepa.
¿No es penedeix de res? Sí, em penedeixo de no 
haver posat tota la carn a la graella. 
En el terreny sentimental. Sí. Em penedeixo 
de coses que potser no he fet per algú a qui he 
estimat.
Acaba de complir 47 anys. Sí.
¿Com porta la trilogia de la plenitud? Arbre/lli-
bre/fill. Doncs només he plantat un arbre, no 
he tingut cap fill i no he escrit cap llibre. Ni he 
muntat en globus. Estic al 33% [riu].
Vol tenir fills. M’agradaria, des de fa anys. 
Però… No trobo la parella que els vulgui tenir 
amb mi. No ho sé. No s’han donat mai les cir-
cumstàncies. Sí que m’agradaria. Ha sigut una 
cosa que sempre ha estat aquí. 
Ho donava per fet. I han anat passant els anys i 
les relacions, i no ha passat mai. 
I ara està… Ara estic que no ho sé [riu].
Té un chihuahua. Tinc un chihuahua que l’esti-
mo com un fill. Però no és el mateix.
¿Gos que lladra no mossega? Bé, clava unes 
tarajás quan el vas a banyar...
¿I el chihuahua? [riu].
¿Vostè mossega? No, jo sóc més pacífic.

A casa té els quadros a terra. N’hi ha alguns 
de penjats. És perquè estèticament m’agrada i 
moltes vegades no sé on posar-los.
¿Alguna altra mania? M’agrada molt cuinar i 
sóc molt maniàtic a la cuina. 
La seva àvia era cuinera. Era cuinera professio-
nal i els meus tres germans es dediquen a l’hos-
taleria. Els meus pares van tenir un restaurant.
A vostè no se li passarà l’arròs. Algun dia se’m 
passarà [riu]. Se’m dóna molt bé la cuina tradi-
cional. Faig molt bons guisats i arrossos. 
Es menja bé a casa seva. I sóc molt maniàtic a la 
cuina. Sóc molt dictador. Perquè per a mi és un 
espai molt personal, molt de relaxació.
¿Només li passa a la cuina? Sí. Com qualsevol 
que té el seu lloc per meditar. A mi em passa a 
la cuina. 

Quina ironia: va debutar al 
cine amb ‘Días contados’.
Sí.
I han passat 7.300 dies. 20 
anys. ¿Els compta? No. Però 

l’altre dia em van dir: “Molt aviat ja seran les 
teves bodes de plata”. I vaig començar a comp-
tar. Potser fa vint-i-tants anys que treballo.
Ha triomfat amb papers de perdedors. [Riu] 
Sempre. Jo crec que tots som perdedors.
¿Què té vostè de perdedor? Doooooncs… Una 
bona durícia [riu]. 
¿En quin sentit? En el sentit que he perdut en 
moltes ocasions. En la vida es perd més que es 
guanya. I aprens més de perdre que de guanyar. 
¿Què és el que més li ha costat perdre? He gua-

nyat dedicar-me al que vull, però he perdut 
les coses del meu poble [Marbella]. He perdut 
tenir contacte amb la meva família pròxima. 
¿L’ha compensat? Sí. La meva feina és el que 
més satisfaccions m’ha donat a la vida. 
¿Què taparia amb Tipp-Ex al seu currículum? Hi 
ha coses que t’han omplert més i coses que t’han 
omplert menys. Però no les taparia, perquè les 
he acceptat i sempre t’han aportat alguna cosa, 
encara que només sigui “he conegut tal amic”. 

[“Aquí seré molt breu”, adver-
teix. “No m’agrada parlar de la 
meva vida privada”].
Sent actor, li deuen haver 
muntat moltes escenes. Algu-

nes, sí. I jo també n’he muntat. 
Sempre en deu sortir airós. No es pensi. Que 
després també diuen: “Ostres, que bon actor 
que ets. Com se’t veu el truc” [riu].
Ha dit que lliga menys que el xòfer del Papa.
No lligo gaire, però tampoc poc [riu]. Sempre 
m’han durat molt les parelles. He sigut poc de 
lligar. He sigut més d’estar.
Per seduir algú, li enviaria una truita. Crec que 
la seducció pel gust és molt atractiva. No he 
seduït així directament, però sí que s’han que-
dat per la cuina.
¿La tàctica més increïble amb què ha lligat?
Sóc poc d’estratègies. M’han funcionat més les 
coses per pesat, que per estrateg.
No li importa dir “t’estimo”. No. Gens. M’im-
porta dir-ho si no és veritat. 
Quina ironia que ho digui un actor. Sí. És que 
quan baixo de l’escenari sóc jo. 
Un home sincer. Massa. No a tothom li agrada 
que li diguin la veritat. 
¿La veritat més dolorosa que li han dit? Que no 
m’estimaven. Això de: “Sí, però no t’estimo”.
El moment més surrealista de la seva vida amo-
rosa. Quan m’he vist insistint a salvar una rela-
ció que ja sabia que no anava enlloc. 
¿Quant va trigar a adonar-se’n? Ui, tres 
mesos o quatre. Molt poc espavilat. Jo visc 
una ruptura sentimental amb una sensació 
de fracàs que no hauria de tenir. I amb això 
al final acabes enverinant tant la situació per 
voler salvar els mobles que és millor que es 
cremin amb el pis.
¿Li queda algun moble per salvar? Ara mateix 
no. No tinc ni mobles ni gats [riu].

“HE PERDUT
EN MOLTES 
OCASIONS”

FEINA
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