
de lapersona. “Allòqueets tu físicament l’hidónes
al teupersonatge–considera–.Nocrecquesiguiun
encasellament, perquèenactuarhihaunacomu-
nicacióqueésvisual imoltpotent. Ide lamateixa
formaque jonopodria fer elspapersque li donen
aEduardoNoriega, granamicmeu, ell tampocno
podria fer elsmeus”. El cert ésque sol interpretar
papersdebonagent, devegadesamb ideesdesas-
senyades, comelMarianoaLoshombresdePaco.
Decaradedolentnoen fa.Laprimeravegadaque
vaaparèixerenpantalla va ser a la sèrieFarmacia

QuehihaelPepón?, ‘queaquínohi viucapPepón’',
i lamevamarepenjavaenfadadíssimael telèfon”,
explicaentre rialles l’actorJoséAntonioNieto
(Marbella, 1967).AixòdePepón li vequenipintat.
Afable, simpàtic, ambundeixandalúsquese li
escapa indomableentre frases, i ambaspectede
bonàs. I tambéburleta.Nohihapúblicque se li
resisteixi. “Ésperquèsócgras. I els grassos caiem
bé”, assegura.Potser és així, enpart. Potser el físic
l’ajudaa imprimir tantacredibilitat i veritat als seus
personatgesqueunalfinalnopotdistingir l’actor

TextCristina Sáez
FotosMarcArias

El fill que cap

mare voldria tenir

AMitadymitad,Nieto
iPacoToushanencar-
nat recentmental tea-

treCondaldeBarce-
lona dosgermansque
nosabencomdesfer-
sede lamare.Així,
comho llegiu.Amb

lacaradebeatque té
l’actorandalús i resul-
taqueestà cansat jade
viurea la casamater-
na, cuidant-sede la

progenitora, aquiuna
embòlia la téal llit des
de fa 15anys.Noespot
moure iNieto laves-
teix, lapentina, li dóna
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ALSÚPER
No té consciènciade ser
famós... peròal súperno li
treuenels ulls de sobre.Un
dia, explica, vaanar abuscar
paperhigiènic i vaoptar
pel paquetmésgran.Quan
anavaapagar a la caixa se li
vaacostar una senyoragran
i li va etzibar: “Miraqueno
cagueupocels actors!”

Ésunbonàsper antonomàsia i nohihapúblic que se li
resisteixi... El que sí que se li resisteix dedebò són lesnoves
tecnologies. L’actor asseguraqueésungranpocatraçadigital

deguardia, el 1993.Després l’hemvist aPeriodistas,
LavidadeRitaoCheers; tambéal cinema, enpel-
lícules comMásqueamor, frenesíomés recentment
aLasbrujasdeZugarramurdi. Encaraqueonmés
s’haprodigat és al teatre.Enaquest àmbit, aquest
actor i tambéproductor s’atreveixambtot: clàssics
comElarrogante español,deLopedeVega, oDon
JuanTenorio, deJoséZorrilla, i fins i tot comèdies
actuals comMitadymitad, queha representat a
Barcelonaal teatreCondal, oSexos, totesduesdi-
rigidesperPepAntónGómez. “M’ofereixenmolta

comèdia i trencouna llançaa favord’aquest gènere
perquèm’encanta i estàmoltpocvalorat i premiat. I
aixòqueés la feina mésdifícil quehiha”, considera
aquestmalaguenyqueexplicaqueunacomèdia
ésmoltmatemàtica.Queesdiuuna frase, pares
dos segons i la remates, i hiha rialles, peròcom
algundiaen llocdedos segonsen triguisquatre ja
no funciona. I etquedesalmigde l’escenari, amb
unpamdenas, elmateix li passaamb lesnoves
tecnologies.Confessaqueésunpocatraça.Que
ho trenca tot, quepremsempreelbotóequivocat i

que sovint se sent comunpopenungaratge. Però,
tot i així, ho intentaunavegada iunaaltra.Abans
ambelportàtil, quecarretejavaa tot arreu, i ara
amb la tauleta. “Allòde l’ordinadorerauna llauna,
perquèempassavaeldia apagant-lo i encenent-lo,
perquèemdespistava i volia veurecoses justquan
acabavad’apagar-lo.Encanvi, la tauletaéselmés
còmodequehan inventat.Ho tinc tot aquí, fins i tot
els textosqueesticpreparant.Amés fa fotos i tot”,
destacaentusiasmat. “És l’instrumentperfecteper
amatussers comjo”.s

elmenjar, la renta. La
sevavida sencera es
redueix a cuidar-la.
Aquellanit intermina-
ble enquè transcorre

l’obra, en laqual sem-
blaqueesmorperò
noesmor,Nieto i el
seugermàa laficció,
Tous, fan conxorxa

per intentar carregar-
se-la. “S’adonenque
els ha fotut la vida.
Demarenomésn’hi
hauna, però si et

tocaunamalabèstia,
ho tensmagre”, diu
Nieto. Però, esclar,
matarnoés fàcil i
menysunamare, per

la qual cosa els dos
personatges estan
mortsdepordesdel
mateixmomentque
tenen l’esbojarrada

idea.Explicat així
ésundrama, peròel
públic està rientdes
del primermoment”,
assegura.

LATAULETA
DEPEPÓNNIETO
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