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Elreide l’humorabsurd

P
edro Reyes va entrar
en els primers anys
noranta a la casa dels
espectadors per arren-

car-los un somriure. O rialles,
directament. L’humorista es va
fer popular amb el programa
No te rías, que es peor, de TVE,
amb el seu humor absurd i sur-
realista, amb les seves grenyes i
amb les seves jaquetes estrafo-
làries. Llavors era un home
d’uns trenta anys que en feia
tot just vuit que era a Madrid
buscant-se la vida en el panora-
ma teatral i cinematogràfic
amb el seu amic de l’adolescèn-
cia, el també humorista i actor
Pablo Carbonell, que precisa-
ment va ser el primer a donar
la notícia de la seva mort via
Twitter: “M’acaben d’anunciar
que Pedro Reyes, el meu com-
pany i amic, ha mort aquesta
nit. Era un gran còmic i bona
persona.Descansa enpau”. Car-
bonell va recordar també el seu
amic amb aquestes paraules:
“Emva fer comprendre que no-
més fa falta imaginació per fer
veure les coses i que no hi ha
cap espectacle més gran que
una mirada”.
Reyes va morir la matinada

de dimarts a la seva casa de
Massarrojos (València). Tot
apunta que la causa de la mort,
en espera que se li practiqui
l’autòpsia, va ser un infart. Ac-
tualment estava representant
amb Félix Álvarez, Felisuco, i
JosemaYuste l’obraTaxi al tea-
tre Alameda de Màlaga, on el
pròxim cap de setmana conclo-
ïen les funcions.
L’actor va haver de picar pe-

dra abans de ser reconegut
com el rei de l’humor absurd.
Va néixer el 8 de maig del 1961
aTànger (Marroc), però va créi-
xer a Huelva, d’on era la seva
mare. Allà va conèixer Pablo
Carbonell, amb qui començaria
a fer teatre de carrer per gua-
nyar-se la vida. Després de for-
mar entre tots dos el grupde te-
atre Centuria, van prendre la
decisió d’anar-se’n a Sevilla i
formar el grup Pedro y Pablo, a
la recerca d’una carrera artísti-
ca que començaria poc després
i que els portaria a Madrid
l’any 1982.
Al parc del Retiro actuaven ca-

da dia fins que la periodista Ro-
sana Torres, presentadora lla-

vors del programa de televisió El
carro de la farsa, els va descobrir
i els va brindar la possibilitat de
poder entrar a la televisió. La se-
va primera participació va ser
en el mític programa La bola de
cristal, en companyia d’Alaska.
El 1989, Reyes va entrar a for-
mar part de Pero, ¿esto qué es?,
un programa de varietats realit-
zat per Hugo Stuven.
Però el programa que dona-

ria a conèixer al gran públic la

seva gran vena humorística i
pel qual serà recordat és No te
rías, que es peor, un espai d’hu-
mor queTVE va emetre des del
1990 fins al 1995. Van ser els
seus dies de màxima glòria,
quan va ser reconegut com un
especialista de l’humor absurd
i surrealista, que era capaç de

fer riure amb paraules i acudits
incomprensibles i amb cares
impossibles. Amb la popula-
ritat acabada d’adquirir, va
ampliar la seva presència televi-
siva a altres espais com ¡Hola,
Rafaella! o Uno para todas o en
la sèrie còmica Makinavaja.
També va participar en pel·lícu-
les sota les ordres de directors
com Fernando Trueba (El año
de las luces), José Luis García
Sánchez, Antonio Mercero o
l’italià Marco Ferreri.
En els últims anys havia espa-

iat les seves aparicions televisi-
ves. Tot i que ell afirmava que
sentia magnetisme per tot, ja
fos cinema, teatre o televisió,
reconeixia que la faceta teatral
sempre l’havia atret. El 2013 va
estrenar les obres de teatre Las
Hermanas Wuachosky i Sapore
di Amore, escrites i dirigides
totes dues per ell mateix, enca-
ra que en l’actualitat estava pre-
parant el seu primer llargme-
tratge com a director que espe-
rava finançar amb una campa-
nya de micromecenatge sota el
títol provisional d’El último fin
de semana.
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Unaactriu de raça
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E
rauna actriude raça, tot-
terreny, i li quedaven
per fer totes les àvies del
món, tenia 66 anys”, re-

corda emocionat el director de tea-
tre Sergi Belbel, que va veure
d’adolescent com la desapareguda
actriu Àngels Poch protagonitzava
a Terrassa amb la companyia El
Globus, dirigida per Pau Monter-
de, el primer teatre seriós que va
veure ell, obres com L’oncle Vània
de Txékhov, com les Tafalitats de
K. Valentin o El casament dels pe-
tits burgesos de Brecht. No és es-
trany que quan a començaments
dels noranta Belbel va portar a es-
cenaDesig, de Benet i Jornet, pen-
sés enÀngels Pochper protagonit-
zar-lo en el que seria el gran pas de
l’actriu al teatre de la capital catala-
na.AmbellaBelbel faria tambéCa-
rícies iMorir. I després, en conver-
tir-se en director del Teatre Na-
cional de Catalunya, la dirigiria en
obres com Dissabte, diumenge, di-
lluns i la contractaria per formar
part de la companyia del Projecte
T6 del TNC, amb la qual interpre-
taria múltiples obres d’autors i di-
rectors joves.
Nascuda el 1948 a Terrassa,

Poch va estudiar art dramàtic i in-
terpretació a la seu de l’Institut del
Teatre de la seva ciutat. Va cursar
solfeig i piano al Conservatori del
Liceu i dansa clàssica a l’escola de
MartaMos. I amb l’equip d’ElGlo-
bus, encapçalat per Monterde, va
començar el seu camí teatral el
1979.Un camí en el qual la dirigiri-
en, entre molts d’altres, Feliu For-
mosa, Calixto Bieito, Joan Lluís
Bozzo, Lluís Homar, Pau Miró i
Oriol Broggi.
Encara que per descomptat va

ser la seva feina a la pantalla petita

la que la va fermés popular. Sèries
com Estació d’enllaç, La memòria
dels cargols, Temps de silenci –on
donava vida a la Carmeta– i fins i
tot Porca misèria, a més d’incursi-
ons dramàtiques en programes
comVostè jutja oLa vida en un xip,
la van convertir enun rostre popu-
lar que també va fer incursions en
el cinema amb pel·lícules com Pla-
tillos volantes o Fènix 11/23.
Els reconeixements no li van fal-

tar i va guanyar el premide laCríti-
ca de la temporada 1994-1995 i va
ser la millor actriu de la primera
edició dels premis Butaca l’any

1995, tots dos guardons per La co-
rona d’espines de Josep Maria de
Sagarra dirigida per Ariel García
Valdés. I va aconseguir el premi
Memorial Margarida Xirgu de
1997-1998per la seva interpretació
a Zowie, de Sergi Pompermayer.
“Era la perfecta actriu, sempre

sabia ser al seu lloc, mai no tenia
unamala cara, era apassionada, ge-
nerosa, reivindicativa si tocava, sò-
bria en escena, amb sentit comú i
aquesta veu greu tan característica
que en televisió li anava molt bé.
Diuen que és la gran secundària,
perquè no feia escarafalls a cappa-
per, però era tota una actriu, el se-
cundari era el paper, no la seva in-
terpretació”, l’acomiada Belbel.
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OBITUARIS

‘No te rías, que
es peor’, de TVE,
va donar a conèixer
la seva gran
vena humorística

Va guanyar el premi
de la crítica teatral
el 1995 per ‘La corona
d’espines’, de Josep
Maria de Sagarra

Humorista, actor i director

Actriu

Avui fa un any

Albert Pellicer i Cabello
Alberto Lledó Mas
Àngel Moreno Vilar
Antonia Sole Alepuz
Antonio Gracia Valle
Antonio Marín Agudo
Ascensión Tomeo Tomás
Carmen Infante García
David García Murcia
Dolores Ramal Mata
Dolors García Ayala
Eduardo Antón Blanco
Emili Cuyàs Capdet
Emilio Porqueres Viñes
Encarnación Martínez Muñoz
Francisco Dil León
Herminia Marín Expósito
Jesús Ferrer Tolón
Joaquina Bruna Julve

Josep Cano Ángel
Josep Trigo Rodrigálvarez
Luis Gallarín González
Luis Ojeda Giménez
Luís Sempere Azorín
María Ángeles Suárez Canel
Maria Lluisa Deu Miralles
Maria Teresa Marcet Ballber
Mercè Perucho Rabasa
Natalia Aparicio Blasco
Pedro Ortiz García
Pepi Gaseni Panadès
Ramiro Barroso Jardón
Raúl Reyes Gómez
Rosalia García Merino
Rosario Pont Mestres
Silvia Sánchez Fajardo
Tomás López Martínez
Toni Moragues Pérez
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