
Passi-ho bé, senyor Pous 

 

 Vaig tenir la gran sort de treballar amb Enric Pous per primera vegada al 

programa de Rosa Maria Sardà Una hora amb Vittorio Gassman. En col·laboració amb 

Joan Sellent, li escrivia els diàlegs; les paraules les posàvem nosaltres, però la veu que 

ens les dictava era la seva. La identificació entre la seva manera de parlar i la nostra 

manera d’escriure era total i, quan uns anys més tard ens vam retrobar en una comèdia 

que vam adaptar per a la companyia d’Amparo Moreno, la veu de Pous va tornar a 

modelar les frases que escrivíem per al seu personatge.  

No vull dir amb tot això que Enric Pous fos simplement una font d’inspiració 

dels textos que nosaltres li fèiem: les paraules que interpretava no haurien tingut 

consistència sense les seves inflexions de to, sense la peculiaritat  amb què donava 

caràcter als seus personatges o sense les falques que sabia introduir amb un gran sentit 

de l’oportunitat, que és gairebé el mateix que dir amb un gran sentit de la llengua. La 

societat sempre ha tendit a admirar més la pedanteria que l’eficàcia. En el teatre, el 

fenomen es fa especialment notable: el més bo és el que més crida, el que més gesticula 

i el que més propaganda es fa. Els tons, la dicció, la pronúncia; en definitiva, la 

familiaritat amb l’articulació tradicional de la llengua, l’ús subtil dels recursos que 

proporciona,  són virtuts d’ordre cada dia més secundari, sobretot si el que les posseeix 

té vocació de passar per la vida de manera discreta. En el cas de Pous, aquestes virtuts 

resultaven essencials perquè eren el que li permetia practicar l’humor més autèntic que 

existeix: el que per fer riure s’esforça a posar en relleu els absurds sil·logismes de la 

parla quotidiana. Pous era molt hàbil en aquest terreny.  

Potser per tot això, perquè fonamentalment era un humorista, alguns savis de les 

arts dramàtiques,  poc sensibles a l’humorisme, opinaven que era un actor de recursos 

escassos. Si volien dir que no l’acabaven de veure en papers dramàtics estel·lars, només 

se’ls pot contestar que tampoc tenia la pretensió d’interpretar-ne. Pous resultava 

literalment insuperable quan, com qui no vol la cosa, deixava anar tota la seva verbositat 

descontrolada. En aquestes circumstàncies, tots els recursos l’acompanyaven.  Ho feia 

de vegades quan actuava, però encara ho feia més en privat, quan explicava coses que li 

havien passat, i els seus amics lamenten que no tingués ocasió d’explotar més aquesta 

energia. De tot això en podrien parlar molt més bé Amparo Moreno, Rosa Maria Sardà o 

Alícia Orozco.  Jo només recordo un dia, en un sopar, que ens va explicar un viatge que 



havia fet a l’Índia. Naturalment, sóc incapaç de reproduir tot el que va dir, però sembla 

que el vegi ara mateix enfilant-se en un crescendo de potència verbal mentre narrava 

com, després d’haver begut aigua contaminada, va haver de córrer entre la gentada pels 

carrers de no sé quina ciutat buscant desesperadament un sanitari. Al final va trobar una 

mena de latrina, un forat gelosament custodiat per una multitud de mosques. Amb el 

mateix to i la mateixa cara que si ens estigués comentant una desgràcia humana, va 

concloure: “No vulgueu saber, aquelles pobres bèsties, el que els va caure a sobre”.  I 

després d’això va recuperar la seva tranquil·litat habitual.  

Enric Pous era un digne representant de l’única tradició sòlida que pot presentar 

la cultura catalana moderna: la que enllaça els noms de Robert, Vilanova i Rusiñol amb 

els de Capri i Buenafuente, sense oblidar aquelles excel·lents Teresines que va 

representar La Cubana per televisió o els esquetxos i monòlegs de Rosa Maria Sardà, 

que tants anys va treballar al costat d’Enric Pous. Diuen que Albert Llanas, un dels 

fundadors d’aquesta cadena d’humoristes, en el moment de morir, es va dir a si mateix: 

“Passi-ho bé, senyor Llanas”. Amics íntims d’Enric Pous m’han comentat que el mateix 

dia de la seva mort encara els va fer riure per última vegada. Els autèntics humoristes no 

tan sols es riuen del mort i del qui el vetlla, sinó també de la seva pròpia defunció. 
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