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Coneguda sobretot per la
seva trajectòria teatral i
televisiva, l’actriu Àngels
Poch va morir ahir als 66
anys després d’una llarga
malaltia. Poch havia nas-
cut a Terrassa l’any 1948.

Els orígens professio-
nals d’Àngels Poch es re-
munten a l’any 1979, en
què es va iniciar en el món
de la interpretació teatral,
un àmbit en el qual va par-
ticipar en més de trenta
obres a les ordres de direc-
tors com ara Calixto Biei-
to, Joan Lluís Bozzo –amb
qui també treballaria so-
vint en televisió–, Pep
Cruz, Lluís Homar, Pau
Monterde, Feliu Formosa i
Oriol Broggi. L’últim cop
que Poch va pujar a l’esce-
nari va ser amb l’obra No
parlis amb estranys (frag-
ments de memòria), diri-
gida per Helena Tornero i
estrenada el 2013 al Tea-
tre Nacional de Catalunya
en un muntatge de la com-
panyia T-6, de la qual for-
mava part.

Però el gran públic asso-
cia el rostre d’Àngels Poch
sobretot a la televisió, ja
que va aparèixer en diver-
ses sèries de TV3. Especi-
alment popular va ser la
seva participació en la sè-
rie Estació d’enllaç, on in-
terpretava el personatge
de la dona de Josep Maria
Pou que regentava amb ell
el bar d’una estació de

tren. Poch també va inter-
venir en sèries com ara
Porca Misèria, de Joel
Joan; La memòria dels
Cargols –una de les sit-
coms de la companyia Da-
goll Dagom–; Temps de si-
lenci i Gran Nord. Havia
treballat menys en cine-
ma, tot i que va intervenir
en pel·lícules com ara
Plats voladors, d’Óscar Ai-
bar; Insensibles, de Juan
Carlos Medina, i Fènix,
11.23, novament amb Jo-
el Joan.

Àngels Poch va rebre di-
versos reconeixements a

la seva feina, com ara el
premi de la Crítica de la
temporada 1994/95, el
premi Butaca l’any 1995 i
el premi Memorial Marga-
rida Xirgu de la tempora-
da 1997/1998.

Amb motiu de la seva
mort, el conseller de la
Presidència de la Genera-
litat, Francesc Homs, va
manifestar que tant l’ac-
triu com el també traspas-
sat Joaquim Molas “han
deixat la seva empremta
en el llegat artístic”. Per la
seva banda, l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, va

expressar el seu condol
per la mort de la intèrpret i
va afegir que era un dia de
dol per a la ciutat. Ballart
va destacar “la gran impli-
cació” que Poch, terras-
senca de naixement, va te-
nir sempre en la vida cul-
tural de la ciutat: “Sens
dubte perdem una de les
grans dames de l’escena
catalana, que ha portat el
nom de Terrassa arreu del
país, amb una trajectòria
impecable també en cine-
ma i televisió.”

Poch havia estudiat art
dramàtic i interpretació a

l’Institut del Teatre del Va-
llès Occidental, va cursar
solfeig i piano al Conserva-
tori de Música del Liceu i
dansa clàssica a l’Escola
Marta Mos. Entre les
obres en les quals va inter-
venir hi ha Dissabte, diu-
menge i dilluns i Primera
plana, dirigides per Sergi
Belbel; Joan Maragall, la
llei de l’amor, dirigida per
Joan Ollé; Lleons, dirigida
per Pau Miró; Primera his-
tòria d’Esther, dirigida
per Oriol Broggi, i La bona
gent, dirigida per Pep
Cruz. ■

Mor Àngels Poch
L’actriu va morir ahir als 66 anys, després d’una trajectòria professional en la
qual havia treballat amb alguns dels noms més prestigiosos del teatre català
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La desapareguda actriu Àngels Poch, entre Anna Moliner i Joan Negrié, a ‘Lluny de Nuuk’, l’any 2010 ■ ARXIU

La sèrie ‘Estació
d’enllaç’, amb
Josep Maria Pou,
li va donar la
popularitat
televisiva

L’arquitecta Olga Felip Or-
dis (Girona, 1980) ha es-
tat guardonada amb el
premi Fundació Princesa
de Girona Arts i Lletres
2015. El jurat, que va
anunciar ahir a CaixaFo-
rum Barcelona el resultat

de la seva deliberació, ha
destacat la seva trajectò-
ria per haver sabut combi-
nar la creació de noves for-
mes amb el respecte amb
l’entorn, a més del seu tre-
ball sobri, elegant, càlid i
lluminós, que aconse-
gueix un efecte harmònic
en l’usuari, l’espectador i
el paisatge.

El jurat estava integrat
pel violoncel·lista Lluís
Claret, la periodista Pepa
Fernández Vallés, Auxilia-
dora Toledano –la guanya-
dora de l’edició del 2013–,
el director, actor i produc-
tor teatral Josep Maria
Pou i el periodista i crític
d’art Sergio Vila-Sanjuán.

Els premis Fundació

Princesa de Girona reco-
neixen la trajectòria inno-
vadora i exemplar de joves
d’entre 16 i 35 anys, i tam-
bé la d’una entitat que tre-
balli a favor dels joves. Do-
tats amb 10.000 euros i
una reproducció d’una
obra de l’escultor Juan
Muñoz, els guardons s’en-
tregaran en el marc del Fò-
rum Impulsa, en un acte
que tindrà lloc el 25 de
juny i que estarà presidit
pels reis d’Espanya.

Als premis d’aquest any
s’han presentat 167 can-
didatures, de les quals 40
aspiraven al guardó d’arts
i lletres. ■
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