
F
eia molt poc temps que Pep 
Tosar (Artà, 1961) residia a 
Gràcia, el 1982, quan una 
nit caminava amb uns 

amics pel carrer de Bonavista i la 
música i les veus que sorgien d’un 
balcó els van invitar a accedir a una 
festa privada. Colar-s’hi sense haver 
estat convidats no era el més impor-
tant. El que van descobrir allà dins 
els va deixar perplexos. Quadros, 
mobles, escultures i llibres antics, 
imatges d’església... un museu en 
un gran pis que passa totalment 
desapercebut per als vianants.
  Onze anys després, per efecte 
d’aquells cercles de relacions que la 
vida s’encarrega d’obrir i tancar, a 
la seva Mallorca natal va conèixer el 
propietari d’aquell curiós pis-mu-
seu ocult a Gràcia. Va ser a casa del 
músic Joan Bibiloni, a Llucalcari 
(Deià). Gravaven el disc que va 
musicar els Poemes a Nai de l’es-
criptor mallorquí Miquel Àn-
gel Riera. «A la casa del cos-
tat hi havia Oleguer Armengol, 
Ole, nét de l’escenògraf, pin-
tor i col·leccionista Oleguer 
Junyent», a qui es deu tot l’art 
que guarda aquell pis de Grà-
cia. «Ole ens preparava uns 
arrossos que fumaven en pi-
pa», recorda Tosar. Va ser ell, 
i la seva filla, Sabine, els que 
es van encarregar de preser-
var i donar a conèixer, en visi-
tes concertades, el patrimoni ar-
tístic d’Oleguer Junyent, que To-
sar va descobrir aquella nit.

Evasió mental

L’amistat sorgida entre l’actor i 
Oleguer Armengol ha anat conver-
tint aquell pis de Gràcia en un lloc 
que Tosar visita amb freqüència. 
«Aquí el piano sempre està afinat 
i tot aquest temps passat i viscut 
que penja de les parets em trans-
porta mentalment a un altre lloc. 
Acompanyat de peces d’art, em 
concentro», explica.
 És una de les seves visites habi-
tuals al barri on viu des de fa 21 
anys. En tots aquests anys, ha vis-
cut els canvis de Gràcia «que el 
barri ha fet de manera continguda 
i més en positiu que en negatiu», 
considera el veí. «Jo, a més, em 
continuo sentint absolutament 
confortable a la mateixa casa», 
afegeix. Una casa que l’ajuda a 

L’intèrpret del jutge Gómez de Liaño a la pel·lícula de Pablo Malo ‘Lasa y Zabala’, que al 
setembre es projectarà al Festival de Cine de Sant Sebastià, és un veí més de Gràcia. Pep To-
sar va recalar als seus carrers fa 21 anys i s’hi va quedar.

sentir aquesta atmosfera de pro-
ximitat, de petit poble, i en la qual 
sempre ha pogut comptar amb un 
gran regal: les seves entranyables 
veïnes. «Senyores de tota la vida a 
Gràcia, com la Pepita que va mo-
rir fa poc, amb 90 anys. M’han dei-
xat receptes, històries del barri i el 
record d’un accent deliciós, una 
modalitat del català que es podria 
analitzar i catalogar com a graci-
enc, i que encara conserven al-
gunes persones grans de Grà-
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Antiquari singular En un pis de Bonavista
TOSAR POSA AMB ELS SEUS AMICS SABINE I OLEGUER ARMENGOL, QUE 
CUIDEN I DIFONEN EL PATRIMONI DEL SEU AVANTPASSAT OLEGUER JUNYENT.

cia», puntualitza l’actor, que fins 
al mes de novembre passat va di-
rigir el Círcol Maldà, l’espai tea-
tral ubicat al Palau Maldà. Va ser 
una història teatral amb identitat 
pròpia que, després de cinc anys, 
va quedar interrompuda per un 
contracte de lloguer que no va ser 
renovat. «M’entristeix que l’apor-
tació del Maldà al panorama glo-
bal del teatre quedi interrompuda 
per una qüestió immobiliària», la-
menta Tosar. «A l’administració no 
li demanàvem més diners, sinó un 
espai on retrobar-nos amb el pú-
blic que s’havia fidelitzat a la sala. 
Crec que les institucions ens hau-
rien d’ajudar a atendre aquest pú-
blic», assenyala l’actor. «M’agra-
daria que fos una sala amb menys 
limitacions que el Maldà: roman-
ticisme sí, però en la justa mesu-
ra».

El passatge dels artistes

Pep Tosar, que entre els seus úl-
tims treballs hi ha la interpreta-
có de jutge Gómez de Liaño en 
la pel·lícula de Pablo Malo La-
sa y Zabala, que es projectarà al 
festival de Sant Sebastià el se-
tembre vinent, ara busca sa-
la a Barcelona per represen-
tar el seu espectacle Allò de què 
parlem roman inexplorat, una 
obra inspirada en el llibre Mis  
premios, de Thomas Bernhard. 
Paral·lelament treballa en «un 
text a partir de L’hort dels cire-

rers i La gavina, de Txékhov, que 
portarà per títol Qui bones obres 
farà» que produiré al TNC a finals 
de l’any que ve.
 Amb els woks de verdures i ham-
burgueses que serveixen al Sol i 
Lluna, els arrossos de L’Envalira 
(Sol, 13) i els menús de La Ceba (La 
Perla, 10) desconnecta de la redac-

ció dels seus textos teatrals, a la casa 
on un matí, de sobte, es va fer la llum. 
«Havien tirat les cases del conegut 
popularment com a passatge dels 
artistes», rememora Tosar. «Al seu 
lloc, van fer la plaça que van dedicar 
a les Dones del 36. Però crec que el 
caràcter que ha adquirit l’espai no té 
absolutament res a veure ni amb la 
guerra, ni amb les dones que la van 
patir, per això dedueixo que deu fer 
referència a les dones de la talla 36», 
ironitza l’actor, un dels veïns que fan 
vida plena a Gràcia. «Per al meu gust, 
només li falta jazz, bo, és una cosa 
que  falta en aquesta ciutat». H

Verdi, 50 Cuina afrancesada i bones tertúlies
CHRISTIAN –A LA FOTO– I SAMUEL SÓN ELS DOS SOCIS FRANCESOS QUE RE-
GENTEN EL SOL I LLUNA, EL RESTAURANT D’ON  TOSAR ÉS CLIENT.

Sessions de jazz Un dels pocs llocs per a això
L’ACTOR AGRAEIX QUE SENSE SORTIR DE GRÀCIA DISFRUTI D’UNES VETLLADES 
TAN ESCASSES A LA CIUTAT, A CASA FUSTER (PASSEIG DE GRÀCIA, 132). 

Llibreria Taifa  Buscant històries per interpretar
AL NÚMERO 12 DEL CARRER DE VERDI, TOSAR TÉ UN DELS SEUS ESPAIS DE 
CULTURA ON FULLEJAR LLIBRES «DE VELL I DE JOVE» SENSE PARAR.

Sant Salvador, 73 Palades a peu de carrer
ALS JARDINS DEL MESTRE BALCELLS HI HA UNA DE LES TAULES DE PING-
PONG DEL BARRI EN QUÈ TOSAR SOL PERDRE CONTRA EL SEU NEBOT.

Un VEí dE gràCiA AnOMEnAT...  Pep Tosar, actor

«Hi ha gent gran que 
encara conserva 
l’accent gracienc»
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