
E
n plena gira, ja, de La rato-
nera ,  l ’obra d’Agatha 
Christie que fins fa pocs 
dies es podia veure al Tea-

tre Apolo de Barcelona, Joan Amar-
gós (Barcelona, 1990) va d’aquí cap 
allà amb el grup d’actors dirigits 
per Víctor Conde. Una cosa així ha 
estat la seva trajectòria a la ciutat, 
com a veí de diversos barris. «Ara 
visc allà on l’Eixample s’acaba, en 
una cruïlla de barris», expressa l’ac-
tor.
 Les avingudes de la Diagonal i 
de Sarrià, juntament amb la plaça 
de Francesc Macià, desdibuixen el 
característic quadrant de les illes 
de cases de l’Eixample barceloní. 
«Aquí ja es perd aquell ordre, el pla 
Cerdà es dilueix», diu Amargós. 
Abans d’instal·lar-se, fa dos anys, en 
aquell extraradi de l’Eixample bar-
celoní, l’actor que interpreta el per-
sonatge de Christopher Wren en 
l’obra més vista de tots els temps, 
després de 62 anys triomfant inin-
terrompudament a Londres i acu-
mular diversos rècords Guinness, 
va viure a la Sagrada Família i a Grà-
cia. I, quan era petit, ho va fer tam-
bé a Sant Just i a Sarrià. «M’agrada 
molt canviar de barri i de pis», asse-
gura. «Si pogués ho faria cada any. 
Ja sé que és un cost d’energia, pe-
rò sempre t’acabes emportant úni-
cament el que necessites. Un canvi 
de casa és molt terapèutic per or-
denar i netejar», afegeix.

Reflexions de cafeteria

Canviar per emportar-se les coses 
justes i canviar també per pren-
dre la perspectiva justa dels barris 
i poder comparar la vida a cadas-
cun. «A la Sagrada Família tenies 
més sensació de barri que aquí», 
comenta l’actor. «Aquí ara reconec 
els avantatges. Tinc El Corte Inglés 
al costat i amb la moto em planto 
en cinc minuts a tot arreu, però no 
tens aquella sensació d’estar en 
un barri», diu. «A Gràcia, on vivia 
al costat del cine Bosque, aquella 
sensació, de viure en un barri o en 
un poble, era molt gran», recorda 
Amargós. «Teníem un supermercat 
davant de casa i, a més, com que 
vivíem en una planta baixa, aque-
lla botiga era com una extensió de 
casa nostra, era com el nostre re-
bost», explica.
 «Aquí en aquesta part de l’Ei-

És el personatge que per la rapidesa al parlar sorprèn més de ‘La ratonera’, l’obra 
d’Agatha Christie. Joan Amargós interpreta un dels hostes de l’hotel rural en què es comet un 
assassinat. L’actor, que porta ara de gira la seva interpretació, viu a l’Eixample.

xample Esquerre, la vida comercial 
és abundant però és molt més anò-
nima», considera. «A Gràcia, esta-
blies una relació amb el comerci-
ant, de manera espontània», afir-
ma l’actor i professor d’actors. Joan 
Amargós imparteix en l’actualitat 
classe a joves actors, entre els quals 
n’hi ha alguns que ja són profes-
sionals, com Clàudia Vega o Biel 
Montoro, a l’escola Laura Jou, a 
Gràcia.
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Cafè, pastissos i llibres  Desconnexió a prop de casa
LA LLiBRERiA +BERNAt (BuENOS AiRES, 6) ÉS uN d’AQuELLS ESPAiS QuE JOAN 
AmARGÓS APRECiA. «SÓN ORiGiNALS i AtENEN AmABLEmENt»

 Cyrano va ser la seva primera in-
terpretació, seriosament, davant 
el professorat que li obriria les por-
tes de l’Institut del Teatre, on en-
cara estudia. «És fascinant treba-
llar i estudiar alhora. Jo i cadascun 
dels companys que també ho fan, 
perquè cadascun aporta a la clas-
se alguna cosa del seu aprenentat-
ge professional i, així, aixequem el 
nivell de l’aula», declara l’actor que 
va tenir també el seu paper a la pel-
lícula d’Isona Passola L’endemà.
 Després de tanta repetició a l’es-
cenari, Joan Amargós confessa que 
li encantaria ara un projecte de te-
levisió o cine, que l’obligués a can-
viar de registre i memoritzar d’un 
dia per l’altre guions diferents. Un 
dels seus últims treballs en cine, 
encara no emès a la televisió, és la 
telemovie dirigida per Sílvia Munt i 
escrita per Josep Maria de Sagarra, 
El cafè de la Marina, en què Amargós 
té «un paper petit», assegura el tam-
bé actor a la pel·lícula Los inocentes.

Barri de restaurants

La creixent proliferació d’obertu-
res de restaurants, molts amb ter-
rassa, als voltants de casa seva, 
fan pensar a l’actor que «el bar-
ri s’està convertint en un punt de 
reclam gastronòmic important», 
apunta.
 Viure a la ciutat, però amb la im-

pressió, a vegades, d’estar en un po-
ble, és una cosa que a ell, personal-
ment, li agrada experimentar. Per 
això, entre els seus llocs elegits en 
la seva passejada pel seu barri, hi ha 
la cafeteria i llibreria +Bernat, «pel 
tracte tan pròxim dels que regenten 
aquest negoci», diu. També el pas-
satge de Lluís Pellicer porta l’actor 
de viatge, lluny de la ciutat que els 
alts edificis i el trànsit de cotxes di-
buixen. «La idea de viure en un po-
ble, per a mi, són aquestes petites 
coses que et remeten a un lloc i a 
una comunitat, que fan la vida més 
agradable. I fan que quan ets al car-
rer, ets també a casa», afirma.
  En la seva actual ubicació, 
Amargós hi troba a faltar una es-
tació de metro pròxima. «La plaça 
de Francesc Macià és un d’aquells 
punts morts de la ciutat, en aquest 
sentit», assenyala l’actor, que el 
pròxim cap de setmana actuarà al 
teatre Kursaal de Manresa. Després 
ho farà a Balaguer (21 de febrer), 
Bescanó  (27 i 28) i Terrassa (1 de 
març). H 

Buenos Aires, 47  Teatre a prop de casa d’un actor
«PER A mi, CAdA diA tENdEiX A SER diLLuNS, PER LA FEiNA», COmENtA A LES 
PORtES dEL tEAtRE AKAdEmiA, AmB PROGRAmACiÓ EStABLE EN CARtELL

Un aire oriental  El concepte de taverna japonesa
ABANS d’ACtuAR, AmARGÓS VA EStudiAR ARQuitECtuRA uNS ANYS. dOS 
AmiCS SEuS dE L’EStudi AmOO HAN diSSENYAt EL HiSAKO (LONdRES, 91)

Villarroel, 226  Cura a la cuina i amb la clientela
mALGRAt QuE tOt JuSt tÉ QuAtRE  tAuLES, LA JOVE ALEmANYA QuE REGENtA 
EL FARFALiNA FA mOLtS PLAtS QuE CLiENtS COm EL JOAN S’ENduEN

Carrerons  Oblidar que ets a Barcelona
ELS PASSAtGES d’AQuEStA CiutAt, COm EL dE LLuÍS PELLiCER, ENtRE EL 
CARRER dE LONdRES i LA diAGONAL, iNSPiREN A L’ACtOR uN AmBiENt RuRAL 

Un VEí DE l’EixAmplE...  Joan Amargós, actor

«Visc en una cruïlla 
de barris, allà on 
l’Eixample s’acaba»
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