
No parlaré d’arquitectura, 61_ Barcelona Retro, un llibre 
d’Òscar Dalmau 

 

Com que avui és el Dia del Llibre i això és una columna més o 
menys d’arquitectura avui recomanaré un llibre d’arquitectura, 
la Guia Barcelona Retro que ha escrit l’Òscar Dalmau i ha 
publicat en català, castellà i anglès l’editorial GG. Us el 
recomano perquè és un llibre d’arquitectura diferent. Ho és per 
tres raons:  

-Qui la ha escrit.  

-Què s’ensenya.  

-Com s’ensenya.  

L’Òscar Dalmau és un dels humoristes més populars de Catalunya. 
També és un apassionat de les arts i de l’arquitectura. I també 
és algú que aprecio molt. L’Òscar té un altre ego: el perfil 
d’Instagram @philmusical, on acostuma a mostrar, sempre amb 
fotos seves, arquitectures, tipografies, dissenys de producte, 
músiques (a través del disseny de les caràtules) i curiositats 
associades.  

Parlar d’art i d’arquitectura amb l’Òscar és un plaer. No paro 
d’aprendre coses. La seva sensibilitat com a comunicador és tal 
que aconsegueix dignificar allò que divulga. Gràcies a ell he 
flipat amb el nivell de les produccions musicals dels seixanta i 
setanta, he entès aquella música pop (que prefereixo a la dels 
cantautors, que... bé, que cada cop suporto menys) i he après a 
gaudir-la. Gràcies a ell m’he fixat en tipografies i dissenys 
als que no acostumava a parar-hi esment. I gràcies a ell he 
après moltes coses sobre l’Art Déco de Miami o l’arquitectura 
moderna de la Costa Oest dels USA.  

El que he après d’ell sobre arquitectura catalana queda 
perfectament resumit en aquest llibre que us estic recomanant.  

 

El llibre mostra visions parcials d’arquitectures que van de 
1954 a 1980, amb preferència pels seixanta i els setanta: el 
moment de màxima expansió de la modernitat just abans de 
l’esclat del post-modernisme. Ensenya aquestes arquitectures a 
partir de la seva relació amb les arts aplicades. En aquest cas 
el concepte art aplicat no és valoratiu, és un qualificatiu: art 
aplicat a l’arquitectura, art que actua com a focus, que dona 
una direcció i una manera d’apropiar-se de l’espai i de tota 
l’obra. Pel període que l’Òscar ha escollit, molts d’aquests 
artistes o estan encara vius o fa poc que han mort. No solen 
estar gaire valorats, ni solen ser gaire populars, el que és una 
injustícia tremenda tenint en compte que en aquestes 
arquitectures juguen exactament el mateix paper que els grans 
artistes del Modernisme jugaven en aquells edificis. I no podem 



oblidar que és absolutament impossible entendre el Modernisme 
sense la seva relació amb les arts aplicades, i que noms com 
Gaudí o Domènech i Montaner no tenen sentit sense altres noms 
com Eusebi Arnau, Pau Gargallo, Josep Llimona i tants d’altres. 
Com l’arquitectura dels Bonet, Busquets, Terradas o Baldrich no 
tindria sentit sense els noms que l’Òscar proposa a la guia. 
Carai, si la pròpia seu institucional dels arquitectes catalans 
seria un edifici vulgar sense les arts aplicades! O com es pot 
entendre, sinó, la seu del COAC sense les contribucions de Pablo 
Picasso, Carl Nesjar i Antoni Cumella? I encara un altre 
exemple: la portada del llibre mostra la porteria d’un preciós 
edifici d’Antoni de Moragas, amb uns totxos amb un aparell 
estrany, ceràmica de la Bisbal i unes bústies de fusta: un espai 
caracteritzat per colors i textures composat amb la mateixa 
intenció amb la que es cridava un artista. Aquesta guia pal·lia 
parcialment aquesta situació convertint-se en un petit homenatge 
a aquests artistes.  

Aquesta manera de mostrar l’arquitectura té a veure amb el 
tacte, amb les textures. Un cop em van dir que el rugós es reté 
i el llis s’oblida. El rugós, les intervencions artístiques, 
permeten que et puguis apropiar de l’edifici, fer-lo teu, 
incorporar-lo al teu imaginari.  

D’aquesta manera l’arquitectura es converteix en un diàleg, en 
una obra coral on la figura de l’arquitecte ja no és l’única que 
compta. L’èxit del projecte es reparteix entre aquest 
arquitecte, els artistes, els promotors que apostaven per 
aquestes obres d’art i les pagaven i els habitants que anaven 
(que van) proposant interpretacions per les obres i els 
edificis, sovint fregant el surrealisme. És a dir: aquesta guia 
converteix l’arquitectura en un fet plural.  

 

Aquesta visió de l’arquitectura és pedestre en el sentit més 
noble de l’expressió. Siguem honestos: coneixem i estimem 
arquitectures de les que només tenim visions parcials: una 
finestra, o un passadís, o una porteria o una façana. La visió 
de conjunt és pels estudiosos o pels crítics, un fet 
relativament antinatural. El que prima és allò del que ens podem 
apropiar, fet que no és exclusiu dels que no són arquitectes. I 
si ho sous contesteu-me la següent pregunta: què hi ha al costat 
d’aquella casa que us agrada tant i que coneixeu a través de 
publicacions? Quin és el seu context? I, més important encara, 
us interessa de debò? Perquè ningú ho diria si tenim en compte 
el tipus de fotografies que s’acostumen a demandar.  

 

Barcelona Retro s’estructura en funció de rutes que es poden fer 
a peu tranquil·lament proposant itineraris que permeten recórrer 
aquestes obres. Però hi ha una altra manera de fer servir 
aquesta guia si ets habitant o visitant habitual de Barcelona: 



remirant allò que ja coneixes, estenent el teu camp d’interès de 
les arquitectures canòniques a totes aquestes intervencions que 
s’hi sumen permetent estimar la ciutat d’una altra manera. I 
aquest és un dels seus valors principals. Ja m’ho sabreu dir.  

 

 


