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Districtes
Oriol Pascual Sanpons autor del llibre ‘barcelona orientalista’. eixample

«L’orientalisme explica
el passat i com som ara»
ROGER PLA

ANNA ROCASALVA
BARCELONA

Oriol Pascual Sanpons (Barcelona,
1961) és el cap del departament de
programes del Museu Etnològic. Fa
cinc anys va començar a escriure un
blog sobre la peculiar arquitectura
d’algunes cases urbanes. Així va néixer el seu llibre Barcelona orientalista.
10 edificis exòtics amb història.

–¿On se situa aquest estil?
–L’orientalisme es troba en palaus
residencials, vinculats a la burgesia acomodada que volia singularitzar-se i distingir-se. La majoria
estan construïts al passeig de Gràcia o zones d’oci per a la classe alta
a la muntanya.

–¿Com es va interessar per aquest
tema?
–Escrivint el blog vaig observar que
ningú havia parlat de l’arquitectura orientalista amb visió de conjunt. Vaig explorar aquestes cases,
filant una evolució artística, i vaig
descobrir llocs increïbles, com la
Casa Marsans, llar d’acollida per a
nens polonesos supervivents del nazisme.

–¿Per què resulta tan fascinant?
–Perquè descobreix part del nostre
passat i explica el que som ara. Jo en
dic la memòria incòmoda pel colonialisme. Espanya era una potència en
decadència, però occident era colonialista i tenia una visió del món
molt determinada. L’orientalisme
busca l’atmosfera d’altres cultures en l’arquitectura perquè la industrialització provoca un gran
malestar: lluita de classes, destrucció del paisatge, desaparició del
món rural en pro de les fàbriques...
L’orientalisme contempla aquestes cultures més primitives però
autèntiques, que mantenen el que
nosaltres vam perdre com a conseqüència de la modernitat. H

–I va seleccionar 10 edificis.
–A Barcelona no n’hi deu haver més
de 20, perquè la majoria d’edificis
han sigut poc apreciats, destruïts i
degradats. Seleccionem les cases en
funció de la cronologia, per explicar
l’evolució d’estils, i amb un anecdotari interessant.
–Els interiors són espectaculars.
–L’orientalisme no implica noves
funcionalitats o distribucions de

l’espai com altres corrents arquitectònics posteriors. El que aporta és una increïble decoració, un
ric revestiment. En un primer moment, aquest disseny es troba als
interiors, que recreen una atmosfera exòtica. Per exemple, a la Casa Marsans hi ha un pati distribuïdor d’influència musulmana, propi d’antigues mesquites i palaus
andalusos. Més endavant, amb
l’eclecticisme, aquesta decoració
afectarà les façanes com a la casa
Bruno Cuadros.

33 Oriol Pascual, amb el seu llibre a la Casa Marsans.

UNA FOTO D’ENTRE 1903 I 1917

TEXT: ÓSCAR HERNÁNDEZ
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

LA CENTRALITAT
URBANA DEL LUXÓS
I BICENTENARI
PASSEIG DE GRÀCIA

Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

SANT MARTÍ
Alma Últim dia per visitar L’univers
poètic de la costura. Una instal·lació
sensorial al Centre Cívic del ParcSandura per crear metàfores
visuals i sensorials a través del
món que envolta la tradició
costurera. Carrer de Buenaventura
Muñoz, 21. L’horari és des de les
08.00 fins a les 22.00 h.

CIUTAT VELLA
Fotografia Mostra de fotografies
fetes per persones emigrants i
refugiades. El Convent de Sant
Agustí acull Transit Tales (foto), una
mostra sobre el treball de persones
en diferent situació de demanda

d’asil per estudiar com influenciar en
l’opinió pública. Carrer del Comerç.
36. Es pot visitar de 09.00 a 22.00
hores.
Cine La Filmoteca projecta Un lugar
en el mundo per recordar l’actor
Federico Luppi, mort el 20 d’octubre
passat. La pel·lícula tracta el retorn
d’un noi al seu poble natal, just quan
apareix un geòleg buscant petroli i
amenaçant la forma de vida dels
pagesos. Plaça de Salvador Seguí,
1-9. La sessió comença a les 19.00
hores.

SARRIÀ-SANT GERVASI
Aire lliure Oportunitat per visitar el
Turó Park, jardins dedicats al poeta
Eduard Marquina. Creats a principis
del segle XX al costat d’un parc
d’atraccions, es van mantenir com a
zona verda després del tancament
del parc el 1929. Avinguda de Pau
Casals, 19. L’horari és de 10.00 a
19.00 hores.

EIXAMPLE q El passeig de Gràcia
ja era un eix fonamental i punt de
trobada ciutadà a principis del
segle passat com ho demostra
aquesta fotografia de Frederic
Ballell Maymí feta entre el 1903 i el
1917 (no se n’ha pogut determinar
la data exacta). L’origen d’aquest
passeig, milla d’or per les seves
botigues exclusives, cases
modernistes i hotels de luxe, es
remunta al 1827. Fins llavors, Gràcia
es comunicava amb Barcelona pel
camí de Jesús que conduïa fins a
l’entrada a la ciutat pel Portal de
l’Àngel. Ara els dos passejos són,
comercialment, els més cars
d’Espanya.

Telèfons

GRATIS AVUI A BCN

Pintura Exposició de pintura sobre
el llenguatge de cada autor i les
imatges en què s’inspiren al Centre
Cívic de Sarrià. A càrrec d’alumnes
del taller de pintura. Carrer
d’Eduardo Conde, 22-42. Es pot
visitar des de les 09.00 fins a les
21.00 hores.
Es poden enviar propostes
a distritos@elperiodico.com

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.298.70.00

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

