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GRATIS AVUI A BCN

UNA HISTÒRIA DE CIUTAT VELLA... Casa Bruno Cuadros
FERRAN NADEU

ciutat vella
Música en viu El guitarrista Amadeu
Casas ofereix una xerrada concert de
blues, a la Biblioteca Gòtic-Andreu
Nin, per conèixer més aquest gènere
musical. La Rambla, 30. A les 19.00
hores.

les corts
Clàssics Sessió de cine al Centre
Cívic Tomasa Cuevas. Es projectarà
Adorable Coqueta, de Richard Whorf,
sobre una jove que viatja de polissó
en un creuer de luxe. Carrer de Dolors
Masferrer i Bosch, 33-35. A les 17.00
hores.

horta-guinardó
Guerra civil Projecció de La Maleta
Mexicana, un documental de Trisha
Ziff, sobre els negatius que diversos
fotògrafs van fer durant la guerra civil

33 Una turista fotografia la Casa Bruno Cuadros, a la Rambla.

El drac de la Rambla

espanyola (foto) i que van aparèixer
70 anys després a Mèxic. Carrer de
Camèlies, 76-80. A les 19.00 hores.

La Bruno Cuadros meravella els transeünts pels seus estils japonista i neoegipci H La
coneguda com a Casa dels Paraigües té 130 anys i acull actualment un banc

El periodista Lluís Permanyer deia
que un desorientat Josep Carner, després d’anys d’exili, es va adonar que
estava a la seva enyorada Barcelona
quan va tornar a veure la Casa Bruno Cuadros (la Rambla, 82). I no n’hi
ha per a menys. El març de 1888, la
revista L’Esquella de la Torratxa publicava un esbós d’un gran drac xinès
empunyant un resplendent fanalet.
Era una referència a la botiga de paraigües, para-sols, ventalls i bastons
Bruno Cuadros, el drac de ferro forjat de la qual il·luminava el Pla de
la Boqueria i, 130 anys més tard, segueix meravellant els que passegen
per allà.
Coneguda popularment com la
Casa dels Paraigües, és una rara avis
de l’arquitectura eclèctica, «un últim
vestigi de japonisme i neoegipci que
queda a Barcelona», explica l’autor
del llibre Barcelona Orientalista: 10 edificis exòtics amb història, Oriol Pascual. Es va construir el 1858 encara que
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no seria fins a 30 anys més tard que
l’arquitecte que va dissenyar l’Arc
del Triomf, Josep Vilaseca, realitzaria la remunta i la reforma de l’edifici que li confereixen aquest aspecte
tan característic.
El pis superior és d’inspiració
egípcia «amb petites columnes massisses que recorden l’arquitectura
faraònica», descriu Pascual. Unes
grans panòplies amb ventalls, para-sols i paraigües de zinc decoren
els intersticis del segon i el tercer
pis. «Aquestes peces, que vam trobar abandonades a la coberta, són
originals», comenta l’arquitecte responsable de la rehabilitació, Jordi
Romeu.
A l’entresol destaquen les estampes Ukiyo-e, uns esgrafiats d’escenes quotidianes japoneses, «moltes de les quals va realitzar el mateix Vilaseca», afegeix Romeu. «Però
la joia de l’edifici és el drac de ferro
de la cantonada, amb el seu fanalet de bambús entrellaçats», afirma
Pascual.
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El 1854, Bruno Cuadros Vidal va
arribar a Barcelona disposat a muntar una pròspera empresa. Diu la llegenda que la botiga que va adquirir
pertanyia a un peixater a qui tots
anomenaven Pau, el lladre, perquè es
deia que havia finançat el seu negoci amb diner públic. «Xafarderies a
part, és clar que Cuadros va trobar
una ganga –explica Pascual– i la bo-
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tiga li va anar tan bé que va comprar les dues vivendes adjacents
per construir-hi la Casa dels Paraigües».

La bomba que no va esclatar
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El producte era bo i tota la família va demostrar tenir bon ull per
als negocis. El gendre de Bruno Cuadros va reduir la mida dels ventalls perquè cabessin a les bosses i
el seu net va crear tendències canviant-los l’estampat. Una anècdota: la casa podria haver desaparegut durant la guerra civil, quan va
caure una bomba a l’edifici del davant que no va explotar.
A finals dels anys 80 del segle
XX, l’edifici va ser reformat per albergar-hi una entitat bancària «recuperant gairebé tota l’estètica
original», afirma Romeu. «La Casa
Bruno Cuadros és una peça d’arqueologia –conclou–, val la pena
admirar-la como si d’un Picasso o
un Miró es tractés». H
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eixample
Història La llibreria Documenta acull
una jornada sobre Barcelona en la
guerra civil. L’historiador Iván
Giménez parlarà sobre els
bombardejos que va patir la ciutat, ja
fa 80 anys. Carrer de Pau Claris, 144.
A les 19.00 hores.
Economia El Palau Macaya acull el
segon Seminario de Diplomacia
Económica, per tractar els canvis
geopolítics viscuts en els últims anys.
Es pot enviar un correu a info@ceibcn.
com per reservar plaça. Passeig de
Sant Joan, 108. A partir de les 17.15
hores.

sarrià-sant gervasi
Contes La Biblioteca CollserolaJosep Miracle acull una sessió
d’històries amb un kamishibai,
instrument d’origen oriental per
explicar contes barrejant imatges i
text. Carrer de Reis Catòlics, 16-34.
A les 17.30 hores.
Es poden enviar propostes a
distritos@elperiodico.com
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