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Guia d’arquitectura
q
moderna i d’arts aplicades
a Barcelona (1954-1980)
Òscar Dalmau

“Tot i que la història m’ha portat a
guanyar-me la vida treballant en
programes d’humor a la ràdio i a la
televisió, sempre he pensat que la meva
vocació frustrada és la d’arquitecte.”
Així ens explica l’Òscar Dalmau, el conegut presentador televisiu, la passió
que l’ha dut a fotograﬁar milers de fragments de l’arquitectura i les arts
aplicades de la Barcelona de les dècades de 1950, 1960 i 1970. Aquesta guia
recorre la ciutat comtal a través de l’artquitectura retro que Dalmau ha
immortalitzat amb la seva càmera.
Des d’arquitectes com Antoni Bonet Castellana, Josep Lluís Sert, José
Antonio Coderch o Ricardo Boﬁll ﬁns a ceramistes i escultors com Antoni
Cumella, Eduald Serra o Josep Maria Subirachs, per aquestes pàgines
desﬁlen els ediﬁcis, les escultures, els esgraﬁats, els murals ceràmics i un
llegat inabastable de creadors, alguns coneguts, d’altres no tant, que van
marcar tota una época.

Òscar Dalmau va saltar a la fama mediàtica
amb el popular concurs cultural de
televisió El gran dictat i amb el magazine
radiofònic La competència. Format com
a periodista, ha treballat com a guionista,
locutor i presentador de ràdio i televisió, i
avui és considerat un dels humoristes més
populars del panorama audiovisual català.

PRESENTACIÓ

Dimarts 16 d’abril a les 19 h al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Amb Òscar Dalmau, Jaume Prat i Toni Cumella.

ENTREVISTES

Disponibilitat per a entrevistes.
Contacte: prensa@ggili.com.

SANT JORDI, 23 ABRIL

Signatura de llibres a La Central Mallorca (16 h), Casa del Llibre Rambla de
Catalunya (18 h), Fnac Triangle (19 h),
La Capell (20 h).
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