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Recompondre 
l’arquitectura 
de la ciutat 
El nou hotel Ohla en ple Eixample barceloní
Cristina Arribas / © Fotos: Chopo i estudi Daniel Isern

Detall de la façana principal del nou hotel, amb originals peces ceràmiques que guarden una relació directa amb el ritme i amb la música (Foto: Chopo)
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Fitxa tècnica
Nom de l’obra:  Rehabilitació 
Hotel Ohla Eixample

Ubicació: Carrer Còrsega 289 de Barcelona

Promotor: ESPAITUR (Ohla Boutique Hotels)

Project manager: Albert Bordera 

Autor del projecte: Daniel Isern

Col·laboradors del projecte: 

Enric Cardús Serra (arquitecte tècnic), 
Jordi Lacambra (NOLAC Enginyers), Joan 
Cardona, (AV Enginyers), Lluis Termes (JG 
Enginyers), Tomás López de Uralde (GERB), 
Maurici Giner (ARTEC 3), Toni Cumella 
(Ceràmiques Cumella)

Director de l’obra: Daniel Isern 

Director d’execució de l’obra i coordinador 
de seguretat i salut: Albert Bordera 

Constructor:  Luis Pares 

Cap d’obra: Joan Manzano

Principals industrials:

• GERB Aislamiento de Vibraciones

• Ceràmiques CUMELLA

• NOLAC Enginyers

Data d’acabament de l’obra: 2016

“…El ritme i la musicalitat en la 
construcció venen determinats 

per un ús adequat dels elements 
constructius, es tracta de deixar 
parlar als materials. “La música 

és l’art menys lligat a la terra, 
l’arquitectura, la que ho està més. 

Però entre totes les arts fi guratives 
és la més abstracta, pot donar els 

sons més purs i al mateix temps 
més místics i pot transfi gurar la 

matèria en la forma més pura”
Hans Poelzig, arquitecte, pintor i escenògraf 

alemany adscrit a l’Expressionisme

Recompondre implica, com 
el prefix re indica, una acció 
que no es desenvolupa per 

primera vegada, sinó que replica 
quelcom que ja ha existit en una 
composició anterior. Es tracta 
d’una necessitat (recompondre) 
que prové de la dinàmica pròpia de 
la ciutat i els seus canvis: la ciutat 
com a ens viu i amb interessos vari-
ables on l’arquitectura canviant juga 
un paper fonamental. L’Eixample de 
Barcelona ha anat construint una 
textura, materialitzant el seu present 
a cada moment i, de vegades, man-
tenint el passat. La textura urbana 
es fa i refà contínuament.

La proposta reformula una arqui-
tectura que, per la seva proximitat 
temporal (els anys setanta del segle 
passat), no ens genera el respecte 
suficient com per a plantejar-se la 
seva conservació. La intervenció no 
respon exactament a termes més 
habituals com serien rescatar, con-
servar, imitar, reinventar (terme molt 
explotat els darrers anys). La pro-
posta que ens ocupa “re-compon” 
l’arquitectura existent, que, esdevé 
una altra realitat física, amb un altre 
ús i amb una nova textura, com a 
contrapunt arquitectònic de l’entorn 
construït.

La rehabilitació i adequació de l’Hotel Ohla 
Eixample va rebre la menció especial dels 
Premis Catalunya Construcció 2018 en la 
categoria de Rehabilitació funcional



60   L’INFORMATIU DEL CAATEEB 

Març 2019

TÈCNICA
Anàlisi d’obra

Las relacions entre arquitectura i música no són exclu-
sives de la seva representació gràfica i geomètrica, sinó 
que també es produeix una aproximació quant al seu 
llenguatge. Ritme, harmonia, horitzontalitat o verticali-
tat són alguns termes d’apropament en els llenguatges 
entre l’espai arquitectònic i la peça musical que expres-
sen amb paraules les qualitats que ambdós posseeixen 
respectivament.
Malgrat aquests trets de llenguatge i la multiplicitat d’ar-
quitectes que al llarg del temps han relacionat música i 
arquitectura, cal veure fins a quin punt s’apropen tant 
com per poder acceptar la tan coneguda frase del filòsof 

L’edifici abans (oficines) i després (hotel) del canvi d’ús

Detalls de les textures de la pell d’arquitectures diverses en l’entorn de l’hotel
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alemany Arthur Schopenhauer que 
descrivia l’arquitectura com a músi-
ca congelada “l’arquitectura és una 
música congelada”.
Vitruvi, en contra d’aquest principi, 
entenia la música en la seva estruc-
tura, compartint amb l’arquitectu-
ra molts dels elements que la fan 
possible, però sense equiparar-les 
en la concepció de Schopenhauer. 
Només la interpretació de la parti-
tura permetrà assolir l’experiència 
completa de la música, de la matei-
xa manera quer recórrer l’espai de 
l’arquitectura permet, en contrast 
amb el temps, assolir l’experiència 
arquitectònica. L’èxit de la sentèn-
cia de Schopenhauer té en l’actua-
litat una repercussió molt freqüent, 
omplint la realitat d’imatges conge-
lades, icones edificades amb el nom 
d’”arquitectura”. Potser no ajuda 
pensar que l’arquitectura és estric-
tament visual, i la música, sonora.

 � Recompondre una façana
En ple Eixample barceloní, i desvin-
culant-se d’altres façanes d’estè-
tica historicista o de modernitats 
de vidre de fa algunes dècades, la 
proposta del nou hotel planteja una 
façana de composició nova i sense 
referències prèvies o mimetismes. 
Una pell que mitjançant una trama 
d’elements verticals i horitzontals 
dona profunditat i gruix, modulant-
se amb un ritme propi i sense altra 
mostra ni donar pistes de l’estruc-
tura interior, forjats, finestres, unitats 
d’habitació, ni cap referència interior 
des de l’exterior.
Si la façana, en el seu sentit tradicio-
nal, suposava una actitud de conti-
nuïtat urbana i de respecte de regles 
compositives determinades, la pell, 
en la seva accepció més actual, és 
un territori més obert i flexible, que 
pot ser emmascarat o desmateri-
alitzat amb diferents estratègies.  

La façana tradicional aïllava, prote-
gia i filtrava les relacions entre l’es-
fera pública i la privada, al mateix 
temps que revelava l’estatus de 
l’edifici en el seu context. La façana 
com a lloc d’intercanvi d’informació, 
un lloc, una entitat en la que succeei-
xen interaccions.
D’antecedents de refuncionalitzar 
edificis moderns, en trobem uns 
quants. En aquesta mateixa revista 
es va publicar un reportatge de la 
reconversió en hotel de l’antic edi-
fici de Banca Catalana, al Passeig 
de Gràcia de Barcelona. Una inter-
venció que, contràriament a la que 
ens ocupa, encabia el nou ús d’ho-
tel, creant una façana interior, sense 
tocar mai el perímetre de l’edifici de 
Fargas i Tous, sempre recompo-
nent, això sí, amb el mòdul bàsic de 
l’antic banc, i respectant-lo en tots 
els gestos de nova creació.
Un altre bon exemple de recomposi-
ció i refuncionalització seria també 
el projecte dels arquitectes fran-
cesos Lacaton & Vassal a París de 
l’any 2011. En aquest cas, un edifici 
d’habitatges dels anys seixanta, 16 
plantes i 96 habitatges, que millora 
la seva funció creixent perimetral-
ment i aporta uns espais de qualitat 
que els habitatges originals no pos-
seïen. Es va evitar el seu enderroc 
optant per un projecte de transfor-
mació. Es van afegir a cada planta 
nous forjats a la perifèria de l’edifici, 

Detall de junta 
en paret i barana, 
amb l’objecte de 
desvincular les 
plantes superiors 
de l’hotel, de les 
vibracions del 
ferrocarril soterrat

La proposta estableix un diàleg entre l’estructura existent, nua i exposada i l’ús hoteler, 
que es manifesta en materials de gran qualitat

Arthur 
Schopenhauer 
descrivia 
l’arquitectura com a 
música congelada 
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Planta actual de l’Hotel de Passeig de Gràcia, modulada segons projecte original de Fargas i Tous. Antic edifici Banca Catalana.

Planta de l’estat previ i proposta de reformulació de la Torre d’habitatges Bois-Le-Prete,  Lacaton&Vassal, a París.
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ampliant les sales d’estar, creant 
terrasses que es poden tancar i bal-
cons. Les façanes preexistents que 
es componien amb petites finestres, 
es van eliminar i es van substituir per 
grans obertures transparents amb 
vistes, millorant les condicions dels 
seus habitants.
En el cas de l’hotel que ens ocupa, 
la intervenció global consisteix en 
la reconversió d’un edifici d’ofici-
nes en un hotel de 5 estrelles amb 
96 habitacions, amb una superfície 
construïda de 7.679 m2 dividits en 
soterrani (1.960 m2) i sobrerasant 
(5.718 m2). L’edifici es compon de 
3 plantes soterrani, planta baixa, 8 
plantes pis i planta coberta.
Els treballs estructurals inclouen 
nous forjats amb estructura metàl-
lica i xapa col·laborant; una xapa de 
formigó amb connectors en tots els 
forjats que es mantenen i reforços i 
estintolaments en zones puntuals. 
L’edifici a rehabilitar, un edifici anodí 
d’oficines, comptava amb una alça-
da lliure entre forjats excessiva-
ment petita i, al mateix temps, era 
molt més alt del que permet l’actual 
planejament urbà. A més, es troba 
construït sobre la volta del tren, fet 

que el sotmet a un nivell de vibraci-
ons que calia eliminar, o en tot cas 
millorar, per a convertir-lo al seu nou 
ús hoteler. 
Com era complicat modificar la ubi-
cació dels pilars d’estructura metàl-
lica, es va decidir separar estètica-
ment l’ús hoteler del l’edifici original. 
Així, el nou ús dins les habitacions 
es pot llegir en forma d’armaris, col-
locats al bell mig de l’espai, deixant 
exemptes les diferents peces que 
componen el dormitori i deixant 
exposats del tot els pilars. Aquest 
armari, que suporta el fals sostre, 
de la mateixa manera que tots els 
acabats de l’hotel, no arriba a tocar 
el perímetre de l’estança. Es crea així 

Bases amortidores  per als pilars existents             

Calen tècnics, i 
arquitectes que 
mirin, escoltin el pols 
urbà i componguin 
(o recomponguin) 
la trama urbana i 
l’arquitectura de la 
ciutat: llum als ulls, 
detenir-se i escoltar.

Textures de les peces ceràmiques de la façana de l’hotel (Foto: Chopo)

un buit entre l’ús de l’hotel i el pree-
xistent, que afavoreix al conjunt de 
major sensació d’amplitud i alçada.
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 � El repte de reajustar 
l’estructura per aïllar 
l’hotel de les vibracions 
del metro i el ferrocarril

Amb l’objecte d’assolir un perfecte 
confort acústic i físic dels usuaris 
de l’hotel, es va prioritzar el fet de 
desvincular les plantes soterranis 
de la resta de l’edifici, i així aïllar les 
plantes pis de les grans vibracions 
existents a causa del metro i el ferro-
carril que circula per sota de l’immo-
ble. Un dels principals problemes a 
abordar era precisament el del soroll 
i les vibracions d’un subsòl per on 

circula el metro i el tren, i era impres-
cindible idear un sistema òptim que 
garantís el confort dels clients de 
l’hotel.
Així, doncs, la part més novedosa de 
l’actuació ha consistit en l’aïllament 
passiu de l’estructura per evitar o 
reduir les vibracions produïdes per 
la línia de metro i el ferrocarril. Amb 
aquesta finalitat, i previ als treballs 
d’estintolaments necessaris, es va 
tallar literalment tota l’estructura 
per a col·locar un aïllador que evita-
ria la transmissió de les vibracions a 
mode de trencament del pont acús-

Vistes interiors d’una habitació tipus de l’hotel

Vistes interiors de l’escala que puja fins a la terrassa panoràmica de l’hotel (Fotos: Chopo)

tic/vibratori. 
S’ha emprat una tecnologia pionera 
a Espanya que permet acabar amb 
les vibracions i els sorolls. La inter-
venció ha consistit en disseccionar 
els pilars existents, de tal mane-
ra que es col·loquen en cadascun 
d’ells, molles amortidores sísmi-
ques, elevant l’edifici amb gats 
hidràulics, i d’aquesta manera, l’ho-
tel queda dividit en dues parts, dei-
xant la zona sobre rasant totalment 
suspesa, aconseguint una minora-
ció de les vibracions provinents del  
subsòl.  
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 � Rematerialitzar 
l’arquitectura 
contemporània:  
geni i textura

L’arquitectura moderna s’estrena 
desvinculant la façana de l’estructu-
ra de l’edifici. La funció dual de reve-
lar o emmascarar aquesta pell es 
desentén formal i estructuralment, 
cristal·litza en una desvinculació 
comunicativa progressiva amb l’in-
terior de l’edifici. La superfície des-
texturitzada de les façanes actuals 
és cada vegada més llisa, tecnolò-
gica i immaterial.
La matèria protagonista emprada, 
en aquest cas, és la ceràmica, un 
material de tradició catalana i amb 
grans vincles amb la ciutat, del qual 
s’aprofita la textura i els seus mati-
sos cromàtics per tal de crear una 
atmosfera acollidora i amb perso-
nalitat pròpia. La proposta plante-
ja una façana composta amb 800 
peces ceràmiques gravades amb 
una textura que és fruit d’una com-
posició musical, Vivaldi recompo-
sed, de Max Richter, és la peça tria-

da, una reinterpretació de Les quatre 
estacions de Vivaldi. 
Aquest procés es va dur a terme 
amb la col·laboració de l’estudi de 
Toni Cumella i l’Institut d’Arquitec-
tura Avançada de Catalunya (IAAC), 
inventant un algoritme que, basat 
en el so, creà un patró que un robot 
gravava a la superfície de les peces 
ceràmiques. Cada peça és única i 
diferent. El mateix sistema es va dur 
a terme per a crear un gran mural 
ceràmic que omple tota una paret 
de l’interior de l’accés de l’hotel, des 
de la recepció fins al restaurant.
Quant als materials triats per a l’in-
teriorisme, predomina una línia neta 

i sincera de materials nobles i natu-
rals com són la fusta, la pell, el ferro 
o el ciment. S’ha evitat la proliferació 
d’elements decoratius, “obres d’art” 
i materials innecessaris o de poca 
qualitat. La noblesa dels materials 
com a qualitat prioritària.
Així doncs, Max Richter, el músic, 
recompon, reversiona, arranja una 
obra de Vivaldi, de la mateixa mane-
ra que el nou hotel presenta una 
nova versió de l’antiga façana dels 
anys setanta.
Després de prendre consciència de 
què poca cosa es podia mantenir de 
l’edifici preexistent, sembla que es 
tractava més aviat d’aprofitar una 
oportunitat per recompondre una 
nova arquitectura en ple Eixample 
barceloní. 
Calen tècnics i arquitectes que mirin, 
escoltin el pols urbà i componguin 
(o recomponguin) la trama urbana 
i l’arquitectura de la ciutat: llum als 
ulls, detenir-se i escoltar.  �

L’autora: Cristina Arribas és arquitecta  
i contralt de l’Orféo Català

Es tractava 
d’aprofitar una 
oportunitat per 
recompondre una 
nova arquitectura 
en ple Eixample 
barceloní. 
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Alçat de la façana del carrer /Un moment de la 
visita que els redactors de L’InformAtIu van 
realitzar amb Daniel Isern i Albert Bordera / Vista 
de la piscina de l’hotel, situada a la coberta / 
Detall de façana 


