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Rehabilitant el patrimoni  
arquitectònic modern

L’edifici de Banca Catalana del Passeig de Gràcia esdevé hotel de luxe, 
45 anys després i a 83,3 cm

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat
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Un nou i flamant hotel ocupa l’edifici de Banca Catalana dis-
senyat pels arquitectes Fargas i Tous entre 1965 i 1968. Una 
nova incorporació a la creixent col·lecció d’hotels d’alta gama 

de Barcelona.

El cas que ens ocupa revifa certes reflexions iniciades no fa gaires anys, 
on el paisatge arquitectònic del segle XX esdevé ja paisatge històric. 
Un paisatge, a més, sovint abandonat o obsolet en l’ús pel que va ser 
concebut. Rehabilitar l’arquitectura moderna és una disciplina relativa-
ment nova. Em pregunto si, sovint, en aquests casos no es rehabilita més 
l’autor que no pas els mateixos edificis. El cas de l’antiga Banca Catalana, 
em fa dubtar. El que és cert és que els arquitectes autors d’aquesta obra 
són encara vius en molts dels casos i la reflexió és diferent.

   Arquitectura de bandera: Habitacions amb vistes
L’edifici de la Banca Catalana de Passeig de Gràcia fou una de les obres 
més representatives de l’arquitectura tecnològica dels anys 60: solu-
cions estructurals que alliberen els interiors diàfans i façanes –energèti-
cament parlant- molt avançades en aquells anys. Els sistemes construc-
tius emprats per Fargas i Tous evidencien la seva modernitat, així com 
la vocació simbòlica de la seva arquitectura. Potser aquest fet no es va 
valorar prou en el seu moment, però el cert és que aquell jove estu-
di d’arquitectura emprà de manera magistral la capacitat plàstica dels 
recursos tecnològics més avançats de l’època .

   La façana, quatre barres de poliestirè
Tot i semblar-ho en una primera ullada, la façana no compleix la condi-
ció de mur cortina, atès que els muntants no continuen per davant dels 
forjats. S’entén com una subestructura d’esquelet interior amb una pell 
exterior intercanviable, una retícula d’elements opacs i transparents que 
podrien intercanviar-se entre sí en funció dels canvis de distribució inte-
rior. La proporció buit-ple és del 50%.

S’ha parlat de dues influències, aparentment incompatibles: Gaudí 
i Mies Van Der Rohe. Reconeixem un llenguatge miesià en la solució 
artesanal del mur “cortina”. De Gaudí, el disseny de les peces opaques, 
industrialitzades, de superfícies reglades amb un clar i proper llenguatge 
gaudinià (a tan sols 50 metres de la Casa Milà).

La sensació que vaig tenir la primera vegada que em situava davant la 
façana principal des de Passeig de Gràcia era la d’aparent caos composi-
tiu. I dic aparent, perquè, en el fons, sabia que aquesta arquitectura no 
podia ser aleatòria. Havia d’estar modulada i tenir una raó de ser. Efec-
tivament ho estava. El que no vaig 
intuir tan ràpid d’aquesta composi-
ció d’elements opacs i transparents 
fou que la seva disposició recordés 
a la representació de les quatre 
barres. 
Amb aquest gest, la façana es con-
vertí, en els anys en que s’ocupà 
per l’entitat bancària, la seva imat-
ge representativa, comunicant el 
seu esperit modern i català.

vIsta de façana prIncIpal de l’edIfIcI orIgInal  

vIstes de barcelona des de l’InterIor d’una 
habItacIó 

Tot i semblar-ho en 
una primera ullada, la 
façana no compleix 
la condició de mur 
cortina, atès que els 
muntants no continuen 
per davant dels forjats
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   Paisatge modular, respecte a 83,3 cm 
Així com a nivell simbòlic van apostar per 
l’expressivitat  dels materials, a nivell constructiu van 
emprar la modulació com a optimitzadora de mun-
tatge i materials. Les plantes tipus de l’edifici estan 
absolutament modulades en tots els seus elements: 
panells, fals sostres, paviments, etc. El mòdul con-
sisteix en 83,3 cm: un terç de l’alçada lliure de les 
plantes (2,5 m).

Un dels principals objectius de Fargas i Tous fou la 
flexibilitat i la capacitat transformadora que l’edifici 
havia de tenir, així que aquest mòdul facilitava aquest 
tret i aquest podria ser un dels motius pels quals 
aquest suportés amb plena dignitat tots els canvis 
que ha anat experimentant. Si a aquest fet li sumem 
l’anàlisi i el respecte amb què Ramón Andreu i Núria 
Canyelles, els autors, han intervingut, participant 
d’aquesta modulació  en els nous paviments, distri-
bucions, inserció de patis, especejaments… el nou 
hotel segueix essent un edifici modulat i, és més, la 
distància de la nova façana interior es situa, com no, 
a 83,3 cm de l’exterior existent. 
El respecte no és només geomètric, sinó més aviat 
una actitud que s’anteposa  a la intervenció, una prio-
ritat. A nivell de materials, per exemple, continuen 
ressaltant el protagonisme de l’acer inoxidable, un 
material nou en aquell edifici tecnològic dels seixanta 
i encara avui en voga.

plànol actual de planta modulada, segons proJecte orIgInal

1 pati En acEr inoxidablE sEguint la modu-
lació original En El nou projEctE d’hotEl. 2. 
imatgE dE doblE façana actual amb sEparació 
dE distància un mòdul. 3. imatgE dE façana 
postErior a intErior d’illa. 4. vista dEl pri-
mEr pis amb l’Estructura original.

5-6-7. tErminal tWa dE 
l’aEroport jfK, nova YorK 

EEro saarinEn, 1962. 
Edifici dE corrEus a màlaga. 
cinEma pompEYa, gran vía dE 

madrid,1945.

soy un hotel, fotografIa de 
dIego domínguez,2005.

   Oficines, aeroports, cinemes, búnquers nuclears o tubs de 
formigó, candidats a hotel

D’edificis històrics que esdevinguin hotels en trobem molts exemples. 
El cas de la Banca Catalana seria un cas força ideal, per la ubicació i, 
sobretot, per tractar-se de tipologia d’oficines que, a causa de la seva fle-
xibilitat i, modulació, es converteix en un bon candidat a hotel. No sem-
pre aquesta transformació és tan coherent tipològicament, o almenys, 
no tan fàcil. 

Recentment s’ha anunciat que l’aeroport de Nova York, la icònica termi-
nal TWA del JFK construïda el 1962 per Eero Saarinen i en desús des del 
2001, es convertirà en hotel de luxe en breu. També l’edifici de Correus 
de Màlaga esdevindrà hotel, o el cinema Pompeya (1945) de la Gran Via 
madrilenya  feu el pas el 2002.
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A prop del nostre cas, uns altres exemples d’oficines bancàries esde-
venen ús hoteler. Sovint trobem edificis representatius i fastuosos 
d’antigues i poderoses entitats que aprofiten aquesta pompositat de 
façana per amagar un interior també luxós, però absolutament contem-
porani, llis i, potser, en sèrie.

També trobem altres casos més sorprenents com uns búnquers transfor-
mats en eco-hotel a Albània. Es tracta de 750.000 búnquers dispersos 
per la geografia albanesa durant l’època dictatorial i que s’inclouen en un 
pla per a ser reutilitzats com a eco-hotel (Pla Concrete mushrooms). Un 
altre cas, l’hotel del Dasparkhotel a Àustria, un hotel que aprofita tubs 
de formigó, o l’hotel en un antic búnquer nuclear a Sevelen, Suïssa: un 
hotel sense finestres i on una webcam ens mostra l’exterior. També un 
antic hospital òptic del 1901 esdevingué hotel a Exeter i, curiosament, 
amb el nom “Hotel Barcelona”, l’etiqueta de la sofisticació assegurada.

8.búnquers transformats en hotels, 
albànIa 9.hotel del dasparkhotel, 
àustrIa. 10.hotel en antIc búnquer 
nuclear, suïssa.

burnIng fIelds.  
paul graham,1981.  
moma, nova york

   Barcelona, gran hotel
En aquesta fotografia de Paul Graham, pertanyent a la sèrie La gran ruta 
del nord, es mostra el país atrapat a la cúspide d’un nou estat d’ànim.

Només una dada (reflexió): Fa 10 anys, Barcelona tenia 18.000 places 
hoteleres i 4 milions i mig de pernoctacions a l’any. Avui, al 2013, tenim 
56.000 places i catorze milions de pernoctacions.  

Nom de l’obra:  
Reforma de l’edifici de Banca Catalana per 
a hotel

Emplaçament:  
Passeig de Gràcia, 84 de Barcelona

Propietari/promotor:   
Parje, Slu

Tècnic de la propietat:  
Javier Ortiz

Projecte: 
arquitectes directors del projecte: Ramon 
Andreu Muñoz i Núria Canyelles 

Arquitecte tècnic:   
Armand Muniesa 

Estructures:  
Ramon Andreu Muñoz i Núria Canyelles 

Instal·lacions:  
Miltecnic, (Miquel Llonch, enginyeria tècnica)

Interiorisme:  
Àngel Verdú (B&V InterIoreS)  
Ramon Andreu Muñoz i Núria Canyelles 

Direcció de l’obra: 
arquitectes: Ramon Andreu Muñoz i Núria 
Canyelles 
arquitecte tècnic: Armand Muniesa 
estudi de seguretat i control de qualitat: Ramon 
Andreu Muñoz i Núria Canyelles  
Control de qualitat – Armand Muniesa 

Empresa constructora:  
CoPISa ConStruCtora PIrenaICa

Caps d’obra:  
Guillermo López i Adrià Bosch

Dades d’obra: 
superfície construïda: 4.937,95 m2 (superfície 
reforma)

Data d’inici de l’obra: juliol de 2012

Data d’acabament: maig de 2013

Industrials:

roCa; GrIfería treSS; InStalaCIoneS aGe; 
InStalaCIoneS noGBaC; InStalaCIoneS oleSa; 
KaldeweI eSPaña; eStudIoS teCnICoS del 
alumBrado; CarPyen; luz&eSPaCIo; arGoS 
GeStIón IraCo; eStruCad;ISolana montajeS; 
fInSa arquIteCtura; BuChPlaSt;font fuSterS; 
oySter faBrIC&fornItureS; marBreS farré 
CorBera; CatalonIa CeramIC; CaSamanCe; 
marmoleS marquez; tallereS ValerIano 
monton; janSen; faIn eleVadorS; PIntureS 
BrulleS; aPlICaCIoneS Verol; PuertaS 
metalICaS CanalejaS; ConStruCCIoneS doyVen; 

FITXA TÈCNICA
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Una façana singular  
al Passeig de Gràcia

Anna Moreno
informatiu@apabcn.cat

Els avantatges 
d’aquests nous 
sistemes de tancament 
requeien en la seva 
independència, la 
seva lleugeresa, 
facilitat de muntatge 
i total llibertat en la 
composició

Era la dècada de 1960 quan a Barcelona començaven a aparèixer 
els primers edificis amb una tecnologia innovadora i arriscada. Es 
tractava dels primers intents de mur cortina que podien solucio-

nar de forma diferent les façanes dels edificis, normalment d’oficines, 
d’una manera independent de la planta i l’estructura..

La seu de Banca Catalana d’Enric Tous i Josep Maria Fargas, l’edifici 
del Noticiero Universal de Josep Maria Sostres, les oficines de hispano 
olivetti de Ronda Universitat de Belgiojoso, Peressutti i Rogers i fins 
i tot un d’aquells que no passa desapercebut, l’impactant edifici de la 
companyia d’assegurances Winthertur, a la plaça Francesc Macià, de 
l’arquitecte suís Marc-Joseph Saugey, el qual recordo en particular com 
un edifici moderníssim.

Aquelles arquitectures tractaven d’importar sistemes provinents 
del moviment modern, de societats més desenvolupades que la nos-
tra, Estats Units, França, Itàlia… Només feia vint i pocs anys del final 
de la guerra espanyola i estàvem en ple desarrollisme. Els avantatges 
d’aquests nous sistemes de tancament requeien en la seva independèn-
cia respecte de la resta de l’edifici, la seva lleugeresa, facilitat de mun-
tatge i a més, proporcionaven total llibertat en la composició. Això per-
metia generar identitats pròpies per a cada cas, sobretot en aquest tipus 
d’edificis que pretenien ser símbols de entitats creixents. 
Tous i Fargas dissenyen per Banca Catalana una façana amb perfils d’acer 
inoxidable, vidre rogenc i plafons de fibra pel concurs que la naixent 
entitat bancària convoca pel seu emblemàtic edifici del Passeig de Grà-

cia. Els plafons alabejats inspirats 
en formes gaudinianes, que tracen 
les quatre barres sobre el vidre i 
l’estintolament de l’estructura 
a planta baixa metàfora del “pal 
de paller” català, propicien que 
l’equip t+F guanyi el concurs 
l’any 1965.

L’any 2012 un promotor privat 
encarrega als arquitectes Ramon 
Andreu i Núria Canyelles la 
reconversió de l’edifici d’oficines 
de Banca Catalana en hotel. Els 
arquitectes són capaços de desem-
pallegar l’edifici de tot allò que és 

hIspano olIvettI

el notIcIero unIversal
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superflu, arribant a l’essencial com a punt de partida del seu treball. Així 
se n’adonen de què tot està dibuixat sobre una trama quadrada de 2,5 x 
2,5 m., descobreixen que les façanes disposen d’un sistema de condicio-
nament per aire a cada planta, i decideixen que la gran biga Warren de 
formigó de la primera planta ha de ser un element visible i protagonista 
en la nova distribució de la recepció de l’hotel. 

   Climatització original
Quan T+F dissenyen la façana de Banca Catalana encara no se’n parlava 
d’eficiència ni d’estalvi energètic i la crisi del petroli dels ’70 estava per 
arribar, però amb bon criteri, varen detectar que aquella gran superfície 
prima i sense cap inèrcia, necessitava d’un suport climatitzador per equi-
librar la temperatura de confort de les oficines. En el cantell de cada forjat 
hi disposaren un conducte d’impulsió d’aire, connectat a dos muntants 
en els extrems de la façana, fins a la central de climatització de coberta. 

Ramón Andreu i Núria Canyelles han sabut treure’n profit d’aquesta tro-
balla i sense necessitat d’intervenir en l’estructura han reutilitzat aquest 
espai per comunicar verticalment totes les plantes i han dissenyat una 
segona façana, reculada 83,3 cm (múltiple de 2,50), per formar una gran 
cambra d’aire ventilada que genera un corrent de convecció per temperar 
les condicions de treball del veritable tancament.

La nova i transparent façana, la d’Andreu i Canyelles, genera un joc 
de reflexes des del exterior i permet visionar la façana original des de 
l’interior de les noves habitacions de l’hotel.

Amb perfils d’acer inoxidable i vidres aïllants, i conservant el criteri 
d’especejament de terra a sostre tot mantenint el criteri del mòdul de 
2,5 m, el nou tancament potencia el valor dels paraboloides en les parts 
opaques i afavoreix unes magnífiques visions a ponent i a llevant del Pas-
seig de Gràcia i de la Sagrada Família respectivament. Entre espais no hi 
ha res, és buit i permet el pas de l’aire per convecció, i el manteniment de 
les superfícies es fa a través d’una línia de vida. La façana guardonada el 
1965 resta intacta al seu lloc com a paraigua i escut protector del l’edifici 
renovat.  

vIsta del patI InterIor

vIsIó de l’espaI entre ambdues façanes

vIsta de la façana des de l’InterIor d’una habIta-
cIó de l’hotel

En una de les encertades visites dels joves arquitectes a casa d’Enric Tous (vegeu 
l’entrevista de El Periódico de Catalunya, de 7 de juliol de 2012), Ramón Andreu 
reconeixia al veterà arquitecte: “L’edifici ens ho ha donat tot fet”.
Elogi doncs als joves que han sabut operar amb cautela i respecte, tractant 
d’entendre allò que tenien entre mans, que han dedicat temps suficient a l’anàlisi 
previ, sobretot en un cas com el que ens ocupa, un exemple d’arquitectura arris-
cada, innovadora en el seu temps i treballada a fons des de l’arrel.
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