
L’UMBRACLE, UN BANC A SINGAPUR

El projecte del banc privat parteix de dues premisses. Posar en crisis el concepte tradicional i establert de la banca: 
actitud intimidant, hermeticitat, escala de monument.. I la segona és la lectura exhaustiva del lloc, Singapur.

Lectura urbana i del verd,

Ens trobem a Singapur, on el límit entre Illa - Ciutat i País es difon constant-
ment. On es pot fer una lectura  d’una època prèvia local i una posterior i actual global.

Una illa creada a si mateixa, un port que va crear un país. I la seva representació actual com a Hub aeri i marítim, 
gràcies a la seva situació estratègica com a frontissa entre Orient i Occident. Un canal com a petita porta a Malàisia.

La importància de les infraestructures inclou també el metro, com a nexe-conectivi-
tat de l’illa, reduint-la a una única unitat geogràfica, doncs la ret de metro articula tot el país.

Basat en l’enfortiment de les seves infraestructures ens trobem en un país en canvi, amb una voluntat de control i expansió 
que està arribant a la seva fi, els límits, les fronteres. En tot un procés artificial de guanyar terra al mar ha aconseguit 
convertir l’illa en ciutat. Un cop arribada a aquesta fase, sorgeix la voluntat d’introduir la natura destruïda de nou.

L’edifici es col·loca en una parcel·la que forma part del Parc Central Linear de Singapur, un emplaçament que 
abans era mar. Una preexistència nul·la que indica que es parteix de zero, d’un entorn amb certa falta de cohesió.
Amb d’identificació d’una centralitat forta, l’estació central de metro de Singapur i una estratègia d’igno-
rar la verticalitat dels gratacels veïns, i dialogar amb els seus sòcols horitzontals. El banc es presentarà 
com un element urbà clar, un equipament pel parc i del parc, que crearà un espai públic climàtic condicionat.

Lectura climàtica,

El clima tropical de Singapur és constant tot l’any, una sola solució climàtica és suficient. A l’assolellament es 
respondrà amb una estructura que generarà ombra. Al vent, amb l’orientació de l’edifici segons la direcció prin-
cipal d’aquest. Una gran coberta que recollirà les aigües pluvials abundants per aprofitar-les com a rec del parc.
En termes arquitectònics, podrem parlar d’un projecte dins un altre. Doncs el la caixa del banc re-
coneixerà aquest confort climàtic i si col·locarà dins, com un ocell i una gàbia, el banc i l’umbracle.

L’umbracle del parc,

Una successió de pòrtics paral·lels, una estructura simple que agafarà matisos en funció de les càrre-
gues a suportar, 3 categories de pòrtics. Una estructura rígida i racional en contraposició amb la ve-
getació lliure i sensible que l’envaeix i la dissolt. Rigorositat vers exuberància. L’estructura-equi-
pament públic pel parc, un umbracle que genera amb les seves ombres i disposició un espai públic 
congestionat. Tres plataformes a diferents nivells que permeten circular dins l’estructura, un jardí en tres dimensions.

L’edifici del banc,

Una caixa de vidre suspesa i rigiditzada per un nucli de formigó vertical, on es concentren les comunicacions, 
serveis i instal·lacions reconeixent l’estructura del parc. El banc que reconeix i s’aprofita de les condicions climà-
tiques. El banc es formalitza com una arquitectura de plataformes, superfícies lliures amb flexibilitat d’ocupació.
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