
 
 

 

CASA PÉREZ SAMANILLO  
(CÍRCULO ECUESTRE) 
 

Narració à càrrec de Júlia Marbà, arquitecta (equip 48H Open House 
Barcelona) 

Localització: c. de Balmes, 169 bis 

Arquitectes: J.J. Hervàs i Arizmendi, 1910; Raimon Durán i Reynals, 1948; 
Robert i Esteve Terradas, 1993 

 

 

La Casa o Palau Pérez Samanillo, que actualment es coneix com a Círculo Ecuestre, és 
al número 169 bis del carrer de Balmes i es va construir el 1910 segons un projecte de 
l'arquitecte Joan Josep Hervàs i Arizmendi. Va ser encarregat per Luis Pérez Samanillo, 
un pròsper home de negocis espanyol que residia a les Filipines, germà del darrer alcalde 
de Manila el 1898, abans de traslladar-se a Barcelona fugint de la guerra colonial. El 
1948, Raimon Duran i Reynals el va reformar i ampliar, i el 1993 ho van fer Robert i 
Esteve Terradas. 

Projectat com a residència unifamiliar, és un exemple atípic d'edifici exempt, emplaçat 
seguint l'alineació de la cantonada. Les façanes estan plantejades de manera eclèctica 
i afrancesada, sense excloure, però, elements de caire modernista, com ara el gran 
finestral ovalat del menjador, obert sobre la Diagonal.  

L'edifici presenta cinc nivells d'alçat –tot i que a façana només se’n veuen quatre– i es 
cobreix amb una coberta en vessants, a excepció de les torres del xamfrà, que es 
cobreixen amb una cuculla circular amb llucanes amb escata ceràmica vista. 

L'edifici, sorprenentment sense porta al xamfrà, tenia l'entrada dels senyors, amb una 
escalinata, en un jardí alineat amb la Diagonal, però aquest jardí i el darrer tram de la 
construcció, amb coberta independent, van desaparèixer quan, en el seu lloc, s’hi va 
aixecar una casa de pisos. Això va obligar a canviar l'entrada, amb què es va trasbalsar 
la disposició original del palauet.  

Arran de la instal·lació del Círculo Ecuestre a l'edifici, el 1948, s’hi va construir un cos 
adossat amb planta baixa i terrat, que actualment s’ha modificat. 

 


