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Vitruvi, arquitecte del segle I a.C., és l’autor del tractat sobre arquitectura més antic que es conserva:
DeArchitectura. Pretenia crear una referència per als edificis que s’erigirien en el futur. El seu llegat encara
està en vigor i les seves màximes continuen sent una base per als arquitectes actuals: «firmitas, utilitas
ivenustas», és a dir, tècnica, funció i forma.
En la construcció moderna, a banda de les premisses establertes per l’arquitectura clàssica, es tenen
encompte altres aspectes que, sobretot a Andorra, són essencials, tals com l’orientació, les vistes i
l’orografia.A més, d’aquesta ubicació limitada per normatives i tecnicismes, el client d’avui en dia està
molt més assabentat de les possibilitats que ofereixen les construccions actuals, amb això, l’arquitecte
s’had’intentar ajustar a les demandes que aquest proposi.
Tenint en compte tots aquests aspectes, l’arquitecte responsable d’aquest xalet situat a Can Diumenge, ha
realitzat una obra amb tot luxe de detalls que fan de l’edifici una casa de somni.

Tècnica,
funció i forma
XALET A CAN DIUMENGE
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Amb una superfície construïda al voltantdels 1.500 m² i uns altres 1.500 de
jardí, la casa amb una orientació solar
perfecta,gaudeix de vistes immillorables cap a la vall d’Andorra i Escaldes.

doble de 20 cm a la part posterior més
12 cm a la part interior, sent aquesta una
façana ventilada i sense cap pont tèrmic fet que ha permès assolir l’etiqueta
energètica tipus A+.

La finca està delimitada amb una barana de vidre que permet no perdre la visió cap al paisatge, amb una il·luminació
perimetral mitjançant llums LED que
mostren el llindar del jardí quan és de
nit. El reg del jardí es fa amb aigua de
pluja recollida i emmagatzemada en un
gran dipòsit situat al subsòl.

Tenint en compte l’orientació solar, a
la part oest de l’edifici, trobem la sala
menjador exterior amb una barbacoa
imponent, una taula per a celebracions i una zona chill-out amb sofàs. La
il·luminació d’aquesta àrea és a base de
LEDs encastats sense fissures.

La façana exterior està feta amb materials ceràmics de gran format, de colors
purs, com el formigó blanc i sempre
jugant amb les tonalitats que van del
blanc al negre. Disposa d’un aïllament
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A tall de curiositat, es pot veure una
bandera andorrana de grans dimensions, que es mostra de manera automàtica en dates assenyalades per al país,
alhora que fa les funcions del clàssic
estor.

També a la terrassa superior, hi trobem
una gran estructura esfèrica de llums
LED dissenyada expressament.
L’accés a peu de carrer, tant si entrem
en vehicle o a peu, es troba a la part superior de l’edifici. Un aparcament amb
capacitat per a 12 cotxes ens dona pas a
la porta d’accés a l’habitatge.

>>> Els materials utilitzats en
l’exterior tenen continuïtat a la part
interior, aprofitant la composició
natural i els colors pretesos per a
la decoració, sempre entre el blanc
i el negre
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monumental que segur que ens semblarà haver-la vist en alguna pel·lícula.
Totes les estances, encarades cap a la
visió exterior i amb grans obertures,
gaudeixen de gran amplitud i accessibilitat.
Cada una de les 6 habitacions compta
amb bany complet i sala de vestidor.
La sala d’estar és el punt neuràlgic de la
casa, connecta les dues ales de la mateixa, l’est i oest, amb la part superior
mitjançant l’obertura en altura. Molt espaiós, amb un sofà semicircular i prestatgeries que fan la funció de biblioteca.

>>> Totes les estances de
vida estan encarades cap
a la vista que ofereix la
ubicació, amb obertures
mitjançant grans finestrals
i que permeten l’entrada de
la llum natural.

>>> En diferents estances, el sostre adopta una forma ondulada, amb LEDs
integrats que simbolitzen el cel, amb llums laterals en forma de gotes
d’aigua de diferents mides i que dona la sensació d’estar a l’aire lliure

Un cop a dins, amb la intenció d’oferir
una orientació totalment intuïtiva, la
distribució està plantejada perquè sigui de fàcil accés a tota l’estança. Amb
una linealitat absoluta que ens porta
d’extrem a extrem de la casa, finalitzant
aquest paral·lelisme amb finestres que
donen la sensació d’infinitat. Es plantegen els espais tenint en compte l’ús per
quan sigui de nit o de dia. Amb obertu80
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res cap a l’exterior en totes i cada una
de les cambres i els espais comuns on
es desenvolupi la vida diària. Tota la part
de l’habitatge per a ús familiar es troba
en una sola planta a nivell de jardí.
A la part superior hi trobem els dormitoris i un altell destinat a sala de jocs.
L’accés a la part inferior, si no utilitzem
l’ascensor, pot fer-se per una escala

Aquest fet, obligava a
l’arquitecte a tenir un
control de la incidència
solar, tant a l’estiu com a
l’hivern, cap a l’interior,
que es resol amb una
estructura volada que
recorre tota la façana
i mesura la penetració
solar controlant així les
temperatures interiors.
A més, disposa de
persianes automàtiques i
orientables que regulen,
també, aquesta naturalesa.
Aquesta estructura,
permet voltar tota la
casa sense mullar-se en
moments de pluja
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«…la sala d’estar, el punt neuràlgic de
la casa, connecta les dues ales de la
casa, l’est i oest, amb la part superior
mitjançant l’obertura en altura.»

Arribem a la cuina. Separada estructuralment per una paret amb una obertura on
hi trobem la llar de foc. El mobiliari i els
electrodomèstics, seguint tota la decoració de la casa, es juga amb els tons blancs
i els negres. Amb una taula llarguíssima
dividida en dues parts, la que correspon
al taulell de cuina i espai per treballar
amb una taula adjunta, que s’utilitza per
als àpats quotidians. Seguint la línia marcada amb la resta de la casa, disposa de
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grans finestrals i accés a l’exterior, tant
al jardí com a la zona chill-out. L’accés a
aquesta part de la casa segueix la distribució pretesa, l’estil lineal marcada per la
disposició de les llums al llarg dels espais
i passadís.
Fins aquí, el que seria la part de l’edifici
que es dedica a la vida del dia a dia i més
quotidiana, enfocada cap a la part exterior i encarada a aprofitar la llum solar.
ARQUITECTURA
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A la part inferior hi trobem els espais que s’aprofiten per a altres qüestions no tan rutinàries.
Aquí destaquem l’espai dedicat a la piscina,
d’unes dimensions de 10 per 3,5 m, apta per
practicar la natació i posar-se en forma, amb
una sala contigua amb aparells per practicar
fitness amb captadors de llum solar que donen
la sensació de dia i de nit. Aquest recurs es repeteix a totes les cambres interiors de tal forma que cap queda sense llum natural. A l’altra
banda de la piscina hi trobem un espai exterior
enjardinat, tipus pati anglès, més reservat, que
permet la màxima privacitat.
Tot i que l’apartat de la il·luminació necessita un
paràgraf a part, en aquest punt, cal destacar els
llums que disposa aquest espai, ja que al sostre
de la piscina hi ha mil punts lumínics que simulen
les constel·lacions i podem observar la Via Làctia, amb diferents tons i intensitats, que donen la
sensació d’estar-se banyant sota els estels.
En un altre sector hi trobem el celler, un espai
climatitzat, amb control sobre la temperatura i la
humitat, amb els estris i les comoditats necessàries per gaudir d’un tast d’algun dels vins simètricament col·locats per les parets del reservat.
Amb llums controlables pel que fa a la intensitat
i els tons de la sala, així com les necessàries per
captar els colors dels caldos. Una taula i tamborets permeten la comoditat necessària per gaudir-ne d’una manera gairebé professional.
Seguint en aquesta part de l’edifici, trobem la
sala de música, on una col·lecció de guitarres
decoren les parets de l’espai. Adequada per fer
enregistraments domèstics i amb una sonoritat
perfecta per gaudir dels moments musicals en
família. Els llums, que a l’hora de fer la funció
principal, decoren la sala, inspirats en el Light
Art, concretament en l’obra de l’artista James

Turrell, Silent Leeding (2006), en aquest cas, els
llums són formes d’instruments musicals i accessoris que fan referència al món de la música.
Finalment, en aquest sector de la construcció,
a més dels accessos a les tripes de les instal·
lacions de la piscina per fer-ne el manteniment
corresponent, trobem un gran espai on s’ha
adaptat un camp de futbol sala, perfecte per a
matar el cuquet i mantenir la forma practicant
l’esport rei.

>>> Nam re cusae cus mo dest,
cuptas eum hil id maion re es
eatiusantur seriassedita sed
ullandis impora sandanto tor
acienderis que voluptaeptas mod
ut exerro omnis dia quas ipsum
iuria ium ut in con reprern atecate

84

l’adv

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

l’adv

85

Com dèiem, l’apartat dedicat a la il·
luminació mereix un paràgraf propi, ja
que s’hi ha dedicat molta atenció per
fer un entramat complex i proporcionar
a cada moment i cada espai, una ambientació exclusiva. A banda de marcar la
linealitat que uneix cada un dels espais
de l’habitatge, es pot regular la intensitat i la tonalitat per separat en cada un
dels mateixos. Ofereix una gamma de
colors que es poden adaptar a cada una
de les necessitats o els desitjos segons
l’activitat que es vol realitzar.

La col·lecció de quadres que pengen a
les parets, disposa cada un d’un llum
propi amb una il·luminació específica,
encarada a possibilitar-ne la millor observació de les obres. Tota la instal·lació
està feta amb llums LED de baix consum. Amb mecanismes de 12 funcions
programables que controlen els tons i
les intensitats així com la temperatura,
i el control de persianes. La creació i el
disseny en aquesta faceta van comptar
amb la col·laboració d’Adrià Muros, especialista i referent en aquest sector, de
la Universitat de Barcelona.

L’habitatge està totalment domotitzat i sectoritzat per accessos al servei de neteja, serveis o manteniment, a qualsevol zona. Alhora, cada un dels espais està condicionat amb
una renovació d’aire de doble flux amb bombes de calor que
regulen de forma sostenible l’ambient de la llar amb producció tant de calor a baixa temperatura, com de fred. A tall de
curiositat, destaquem que la família és amant dels gossos i
tota la llar està pensada i preparada per a la lliure circulació
d’aquests animals, amb materials resistents i instal·lacions,
com un abeurador i menjadora automàtics, aptes per fer adequada i confortable la convivència.
Amb tot, si Vitruvi aixeques el cap, podria comprovarque les
seves premisses es compleixen i que ni els seus somnis més
ambiciosos podien encabir tal quantitat de luxes i detalls.
ARQUITECTE: Enric Dilmé

COL·LABORADOR: Estudis lumínics Adrià Muros

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES:
Xavier Beal, Beal AEC Enginyers
ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: ECM
CONSTRUCTORA: Construccions Pujal
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