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A la NOVA ADREÇA de

C/ l’Aigüeta, 22 (davant la Sirena) a Andorra la Vella
Tel.: 826 778 - Fax: 826 875

Matalàs Model Vittal
- Matalàs amb viscoelàstica.
- Tractament antiàcars.
- Teixit 3D.
- Transpirable.
- 22 cm d’alçada.

Canapè Abatible
- Recobriment de pell sintètica.
- Obertura amb pistons.
- Teixit tapa 3D.

Qui descansa 
tranquil i estalvia, 
descansa
el doble... 501,46 €

Oferta Vittal!Matalàs + Canapè AbatibleDes de

pai interior. I pel que fa a Fisac, Dil-
mé tampoc no té gaire clar les raons
per les quals va projectar l’església
–que no hauria estat de Sant Pere
Màrtir, sinó consagrada a la Verge
de l’Assumpció–, però sí especifica
el moment en què ho va fer: amb
l’arquitecte entrant a Andorra fugint
de la guerra civil a Espanya, en la

mateixa comitiva que Escrivá de Ba-
laguer. 

No és l’únic projecte no realitzat
que rescata al seu bloc, també la ca-
sa d’habitatges de Sostres a l’avingu-
da Meritxell, en comptes de l’habi-
tatge unifamiliar; el parlament
projectat per Xavier Pla o un hotel
de Puig i Cadafalch. 

a part alta de l’avinguda
Carlemany és una zona
que es podria conside-
rar poc reeixida, com

sovint s’han queixat veïns i, sobre-
tot, comerciants. L’arquitecte Enric
Dilmé juga a què hauria passat si..? i
recupera projectes arquitectònics
que no van quallar i que, es pregun-
ta, potser haurien actuat com un
ham per la seva singularitat i per la
signatura de qui els va projectar. En
una mirada de, diguem-ne, arqui-
tectura-ficció, reconstrueix a l’estudi
els paisatges urbans que haurien
deparat edificis mai construïts. 

A la part alta d’Escaldes podrien
haver coincidit l’església proposada
per Miquel Fisac i un annex a l’Hos-
tal Valira (en lloc de l’actual aparca-
ment) que va pensar Josep Maria
Sostres. “Enlloc no he trobat per
què no va prosperar”, explica Dilmé
sobre aquest segon edifici, que hau-
ria estat el primer de la nova sèrie
en què en aquells moments comen-
çava a treballar, un bastiments on
assolia molta preponderància l’es-
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Què hauria passat si..?
Enric Dilmé segueix entossudit a recu-
perar la història de l’arquitectura al país:

també amb allò que podia haver estat
però mai no es va materialitzar. 

L

Falta, però,
conèixer detalls
de per què mai
es van realitzar

RREPORTATGEADILMÉ RECONSTRUEIX LA IMATGE DE LA CIUTAT AMB PROJECTES ARQUITECTÒNICS REBUTJATS

Dissabte i diumenge se cele-
brarà a l’escenari de La Fada
Ignorant la final del tercer
concurs de música d’autor.
Dissabte hi passaran Xavi Pé-
rez Torrent (Andorra), Over-
wiew (Vic), Laia dels Vents
(Barcelona), Víctor Bonell
(Madrid), Conchas de Mango
(Sabadell), Projecte Mau (Gi-
rona), Teo Boy Curcio (Argen-
tina), Chicharro (Barcelona) i
David Bitter (Granollers), així
com Fogem (la Bisbal l’Em-
pordà). 

Pel que fa a diumenge, des-
filaran Quim Salvat (Andorra),
Mike LaMotta (Granollers), Jú-
lia Beatloop (Menorca), Gran
vista 78 (l’Hospitalet), Vol Me-
nor (Barcelona), Green Note
(Andorra), Joan Blau (Barcelo-
na), El Tren de la Musa (Andor -
ra), Joan Lorente (Mataró), Al-
ba Asensi (Alacant) i Tom
Edwards (Gal·les). 

El jurat està integrat per
Oriol Vilella, Richard Imber-
nón, Landry Riba, Cristina Pa-
redes i Rosa Alberch, i a la final
també s’afegirà El Sobrino del
Diablo.

El cap de
setmana, final del
tercer concurs de
música d’autor a
La Fada Ignorant

ESCENARISA


