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Estil surfer chic
Una casa de vacances simplement perfecta

E

l blau del mar i el
blanc de la llum de la
Mediterrània són els
grans protagonistes
d'aquesta casa de
pescadors.
Qui havia de dir
veient les imatges
d'aquest reportatge que l'habitatge
va ser rescatat d'un estat ruïnós i que
ha arribat a l'estat actual fruit d'una
tasca titànica i gairebé artesanal,
però respectant sempre la seva estructura bàsica original.

cuma del mar i sobre ell s'aboca una
paleta de colors clars i alegres, com
ara el blau, el beige i el vermell. L’exuberància d'aquests colors blaus,
grisos, beixos i vermells són el mitjà

La decoració cuidadosament descuidada, els materials reciclats i els seus
colors, ens descriuen un nova tendència decorativa que s'anomena
Surfer Chic i que presideix cada racó
d'aquesta casa d'estiueig situada davant del mar.
L'elecció de tonalitats és ja tota una
declaració d'intencions. Com a base,
el color blanc, que fa referència a l'es-

triat per aconseguir ambients duals en què la relaxació, el descans i la
diversió arriben a la mateixa importància segons
el moment del dia, la companyia o l'estat d'ànim.
Aquestes llicències cromàtiques, aptes per a una residència de vacances, són
les que aporten dinamisme
als ambients.
Cada espai s'ha tractat per
separat, encara que compten amb indissolubles connexions entre si i que fan
percebre la casa com un
tot.
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La rotunda presència del blanc ens
permet gaudir d'un idíl·lic exterior ja
que ajuda a potenciar la circulació
lliure de la llum natural i a suavitzar
els contrastos dels colors molt més
saturats del seu entorn.
Als espais privats de la
casa trobem games de
colors més suaus. El
color blanc trencat, indiscutible
protagonista de la casa, va ser
triat per transmetre espontaneïtat i una sofisticació
sense
pretensions que pocs
colors posseeixen. El
blau, emprat en gairebé la totalitat dels
espais, juga un paper
refrescant molt necessari en una casa pensada i dissenyada per a
l'estiu.
El clima benèvol i les
seves increïbles vistes al mar fan d'aquest habitatge un refugi privilegiat,
que es rendeix als encants del blanc,
això sí, amb certes dosis d'estampats
i colors.
Aquest aire mariner de portes enfora
es manté també en la decoració interior. La prova d'això està en els mobles blaus i blancs, en les ratlles de
l'entapissat dels sofàs, en els quadres
mariners repartits per tota la casa i
amb la decoració de vaixells i veles.
Una coherència aclaparadora que
impregna cada racó de l'habitatge:
des del saló i la cuina, a la planta
baixa, fins a les cambres de bany o
els dormitoris, situats a dalt.
Per reforçar aquest estil , es van uti-

litzar mobles que van ser, en el seu
dia, peces pertanyents a vaixells. Per
exemple, els sofàs de l'estar eren llits
de cabina. Al costat d'aquestes peces
procedents d'altres escenaris i tretes
del seu àmbit habitual, es troben dissenys vintage, com la còmoda holan-

Les vacances i els moments d’oci
s’han de deslligar de les activitats
quotidianes que formen part del curs
laboral, no sols de les relacionades
amb el treball sinó també de les tasques domèstiques. Si tens un refugi
al camp, a la platja o a la muntanya
per oblidar-te del ritme frenètic de la ciutat, has d’apostar per un mobiliari
funcional i pràctic, fàcil de
netejar i de manteniment
senzill. Evita els materials
que requereixin cures excessives, com les fustes nobles, tant al paviment com
en la decoració, i opta per
peces i elements que es netegen fàcilment.
Els mobles per a la casa d’estiu han de ser funcionals en
tots els sentits, és a dir, que
satisfacin les teves necessitats, que puguin desaparèixer per guanyar espai a
l’habitatge, i que no t’exigeixin dedicació. Les cadires
apilables, les taules abati-

desa del segle XIX del dormitori
principal, l'armari del rebost de la
cuina o el sòl, de pi reciclat.
Una casa de vacances simplement
perfecta, amb una decoració fresca i
de colors clars que conviden al descans, a la lectura i a la bona taula, en
definitiva, plaers simples de la vida
que es gaudeixen en un entorn natural perfecte. Si a més li afegim el
compromís d'aquesta construcció
amb l'autenticitat i la sostenibilitat,
fan d'aquesta senzilla casa de platja
no només una destinació exquisida
en equilibri amb el medi ambient
sinó una experiència única i duradora en el temps.
Tal i com us comentava a l'article del
mes passat, les segones residències
han d’estar decorades amb molta
practicitat per no perdre temps amb
neteges llargues i complicades. Els
mobles per a la casa d’estiu han de
ser pràctics, funcionals i de manteniment senzill.

bles i els llits/matalassets seran perfectes per rebre familiars i amics, ja
que una cosa molt habitual a les
cases de vacances és que solen estar
disponibles per als amics i familiars.
Per això, és més important disposar

de cadires apilables que no ocupen
lloc i sí que resolen un àpat de diversos comensals, que tenir butaques
en un saló que sovint serà l’estança
on us reunireu tots abans de la sortida vespertina.
Una cosa indiscutible és que la terrassa és el lloc predilecte de les
cases d'estiueig, i com que gairebé
tots els apartaments de platja compten amb una terrassa, on es gaudeix
més que a l’interior de l’habitatge, és
habitual menjar, sopar o prendre un
aperitiu a la fresca, així com llegir una
novel·la o escoltar la nostra cançó
preferida a la terrassa o al porxo.
La necessitat d’estar a l’exterior es
converteix en una obsessió a l’estiu,
ja que d’alguna manera, la funció de
les vacances no és una altra que trencar amb les rutines de la resta de
l’any, i les terrasses i els porxos es
converteixen en autèntics símbols de
llibertat .n
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