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Carmen Martínez de Trincheria
Interiorista - Col·legiada núm. 1.310
Vocal de la Junta del Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Girona

Una casa en blanc i
bambú

Aquest encàrrec ha sigut tot un repte
per a nosaltres. El propietari no estava
gaire convençut del projecte inicial i
ens va demanar que li reféssim tot. La
casa va arribar a les nostres mans
quan tan sols hi havia una estructura i
hem intervingut des del disseny de la
façana fins al replantejament del jardí.
El nostre propòsit era fer una casa còmoda i fresca. De fet, es tracta d'una
segona residència, i aquesta família la
gaudirà, bàsicament, els mesos d'estiu. Per tant, volíem un disseny fresc i
alegre, i sobretot, no barrejar gaires
materials ni colors.

També vam dissenyar tot el projecte
d’il·luminació, tant dels espais inte-
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Per un altre costat, a la zona de baix,
el gris de l’exterior predomina en la façana i en el color de les peces de mosaic de gres esmaltat (Gresite) de la
piscina. Trobem una cuina d’estiu en
color negre que li dona un aspecte
molt especial en aquest lloc. Tant la
campana com, en general, tota l’estètica d’aquesta cuina d’estiu, té un cert
aire retroindustrial, reforçat per la nevera Smeg negre i l’original taulell de
cuina amb rodes que fa a la vegada de
barra. Un lloc molt especial per gaudir
amb els amics i fer festes i sopars a l’aire lliure.
A les habitacions hem seguit amb els
colors clars i neutres del blanc i el
bambú. Al bany dels nens cal destacar
l’original moble de bany de la casa italiana Hatria. A la suite hem dissenyat
una zona d’aigua perquè flueixi la
calma i el descans, i hem unit la dutxa
i la banyera davant d’una gran finestra
amb vistes al mar.

Com veieu hi ha un predomini absolut
del blanc. En aquest projecte hem treballat amb el color blanc, amb la fusta
de bambú i uns petits tocs de negre.

Els grans finestrals acosten el paisatge
exterior a l’interior de la casa, i l’omplen de silenci i tranquil·litat. L’amplitud d’aquest paisatge també es busca
en l’interior de la casa, per això hem
creat un gran espai diàfan a la primera
planta. La zona de dia està subdividida
en tres espais: cuina, zona d’estar i
menjador, units per una llar de foc de
gas, que esdevé el punt central d’aquesta planta.
Com podeu veure, la forma arrodonida
de moltes de les parets de la casa no
ens ho va posar gens fàcil a l’hora de
moblar-la, per tant, la majoria de mobles són fets a mida i dissenyats pel
nostre estudi. Aquests els hem complementat amb equipaments de primeres marques, com ara Flexform (sofà),
Bonaldo i Zanotta (taula, cadires i tauletes auxiliars), Gervasoni (llits), Flos i
Vibia (il·luminació).

llout amb jacuzzi per gaudir de les nits
d’estiu, sempre amb el color blanc
com a color predominant.

riors com exteriors, ja que volíem
crear ambients càlids i confortables en
tots els racons de la casa. Amb la llum
es poden crear espais amb molta personalitat, com és el cas del garatge.
Aquí vam instal·lar un original terra
d’alumini brillant que, juntament amb
la paret de leds, ens projecta una llum
molt especial, ideal per embolcallar la

Harley del propietari, com si es tractés
d’una joia.

La zona d’exterior s’ha projectat com
una prolongació de les estances internes. Uns espais que ens conviden a relaxar-nos i on es pot gaudir d’unes
extraordinàries vistes. Així, en la terrassa de dalt trobem una zona de chi-
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