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DESCRIPCIÓ

Joia arquitectònica situada al Centre de Valls, construïda
per l&#39;arquitecte Pere Domènech i Roura, autor de
l&#39;Estadi Olímpic de Barcelona i col·laborador de el
Palau Nacional de Catalunya.
Una obra d'art al cor de Catalunya, a la capital de la comarca de l'Alt Camp, Valls, i
més concretament en el seu centre histórico.Fue construïda per l'arquitecte Pere
Domènech i Roura (arquitecte de l'Estadi Olímpic Lluís Companys i un dels
constructors de el Palau Nacional de Catalunya (MNAC) i de tres pavellons de
l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. La finca va ser edificada entre els anys 1942 i 1944
per encàrrec d'una família particular per a ús de residència privada, distribuïda en 6
plantes. a primera vista, destaca l'elegant façana construïda amb carreus de pedra i
amb balustrades d'alabastre i marbre, que atorguen a l'edifici un plus de valor artístic
d'incalculable valor, tant exterior com interior, ja que van col·laborar en la seva
construcció i ornamentació millors artistes de moment, els mateixos que van
treballar per Lluís Domènech i Muntaner, pare de Pere Domènech i Roura.
Des de la porta principal en planta baixa s'accedeix a un elegant vestíbul, un
ascensor de fusta operatiu, un oratori / capella, un despatx, i una singular escala
central, similar a l'actual del "Parlament de Catalunya" on Pere Domènech va deixar
la seva signatura en bronze. En l'oratori de la casa destaca el retaule d'alabastre amb
un oli de Labarta (Palau Nacional, Hospital de Sant Pau); obres de Josep Dunyach
(Palau Nacional, Plaça Catalunya) i de Cuyàs decoren el saló dels passos perduts i
altres de Federico Marés (Monestir de Poblet, Sta Maria de la Mar) ornamenten al
vestíbul de la casa, a més, al despatx, destaca un bronze de Georges Bareau (façana
de al Grand Palais de París i museu de Copenhaguen). Aquesta planta es completa
amb un local comercial amb accés directe a la C / De La Cort.
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La planta primera, principal, alberga la zona de dia amb un espectacular hall, una
sala d'estar, un gran saló-menjador i la cuina. A més d'un saló de lectura i un despatx.
A la planta segona, es distribueix les habitacions privades, amb els seus respectius
banys i vestidors, i un generós solàrium cobert. Aquestes últimes plantes presenten
delicats i abundants treballs en diversos tipus de pedra, especialment alabastre i
marbre, i un amplíssim desplegament de vidres artístics. La planta tercera, disposa
d'altres estances i més habitacions amb els seus respectius banys, per a l'allotjament
de el personal de servei i grans zones de rebost. A la planta superior de l'edifici, se
situa un ampli solàrium i terrassa amb jardí, fonts i unes precioses pèrgoles
construïdes per adornar un espai singular d'esbarjo i descans. Al costat d'aquesta
gran terrassa es troben un colomar, una zona de rentat i una cúpula amb mirador. A
la planta inferior es situen una gran cotxera, la caldera de la calefacció central i un
celler ricament decorada amb mosaics, objectes i pintures murals al·lusives a l'estada
ia l'època. Un bell ascensor de fusta i vidre tallat de ERSCE, que va treballar per a
Gaudí, està en funcionament i conserva els mateixos sistemes i mecanismes de
l'època. L'edifici sobresurt per la seva bellesa en les decoracions murals de Vilaró i
Valls (LLeó Morera) i de Pey (Parlament de Catalunya i Ajuntament de Barcelona),
moltes d'estuc planxat a el foc i altres pintades a l'tremp; els vidres, de Granell i Cia
(Palau de la Música, Hospital de Sant Pau), i tècniques molt variades: emplomats,
tallats, pintats, doblats o a l'àcid; els marbres dels sòls, van artísticament col·locats
per disseny de l'arquitecte i sovint embotits en llautó. A la riquesa arquitectònica de
Valls, amb obres reconegudes i repartides per tota tot el seu territori pel deixeble de
Gaudí, Cèsar Martinell, se li uneix la seva cultura, els "Calçots" i la construcció de
torres humanes o "castells", declarades Patrimoni Immaterial per la UNESCO.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar una visita a aquesta joia
arquitectònica.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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