
UNHA VILLA PARA PRESUMIR COS AMIGOS

Plinio o Mozo exponlle a un amigo

“Pregúntasme por qué a miña quinta de Laurentes me gusta tanto. Cando coñezas os 

seus atractivos seguro que non che vai parecer raro: a comodidade do seu 

emprazamento, una praia sen fin

cidade, del tal xeito que un vez rematado o que tiñas que facer, sen perder un 

minuto do día, nin alterar a axenda, pó

O camiño que leva a ela é de area en certos tramos, un pouco pesado para carros, 

pero rápido e cómodo para un xinete

colorido: podes ver  bosques  que 

onde este avanza con liberdade. 

baixan da montaña porque o inverno está ás por

primavera. 

A casa é bastante grande e non moi cara de manter. 

sobrio; despois un espazo de soportais

alegre, extraordinario abeiro

vidros e tamén polos saíntes do tellado. No seu centro ábrese un salón a ceo aberto, 

cheo de luz, cun comedor  moi ben orientado sobre a praia, e cando o vento sopra do 

sur e move o mar, as ondas, 

portas de dous batentes e xanelas amplas como portas, e así polos laterais e no seu 

centro, mira sobre tres brazos de mar, pola traseira ten vistas sobre o salón 

descuberto, o pórtico, o patio, o atrium

montañas do fondo.” 

 

UNHA VILLA PARA PRESUMIR COS AMIGOS 

exponlle a un amigo as avantaxes dunha villa ben 

pensada. 

Pregúntasme por qué a miña quinta de Laurentes me gusta tanto. Cando coñezas os 

seus atractivos seguro que non che vai parecer raro: a comodidade do seu 

sen fin. Apartada do camiño, pero só a dezasete millas da 

que un vez rematado o que tiñas que facer, sen perder un 

do día, nin alterar a axenda, pódese vir a pasar a noite nela.  

O camiño que leva a ela é de area en certos tramos, un pouco pesado para carros, 

pero rápido e cómodo para un xinete. A paisaxe a unha beira e outra está cheo de 

colorido: podes ver  bosques  que se achegan engulindo o camiño ou prados abertos 

con liberdade. Rabaños de ovellas, manadas de cabalos, bois

baixan da montaña porque o inverno está ás portas, engordan nestes pastos de morna 

A casa é bastante grande e non moi cara de manter. Ó entrares  ves dar a un 

de soportais que ten forma de D, e acolle un patio moi 

abeiro  nos días del mal tempo, xa que está protexido por 

vidros e tamén polos saíntes do tellado. No seu centro ábrese un salón a ceo aberto, 

cheo de luz, cun comedor  moi ben orientado sobre a praia, e cando o vento sopra do 

 ó bater , salpícano. Está aberto por todas as partes con 

portas de dous batentes e xanelas amplas como portas, e así polos laterais e no seu 

centro, mira sobre tres brazos de mar, pola traseira ten vistas sobre o salón 

to, o pórtico, o patio, o atrium , os bosques, ata caer a mirada nas 

as avantaxes dunha villa ben 

Pregúntasme por qué a miña quinta de Laurentes me gusta tanto. Cando coñezas os 

seus atractivos seguro que non che vai parecer raro: a comodidade do seu 

pero só a dezasete millas da 

que un vez rematado o que tiñas que facer, sen perder un 

O camiño que leva a ela é de area en certos tramos, un pouco pesado para carros, 

. A paisaxe a unha beira e outra está cheo de 

ou prados abertos 

de ovellas, manadas de cabalos, bois, que 

engordan nestes pastos de morna 

entrares  ves dar a un atrium 

un patio moi 

otexido por 

vidros e tamén polos saíntes do tellado. No seu centro ábrese un salón a ceo aberto, 

cheo de luz, cun comedor  moi ben orientado sobre a praia, e cando o vento sopra do 

stá aberto por todas as partes con 

portas de dous batentes e xanelas amplas como portas, e así polos laterais e no seu 

centro, mira sobre tres brazos de mar, pola traseira ten vistas sobre o salón 

caer a mirada nas 


