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RE-HABITAR CAL XICO A LA FATARELLA, TARRAGONA- ESPANYA

Esteve Aymerich, Inés de Rivera, Ton Sal-
vadó i Núria Salvado, arquitectes per la 
UPC. El tres últims, també són professors 
universitaris de projectes i urbanisme.

STEM ARQUITECTES
Des del 1990 Aymerich i Ton Salvadó són 
socis, i amb de Rivera funden STEM ar-
quitectes el 2003. Han guanyat concursos 
diversos d’obra publica des del 1994, i 
com a STEM arquitectes destaquen: el 
Memorial Ossera de la Batalla de l’Ebre, el 
2003; o la Porta de Bellesguard, el 2012. 
Premiats per l’obra construïda, entre d’al-
tres: el premi FAD 1990 d’arquitectura; 
Sendigas, el 1997; Bonaplata, el 1998; o 
finalistes del FAD 2005 d’ arquitectura.

NÚRIA SALVADÓ
Màster d’estudis territorials i urbanística i 
tècnica urbanística, el 2005. Doctora de 
Projectes Arquitectònics per la UPC. Des 
de l’any 2000 en el seu despatx profes-
sional, desenvolupa treballs d’obra publica, 
rehabilitació i arquitectura domèstica. En 
són projectes destacats i publicats: la re-
habilitació del cinema Riudecols com a ha-
bitatge, Cal Xico, la llar d’infants de Pratdip 
i el Centre d’Art Cal Massó a Reus.

Feia molts anys que a Cal Xico no hi vivia ningú, fins que 
la Fundació El Solà de La Fatarella va plantejar la seva 
re-habitació. La intenció era tornar a donar-li vida i la nos-
tra feina va consistir en tornarse-la, però sobretot fent-ne 
reviure la memòria amb els mínims mitjans.

Primer vàrem imaginar aquesta vida passada, pensant 

amb cadascun dels espais. Al soterrani on se situava el 

trull, proposàrem un banc de vins de la Terra Alta, i per 

tant un espai adequat per al seu tast. A l’antiga quadra 

dels animals hi hauria el taller d’història de Cal Xico. Just a 

sobre, a la pallissa, un espai de molt poca altura on s’ubi-

caria el taller dels jocs, recuperant els jocs tradicionals de 

La Fatarella i la Terra Alta. A la planta intermèdia se situaria 

el taller d’informació, aprofitant les dependències menys 

particulars. A la segona planta, segurament la de distribu-

ció més complexa, vàrem proposar els tallers de lletres i 

el taller del gust, per a la recuperació de tota la cultura cu-

linària de la comarca. I a les golfes hi aniria el taller del cos, 

destinat a la música i a les arts corporals com les danses 

tradicionals, el teatre, …

Totes les actuacions consisteixen en, amb les mínimes de-

cisions, mantenir el màxim possible l’essència del passat i 

possibilitar els usos reinventats. Calia mantenir la porcella-

na trobada als carcanyols, els esgrafiats-gravats domès-

tics aplicats a sostres i parets… Fins i tot el fumejat del 

sostre derivat de les successives llars de foc, per tal de 

mantenir la textura, la memòria i l’atmosfera del lloc.

Per a poder mantenir la lectura de la distribució i la vida 

de la casa, vàrem actuar en el cas més singular, a la sego-

na planta, mantenint els envans de distribució suspesos a 

l’aire per, d’aquesta manera, recordar com n’havia estat 

de fragmentada la planta.

A més, va caldre procedir al reforç estructural dels sostres 

i el reforç estructural de bigues principals amb una xapa 

de compressió. Repavimentar i anivellar, amb ciment, so-

rra o griffi. I a les parets, en lloc de pintar-les, vam aplicar 

un fixador per tal que poguéssim mantenir les textures ori-

ginals. Pel que fa al ferro, tan sols protegit amb una capa 

d’Owatrol. La fusta preexistent amb esmalt del mateix co-

lor anterior, i la nova amb xylacel per a no amagar el con-

trast entre la nova i la vella. Les instal·lacions vistes amb un 

tub de fergón, fluorescents i bombetes de baix consum i 

amb unes lluminàries fetes amb canyes de la zona…

I així, de mica en mica i de manera totalment artesanal i 

dilatada en el temps, estem aconseguint recuperar la vida 

a Cal Xico.
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1. Espai dedicat al taller de les lletres. Parets de guix i sostres amb encanyissat.
2. Taller del gust, espai de la cuina. Al centre de la imatge, la antiga llar de foc.
3. Detall secció dels antics envans, que s’han deixat suspesos dels sostres.

4. Sostre amb bigues de fusta i encanyissat. Parets de guix amb dibuixos gravats, 

ja existents.

(Fotografies: José Hevia)


