
 
 
 
Ca La Closa, una casa amb dos refugis al Priorat. 
 
 
Preexistències i condicionants  
La parcel·la de la casa és petita i estreta (5x20m) i es troba al límit de ponent del coster on s’emplaça la 
Morera de Montsant. Té dues façanes molt contraposades: l’oest, exposada al fort vent de mestral, 
s’obre al Priorat i al massís del Montsant; i l’est dona al carrer Ciutadella i a la vida del poble. 
A l’inici del projecte, el solar era un llit de roca entre dues mitgeres imponents, dins d’una mitgera 
resistia un vell ametller que es va voler mantenir i transformar en la part central de la casa sobre la qual 
pivoten els espais interiors habitables. De l’antiga casa ensorrada només restava un mur de pedra al 
final de la parcel·la i un munt de pedres i teules que van ser reutilitzades en el projecte. 
 
Quatre habitacions exteriors 
Ca la Closa és una casa formada per dos petits refugis destinats a dos germans muntanyencs, molt 
acostumats a passar el cap de setmana en una furgoneta, que valoraven tan habitable l’espai interior 
com l’exterior. Per això, es van projectar quatre espais d’interrelació entre l’interior, el paisatge i el 
poble: la terrassa, el balcó, el pati i el porxo. 
 
Formes d’habitar 
Quant a l’interior, la peça superior, basada en els refugis-bivacs alpins, és més simple perquè és la que 
habita el germà que passa més temps a la muntanya i només necessita un lloc on resguardar-se de la nit. 
En canvi, la peça inferior és més complexa i està configurada per tres espais interiors: la cuina, l’única 
habitació de la casa i l’espai de reunió de tots dos al voltant de la llar de foc a l’hivern i els aguaits de 
ponent a l’estiu que permeten veure els estels. Així doncs, Ca la Closa es transforma en dues 
experiències vitals prou independents, però alhora suficientment connectades i amb recursos 
compartits, que s’ajusten a la flexibilitat que es demanava. En definitiva, es tracta de convertir cada 
estada (en família o amb amics) en una experiència diferent, senzilla i confortable, que no deixi 
d’experimentar el paisatge o el poble, com a contrapunt a la ciutat on viuen.  
 
Materialitat i normativa 
La casa està construïda amb dos cossos d’obra d’una única fulla de termoarcilla, que tanquen els 
extrems del solar: un es troba a nivell de carrer al fons, i l’altre s’alça alineat amb el carrer per permetre 
la creació d’una porxada que, a la manera d’accés de les cases vernacles, conté l’escala i permet 
justificar la plaça d’aparcament obligatòria segons la normativa urbanística. Al mig hi ha el pati de 
l’ametller encerclat per un tancament de fusta que es plega per formar la cuina i l’habitació. Ara bé, tot 
això no es pot percebre des de l’exterior de la casa, ja que la seva façana intenta passar desapercebuda, 
per això utilitza una composició i un sistema constructiu tradicionals basats en murs ceràmics revestits 
amb morter de calç i amb la pedra de l’antiga casa al sòcol i en obertures verticals amb persianes de 
cordill. 
 
 


