La casa modernista de Ca
Domingo i la cisterna de l’era
de Ca Dalmau de l’Argilaga.
Marc Dalmau Vinyals.

Una antiga casa modernista abandonada.1

L

a casa de Ca Domingo és una antiga casa de poble que va ser reformada
seguint l’estil modernista. Ocupa uns 200 m2. Alguns elements com la
cornisa ondulant que recorre totes les cares de la casa, o la decoració de
finestres i portes, donen coherència a la façana i a la resta de les cares de
l’immoble. És una casa interessant des del punt de vista històric i artístic.

Algun dia caurà - diuen tot sovint les veïnes i els veïns-. I és que aquesta
casa modernista està situada al bell mig de la població. La casa modernista
de Ca Domingo i la de Ca Manyé són edificacions de l’Argilaga que
segueixen el modernisme. La casa de Ca Manyé mira a la plaça de l’església,
mentre que la casa de Ca Domingo mira a la plaça homònima.
Són testimoni d’un altre temps, de quan hi habitaven famílies
propietàries i altres parenteles dependents. L’edifici apareix catalogat en el
inventari arquitectònic de Catalunya2 i en el mapa de recursos culturals de
la Diputació de Tarragona3.

L’esfondrament de la casa va ser recollida per la premsa. “Cau un edifici modernista al mig del
nucli de l’Argilaga”, Diari de Tarragona, 21 d’agost de 2018. www.diaridetarragona.com/tarragona/
Cau-un-edifici-modernista-al-mig-del-nucli-de-lArgilaga-20180821-0006. html. També en una
notícia de caràcter més històrica. “Una casa modernista abandonada en el cor de l’Argilaga”, Diari
de Tarragona, 2 de juny de 2019. www.diaridetarragona.com/ tarragona/Una-casa-modernistaabandonada-en-el-cor-de lArgilaga-20190602-0019.html.
2
http: www. invarquit. cultura. gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=34.
3
http: www.dipta.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/secuita-la/casa-domingo.
1
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El modernisme i la seva tendència natural a la distorsió arquitectònica,
utilitza formes oníriques que ens remeten a mirades exòtiques i perdudes.
La fi de la línia recta i la utilització de corbes i ondulacions ens fan intuir
un canvi en la forma de pensar. Un timpà clàssic dissenyat després d’una nit
de celebració dionisíaca. Aquest univers únic està estretament emparentat
amb un temps i una gent.

Antic magatzem agrícola i dormitori de jornalers.

F

a uns anys hi vivia en Fuad, que treballava a les finques agrícoles.
Segurament molt abans hi havien dormit alguns dels veremadors
i veremadores que arribaven atrets per la demanda de feina cap a finals
d’agost i el setembre. En una de les habitacions del segon cos de la segona
planta hi podem llegir “Vicente Fabregat Roch. Alejandro el Boiki. Els
millors” o “Abdelghani Haggi. Larache”. Segurament que fa referència a
treballadors que van utilitzar el lloc de forma temporal quan la casa encara
era habitable.
La casa també era utilitzada per tancar-hi el tractor. Es conserva
memòria del jornaler Josep Maria Tàpies entrant-hi junt amb altres
treballadors durant la verema o la posterior època de recollir garrofes.
El remolc i la màquina es guardaven a l’interior d’aquest magatzem. Hi
recordo una furgoneta decauve (DKV) aparcada sempre al seu davant. En
els últims anys ja no s’hi veia gens de vida, els finestrals estaven entreoberts i
els vidres de moltes finestres estaven trencats. La casa havia estat adquirida
per un comprador estranger que no va fer res pel seu manteniment.

La casa s’enfonsa.

E

l dia 15 d’abril de 2018 un gran espetec va alertar la població, la teulada
d’aquest cèntric edifici es va ensorrar. La fuetada es va sentir des del
final dels carrers sant Roc i sant Pau. El trespol del segon pis ja feia anys
que s’havia enfonsat, l’interior del local era utilitzat per mig centenar de
coloms que hi havien establert el cau. Tot l’interior del primer pis estava
recobert per una gran capa d’excrements. Aquestes deposicions formaven
estalagmites fins a les bigues de fusta de la segona planta, on descansaven
aquests ocells.
La causa de l’esfondrament segurament va ser el rebliment dels
desaigües de la teulada. Entre la cornisa i la coberta a dues aigües hi havia
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uns canals per on sortia l’aigua. Però feia anys que s’havien col·lapsat i
l’aigua hi havia deixat de circular. Una empresa d’obres va acabar d’ensorrar
aquelles parts de l’edifici més inestables i va consolidar aquelles parts que
encara es podien protegir. Tot el perímetre de l’immoble es va envoltar amb
tanques per salvaguardar als vianants.
El dia 19 d’agost de 2018, pocs dies després de la festivitat de sant Roc,
un nou despreniment va afectar la tranquil·la nit estival del poble. El lloc
és zona d’estiueig de moltes famílies de Tarragona i de Barcelona. Un fort
soroll va alertar les famílies, la mainada de les quals estava jugant al carrer.
Aquest segon ensorrament va afectar directament bona part de la cornisa
de la façana.
És a dir, part del disseny modernista original de la casa es va veure
afectat. La casa de Ca Domingo es va quedar sense una de les parts més
característiques. El dia següent va tornar una empresa de construcció per
dur-hi a terme noves operacions de consolidació.

Francesca Coll, possible promotora de la remodelació

A

questa casa estava feta de pedra, calç i argila, com les antigues cases
de poble. Es devia construir cap al segle XVIII, tal i com mostra el
treball dels carreus i l’arc de la porta principal. L’edifici es devia remodelar
a començaments del segle XX. Al centre de la cornisa hi ha una obertura
circular amb les inicials “VD” que fan referència a “Vídua de Domingo”.
Aquesta senyora devia fer remodelar la casa en estil modernista després de
la mort del seu espòs.
Aquesta família estava molt lligada a l’Argilaga4. Tenien moltes
propietats i finques agrícoles al voltant del poble. A la intersecció amb la
carretera que va a Renau, es pot agafar el camí que porta a la Mina, una
construcció pairal amb unes grans basses per emmagatzemar aigua. A més a
més la família disposava d’un panteó familiar al cementiri5. Era una família
rica i amb molts dominis. Potser per aquests motius la gent del carrer deia
irònicament que la torre del Domingo era més alta que el campanar.

Els autors del mapa de recursos culturals de la Diputació consideren l’habitatge com la casa del
metge Domingo. Creiem que la descripció de la casa com a propietat del metge Domingo és un
error. Nosaltres no tenim cap referència que en la família Domingo hi hagués un metge. Segurament
es refereix a la casa del metge Lluís Domingo ubicada a Alcover.
5
Dalmau, Marc. “El camí de les ànimes de l’Argilaga”, Kesse, Centre d’Estudis Guillem Oliver.
Tarragona, 2018: 50, 04-16.
4
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Aquesta casa devia ser la nineta dels ulls de la Francesca. Per aquest
motiu devia posar les seves inicials en el guardapols del timpà. S’hauria de
restaurar perquè els passejants diaris la puguin seguir admirant, tant en dies
de bon temps com en dies grisos i plujosos.

La remodelació modernista

L

a principal característica de la remodelació modernista va consistir en
donar un sentit de coherència a tota la part exterior de la casa. La casa
era formada per dos pisos, unes golfes i coberta per una teulada. La cornisa
de la façana formava un timpà triangular amb motius ondulants. Al centre
hi ha un rellotge de sol emmarcat per una decoració en forma de “M”.
Amb el mateix estil de la cornisa estan decorades les finestres i algunes
portes. A les cantonades de la façana, dos elements arquitectònics servien
de suports per evacuar l’aigua procedent de la teulada i enviar-la a una
cisterna situada davant de la porta principal de la façana. Aquests suports
eren l’inici d’una tanca d’obra i ferro forjat també modernista6.

Una atenció sobre la decoració de les finestres ens permet apreciar
diferències entre les del primer i el segon pis, i les de la façana i de les
cares laterals. Algunes finestres eren decorades amb motllures mentre que
altres eren pintades. Entre les portes cal destacar el treball de la motllura
del balcó de la façana, a imitació dels volums dels marcs de les finestres del
segon pis.
A la segona planta s’han localitzat rajoles hidràuliques amb motius
de campanetes quadrilobulades, que es devien guardar per realitzar algun
tipus de pavimentació.

Una casa amb molta història.

E

n el xamfrà que toca a l’església hi ha una porta amb unes escales que
portaven cap a la segona planta. Fa anys s’hi va instal·lar una finestreta
per penjar-hi comunicats i notícies que afectaven a la vila. La mateixa porta
de fusta va ser utilitzada per penjar-hi notes informatives. Actualment
encara s’hi veuen les xinxetes i les grapes de les comunicacions.
Es conserven dues fotografies. Una d’elles de la festa de Fàtima celebrada els dies 18 i 19 de març
de l’any 1952. Els carrers van ser decorats amb torretes amb flors, banderes i garlandes. A l’altra
fotografia apareixen dues dones (Mercedes Hernández i Maria Martí) al costat d'una motocicleta.
Creiem que va ser feta també durant aquests anys. Gràcies a aquestes dues fotografies es pot
reconstruir la tanca modernista de davant de la porta principal de forma bastant fidedigne.
6
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L’edifici va servir d’escola fins a l’any 1959 quan es van construir les
escoles noves al final del carrer Sant Roc7. Hi havia un pis que servia
d'habitatge per la professora o el professor. També va servir de cafè.

Entre mig hi ha el període de guerra civil, la família Domingo va veure
expropiar les seves propietats per part del comitè revolucionari que es va
fer càrrec de la situació de l’Argilaga. Es va crear una col·lectivitat amb
les propietats de les famílies senyorials i els terrenys i cases de l’església.
Tot sembla indicar que aquesta casa també va ser objecte d’incautacions
i d’apropiacions. Les propietats les devien recuperar l’any 1939 després
d’haver finalitzat la guerra civil8.
D’alguna manera va passar de la família Domingo als Janet. Després
la casa es va vendre a un comprador estranger. Segons l’ajuntament, el
propietari actual tindria la seva residència al País de Gal·les. Sembla que
malgrat els expedients sancionadors enviats des de l’ajuntament, no s’ha
rebut cap notícia per parts dels seus tenidors9. En el moment d’enviar
aquest treball10 la casa hauria passat ja a l’Ajuntament de la Secuita.

Interior de la casa

H

i ha tres façanes i l’interior disposava de dos pisos i unes golfes. Hi
veiem dos cossos: un de principal amb la coberta a doble vessant
sostinguda amb tres encavallades de fusta, i un segon cos secundari amb la
coberta a una vessant.

A l’interior, en el primer cos de la primera planta, hi trobem una gran sala
amb un pilar central on es recolzaven quatre grans bigues en forma de creu.
Una segona gran biga divideix l’espai de llevant. Aquestes bigues són elements
estructurals importants que suporten un entramat de bigues de menors
dimensions i que teixeixen una estructura sobre la que s’aixeca el trespol del
segon pis. A ponent de la sala trobem una porta que comunica amb el carreró
que va a la plaça de l’Església. Hi ha tres escaletes que permeten superar el
desnivell i la boca d’una cisterna que recollia l’aigua de la teulada.
Dalmau, Marc. “Les antigues escoles de l’Argilaga”, Diari de Tarragona, 13 d‘agost de 2015.
Tarragona, 2015: 22.
8
Dalmau, Marc. “La col·lectivitat de l’Argilaga. Un intent de comunió comunista en temps de guerra.
Del 1936 al 1939”, Estudis Altafullencs, Centre d’Estudis d’Altafulla. Altafulla, 2015: 39, 107-138.
9-10
“Cau un edifici modernista al mig del nucli de l’Argilaga”, Diari de Tarragona, 21 d’agost de
2018. https: www.diaridetarragona.com/tarragona/Cau-un-edifici-modernista-al-mig-del-nuclide-lArgilaga-20180821-0006.html. En el moment d’enviar aquest treball (24 de maig de 2020) la
casa ja hauria passat a l’Ajuntament.
7
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Els dos cossos de la primera planta estan separats per una paret gruixuda,
que esdevé un altre element estructural important de l’edifici. Gràcies a
aquesta paret el segon cos de l’edifici no s’ha esfondrat. En el segon cos hi
trobem dues habitacions i una estança en forma de “L” on hi ha una cuina,
un foc a terra i una porta que comunica amb el carrer Nou.
En el primer cos de la segona planta hi trobem una gran sala sostinguda
per tres encavallades de fusta. Aquestes estructures sostenen la coberta
a doble vessant. En el segon cos hi havia un bany, tres habitacions i un
menjador. També hi trobem una cuina, una petita galeria amb un finestral
i unes escales de fusta que portaven cap a les golfes. Les golfes del segon
cos estaven delimitades amb tela de galliner, segurament es feien servir de
colomer. Davant de la façana, a la plaça Domingo, hi ha una tapa de ferro
que tanca una gran cisterna, que devia recollir l’aigua de la pluja. Aquesta
cisterna va aparèixer quan es van posar llambordins als carrers l’any 2010.

Si les parets parlessin...

A

l’interior del primer pis hem trobat una sèrie de grafits a les parets.
A l’ampit del portal de la Plaça Domingo hi trobem una senyora que
vesteix faldilla i porta una maleta i el nom “Teresina”. Podria estar fent
referència a una mestra de l’escola. Hi ha un croquis de la planta de la casa
amb la distribució interna de les diferents habitacions i hi trobem alguns
resultats dels partits del FC Barcelona, l’Oviedo, l’Espanyol, el València o
el Múrcia.
A la part posterior de la sala, al costat de la porta que comunica amb
el carrer que va de la Plaça de l’Església a la Plaça Domingo hi trobem
escrits que fan referència al període que va del 1934 al 1941. Ens semblen
interessants ja que fan referència a idees de caràcter polític com als fets
d’octubre de 1934, al moviment revolucionari del 1936, a la resposta feixista
de la Falange i al moviment del requetè.

També hi ha dibuixats quatre homes despullats, ensenyant atributs
masculins, mirant cap al davant amb les inicials R, C, T i P. No sabem si
aquestes lletres fan referència a les inicials de noms o cognoms de persones.
Un altre grafit fa referència a la celebració de l’entrada dels feixistes a
Barcelona. Aquest grafit data del 26 de gener de 1941 i porta les inicials
R.C.T. Són les inicials que semblen tenir tres dels quatres individus que
apareixen en el dibuix. Tots aquests grafits ens parlen d’un període de
revolta, conflictivitat i repressió.
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Podem destacar un grafit que fa referència a una obra de teatre: “Mañana
a las 5,5 gran función de teatro. Gilda y los Tres Mosqueteros. Entrada general
2,2 pesetas y butaca 8 pesetas”. També hi llegim algunes frases picants del
tipus “Paco Cojones Méndez, se hacen trabajos nocturnos al borde de la cama”.

Seria interessant poder tenir accés a les parets del segon pis. A causa
de l’esfondrament de la segona planta han quedat inaccessibles. Aquesta
planta correspon a les aules quan era utilitzada com escola. L’exposició de
les parets a la pluja i al sol pot haver comportat la desaparició dels grafismes.

Durant les obres a la carretera TP-2031 apareix una
cova subterrània.

E

l dia 22 de juliol de 2018 vam rebre una notícia sobre les obres que
la Diputació de Tarragona estava duent a terme en l’adequació de
la carretera TP-2031. A l’altura de l’Argilaga s’havia fet una descoberta
curiosa11. El motiu de la notícia era que s’hi havia descobert una arcada i
un túnel. Molt aviat es va començar a especular amb els enterraments que
havien aparegut quan es va fer el carrer Catalunya als anys 80-90 i amb la
casa que els servites de Vila-rodona havien tingut a la plaça. Es deia que hi
havia un túnel que anava de la Badia a la Plaça de l’Església fins a l’Airota,
a l’altre costat de la carretera. Ens vam ficar amb contacte amb l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, l’Ajuntament de la Secuita i amb els serveis
territorials de la Generalitat de Catalunya.
La zona coneguda com l’Era de Ca Dalmau12, situada al nord-oest del
poble, era una àrea que quedava integrada en aquestes obres. Una paret de
pedres i fang arrebossada amb calç separava l’Era de Ca Dalmau amb el
final del carrer Catalunya.
Fa uns anys, cap el 2010, en aquest mateix indret, es va esfondrar l’ala
de ponent del magatzem d’en Dalmau de Dalt. Aquest gran magatzem era
una cooperativa en petites dimensions amb espais per guardar-hi eines i

Agrair la col·laboració d’Enric Vilalta. La TP-2031 és la carretera que porta de Tarragona a Bràfim.
Els Dalmau de Dalt eren una altra família del poble. Tenien propietats al Pontarró, al bosc del
Cementiri, al Mas de Domingo, al Mas de Panard i al Mas de Molins. En aquesta zona (anomenada
l’era de Ca Dalmau de Dalt) hi havia una bassa, una era, un pou i una casa. Tenien una casa a la
Plaça de l’Església amb uns magatzems molt grans que ocupaven bona part de la plaça actual.
Durant la revolució del 1936 van perdre moltes propietats però les van recuperar amb la Dictadura.
Les propietats del nord del poble van passar a una immobiliària amb la finalitat de construir-hi
una urbanització. Amb la crisi econòmica la immobiliària no devia veure viable fer-hi edificis i el
projecte es va desestimar quedant els terrenys erms.
11
12
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maquinaria, amb cups i botes per guardar-hi el vi que es devia extreure de
l’heretat. Fins fa poc en aquest lloc hi havia una barraca deshabitada13 que
havia servit d’habitatge al senyor Salvador Hinojosa14.

La sorprenent descoberta era una cisterna que es pot posar en relació
amb un dels horts que hi havia en aquesta zona. Aquest dipòsit era format
per dos cossos comunicats a través d’un petit passadís. El primer tram
mesura aproximadament 7,5 m. x 3 m. i te una planta en forma ovoide.
Està reforçada per tres arcs apuntats fets de maons que sostenen el geològic
natural del terreny. En aquest tram la cisterna es va excavar com si fos una
galeria. El segon tram mesura 7,1 m. x 2,4 m. i és una planta rectangular
amb les parets arrebossades i coberta per una volta de pedres. En aquest
tram la cisterna no es va excavar com una galeria sinó que es va fer l’orifici,
es va cobrir amb la volta i es va anivellar amb terra i pedres. En la zona
on es comuniquen els dos trams, l’arrebossat s’ha desprès de les parets i hi
ha algunes esquerdes. També hi ha alguns arrebossats bastant moderns a
la part superior de la primera cisterna, al voltant d’una boca circular que
connecta amb la superfície.
Aquesta construcció data del segle XIX o XX, per tant és una obra força
moderna. L'excavadora que duia a terme l’obra va esbiaixar part del tancament
de la segona cisterna. L’interior dels dos dipòsits està ple d’argiles i es fa
difícil calcular-ne la capacitat. Caldria excavar-los, netejar-los i reconstruirlos per poder preservar-los. Un altre element que ha passat desapercebut ha
estat un retall pròxim a la carretera que porta a una altra concavitat excavada
al geològic i que està reomplerta de sediment. Malgrat el punt d’atenció a
l’ajuntament de la Secuita, el retall no sembla haver estat examinat.
La barraca d’en Salvador era una construcció molt austera. En la cantonada que tocava a la carretera
estava feta de tapia. A l’interior hi havia una cuina (una cuina econòmica, un taulell i una llar de
foc), una comuna o latrina, dues habitacions amb llits antics i dues habitacions més que servien per
guardar-hi roba i menjar. A la part posterior de la casa hi havia una zona que servia de pati (amb
un dipòsit per l’aigua i un tancat per gallines i conills) i un petit magatzem per guardar-hi fustes.
14
En Salvador Hinojosa era una persona amb origen a Andalusia que havia arribat al Camp de
Tarragona mogut per la febre migratòria de l’època. Havia viscut a la Costa de la Serra. Més tard
va viure a aquesta barraca a prop del poble i era una persona molt coneguda a l’Argilaga. Devia ser
l’última persona amb orígens sud peninsulars que es va assentar al poble. Feia broma amb la joventut
del poble i, a vegades, no se’l prenien gaire en serio. Una expressió seva era “Que viene el lobo!” per
fer espantar una mica a la quitxalla. Com en Salvador moltes persones van arribar al poble fugint de
situacions de dependència molt severes i en situacions econòmiques crítiques a les seves poblacions
d’origen. Molts vivien en barraques i feien de jornalers o de criades per les cases propietàries. Feien
feines bastant dures i van aconseguir tirar endavant i formar les seves pròpies famílies. En Salvador
Hinojosa era, d’aquests immigrants, el personatge més carismàtic i conegut.
13
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La cisterna va ser tapada i preservada

A

dia d’avui tres grans muntanyes de pedres, són l’únic testimoni del
que havia estat la barraca del Sr. Hinojosa i el mur de 115 m. que
servia de límit amb el carrer Catalunya. El tancament d’aquest mur deixava
a un costat la boca de les cisternes i, a l’altra costat, la major part de la
construcció subterrània. Es fa difícil imaginar, a la vista actual, quin era el
funcionament d’aquests dipòsits i des d’on captaven l’aigua. Segurament
s’omplien a través de la pluja o alguna conducció que la hi portava.
Entre aquests amuntegaments de pedres hi apareixen algunes pedres
interessants com dovelles treballades, segurament d’antigues arcades
de pedra. També s’hi han observat pedres arrodonides que podien haver
servit com a fites i, fins i tot, una vora d’un contenidor d’època romana.
Aquest material hauria d’haver estat objecte d’un seguiment al tractarse d’una casa antiga. S’hi podria haver trobat alguna dovella amb alguna
inscripció anterior a la construcció de la barraca d’en Salvador o del mur de
tancament del carrer. Hauria estat interessant fer-ne seguiment per ajudarnos a conèixer més aspectes sobre l’evolució del nucli de l’Argilaga i del de
Montbuí.
La gent de la població estava molt entusiasmada amb l’aparició d’una
cisterna amb arcs apuntats i de grans dimensions. La presència d’aquest
“túnel” a la proximitat del poble va ser comentada pel veïnat. La cisterna
va ser objecte d’atenció pels serveis d’arqueologia de Tarragona i també per
membres de l’Ajuntament.

A tall d’epíleg

T

ant la casa modernista de Ca Domingo com la cisterna de l’era de
Ca Dalmau són elements patrimonials. La seva preservació ajudaria
a conèixer millor les formes constructives, els costums, la ideologia i la
mentalitat de la gent que ens va precedir. Esdevenen petits llocs que
serveixen per comprendre com vivia la població de l’Argilaga, com es
representaven les diferents classes i quins eren els recursos que utilitzaven
per la subsistència. Voldríem que aquest treball servís per conscienciar que
el patrimoni és cosa de tothom i que el seu manteniment dependrà del valor
que en donin els habitants i les accions que duguin a terme les diferents
entitats i les institucions oficials.
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El patrimoni cultural dels pobles petits esdevé un element important
per comprendre aspectes com l’evolució tecnològica o l’esforç que feien els
seus habitants per adaptar-se al medi. El patrimoni universal enriqueix les
nacions mentre que el patrimoni local enriqueix les comunitats humanes
que hi viuen.

El patrimoni material està vinculat a les comunitats humanes i també
a les persones. Esdevenen llocs físics sobre l’entorn i sobre el territori,
amb records que ens uneixen i amb el lligam d’un grup humà que ens ha
precedit. L’Argilaga no té grans elements patrimonials però si petits espais
de memòria col·lectiva. Caldria posar en relació aquests elements amb la
gent que hi viu perquè tinguin consciència de la seva identitat i puguin
sentir-se vinculats amb la població i el territori que l'envolta. Allò que no
es coneix no s’estima, si no ensenyem a estimar-lo no es coneixerà.
Caldria reconstruir la casa sense abandonar el seu pla inicial. S’haurien
de recuperar els traçats sinuosos de la cornisa, restaurar les diferents
tipologies de finestres, aixecar de nou el trespol del segon pis i alçar de nou
la teulada a partir del sistema d’encavallades del segon pis. Amb aquesta
posada en valor de la casa, l’edifici es podria reconvertir en un museu històric
de caràcter etnològic i arqueològic. La reconversió en casa de coneixement
seria l'última fase per aquesta casa pairal.

Per altra banda, la cisterna s’ha preservat però sense restaurar la part
malmesa per l’excavadora. El treball de manobre de dos o tres dies ha
estat substituït per el rebliment de l’obertura amb grans blocs de pedra.
S’hauria d’haver tirat endavant un projecte de restauració i conservació.
S’hi podria haver ficat una porta, una escala i convertir-ho en algun tipus
d’espai visitable.
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Fig.1 Situació i estat de la casa al centre del nucli de
l'Argilaga el 2017 i el 2018 (Font ICC).

Fig.2 Casa modernista. Anys 50. Es veuen els diferents elements que conformaven el pati actualment
desaparegut (Font: l’autor).
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Fig.3 Festa de Fàtima
amb els carrers engalanats.
Inicis anys 50 (Fotografia
de l’autor).
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Fig.5 Les dues
plantes de la
casa modernista
(Dibuix: l’autor).

Fig.4 Dibuix amb les diferents
cares de la casa (Dibuix: l’autor).
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Fig.6 Reconstrucció de la tanca modernista de davant de la façana (Dibuix: l’autor).

Fig.7 Detall del guardapols de la façana amb les
inicials de la promotora (Dibuix: l’autor).

Fig.9 Motiu decoratiu de les rajoles hidràuliques
localitzades al segon pis (Dibuix: l’autor).
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Fig.8 Abans i després dels dos enderrocs que va sofrir la casa l’any 2018 (Fotografia: l’autor).
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Fig.10 Estat de la façana després del segon enderroc. Actualment ha desaparegut la part superior
de línies ondulants (Fotografia: l’autor).

Fig.11 Cornisa modernista de la façana, rellotge de sol i inicials de la promotora (Fotografia: l’autor).

Fig.12 Grafit sobre la FAI i els fets d’octubre de 1934. Fig.13 Grafits sobre obra de teatre “Gilda” de
(Calc: l’autor)
l’interior de la casa (Calc: l’autor).
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Fig.14 Mapa i situació de la cisterna de l’Era de Ca Dalmau l’any 2017 i del 2019 (Font ICC).

Fig.15 Croquis amb la planta i els perfils de la cisterna de l’Era de Ca Dalmau de Dalt (Dibuix: l’autor).
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Fig.16 Interior del primer cos de la cisterna i els tres arcs apuntats (Fotografia: l’autor).

Fig.17 Interior del segon cos de la cisterna on es veu l’enllaç entre els dos dipòsits i la coberta de pedra
(Fotografia: l’autor).
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