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Alt Penedès
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Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0100000009502
Colomar de l'Arboçar de Baix

Descripció
Masia de tipus basilical (INVENTARI, 1986: 24), composta de planta baixa, pis i golfes.
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Portal d'arc de mig punt adovellat, amb grans carreus de pedra. Les finestres tenen ampits
de pedra motllurats al primer pis. Hi ha una galeria de finestres d'arc a les golfes. Sobre l'ala
lateral de solell hi ha una segona galeria d'arcades de mig punt. Davant la façana principal
hi ha un baluard amb dues portes d'entrada, que conforma un petit carrer, juntament amb
els edificis amb destí agrícola i de magatzems davanters. El barri es va construir l'any 1813,
segons constava a les portes de fusta d'aquest. Forma un conjunt unitari amb la construcció
que te al darrera, coneguda pel nom de Ca la Pona, tal i com pot observar-s'hi a les
estructures interiors d'aquesta casa.
Observacions:
La casa pel darrera es diu ca la Pona, la qual presenta la data de 1813, i sense dubte devia
tractar-se d'una sola edificació en origen. Conserva el remat carener de la teulada amb un
clar valor, en origen, de protecció de la casa, dintre els costums apotropaics i ritus
protectors relacionats amb l'habitatge.

Història
Les estructures que es veuen i que formen el gros de l'edifici van ser construïdes el 1794 (data
assenyalada en una totxana de la teulada). De tota manera n'hi ha d'altres estructures (arcs
ogivals) que parlen d'una cronologia anterior. Amb posterioritat al segle XVIII s'han fet reformes.
El besavi de l'actual propietari va adquirir la casa per subhasta. La història d'aquest traspàs de
propietat es com segueix: els antics amos van morir sense descendència. La seva serventa i el
mosso que els hi ajudaven es van casar i els amos els hi van cedir la casa petita que es va fer al
costat lateral de la masia, i que encara es conserva. Aquesta dona (la serventa) era la germana
del besavi de l'actual propietari i va proposar al seu germà que entre els dos la hi compressin a
més d'unes terres que li corresponien a la propietat. Així ho van fer. Finalment, la casa va passar
a Joan Raventós Raventós, que venia de Cases Blanques, de la casa coneguda com a Cal
Dilluns. Abans de pertànyer a la família que actualment habita la casa, aquesta va ser comprada
pel besavi de l'actual propietari que la va comprar amb la seva germana. -A la dècada de 1920,
el Cafè de l'Arboçar era en aquesta casa. "Allí els diumenges s'hi reunien caçadors, picapedrers,
llenyataires.... Tenia molta vida!" (SADURNÍ ET AL., 2000).
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