Cal Gelabert / Cal Clotet / Ca la Ciana / La
Casa Gran
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
carrer de Sant Magí
Alçada:

Anoia
Carrer de Sant Magí, 9, 08289
A la banda de tramuntana del nucli urbà, al costat de ponent del
428m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.63742
1.51749
376526
4610582

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08071-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Regular
El revestiment de la façana principal està força degradat,
inclosos els esgrafiats que la decoren.
Inexistent
IPA 5632
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6508516CG7160N
Adriana Geladó Prat
dj., 08/05/2014 - 02:00

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un jardí posterior amb piscina. Presenta la
coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està
distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal, orientada al carrer de Sant
Magí, disposa d'un gran portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de
pedra ben escairats i la llinda plana. A cada banda hi ha dues petites finestres rectangulars
bastides amb quatre carreus de pedra i reixes de ferro. Damunt seu hi ha dues obertures
rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, que probablement són resultat d'alguna
reforma. Les obertures del primer pis es corresponen amb tres finestrals rectangulars, amb
els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i les llindes planes. Tenen sortida a
tres balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro decorades. A la
segona planta hi ha dues finestres rectangulars amb els ampits de pedra, situades als
laterals, i un finestral rectangular central, amb l'emmarcament arrebossat i sortida a un
balcó simple de dimensions més petites que l'anterior. A les golfes hi ha tres senzilles
finestres arrebossades. L'element més destacable del parament és la decoració esgrafiada
que encara es conserva a l'alçada dels pisos superiors. Està situada entre els buits i
distribuïda en dos registres. Consisteix en quatre parelles de columnes amb cràteres als
basaments i capitells d'estil corinti. Les dues parelles de la segona planta també sostenen
cràteres, tot i que rematades amb florons. En els espais delimitats per les columnes hi ha
cartel·les de diferent mesura. Alhora, la façana està emmarcada per dues columnes de les
mateixes característiques situades als laterals. La façana està rematada per un ràfec
decorat amb motius geomètrics de color teula i blanc, sostingut amb mènsules i llates de
fusta, i presenta un revestiment arrebossat i pintat. La façana posterior, orientada al jardí,
presenta una terrassa descoberta al nivell del primer pis des de la que s'accedeix a una
galeria d'arcs de mig punt emblanquinats. Unes escales comuniquen aquesta terrassa amb
el jardí.
Observacions:
El ràfec de l'edifici principal, que està decorat amb motius geomètrics (romboïdals) de color
teula i blanc, es pot observar en d'altres edificis dels carrers de Vilanova i de Pere Palomas.

Història
Gelabert és el cognom dels actuals propietaris. El cognom Clotet procedeix dels propietaris de la
fàbrica de teixits que hi havia hagut a l'escorxador de la vila. El sobrenom de Ciana prové de
l'abreviatura del nom Verenciana, avantpassat de la família Clotet. És probable, tot i que no ho
podem assegurar, que la casa fos coneguda com a cal Carbonell durant el segle XVIII. En
aquest sentit, tenim notícia que durant la segona meitat de segle, alguns dels negociants més
influents de la població s'estaven construint grans edificis residencials a la banda de ponent del
camí ral a Calaf (o carrer Major). Un d'aquests, juntament amb els Romeu i els Gili, era la família
Carbonell (Muset 2006: 22).
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