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08071-50
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
1801
Bo
Inexistent
IPA 5640
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6507003CG7160N

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Adriana Geladó Prat
dt., 20/05/2014 - 02:00

Descripció
Edifici cantoner de planta més o menys rectangular, format per dos cossos adossats, amb
un gran pati posterior. 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 del Raval, compta amb un gran portal d'accés rectangular, amb
els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i la llinda plana monolítica. Als seus
costats hi ha dues petites finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i amb
reixes de ferro. Al primer pis hi ha tres grans finestrals rectangulars, amb els brancals
bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. La llinda central presenta l'any 1801
gravat al centre. Els finestrals tenen sortida a tres balcons simples amb les llosanes
motllurades i les baranes de ferro decorades. Tipològicament, les obertures de la segona
planta són idèntiques a les del registre inferior, tot i que de mides inferiors. A les golfes hi ha
tres ovals emmarcats en pedra sota la coberta. Cal destacar, al bell mig del parament, la
presència de l'escut dels Estany, de factura posterior a la construcció de la casa. De la
façana lateral, orientada al camí de la Font de la Vila, destaquen les dues galeries d'arcs de
mig punt adovellats situades als pisos centrals. Ambdues estan sostingudes per pilars amb
les impostes motllurades i han estat reformades en els darrers temps, empetitint les
obertures. La façana posterior també presenta una doble galeria de les mateixes
característiques, tot i que ubicades a la planta baixa i al primer pis. A la segona planta
destaquen quatre finestres balconeres d'obertura rectangular, emmarcades amb carreus de
pedra. A les golfes es repeteixen els òculs de la façana principal. La construcció presenta
els paraments arrebossats i pintats. L'edifici compta amb una petita capella dedica a la
Mare de Déu de Montserrat, situada a la planta baixa. Les estances interiors són grans,
amb els sostres alts coberts amb bigues de fusta i obertures emmarcades amb carreus de
pedra. Destaca la decoració d'algunes cambres, amb arcs lobulats pintats en tons daurats, i
la presència d'un plafó de ceràmica de majòlica acolorit.

Història
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El renom de cal Madora deriva de l'apelatiu amb el que era coneguda la dona del primer dels
propietaris de l'edifici, Amador Carbonell i Com (o Tudó, no està clar), que edificà la casa l'any
1801. Sabem que la casa estava valorada en 5000 lliures (Muset 2006: 22). Amb la seva mort
l'any 1818, Isabel Carbonell i Soler (coneguda com l'Amadora) es feu càrrec de les propietats i
activitats de la finca, juntament amb el molí del mateix nom, que està adossat a la façana de
llevant de la casa, el qual ja era propietat de la família Carbonell desde els segles XVI i XVII. De
fet, a mitjans del segle XIX, Josep Carbonell i Carbonell, el fill del matrimoni, era conegut com
Madora. L'any 1869, els descendents d'en Madora varen vendre la casa i el molí a Maria Josefa
Estany i Pujol, la qual traspassà l'any 1906 deixant en herència la casa a la seva germana Maria
Estany Pujol. Amb la mort d'aquesta darrera l'any 1912, la seva neboda Maria Teresa Estany i
Gimena heretà la casa. Al cap d'uns anys es casà amb Francesc Lacambra i Lacambra,
nomenat comte de Lacambra l'any 1927 per part del rei Alfons XIII, adquirint així el títol nobiliari
de comtesa. I posteriorment, la casa fou heretada per Francesc Josep Lacambra, segon comte
de Lacambra.
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