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Descripció
Masia que es troba constituïda per un volum de planta rectangular que queda tancat frontalment per
diversos coberts i dependències agrícoles. Molt propera a la façana posterior s'alça la capella romànica de
Santa Maria de Toudell. S'accedeix al mas per una lliça amb brancals de pedra carejada i llinda ceràmica,
que dóna pas al pati frontal de la casa. Aquesta consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. Les vessants de la coberta són desiguals, de
manera que la de la façana de ponent té més llargada, i la de sol ixent consta de dos trams de diferent
alçada. S'hi accedeix per un portal d 'arc de mig punt adovellat, al qual s'han reforçat les dovelles dels
brancals amb pòrtland a causa del desgast que patien. Les finestres són ceràmiques i es troben disposades de
forma aleatòria per la façana. Les golfes estan obertes amb una galeria de sis pòrtics d'arc de mig punt
ceràmic, sobre les quals encara hi ha la corriola. En un extrem de la façana hi ha un rellotge de sol que
consisteix en una capa de calç i l'agulla. A la façana de sol ixent hi ha adossat un cos d'un sol nivell d'alçat
obert a migdia amb un portal ceràmic i a tramuntana amb un portal d'arc de mig punt adovellat de
considerable antiguitat, que es troba tapiat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color rosat. Al lateral
trobem adossat l'antic pou que proveïa la casa d'aigua. L'interior de la casa es troba distribuït al voltant de la
sala principal. La planta baixa constava de tres crugies separades en estances independents, però en la
restauració que s'hi ha practicat s'ha obert l'espai recuperant els arcs de mig punt de pedra originals. A la
crugia esquerra s'hi localitza el menjador amb els armaris encastats característics. Aquest comunica amb el
celler, on encara són visibles les tines i les bótes. Aquest espai es perllonga exteriorment amb un cos que
sobresurt per la façana de ponent i que també ocupa el trull d'oli i la premsa de vi. A ponent té un portal
d'arc de mig punt adovellat que es troba tapiat. Seguint amb la descripció de l'interior, la crugia esquerra
està ocupada per la cuina amb una gran pica de pedra, que comunica amb la zona de la llar de foc que
consta d'una magnífica xemeneia. Des d'aquesta estança s'arriba a una altra on s'hi conserva una boca de
tina amb forma de cara humana (que recorda a les màscares romanes), i des d'on comença un túnel
subterrani que comunica la casa amb la capella. A la part central de l'edifici hi ha una gran escala que
condueix als pisos superiors, on es poden observar alguns dels mobles originals. En tots els nivells es
conserven els sostres amb cairats de fusta i els paviments de tova.

Història
A mitjans del segle XIII apareix documentat el llinatge Esglésies dins la parròquia de Santa Maria de
Toudell, que més endavant es podria correspondre amb els Trias CANYAMERES (2000: 11). Tot i així, per
la seva tipologia constructiva, l'edifici actual podem datar-lo entorn el segle XVI. Durant el segle XX s'han
anat parcel·lant les seves terres, quedant així envoltada de naus industrials.
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