Cal Riba
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Clariana
Situat al nord-oest del nucli de Clariana. Al costat de la Rectoria.
467

Coordenades:

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

41.59104
1.49786
374801
4605461

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

Descripció
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08008-141
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Gòtic Modern Contemporani Popular
XIV-XVII
Bo
Ha estat restaurada recentment conservant els trets originals. Una de
les voltes apuntades del celler, es va haver de desmuntar la part
superior ja que sobresortia en una habitació que s'havia reformat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
4957701CG7045N0001ZL
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 02/05/2011 - 02:00

Cal Riba és troba situada al nord-oest del nucli de Clariana, al costat de la Rectoria. És una edificació que
tot i els canvis i adaptacions als nous temps, presenta encara elements arquitectònics destacats del seu
passat. Consta d'un edifici principal ( format per dos cossos), un secundari i un petit espai obert tancat per
murs que donen accés a l'interior del recinte.
L'edifici principal consta de planta baixa, i dues plantes de pis. Les façanes a pedra vista, es caracteritzen
per petits carreus irregulars disposats horitzontalment. La coberta presenta diverses orientacions, segons el
cos. El cos més a l'oest (nord -sud) i el cos més a l'est (nord-est), acabades amb teula àrab. Cal destacar la
portada d'ingrés a la façana sud, amb grans dovelles, on a la dovella central hi trobem esculpida una creu i
el nom de Joseph Riba, juntament amb la data de 1751. La façana nord, dona amb un cobert més modern.
Aquesta façana es possible que fos l'accés primitiu, i cal destacar-hi un entrada amb volta apuntada i carreus
ben treballats. Les finestres presenten brancals i llinda de pedra. A l'interior de l'habitatge cal destacar-hi el
celler, on s'observen diferents voltes apuntades, així com botes de vi bastant antigues. En altres espais
interior, s'observen altres voltes apuntades. Altes estances a destacar es l'antiga quadra, amb n gran embigat
de fusta i la menjadora de pedra de grans dimensions, el forn de pa, amb la boca de pedra.

Història
Es desconeix amb exactitud la història d'aquest edifici. Tot fa pensar que és dels edificis més antics de
l'indret de Clariana, i que possiblement des de l'Edat Mitjana hi hagi hagut una evolució constructiva en
l'espai que ocupa l'edifici. Durant la Guerra Civil, l'àvia de l'actual propietari va cremar nombrosa
documentació històrica de la casa, per por a represàlies.
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