Can Boquet
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Si (IPA 9293)

Fàcil
Residencial
Privada
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Jordi Montlló Bolart
dl., 09/02/2015 - 01:00

Masia situada en una zona privilegiada amb una panoràmica sobre la costa. És el resultat d'un procés
històric d'edificació de cóssos per agregació. Tot i que no s'adiu a cap model estàndard de masies, el seu
aspecte és de planta basilical, de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues aigües amb el carener
perpendicular a la façana i el cos central més elevat.
A l'interior, presenta cinc cóssos perpendiculars a la façana que inclouen l'habitatge, el celler i el corral;
amb una golfa de dues crugies. La cuina es troba a l'esquerra; al fons hi ha la llar de foc i el forn de pa al
seu costat. La construcció de la volta d'aquest forn s'adossa a la façana de migdia de l'ermita de Sant
Salvador, que conserva el seu accés original. En el cos de la dreta hi ha l'antic menjador. Algunes finestres
conserven el festejador.
Els paraments en origen eren arremolinats, però actualment s'han repicat i ha quedat la pedra vista.
Destaquen les llindes, ampits i brancals de pedra treballada de els finestres i portes. La porta principal
d'accés és de punt rodó fet de maons posats a sardinell.
Es conserva l'era davant la casa.

Observacions:
En el catàleg la capella i la masia estan en una única fitxa.

Història
Masia que ha sofert constants afegitons i reformes a la seva estructura original. Es coneix com a primera
construcció l'ermita preromànica de Sant Salvador que, com a mínim a partir del segle XIV contenia un
petit convent de monges. A principis de segle XX encara es podia veure el rellotge de sol, a la façana
principal.
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