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Columna al jardí de Casa
Espanya

......

Columna de pedra amb petita base circular
i un capitell sense decoració, semblant a
l’estil dòric. Te, doncs, dues parts:
l’astràgal que l’uneix al fust, i l’abar,
rectangular, a la part superior.

......

El fust no és completament cilíndric: la
part superior és més estreta que la
inferior. Alguns carreus estan gravats amb
inscripcions sobre dues famílies: els
Molinés i els Llunell, cadascuna amb el seu
escut d’armes.

......
......

A la part que actualment queda a davant hi
veiem la inscripció que menciona JOSEPH
DE MOLINES I DE ALÓS, amb un escut amb
aspes de molí i la data de 1735.

......

Segons l’article de F. Marcé i Sanabra era
l’hereu de la família Molines. A la part que
avui queda darrera hi diu ANTIC LLUNELL,
amb una mitja lluna. S’aprecia la data de
1889.
A banda d’això alguns carreus tenen
marques gravades de símbols abstractes.
Possiblement són símbols dels picapedres
que tallaven les pedres.
H-5529 ; dimensions: 430 x 100 cm ;
datació: s. XVIII
Glossari
Estil dòric : a l’antiga Grècia, capitell format
per àbac llis i anells.
Astràgal: cordó en forma d’anell que envolta el
fust de la columna sota el tambor del capitell.
Fust: part de la columna entre el capitell i el
basament.
Àbac: conjunt de motllures, generalment en
forma de dau, que corona el capitell i té la
funció de rebre directament la càrrega de
l’arquitrau.
Carreus: pedres que formen part d’una
estructura arquitectònica
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Museu de l'Hospitalet
Horaris dels centres
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

L’Apps Patrimoni
L’Hospitalet

https://www.facebook.com/MuseuLH
https://issuu.com/museudelhospitalet

https://twitter.com/MuseuLH
https://www.instagram.com/museulh/

https://www.youtube.com/user/MuseuLHospitalet

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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