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Ornaments en pedra sobre pedestal al jardí de Casa Espanya
Conjunt de dues pedres sobre pedestal. Esculpit en relleu, al centre d’una circumferència, que podria
simbolitzar una roda de molí.

......

En el primer el motiu central és una flor de lis símbol relacionat amb els primers propietaris de la casa
pairal. Al voltant de la composició trobem ornamentació en relleu de motius vegetals.

......

En el segon el motiu central és un escut d’armes triangular curvilini amb el camp quarterat en creu
amb dos lleons rampants.
Abans de l’emplaçament actual estava col·locada al portal que donava accés als jardins de la casa
pairal. Mostrava així les armes de la família España al visitant.

......

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

H-5531; dimensions: 242 x 110 x 105 cm.
Datació: s. XIX

H-5527; dimensions
Datació s. XIX

237x113x98 cm.
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Glossari
Heràldica: ciència que té per objecte l’estudi dels escuts d’armes.
Camp (heràldica) : Total i interior de l'escut, on es dibuixen les particions i figures, i que ha de tenir, almenys, un
dels esmalts.
Flor de lis: L'origen de la flor de lis s'atribueix als soldats de Clodoveu qui després de la batalla de Tolbiac (496)
es van coronar amb lliris en senyal de victòria.
Lleó rampant: lleó representat de perfil , aixecat sobre les potes posteriors amb la mà dreta i la pota esquerra
avançades, en disposició d'atacar; la cua aixecada, recta i formant ona l'extrem que acaba en borla, tornada a la
direcció de l'esquena.
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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

https://www.facebook.com/MuseuLH

L’Apps Patrimoni
L’Hospitalet

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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