
SON ARNAU

DADES GENERALS

Localització: carrer de Son Arnau, 3, 5 i 7 – Selva.

Propietat: privada.

Règim de  visites: :  cap.  Es  proposa  observar  des  del 
carrer els elements exteriors de les cases.

Aspectes històrics i cronología:  Si bé la casa amb el 
núm. 3 possiblement data del segle XVII, l’ala que formen 
les altres dues pareix que són lleugerament posteriors, com indicaria la data 
inscrita  sobre un dels  brancals  del  portal  (7 de març de 1737). Antigament 
sembla que s’hi situava la posada dels pelegrins que pujaven al monestir de 
Nostra Senyora de Lluc, tal com indica la inscripció de les teules i la imatge de 
la Verge i el Nin. Actualment estan en procés de rehabilitació.

Descripció de l’edifici: Antigues cases de possessió que han estat inserides 
dins el nucli urbà. Estan organitzades en dues ales formant un angle recte que 

configura una clastra, amb una estructura formada 
per dues alçades i dues  crugies cobertes per dos 
vessants,  amb murs  de  càrrega  de  paredat  antic 
sense  aterracar.  La  casa  identificada  amb l’actual 
núm.  3  té  una  façana  de  paredat  antic  sense 
aterrecar i amb les pedres molt ressaltades. El portal 
d’accés  a l’habitatge  és dovellat,  amb arc  de mig 
punt de pedra viva. La resta d’obertures també són 

de  pedra  viva,  amb  ampitadors  motllurats.  A  l’interior  cal  destacar  un  arc 
escarser que comunica les dues crugies. L’ala corresponent a les cases 5 i 7 
està adossada transversalment a la façana de la construcció anterior. Els murs 
de càrrega són també de paredat antic sense aterracar, però amb un acabat 
diferent,  que  suggereix  una  construcció  lleugerament  posterior.  Encara  que 
s’observen intervencions posteriors, es conserven elements destacables, com la 
volada amb teules pintades, amb la inscripció “AVE MARIA”. El portal d’accés és 
un arc de mig punt,  dovellat  i  emmarcat,  i  per damunt se situa una petita 
fornícula amb la imatge de la Verge i el Nin. A l’interior destaca un arc rebaixat 
de pedra viva comunicant les dues crugies. Dins la segona es troba una escala 
de pedra viva i  un portal,  també de pedra,  allindat,  que  donava pas a les 
dependències del servei.

Protecció  existent:  Catàleg  de  béns  immobles  del  municipi  de  Selva  (en 
tramitació). 
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