Can Font
Borredà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
C/ de Frontanyà , 3 08619-Borredà
Casc antic de Borredà, prop de la Placeta del Padró.

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

42.1362
1.99452
416906
4665388

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08024-13
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern
XV-XVIII
Regular
La casa, i molt especialment les seves façanes, requeririen
una actuació de restauració, molt especialment la fusta que
és, de bon tros, el material constructiu més deteriorat.
Legal
Qualificat com a edifici d'Interès a les NNSS-2002
IPA, nº 3182
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 32103DG1675N
C. Sellés, R. Serra, P. Cascante
dv., 13/02/2004 - 01:00

Descripció
Casal situat al nucli urbà de Borredà construït a manera de masia d'estructura clàssica,
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coberta a dues vessants i amb carener perpendicular a la façana; a aquest cos central, el
més antic, s'hi adossà un cos perpendicular que forma una característica eixida de doble
balconada de fusta i a la qual hi ha adossat un característic pou que identifica i dona
caràcter al casal. Ambdós cossos constructius es van alçar amb pedra irregular unida amb
morter de calç i amb pedra polida i ben treballada a portes i finestres. Entre les moltes
obertures destaca la gran portalada d'accés d'arc de mig punt fet amb grans dovelles, i
també la balconada de fusta del cos perpendicular on hi ha el pou que deixa a la vista les
encavallades de fusta que sostenen la teulada que cobreix aquest cos.

Història
La casa de can Font és documentada des dels primers anys del s. XIV com a hostal de Borredà.
L'hostal, situat prop de l'església, allotjava viatgers que transitaven pel camí ral que anava de
Berga a Ripoll. Tot sembla indicar que la família que regentava l'hostal, els Serra, eren originaris
de Ripoll i que probablement foren establerts a Borredà pels abats del monestir. Durant força
temps van mantenir els seus llaços amb la vila tall i com ho demostra el fet que l'any 1427
l'hostaler, Bernat de la Serra, pagava la dot pel matrimoni de la seva filla a Antoni Reixac,
apotecari de Ripoll. Els Serra van arrelar a Borredà i ben aviat van poder ampliar el seu
patrimoni: el 1433 Pere Joan Font, àlias Serra, l'hostaler, comprava un hort veí a l'hostal a l'amo
del mas de la Llossada, amb el consentiment de l'abat de Ripoll. L'hort era situat al costat de
l'hostal, al barri de Borredà, i al peu del camí ral de Berga a Ripoll, prop de la rectoria i del
Querot del Padró de Borredà. A partir d'aquesta data els hostalers figuren en la documentació,
indistintament, com a Serra, Font àlias Serra o Serra àlias Font. Al llarg del s. XV l'hostal
s'engrandí i es van construir estables pels animals, s'amplià la capacitat de l'hostatgeria i el
nombre d'horts i camps que proporcionaven a la família de l'hostal els productes indispensables
per fer el servei; és per això que a finals del s. XV i al llarg dels segles següents ja s'esmenta el
mas de la Serra de Borredà.
Al s. XVII la documentació ja diferencia l'hostal del mas Font; l'Hostal estava en mans dels Gall,
descendents de la masia veïna del mateix nom, i l'hostal disposava de forn, 6 llits parats al
primer pis, un més a la cambra major, força ben condicionada. La casa de cal Font, annexa a
l'hostal tenia terres escampades pel terme i al costat de la casa hi havia l'era, l'hort i les corts,
corrals i estables pel bestiar.
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