Casa de Dalt
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
Sota la devesa Grossa i camps de Dalt a sobre de Castell.
Emplaçament:
En uns marges a sota de la Devesa gran i el camp de dalt i damunt
de castell. S'hi va per Castell.
Alçada:
1276
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.25712
1.90309
409523
4678907

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-64
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern Popular
XVII-XIX
Dolent
En avançat estat de ruïna i coberta de vegetació. Tan sols en
resten dempeus les parets oest, sud i nord.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A00500040
Pere Cascante i Torrella
dt., 08/08/2017 - 02:00

Descripció
Restes de l'antiga casa de dalt formada per la casa pròpiament dita i els coberts en uns
marges a sota dels camps de Sant Marc o camps de dalt, la devesa grossa i a escassos
metres de castell. Les restes estan erigides aprofitant un desnivell del terreny. Malgrat que
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la construcció estigui en un avançat estat de ruïna i només es conservin les parets oest i
part de la sud es pot endevinar que corresponia amb una construcció de planta rectangular i
de factura simple composta per una planta baixa, un pis i un sota teulada amb coberta a
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a migdia. La porta
d'entrada encara es pot endevinar el seu emplaçament, avui substituït per un gros esvoranc
a la paret. L'aparell és de carreus de pedra, mal treballats i escairats, disposats en filades
aleatòries i irregulars i unides amb argila i calç molt pobre de color rogenc. Ha perdut els
sostres, els forjats interiors i la paret est. Pel que fa als coberts i pallisses en podem
endevinar uns escassos vestigis a la part est amb algunes parets construïdes amb aparell
de maçoneria. Tot el conjunt està en avançat estat de ruïna i cobert de vegetació.
Observacions:
Per les dimensions de les restes, fa pensar que corresponia amb una edificació de mides
més aviat petites i similars a les de Sagarulla, Joanó, caseta de castell i casa de baix. La
tipologia i aparell constructiu ens vinculen aquesta construcció amb una obra del 1700.

Història
La casa de dalts ens apareix esmentades en els documents del segle XVIII com una de les
cases més elevades del nucli de Brocà. A l'inventari de les cases de Brocà del 1856 ens apareix
aquesta casa juntament amb les veïnes de Joanó, caseta de castell, castell, Rotllant, Clarà,
Cercuneda, Cal Vilella, Sobirana... en el full solt de cal Galló la casa de dalt apareix al cuartel
Norte juntament amb Cerconeda, capella de Sant Marc, castell, joanó i caseta de castell i les
cases de la zona de Gavarrós i Gréixer atès que al 1800 Brocà comprenia els nuclis de Gréixer,
Gavarrós i Sant Llorenç (Guardiola). Sembla que va ser abandonada a principi del segle XX i
sempre va anar vinculada amb la veïna de castell.
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Pàgina 2

Pàgina 3

