Cal Galló
Guardiola de Berguedà
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Terradelles a Brocà a 2'5 Km
Alçada:

Berguedà
Al nucli de Brocà damunt de l'església de Sant Martí.
Al nucli de Brocà damunt de l'església de Sant Martí. Pista de
979

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

42.25288
1.8916
408569
4678449

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:

Descripció
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08099-79
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic Popular
XVI-XIX
Bo
Caldria repassar algunes teules i bigues de la coberta.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08098A00500058
Pere Cscante i Torrella
dc., 09/08/2017 - 02:00

Masia situada damunt de l'església de Sant Martí de Brocà, a l costat de la font homònima i
del camí ral a Pla Solà i Sobirana passant per Sant Marc. Es tracta d'un edifici d'estructura
clàssica de tres crugies i compost per una planta baixa, dues plantes pis i unes golfes
cobertes amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal
orientada a migdia formant un petit voladís. En quant a la disposició de les obertures de les
seves façanes hi ha un clar predomini del buit respecte del massís. Així a la façana principal
i en posició axial s'hi obre la porta d'entrada a la part central amb els bastiments de pedra
picada i la llinda amb la data de 1861 i les inicials de J.Y i J.V corresponents a la família
dels Vilella que són els que la van erigir. A banda i banda hi han dues petites obertures. A
les plantes primera i segona, les obertures del pis inferior coincideixen amb dues
balconeres dels diferents pisos amb baranes de forja de barrots trenats i també simples. Cal
destacar que la part que mira a ponent és completament cega. L'aparell és de maçoneria i
està completament revestit per una capa d'enlluït de calç de color terrós que no deixa
entreveure la fàbrica original. La façana de llevant presenta la mateixa disposició
d'obertures que la façana principal amb dues finestres i una balconera a cada pis coronades
per un arc rebaixat de maons col·locats a sardinell. La façana nord i oest també tenen les
obertures ordenades de forma geomètrica donat un aparell i fàbrica unitària. L'interior età
dividit en tres cossos. A la crugia central hi ha el vestíbul i en un costat l'escala que puja a la
planta primera ocupada per la sala i les habitacions amb els paviments de rajola ceràmica
disposades en retícula. La planta segona era ocupada per l'escola i l'Ajuntament de Brocà i
la planta sota teulada pels graners. Es manté en bon estat ja que la casa està habitada.
Adossat a la banda sud-oest hi ha un cos rectangular destinat a pallissa i graner amb dues
fases constructives i realitzat a base de pilars de pedra que sostenen la coberta de fusta
generant grans eixides de fusta. S'utilitza encara ara com a cort i pallisses. El seu aparell és
de maçoneria i filades de pedra mal treballades i escairades i unides amb argamassa de
calç. Presenta un annex afegit amb un aparell molt mal acurat i algunes pedres gravades
amb les dates de 1904 corresponents amb alguna de les reformes.
Observacions:
La casa malgrat presenti una fàbrica constructiva molt unitària, té alguns panys de paret
que són d'una tècnica constructiva ben diferent i que corresponen amb una construcció més
antiga que es coneixia amb el nom de "casa en Vila". Aquesta construcció es conserva
embeguda dins la nova casa de Cal Galló pel seu extrem més occidental amb algunes
obertures, paraments i sostres de fusta. L'origen d'aquesta casa podria ser del segle XVI o
XVII. La casa nova presenta els característics trets neoclàssics amb certes similituds amb el
cos afegit a la part de més a llevant del Palau dels Pinós de Bagà datat del segle XVIII i
també amb el molí de "Cal Corneta" de la ciutat de Berga. Aquest segon exemple
s'assembla en la fisonomia, arquitectura i tècnica constructiva. També data de mitjans del
segle XIX .

Història
La casa apareix en la documentació més tardana de Brocà. Al cadastre de 1756 s'esmenta com
a Casa de vila, mentre que el document de 1856 l'esmenta com a Cal Vilella. Només apareix
amb el nom actual en el full solt trobat a l'arxiu de la planta segona on hi surt referenciada al
"cuartel oeste" juntament amb Serradet, Rotllant, rectoria, Clarà i les cases de Gréixer.
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