El Far del Jou
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
S'hi va per la pista de la casa
Alçada:

Berguedà
Al lloc del Jou
Al costat de la capella de Sant salvador damunt els cingles del jou.
1031,6

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

42.19542
1.86361
406175
4672099

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

08099-139
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
XI-XXI
Bo
Reconstruïda i sobrealçada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A01000061

Pere Cascante i Torrella
dg., 15/10/2017 - 02:00

Descripció
Restes d'una antiga torre de defensa o "far" avui reconstruïda en dos pisos. Els germans
Corominas el 1984 en fer l'estudi de la desapareguda casa de "l'hostal del Far" van
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descobrir l'ermita de Sant Salvador i les restes de la torre homònima al seu costat. Ells en
van identificar un parell de filades de pedra més aviat ben treballades i unides amb
argamassa de calç i amb una cara vista. Recentment aquesta construcció ha estat
sobrealçada juntament amb la veïna capella en dues plantes sense respectar massa les
restes originàries.
Observacions:
Descoberta el 1984 pels germans Corominas, va ser reconstruïda, juntament amb la veïna
capella durant la dècada dels noranta de manera que avui dia és molt dificil identificar el
que restava de la fàbrica original

Història
Aquesta torre d'origen alt medieval va ser descoberta pels germans Corominas i Camp el 1984
quan estaven fent un estudi del desaparegut hostal "d'alfar" a la cruïlla amb la carretera de
Malanyeu a la dreta del Llobregat. El topònim d'alfar en aquest antic hostal fortificat derivava de
la torre o far que segons els autors era uns 400 mts més amunt al capdamunt del cingle del Jou i
al costat de les ruïnes de la capella. Segons els autors, aquesta torre era un punt de vigilància
intermedi entre el castell de Guardiola i també el baix Berguedà. Posteriorment i arran del seu
abandonament aquest topònim seria traslladat a la casa "del far" situada a l'encreuament del riu
Malanyeu en un lloc que a més de fer d'hostal, es cobraven tributs i impòsits de barra per estar
situada al costat de l'antic camí ral de Berga a Bagà.
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