Cal Tinent
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
40124 pk. 3'8
Alçada:

Berguedà
Al costat del riu Gréixer i al lloc homònim
En una fondalada al costat del riu Gréixer i pont homònim. Ctra B
985

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

42.27937
1.85028
405200
4681435

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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08099-142
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Popular
XVI-XVIII
Dolent
La coberta de la casa s'ha esfondrat i les pallisses i coberts
també. Només queda dempeus la façana principal amb la
seva testera i el cos adossat a l'est amb la teulada encara
sencera i emprada pel bestiar. La teulada de la casa es
mantenia en bon estat fins no fa gaires anys quant en cedí la
biga carenera
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A00100034
Pere Cascante i Torrella
dg., 01/10/2017 - 02:00

Conjunt arquitectònic format per la casa i també els coberts, pallisses i annexos. La casa
està orientada a sud mirant al riu i assentada en uns marges a l'esquerra del riu Gréixer.
Presenta una planta rectangular de planta baixa, primer pis i golfes i amb el carener
perpendicular a la façana principal. A la façana hi ha un predomini del massís respecte el
buit amb tres petites obertures al primer pis en forma de finestra i tres més a la planta
segona, una de les quals és en forma de balconera. Sota teulada hi ha dos petits orificis per
als colomars. L'aparell de la façana és de maçoneria de pedra i tàpia de color rogenc amb
les cantonades de pedra picada. A llevant hi ha afegit un cos format per dos arcs de mig
punt a la planta baixa que suporten les eixides de fusta del primer pis. Aquestes obertures
miren a l'era de la casa, en una posició més elevada al camí i sostinguda per murs de
terrassament. Les altres dues façanes no presenten cap obertura ja que una s'orienta a
nord i l'altre està assentada al terreny natural. L'interior està completament enrunat amb les
bigues caigudes i el sostre esfondrat. Annex i mirant a l'era hi ha un seguit de coberts
formats per grans eixides de fusta, sostingudes per pilars de maçoneria i coberta d'un sol
vessant de teula ceràmica damunt cavalls que descansen als pilars. Aquest cos rectangular
i allargassat dona a una era pavimentada amb cairons ceràmics i també lloses de pedra.
Observacions:
Aquesta casa fins fa poc encara es mantenia en peus i segons algunes fotografies antigues
es va mantenir habitada fins a mitjans del segle XX. L'anomenada casa de de Mira-sol o "de
cal Tinent nou" a la vila de Bagà prové dels familiars d'aquest edifici. A la paret de la façana
s'hi aprecien alguns afegits i sobre alçaments de la coberta. Sembla ser que el cos originari
era una masia rectangular amb aparell de maçoneria que al segle XVIII es va veure
ampliada amb un cos d'eixides descobertes a la banda est.

Història
No en tenim cap testimoni documental d'aquest edifici que s'anomena "Cal tinent" i que surt
esmentat als inventaris de les cases de 1856 a la partida de Gréixer amb el nom de Tinet o
Cortals. Francesc Caballé interpreta que el nom del "tinent" és perquè hi va haver algun tinent en
temps de les carlinades. També esmenta que podria venir de "tinença"(posseir terres).
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