Vilariquer
Montclar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Rasa d'Aubals.

Berguedà
Rasa de Vilarriquer
Camí de Montmajor a Viver, carena entre la Rasa de Vilarriquer i la
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UTM Est (X):
UTM Nord (Y):
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Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani
XIII-XIX
Bo
Inexistent
IPAC 3393
Fàcil
Residencial
Privada
000201600CG95B0001DR
María del Agua Cortés Elía
dt., 21/02/2017 - 01:00

Descripció
Masia de planta rectangular configurada per un cos primigeni i dos afegits a la banda de
migdia, mostrant al menys tres èpoques constructives diferents. És cobert amb teulada a
doble vessant de teula àrab amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a
migdia i que està estructurada en dos nivells diferents, essent un pis més baix el del cos de
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migdia. La casa està situada en un desnivell del terreny i té dos accessos, així com
diferents coberts al voltant. És construïda de paredat comú, amb cantoneres de pedra ben
escairades i poques obertures allindades. Davant la façana principal hi ha un cos afegit que
forma un porxo que tapa la porta principal que és adovellada i al que s'accedeix des de la
façana de ponent a través d'altra porta d'arc i des de migdia també a través d'una porta
d'arc. Un cop a dins es pot veure que la façana actual està afegida a un cos primigeni que
encara conserva altra porta adovellada més antiga i amb dovelles més curtes. El cos
primigeni és de planta, pis i graner sota teulada. A la façana nord hi ha un petit cos adossat
que incorpora l'escala i una cisterna. A la façana de llevant hi ha una escala que condueix
directament a la planta pis. A l'interior destaca l'escala de pedra que porta de la planta al
pis; un espai a la planta baixa a la banda de llevant que era l'antic pastador, conserva la
campana pel foc a terra i la campana i boca del forn, així com la boca superior d'una tina
circular excavada a la roca i que ocupa l'alçada d'un pis soterrani a aquest espai, on s'obre
la boixa i hi havia el celler. Al pis hi ha la capella a la sala amb una imatge Marededéu del
Roser; el foc a terra amb campana rectangular i els escons de fusta amb taula abatible al
voltant d'aquest. Es conserva una llinda d'una finestra exterior del pis que s'obre a llevant,
amb una inscripció i la data 1797.

Història
L'estructura d'aquesta masia mostra una casa antiga, possiblement d'orígens medievals. El
topònim pot fer referència a un antic topònim d'origen romà o medieval. Sembla que durant la
baixa edat mitjana pertanyia a la jurisdicció del baró de Montclar. La notícia documental més
antiga trobada és del 1448, en la convocatòria dels homes del terme pel sindicat remença un
dels convocats era Petrus Vilariquer (Homs, 2005). Al fogatge de 1447 s'esmenta a En Vila,
possiblement referents a aquest mas. També al fogatge de 1553, fet per Pere Serra batlle, que
esmenta entre els 20 caps de casa de Montclar, a Joan Vilariquer. També s'esmenta la casa a la
llista de cases per combregar de 1588 que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), en
Vilariquer. Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856:
Vilariquer, José Plunas.
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