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Lloc/Adreça:
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UTM Nord (Y):

42.006767037121
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08144 - 52
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Carolingi Gòtic Modern Renaixement Contemporani
XIII-XVIII
Bo
La masia fou restaurada l'any 1979 sota la direcció de l'arquitecte
Antoni Sabaté (Pobla de Claramunt).
Inexistent
si, IPA núm. 3471; CC.AA. núm. 11766

Fàcil
Residencial - productiu
Privada
Ref. cad.: 001A00025

Masoveria de Palau de Biure
Pallissa de Palau
Pou-cisterna de Palau de Biure
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Descripció
La masia de Palau és una gran construcció fruit de diferents etapes edificatives; hi destaca la torre de finals
de l'època medieval o del segle XVI, amb obertures gòtic-renaixentistes i espitlleres, coberta a quatre
vessants i amb tres plantes, que avui ocupa la part central de l'edifici i que fa les funcions d'escala de
comunicació vertical a les diferents plantes de la masia. Adossada a la torre de planta quadrada es construí
una gran casa de planta rectangular, orientada a migdia, amb el carener perpendicular a la façana i ràfec
amb quatre filades de teules girades i rajols plans. L'excel·lent restauració efectuada l'any 1979 va afectar a
tot el conjunt de la masia destacant els espais més nobles situats a la primera planta: la sala, amb una gran
xemeneia, que conserva el paviment original de cairons de 20x20 cm i que ocupa una gran part del cos
central de la masia, i les habitacions i alcoves que flanquegen la sala. El segon pis de la masia fou adaptat
com a habitatge.

Observacions:
Dins el projecte "Evolució del poblament a la plana central del Berguedà des de l'època baix-imperial
fins l'alta Edat Mitjana" l'any 1997 es va dur a terme una prospecció davant de les expectatives
arqueològiques que ofereix el topònim del mas. El resultat de la prospecció fou la recollida de
fragments de ceràmica als camps de conreu que volten el mas, fragments que donen una cronologia de
fundació entorn els segles VII-IX. Es conserven 20 fragments de ceràmica que corresponen a quatre
formes globulars procedents de nivells arqueològics destruïts durant l'excavació d'una bassa a uns 100
metres del mas actual.
Autoria de les imatges: Sara Simon, 2021.

Història
La masia de Palau de Biure és documentada des del segle XII, però les restes de ceràmica del segle VII-IX
confirmen un poblament molt més antic; la primera notícia documental és de l'any 1121. En el capbreu de
Sant Pere de la Portella de l'any 1348 s'esmenta l'existència de dos masos, Palau Sobirà i Palau Jussà,
ambdós a la parròquia d'Olvan, la qual cosa permet identificar-los com la masia i la masoveria actuals. Es
tracta d'una de les gras masies de la parròquia de Santa Maria de la Guardia. L'arxiu familiar conserva
documentació des del segle XIV al XX que ha permès reconstruir el llinatge de la família que, des del segle
XV, ha mantingut la propietat d'hereu a hereu, canviant una sola vegada el cognom de Palau pel de
Cabanes.
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Catalunya. Jaciment I011766. Mas Palau.
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