Llinda finestra de la casa del carrer Padró 11
Talamanca
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Casa del carrer Padró 11, 08279 Talamanca
Casa del carrer Padró 11, 08279 Talamanca

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

41.73704
1.97725
414950
4621086

Classificació
Número de fitxa:
08277-108
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Element arquitectònic
Estil / època:
Modern
Segle:
XVIII
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Ornamental
Titularitat:
Privada
Titular:
Ref. cad.: 53508DG1251S
Fitxes associades:
Llinda balcó de la casa del carrer Padró 11
Autor de la fitxa:
Quim Serdà Manau
Data de registre de la fitxa:
dg., 20/05/2007 - 02:00

Descripció
Llinda monolítica que té gravada la data de 1758 amb una creu al mig. Corona una finestra
reforçada amb carreus rectangulars ben escairats que sobresurten sobre un parament
irregular. L'intradós de la finestra es decora amb un petit rebaix que el recorre
perimetralment. Es troba a l'alçada del primer pis.
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Història
El fort creixement demogràfic experimentat durant el segle XVI, va suposar noves necessitats
d'espai de creixement urbanístic de Talamanca, originalment situat entre l'església i el castell.
Probablement a començaments del segle XVII el nucli primitiu va quedar-se petit, es construeix
el Raval de Talamanca, un grup de cases un xic allunyades del centre del poble. Si observem la
topografia geogràfica del lloc, observem que l'espai més pla i més adequat per edificar cases,
més enllà de la zona de l'església, és la zona de l'actual plaça del Raval. Ens podem imaginar
doncs, la configuració del poble de Talamanca al s. XVII com a dos petits nuclis de cases: un
entre l'església i el castell, i l'altre al raval, units per un camí situat entre un puig i un cingle. El
següent pas fou donat al segle XVIII. El fort creixement demogràfic d'aquest segle, en
consonància amb el creixement econòmic, fa pensar que l'església i el raval no foren suficients
per acollir tota la població. Possiblement fou en aquests moments que el poble s'acabà
d'expandir urbanísticament donant lloc als carrers anomenats Nou i d'en Padró, moment en què
el poble va adquirir la configuració actual. VALDENEBRO (1994:59) Moltes d'aquestes cases
tenen gravat a les llindes o dovelles dels portals la data de la seva construcció, mentre que altres
dates que trobem a les finestres, responen a posteriors modificacions o ampliacions.
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