Patrimoni Cultural de Vilada / fitxa 4

Cal Climent

Lloc/adreça: nucli urbà, carrer
Teodor Miralles, 11.
Emplaçament: dins del nucli urbà, a
tocar de la carretera que va de
Berga a Borredà.
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: edifici
Ús actual: residencial
Titularitat: privada

Descripció
És un edifici modern eminentment residencial. En general presenta una planta
rectangular, alterada en algunes parts per elements que en sobresurten com la terrassa.
L'edifici consta d'uns baixos i de dues plantes superiors. Els baixos han estat sempre
utilitzats com a garatge de carruatges i, posteriorment, d'altres vehicles. Les dues
plantes superiors sempre han estat destinades a habitatge. L'edifici és de pedra en la
seva totalitat, per bé que algunes parts les façanes són arrebossades. Presenta força
elements decoratius, la major part coetanis a la construcció de la casa, com ho són les
finestres. Hi té un protagonisme especial la terrassa de la façana de migdia, que s'aixeca
damunt d'unes robustes arcades de pedra. És també interessant el jardí que envolta la
casa, adaptat completament a l'esbarjo, i el portal empedrat i l'escalinata que hi donen
accés des de la carretera. Per la banda nord de la casa també pot observar-se una
curiosa construcció, semblant a un gabial zoològic, que en altres èpoques havia servit
per tancar-hi els gossos de caça de la família. A una desena de metres de la casa se'n
hi aixeca una altra i una sèrie de coberts i estables. Aquesta segona casa havia estat la
residència dels mossos i masovers de la propietat i, actualment, continua habitada
durant tot l'any. En general, la casa destaca pel seu caràcter senyorívol.

Història
La casa la va fer aixecar l'empresari Climent Simón Aguilar, que es dedicava bàsicament
a l'explotació forestal. Tanmateix, va ser dissenyada per Teodor Miralles, que també
treballava com a projectista. Miralles va aplicar en aquesta i altres edificacions
l’experiència adquirida en la construcció industrial, però per projectar Cal Climent
s'inspirà en les cases residencials de la Provença, al Sud de França. Climent Simón, a
part de dedicar-se a la tala i contractació forestal, posseïa altres negocis, com una fonda
situada al mig del poble. La casa aixecada al costat de Cal Climent serví com a habitatge
dels mossos i treballadors de l'empresa i, els estables contigus a la casa, per guardarhi les bèsties de bast utilitzades pel ròssec al bosc. La casa i els seus entorns van ser
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un indret de molta activitat, sobretot gràcies a les empreses endegades per Simón. Des
d'aquest lloc la fusta era portada a la Baells, on es carregava al carrilet en direcció a
Barcelona. Hom recorda també la celebració de multitudinàries festes en aquesta casa,
especialment per Sant Antoni. En aquesta diada es convidaven tots els treballadors de
la finca i altres persones a un ofici religiós i als àpats posteriors. La casa ressenyada en
aquesta fitxa era la residència habitual de la família, però després de la mort de Simón
la resta de familiars s'instal·laren bàsicament a Barcelona i Cal Climent esdevingué la
seva segona residència.
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