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RESUM
 
El present projecte tracte de l’estudi, històric, gràfic i de lesions de la masia el Pujol, a Coll de 
Nargó, municipi de la comarca de l’ Alt Urgell, Aquest edifici està compost per planta baixa 
més plantes pis, i era una gran explotació agrícola i ramadera en els seus temps d’esplendor. 
 
L’objectiu del present projecte es realitzar un estudi de la masia partint de la història de la 
mateixa, analitzant el sistema constructiu i avaluant els danys i lesions que pateix la 
construcció.  
 
Aquest treball final de carrera està format per una sèrie d’estudis i documentació gràfica que 
es cita a continuació. 
 
Dades i situació de l’edifici. Es realitza una introducció de l’edifici indican la seva situació i 
entorn dins la finca que ocupa, així com una breu descripció de la masia i del municipi. 
 
Estudi històric: Aquest apartat comença amb la història del municipi i la comarca, per seguir 
amb la història dels castells a Catalunya i del castell de Pujol, i per concloure aquet apartat la 
història de les masies al Pirineu Català i la pròpia història del Pujol. 
 
Estudi constructiu: descriurem la masia amb profunditat, analitzant la funcionalitat de la 
mateixa, les superfícies construïdes i els elements estructurals que la formen. A la segona 
d’aquest capítol s’analitzen els sistemes estructurals i les solucions constructives adoptades 
per entendre el funcionament del conjunt.  
 
Estudi de lesions: es descriuen les lesions que afecten a l’edificació indicant en cada cas 
l’origen de la mateixa. Aquestes es classifiquen segons la seva localització poden ser, interiors 
o exteriors, i depenent de l’element ha que afectin, sigui paraments verticals, horitzontals o 
estructura. 
 
Documentació gràfica: S’ha realitzat un aixecament gràfic de l’edifici en el seu estat actual. En 
els plànols s’indica el sistema constructiu existent i les dimensions de la masia, així com els 
materials d’acabat i les lesions presents a l’actualitat, entre altres coses. 
 
Estudi de materials: per tal d’entendre una mica mes l’edifici  he realitzat el present estudi de 
materials, calcificant-los segons la seva ubicació i funció. 
 
Annex I: per complementar l’estudi de lesions he creat unes fitxes tècniques de lesions, a les 
quals es tracta amb major detall cada lesió. 
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GLOSARI 
 
Spill : Capbreu del comptat de Castellbó, registre de les seves pertinences. 
 
Torre Domicilium: Edificació que tenia les funcions de fortificació i d’habitatge. 
 
Tea: Fusta constituïda per la part interna del pi, aquests pins es talaven a alta muntanya(     
a partir de 800 metres),s’esculpien amb una secció de forma rectangular  i es deixaven 
assecar. 
 
Bauma:  Cova no gaire fonda, formada per l'avançament d'una roca sobre un espai buit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFACI 
 
Per realitzar la primera part del present treball, vaig patir molt, ja que la història no es el meu 
fort, per  vaig dur a terme una gran tasca de recopilació d’informació, la majoria d’aquesta 
informació no la vaig trobar escrita, la vaig obtenir  gracies a la memòria dels padrins del poble. 
Per tal de poder definir la masia, primer com ha castell i després com ha masia. 
 
Tinc que dir que durant l’elaboració  de la resta del treball ha sigut molt interessant i 
entretingut. Per tal de definir els diferents elements constructius que formen l’edifici i realitzar 
els plànols corresponents de l’interior de l’edifici, he realitzat un seguit de croquis i detalls, 
utilitzant com utensilis, distanciòmetre laseri tot tipus de cintes mètriques. Per l’elaboració 
d’aquest apartat vaig realitzar un total de 16 visites a la masia amb una durada mitja de quatre 
hores  per visita. 
 
 

      
 
                                                                  Utensilis 
 
 
Per l’aixecament de l’exterior, a les façanes i els elements externs a l’edifici principal, he 
emprat una estació total amb distanciòmetre, plomada làser i suport electrònic: el programa, 
incorporar permet guardar les dades, les quals vaig referència en un croquis, per després 
realitzar el treball de CAD.  
 
El resultat és un núvol de punts en 3D, situats a les seves coordenades amb format html, que 
es pot obrir directament des d’un programa de CAD, en un format  txt, dels valors dels punts 
de l’aixecament: coordenades, altures i diagonals de cada espai. 
 
 
Per realitzar l’últim apartat del meu treball tinc que agrair profundament la col·laboració que 

hem va aportar el laboratori de materials de l’ EBSEP en especial a la 
professora  Antonia Navarro i al professor Marc Sanabra. Vaig prendre un 
seguit de mostres dels diferents materials, que composen els elements 
que formen la masia, que amb l’ajuda de la Sra. Navarro, vam analitzar 
per tal de determinar l’origen dels materials petris ( morters, revestiment, 
carreus, etc). 
 
Per determinar l’origen de la fusta, vaig recórrer al professor. Joaquín    
Monzón que em va resultar de gran ajuda i l’hi agraeixo molt. 
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INTRODUCCIÓ 

Durant la recerca del tema sobre el qual realitzar el treball final de carrera, no tenia cap idea 
clara, nomes que volia fer una edificació situada al meu municipi (Coll de Nargó) i, que fos una 
construcció singular amb una rellevant importància històrica, per tal de realitzar un estudi 
històric , aixecament gràfic i estudi de lesions. En primer lloc vaig recórrer diverses esglésies, 
e indagar la història de dites edificacions. Em vaig dirigir al professor  Joan Serra  per 
proposar-li  de ser el meu tutor i, va acceptar de bon grat. Després de dos visites amb el 
professor Serra, em va fer re capacitar. Per veure que el tipus de construcció eclesiàstica  no 
seria una gran motivació per mi. 
 
Després  vaig decidir encaminar el meu treball cap a  una masia, però  tenia que ser una 
masia amb un gran valor històric i  arquitectònic.  Vaig començar a consultar diverses 
bibliografies i vaig descobrir la masia del Pujol, que en els seus inicis va ser un castell, tot 
seguit i vaig realitzar una visita. El cert es que  em va captivar nomes acostar-me, els seus 
grans murs de pedra, l’altura dels sostres,  els sistemes constructius dels forjat,  la seva gran 
barrica de vi i el lloc on esta situada. Vaig saber del cert que aquella construcció seria el meu 
projecte final de grau. 
 
La masia el Pujol es una masia aïllada situada al municipi de coll de Nargó als peus de la 
muntanya de Turp.  Edificació de planta rectangular   constituïda de planta baixa mes planta 
primera i golfes , amb una coberta de dos aigües. Als voltants de la masia trobem dos coberts 
i, un pati on se situa el forn i algun petit corralet. 
 
El present projecte  final de carrera té per objecte realitzar un anàlisis de la masia el Pujol  
situada Al Municipi de Coll de Nargó i generar una documentació que servirà de  base per a 
futurs projectes de rehabilitació o canvi d’us. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Castell de Pujol 
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2.- DADES DEL PROJECTE: 
 
Projecte Final de Carrera. 
 

Universitat: Escola Politècnica de Catalunya de Barcelona. UPC 
 
Titulació: Enginyeria d’Edificació  
 
Alumne: David Ponte Trilla 
 
Professors: Joan Serra Santasusagna 
 
Emplaçament: 
 
Dirección: Carretera de Perles Km:1 
Municipi: Coll de Nargó 
Comarca: Alt Urgell 
Es troba a ma dreta de la carretera de Perles al km 1 on s’agafa un trencant que ens porta per 
una pista forestal de uns 800 metres de longitud. Masia aïllada situada dins  el municipi de Coll 
de Nargó a la ribera esquerra  del riu Segre, forma una península dins l’envasament d’Oliana, 
als peus de la muntanya de Turp.  
 
Finca: 
 
Es tracta d’una finca rustica amb una extensió total de 45, 44 Ha, formada per massa forestal i 
camps de regadiu, al Nord i Oest  llinda amb l’envasament d’Oliana, a l’est amb el riu de 
Canelles i al Sud amb la muntanya de Turp. No disposa d’instal·lació elèctrica, aigua potable ni 
clavegueram.   
 
3.- SITUACIÓ I ENTORN: 
 
3.1 .- ENTORN 
   
La masia el pujol es troba ubicada en un petit turo,l’edifici principal és de planta rectangular i 
es ta compost per tres plantes, coberta inclinada de dos aigües, a la nau principal i d’una sola 
aigua,a la seva part més al nord.  
 
 La façana nord   dona  on convergeixen el riu de perles i l’envasament d’Oliana, creant  un 
golf on s’ha format un bosc de clops.    
 
Les façanes sud i est llinden amb un  a un gran bosc de roure propietat de la finca, 
antiguament existien camps de cultiu, que amb el pas del temps han sigut ocupats per els 
roures . 
 
Situat a la cara oest de l’edificació principal trobem: dos grans camps de regadiu que formen 
una península dins l’envasament d’Oliana, el perímetre d’aquesta península el formen tot un 
seguit de roures.  
 

A la façana oest, façana d’accés a l’edifici,  tenim una   era  formada per un mur perimetral de 
pedra, amb una portalada en la seva cara nord, tocant a ala façana de la casa. Al costat mes a 
l’oest de l’era,  tenim dos coberts, un destinat a corral i l’altre a forn. 
 
Adjacent  a la cara sud, trobem un paller  format  per  tres murs i obert per el seu costat oest, 
amb coberta inclinada d’una aigua. 
 
A uns trenta metres de l’edifici principal, a  la cara  oest, trobem dos coberts, un en molt mal 
estat on en prou feines queden dos parets en peu. L’altre es troba en bon estat de 
conservació.  Es tracta d’un cobert de planta rectangular , amb planta baixa,  planta primera i 
coberta inclinada d’una sola aigua. 
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3.2.-  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
La població Coll de Nargó es troba a la comarca de l’Alt Urgell , a la província de Lleida, a la 
zona nord de Catalunya. 
 
 

 
 
Es  localitza a la zona sud de la comarca de l’Alt Urgell, entre els municipis d’ Oliana i Organyà 
. Està situada a uns 30 Km de la capital de comarca la Seu d’ Urgell,  Coll de Nargó es troba a 
una altitud de 600 m per sobre del nivell del mar i ocupa una extensió de 153,56 km². 

 
 

La masia el Pujol es troba situada a les afores de la població  de Coll de Nargó, a la ribera 
esquerra del riu Segre, on aquest convergeix amb el riu de Perles. Per poder arribar-hi  tenim 
que agafar  la carretera de Perles al km 1, a ma dreta trobarem un trencant, després creuarem 
un riu i, seguirem  per una pista forestal d’uns 800 metres de longitud, que ens dura fins a la 
masia.  
  
Respecte a l’emplaçament de l’edificació, esta situada en direcció nord-est. La façana principal 
dona a l’oest  a una era on es troben diversos corrals i el forn. La façana sud dona a un gran 
paller, quedant  un espai de 2 m entre la façana sud i el paller,   per poder accedir a l’era de la 
façana principal. Les façanes nord i est  donen al riu de perles . 
 
 
 
 

 
 

Situació 
 

                         
 
                       Hostal Fonda del Llac                                      Masia el Pujol 
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4.- ESTUDI HISTÒRIC  
 

4.1.- HISTORIA DE L’ALT URGELL I COLL DE NARGÓ 
 
4.1.1.- ALT URGELL 

 
Situació 
 
 L'Alt Urgell es troba a la zona nord-occidental de Catalunya, als Pirineus, concretament a la 
conca del Segre , és constituïda per un sistema de petites valls, riberes formades al llarg i a 
l'ample d'aquest riu i els seus afluents. Li fan de límit les comarques de la Cerdanya, el 
Berguedà i el Solsonès per la banda de llevant, els dos Pallars per ponent, la Noguera per 
migjorn i Andorra per tramuntana. 
 
 El nom de la comarca té el seu origen en la regió d’Urgellet, i la ciutat d'Urgell (antic nom de la 
Seu d'Urgell) on es va formar el Comtat d'Urgell però que amb l'extensió d'aquest cap al sud, 
va subdividir el comtat i es va crear un vescomtat de l'Alt Urgell. 
 
 La situació privilegiada de la Seu d'Urgell, en una de les cruïlles de comunicacions més 
importants del Pirineu català, explica el seu paper històric excepcional i, el del comtat d'Urgell 
com una de les claus de la reconquesta. Les petites planes o riberes obertes al voltant del 
Segre són separades per congosts. 
 
En altitud se succeeixen com a vegetació el carrascar, poc extens, les rouredes seques, el 
bosc de pi roig, que ocupa grans superfícies, i la vegetació subalpina i alpina. Les muntanyes 
desforestades es cobreixen de boixedes i de pasturatges secs. 
 
 
 Història 
 
 Prehistòria i antiguitat 
 
 L'Alt Urgell o Urgellet ocupa només un sector del comtat d'Urgell abans de la seva expansió 
cap a la plana. L'Urgell històric era format per l'Alt Urgell, Andorra, gran part del Solsonès i una 
petita part de la Segarra i la Noguera. 
 
 A l'època neolítica es troben els primers vestigis de poblament a la comarca, agricultors que 
utilitzaven per als seus enterraments els sepulcres de fossa. El fenomen megalític es molt 
present i s'han calculat fins a 66 megàlits al sector del Segre central. 
 
 Es creu que pel gran nombres de noms pre-romans que hi ha en la toponímia local la població 
bascoide fou molt impermeable a la romanització. 
 
  
Inicis del Comtat d'Urgell 
 
 L'escassa romanització també fou un obstacle per a la penetració del cristianisme i per això la 
diòcesi d'Urgell no es formà fins el segle VI. La localització de l'Urgell (Alt Urgell) lluny dels 
centres afectats pels dominis visigòtics i àrab va fer que la diòcesi i el futur Comtat d'Urgell i 

també el de la Cerdanya es poguessin mantenir amb continuïtat i que per petició pròpia dels 
urgellencs passaria a l’obediència dels francs. 
 
 El Comtat d'Urgell es va crear poc abans del 789, després que la ciutat de Girona passés a 
integrar-se al regne dels francs. Probablement el canvi de domini del Comtat d'Urgell i 
Cerdanya es feu d'una forma similar i sense violència, com també l’ invasió sarraïna fins el 
retorn del general Abd al-Malik el 793 de retorn de Girona i Narbona devastar la Cerdanya i 
l'Urgellet, com també la ciutat d'Urgell. 
 
 Borrell I d'Osona fou desposseït el 820 dels comtats d'Urgell i de Cerdanya-Conflent i foren 
donats al comte Asnar I Galí, succeït pel seu fill Galí I Asnar i aquest últim fou foragitat per 
Sunifred I d'Urgell-Cerdanya, investit per Lluís el Piadós el 834. 
 
 El comtat passa a Guifré el Pilós (870-97) i comença la línia hereditària de comtes privatius, al 
deixar el llegat del Comtat d'Urgell separat del de Cerdanya. Es va trencar així el nomenament 
dels comtes per part dels reis francs. La primera dinastia comtal, composta de vuit Ermengols, 
va fer avançar la frontera del comtat fins a Sanaüja i Torà i per bona part del Solsonès al llarg 
del segle X. Poc desprès de l'any 1.000, i al llarg del segle XI es reconqueria Ponts, la vall 
d'Artesa de Segre, Cubells i Camarasa, Agramunt i la serra d'Almenara fins a tocar el Comtat 
d'Osona, que entretant s'havia estès vers Cervera, Tàrrega i Anglesola, que formaran el límit 
de l'Urgell Mitjà i el Baix Urgell, sotmès als comtes urgellesos. També es va ampliar per ponent 
cap a les valls de Meià, Àger i Santa Linya. 
 
 El 1105 es conquereix Balaguer i el comtat canvia de centre polític, dels Pirineus a les planes, 
deixant així l'antic centre de la vall de la Valira i on prengué cada vegada més relleu el paper 
del Bisbe d'Urgell i la casa dels Caboet i els vescomtes de Castellbò. 
 
 
 Plenitud de l'època comtal 
 
 Les disputes entre els Caboet i llurs successors, els vescomtes de Castellbò, amb els bisbes 
d'Urgell per la senyoria d'Andorra, que continuaren fins al segle XIII, quan el vescomtat 
pertanyia ja a la casa comtal de Foix, prepararen de fet la separació de les valls d'Andorra de 
la resta del comtat d'Urgell, separació que esdevingué definitiva a partir de la segona meitat 
del segle XVI. En la divisió del Principat de Catalunya en vegueries, vigent el 1304, l'Alt Urgell 
restà exclòs d'aquestes demarcacions reials; cap al 1365, tanmateix, el territori era unit a la 
vegueria de Cervera. Una vegueria d'Urgell aparegué a la fi de l'edat mitjana, la qual incloïa la 
part de l'antic comtat d'Urgell compresa a la vall del Segre aigua amunt de Rubió d'Agramunt. 
En crear-se més endavant la vegueria d'Agramunt, l'Alt Urgell fou agregat a la vegueria de 
Puigcerdà, que esdevingué després del 1716 corregiment de Puigcerdà. 
 L'edat mitjana és, no obstant això, l'època que ens permet aprofundir en la història d'aquest 
territori, formant part del comtat d'Urgell i essent el centre històric d'aquest. D'entre les figures 
medievals més excel·lents és necessari destacar a Sant Ermengol, bisbe d'Urgell de 1010 fins 
1035, personatge clau en la història de la Seu d'Urgell i les terres de la seva diòcesi. 
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4.1.2.- COLL DE NARGÓ 
 
 

Situació i presentació 
 
El municipi de Coll de Nargó, es troba majoritàriament a la dreta del Segre (només una petita 
part del terme és a l'esquerra del riu), al límit amb la Noguera i el Pallars Jussà.  
 
El municipi limita al N amb els termes de Cabó i d'Organyà, a l'E amb les terres de Fígols i 
Alinyà i un bocí de terres del terme d'Odèn (Solsonès), al S amb Oliana, Peramola i la Baronia 
de Rialb (aquesta darrera, que també termeneja a ponent, és ja de la Noguera), i finalment a 
ponent amb Isona i Abella de la Conca, ambdós del Pallars Jussà.  
 
El terme comprèn, a més del poble de Coll de Nargó, cap de municipi, els pobles de Gavarra, 
Sallent d'Organyà i Montanissell, el llogaret de Valldarques i les caseries i quadres de les 
Masies de Nargó, Aubàs, Pera-rua, els Prats, Galleuda i Carreu, a més d'un nombre important 
de masies esparses arreu del terme, com la de Pujol.  
 
 
La població i l'economia 
 
Tradicionalment i fins a la meitat del segle XX, l'economia era basada en una agricultura de 
secà (cereals i oli). Hi havia hagut dos molins d'oli i un de fariner (el 1519   Molí de la Roqueta i 
el 1860 del Salidés), dit moli de la Roqueta es traslladà quan es construí el pantà d'Oliana. 
Aquest molí havia tingut molta importància a la comarca. L'embassament d'Oliana negà les 
millors terres de conreu del terme, entre d'altres la partida de les Pórques, on totes les cases 
del poble tenien una superfície de terreny  per a conrear-hi hortalisses.  
 
Coll de Nargó havia estat un important centre raier, segurament el principal de la conca global 
del Segre.  
 
 
La història 
 
El terme de Nargó és esmentat el 988 i la vila anomenada Nargó, el 1076. Un parell de 
documents esmenten l'existència d'un lloc dit Palau. El 1016 “in Nargone ad palaco” i el 1089 
“Sancti Clementi Nargoni, in loco ubi dicitur ad Palacio subtus via”. A l'alta edat mitjana 
generalment s'entén per aquest terme, palau, el territori on comtes, vescomtes o altres 
representants de l'autoritat posseïen drets, supervivència de l'antic domini públic del Baix 
Imperi romà (el lloc del Palau és prop del riu de Perles).  
 
Els comtes d'Urgell posseïen drets a Nargó, alguns dels quals, el 1065, foren donats a la 
col·legiata d'Àger. El 1097 consta que els Caboet reberen del comte Ermengol V d'Urgell els 
castells i les viles de la comdoria d'Abella al lloc dit Nargó. D'aleshores ençà els Caboet 
posseïren Nargó i el seu terme. Els comtes d'Urgell, però, conservaren encara alguns drets a 
Nargó, entre els quals diversos delmes que el 1143 Ermengol VI deixà a l'Església d'Urgell. 
Sembla que aquesta també rebé béns al castell de Nargó, i que el domini del dit castell pels 
Caboet i després pels Castellbò no era total, perquè el 1208 és documentat que el vescomte 
Arnau de Castellbò, valedor del comte de Foix, vulnerà els drets de l'Església d'Urgell cobrant 
tributs i rendes a diversos llocs, entre els quals Nargó, on s'apoderà del castell, que, segons 

aquesta font, el comte d'Urgell havia cedit  al bisbe. Pel condomini  de l'any 1278 entre el bisbe 
d'Urgell i el comte de Foix, el prelat renuncià a les reclamacions que havia interposat sobre el 
castell de Nargó. En endavant la senyoria i la jurisdicció del lloc foren íntegrament dels 
vescomtes de Castellbò. Dins el vescomtat, la batllia de Coll de Nargó era integrada al quarter 
d'Organyà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Població Coll de Nargó 
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4.2.- HISTORIA DEL CASTELL DE PUJOL 
 

4.2.1.- HISTORIA I TIPOLOGIA DE CASTELLS 
 
Des dels principis dels temps l’esser humà ha tingut la necessitat de protegir els seus refugis 
contra els atacs dels animals, les forces de la naturalesa i el més important contra els individus 
de la seva mateixa espècie. 
 
El  primer va ser l’home primitiu que utilitzava les coves, els arbres i els llocs amb un accés 
difícil. No és fins al temps dels Ibers, en que a casa nostra es pot començar a parlar de 
fortificacions, l’entrada dels ibers pel Sud, crea un estat d’inseguretat que fa que la població 
abandonin les planúries i, els espais oberts per establir-se en turons i llocs de fàcil defensa, 
que amb la complementació de mitjans artificials formaven les muralles per tal de protegir les 
seves famílies. Al mateix temps també es van produir uns assentaments en forma de colònies 
a les nostres costes, dits assentaments foren realitzats per els colonitzadors grecs i fenicis. És 
un exemple la Neàpolis d’Empúries. 
 
 Fou al segle X en que els territoris catalans es comencen a emplenar de fortificacions. Els 
motius son els següents: 
 
En primer lloc la necessitat de consolidar les pròpies conquistes dels comtes i dels nobles en 
les seves guerres internes , en segon lloc la de desenvolupar  la seva vida en palaus fortificats, 
i en tercer lloc la de crear una solida frontera contra l’Islam. 
 
La planta dels castells va anar evolucionant al llarg del temps, en els seus inicis és construïen 
torres refugi de planta circular. Es creu que al ser de planta circular feia mes fàcil la  seva 
defensa, ja que com adverteix Vitruvio en el seu tractat De Architectura, resisteix molt millor a 
l’impacte dels projectils enemics que els angles i les superfícies rectes. També tenir en compte 
que el volum d’obra per obtenir una mateixa superfície, es inferior en un cos cilíndric que en un 
de rectangular. Per contra la construcció d’una torre rodona, es mes difícil que la d’una 
quadrada i, a mes la vida en una torre circular es notablement mes incomoda que en una 
quadrangular, ja que un espai cilíndric  no genera grans superfícies habitables. 
 
Amb l’objectiu de crear una edificació mes habitable, és va crear el model de torre Domicilium. 
És a dir un model de castell que conserva algun dels elements propis de l’arquitectura militar, 
podent ser habitat de manera continuada. Aquet últim propòsit requeria l’existència de certes 
comoditats absents a les torres refugi. 
 
 Els castells els podríem classificar segons la seva planta tal i com va fer el Sr. Vicente 
Lampare, en:  els de planta regular i de planta irregular en funció de si adopten una traça 
geomètrica, sotmesos a ordre o simetria en la distribució dels diversos cossos constructius.  
Per una altra castells de planta concentrada i de planta dispersa. Depenen de si els diferents 
blocs, que componen el castell es troben adjunts o aïllats  un a l’altre. 
 
 
Quan ens referim al terme castell ens ve al cap una gran edificació amb llargues muralles, 
torres de gran alçada, fossats, ponts llevadissos,etc  . Aquesta descripció no correspon amb el 
que trobem en els nostres territoris, tot i que moltes de les nostres masies continguin la 
paraula castell en la seva denominació, com poden ser el castell de Carreu, el Castell de Vilas, 
etc. El que mes predomina a les nostres contrades, son petites edificacions de planta 

rectangular ubicades en un cap de roca amb difícil accés i molta visibilitat. Per poder divisar els 
seus enemics, a kilòmetres de distancia i preparar la seva defensa. 
 
Es evident  que en el principi de la seva existència,  aquestes construccions tenien la finalitat  
de defensa i, avis en front de possibles atacs enemics. Amb el pas dels anys aquestes 
edificacions van a anar  evolucionant  fins a transformar-se en masies. 
 
Desprès d’aquesta petita reflexió, crec que seria mes adient  classificar aquestes edificacions 
com  casa “forta “o” torre domicilium”. Tal i com seria el cas de la masia de Pujol 
 
Segons recopila l’enciclopèdia de Catalunya Romànica,  nomes a la comarca de l’Alt Urgell, 
podem comptabilitzar un total de 126 edificacions fortificades,  entre: castells, torres, cases 
fortes i recintes murallats.  
 
 

 
                             

Planta castell de Berén 
 
A la imatge anterior a la part seccionada podem observar la planta del castell. El castell de 
Berén  data del segle VIII, és de planta rectangular, amb un sol accés, un gruix de murs de 1,4 
m i de dimensions en planta 13 m x 9m. La porta d’entrada composta per un arc de mig punt, 
es troba orientada al sud. A una de les façanes trobem una obertura que sembla ser una 
espitllera.  
 
L’antic castell ha estat molt modificada en època moderna, incorporant la seva estructura a la 
d’una casa que li fou superposada. 
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4.2.2.- HISTORIA DEL “CASTELL DE PUJOL “ 
 
 
La documentació consultada no ha aclarit els orígens del Castell de Pujol . Es possible que el 
nom el ‘’Pujol’’ sigui relativament modern i sigui donat per la situació que ocupa. Si que es 
troba documentada la Roqueta ,i per  la seva descripció i ubicació podríem creure la hipòtesi,   
de que el Pujol i la Roqueta, es tractes de la mateixa edificació. Tal i com indica  l’enciclopèdia 
Catalunya Romànica. 
 
L’edificació es pot datar del segle XI, possiblement era d’un cavaller que dominava la vall i  
depenia dels Caboet.  El ‘’Spill manifest de totes les coses del vescomdat de Castellbò ’’  cita 
que, “ a l'esquerra del Segre diu que hi havia la Roqueta, torre i casa situada en un cap de roca, que feia gran fortalesa. Era 
posseïda, per manament de la reina vescomtessa, per Pere de la Roqueta, el qual, en cas de guerra o de sometent, des de la torre 

havia d'avisar els homes del castell de Nargó, de la vila d’ Organyà i del castell de Canelles. Sembla que el dit lloc fortificat 

havia de ser prop del Palau, sota el tossal del Balinyó”.  
  
Degut a la poca informació de la que disposem sobre l’origen del Castell, ens limitarem a 
concordar si les descripcions  que ens indica el ‘’Spill’’  corresponen amb  l’antiga casa forta de 
la Roqueta . També analitzarem tots els elements  que ens puguin indicar sistemes de defensa 
o protecció, els diferents tipus de sistemes constructius, per determinar les diferents èpoques 
en que es va construir l’edificació, així com analitzar la planta i el terreny. 
 
En primer lloc em referiré a la situació, la masia esta  ubicada al cap d’un turo, que sobresurt 
on convergeixen  el riu de Canelles i el riu Segre, aquest mateix punt es un pas natural per 
excel·lència per poder anar de les planes de l’ Urgell a les terres altes de la seu d Urgell, la 
Cerdanya i Les Valls d’Andorra. Es troba en el naixement de tres valls la de Nargó, la d’Alinya i 
la de Cabó.   Dedueixo que els factors d’estar situada en un  lloc  de difícil accés i el fet de 
poder divisar els seus enemics a kilòmetres de distancia, fan  que sigui idònia per a la seva 
defensa. 
 

 
 

Vista Aérea el Pujol 

 
 
 
El ‘’Spill’’  ens dona la situació de la roqueta, dient-nos que esta situat a l’esquerra del riu 
Segre i, que dit lloc es sota el tossal del Balinyo.  Aquesta definició escau totalment amb 
l’actual  ubicació de la Roqueta tal i com podem veure a  la imatge següent: 
 
 
 
 
 

 
 

Referència “Spill” 
 
 
 
 
 
Sentit  riu Segre                                    Tossal del Balinyó                                 La Roqueta 
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El ‘’Spill’’ també ens indica que la Roqueta” era posseïda  per manament de la reina 
vescomtessa, per Pere de la Roqueta, el qual, en cas de guerra o de sometent, des de la torre 
havia d'avisar els homes del castell de Nargó, de la vila d’ Organyà i del castell de Canelles”. 
 
En l’ imatge  següent podem observar  com per l’ ubicació que ocupa la masia el pujo. Podria 
ser que mitjançant senyals de fum o altres sistemes,  els ocupants del castell poguessin alertar 
de possibles perills al castells de Canelles, al castell de Nargó i la vila d’Organya. 
 
 
 
 

 
 

Vistes:  Castell de Nargó - Castell de Canelles - Vila d’ Organyà 
                                         
 
 
 
 
La Roqueta                  Castell de Nargó         Castell de Canelles           Vila d’ Organyà 
 
 
 
 
                                    Vista 1                              Vista 2                          Vista 3 
 
 
 
 

Les següents imatges estan realitzades des de les finestres del castell. A la Vista 1,  presa des 
de la façana oest, podem observar el poble de Coll de Nargó, on antigament i havia el castell 
de Nargó. Des la façana est,  veiem el poble de canelles enfilat en una serra, lloc on se situava 
l’antic castell de Canelles, aquesta imatge correspon a la Vista 2.  Tant la vista 1 com la vista 2 
tenen camp de visió directa sobre els respectius castells.  Aquest no es el cas de la vista 3, 
realitzada des de la façana est, entre el castell de Pujol i la vila d’Organya,  s’interposa un petit 
turo que tapa la vista directa. No obstant  es possible que les alertes es poguessin divisar 
correctament des de la vila d’Organya , si tenim en compte que es realitzaven amb senyals de 
fum i la poca alçada del turo que s’interposa entre el Pujol i la vila d’Organya.   
 
 
 
 

       
 
                         Vista1: Castell de Nargó                                   Vista 2: Castell de Canelles 
 
 
 
 

 
 

 Vista 3: Vila d’ Organyà 
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El castell de Pujol es una edificació de planta rectangular, tres plantes d’alçada,  que durant el 
transcurs del temps a sofert diverses modificacions. Consta que l’any  1600 va ser 
transformada en casa de pagès . Tot seguit analitzarem els diferents sistemes  constructius, 
per tal de poder fer-nos una idea de quin aspecte podia tenir el Pujol. 
 
Començarem per analitzar el mur perimetral, que és tracta d’un mur de pedra natural i morter 
argilós. La secció del mur és variable, a  la primera  planta te un gruix de 1.5 m a la segona i 
tercera planta te un gruix de 0.7 m. Aquesta diferencia de gruix, en els paraments ens podria 
indicar l’alçada que tenien els murs de l’antic castell, que seria de 3  o 4 m d’alçada. On 
convergeixen les  façanes nord i est,  podem veure com les espitlleres son presents en la 
segona planta,  cosa que ens podria indicar la presencia d' una torre.  Si ens fixem en  la 
disposició dels carreus,  veurem que just on canvia el gruix del mur es pot observar com la 
col·locació i forma dels carreus, es  totalment diferent . 
 
També per la forma de col·locar  i treballar els carreus, podem creure que els accessos al 
castell no son els actuals. En l’actualitat nomes tenim una porta d’entrada, tot i que crec que en 
el passat el castell tenia dos accessos, els dos per la cara oest, que van ser tapiats quan el 
castell fou canviat a masia. Si ens fixem en la imatge següent,  veurem que la porta d’entrada 
es realitzada amb pedra tosca, presa amb algun tipus de morter de calç, en canvi  les portes 
tapiades, son realitzades amb pedra calcaria i, preses amb fang, de la mateixa manera que les 
espitlleres.   
 

                                         
 
       Antiga porta                                      Antic portal                          Porta entrada actual 
 
 
En aquesta edificació, les evidencies mes destacables, de que en un passat va ser una 
fortalesa, son les seves espitlleres.  A  la roqueta i, trobem un total de quatre  espitlleres, dos a 
la cara oest, una a la cara sud i una a la cara est. Les tres tenen unes dimensions i 
característiques semblants. Es possible que en un passat, l’edifici disposes de mes espitlleres i 
que amb les modificacions realitzades en el passat,  fossin tapiades. Puc afirmar, que en la 
cara oest, tenim una espitllera tapiada, va ser anul·lada per poder fixar una biga del forjat. 
 
 
 
 
 

             
 
 
      Vista interior espitllera sud                                      vista interior espitllera est 1 
 
 

            
 
 
      Vista interior espitllera est 2                                     Vista exterior  espitllera est 1 
 
 

               
 
        Vista exterior  espitllera est  2                               Vista exterior  espitllera oest 
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També tenim uns altres orificis que foraden el mur, més petits  que les espitlleres, de forma 
rectangular  i dimensions 20 cm x 10 cm . La majoria formen un angle de 90º, amb la línea de 
façana, però en les cantonades, trobem orificis que formen angles de 52 º, amb la línea de 
façana. Es troben distribuïts per tot el perímetre de la façana, en dos cotes diferents. 
Crec que aquets orificis, eren per poder visualitzar l’exterior i també per donar llum a l’interior 
del recinte. 

       
 
         Vista interior  obertures oest                          Vista interior obertures est 
 

 
 

Vista interior obertura sud 

        
                
                   Vista exterior obertures oest                   Vista exterior obertura sud  
 
 
 
Com podem observar a la imatge següent: Les obertures estan ubicades de tal forma que, 
podien vigilar els 360 º de l’edifici, d’aquesta manera podien divisar els seus enemics i 
preparar-se, per rebutjar els seus atacs. Com ja he dit anteriorment, en les cantonades de 
l’edifici, les obertures no formen un angle recte amb la línea de façana, crec que aquest fet es 
debut,  a que l’orientació   de l’obertura venia determinada per un punt, o pas concret que 
volien vigilar. 
 
 
 
 

 
 

 
Planta castell: Ubicació espitlleres i obertures 
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El “Spill” també cita l’existència d’una torre, ho fa de tal manera:  “ a l'esquerra del Segre diu 
que hi havia la Roqueta, torre i casa situada en un cap de roca, que feia gran fortalesa. Era 
posseïda, per manament de la reina vescomtessa, per Pere de la Roqueta, el qual, en cas de 
guerra o de sometent, des de la torre havia d'avisar els homes del castell de Nargó, de la vila 
d’ Organyà i del castell de Canelles. Sembla que el dit lloc fortificat havia de ser prop del 
Palau, sota el tossal del Balinyó”. Es difícil de determinar si es refereix a torre i casa en un sol 
conjunt, o si en canvi,  es tractava de dos edificacions separades. La segona opció es poc 
probable, ja que no tenim cap resta de dita torre als voltants de l’edificació principal i, tenint en 
compte, que la seva funció era prevenir  al Castell de Nargó,al Castell de Canelles i a la vila 
d’Organya, en cas de possibles atacs d’enemics. Per sentit comú, l’ ubicació mes adient, seria 
en el punt mes elevat, per tal de poder tenir el màxim de vistes possibles, lloc on es troba 
l’edificació principal. 
 
Tenim dos indicis que ens indiquen que podria ser possible, que la torre i la casa formessin un 
sol conjunt.  El primer es un mur perpendicular a la façana est, amb unes dimensions de 4,57 
m de llarg i 1,5 m  de gruix ( el mateix que el mur principal), amb una alçada que va des dels 
fonaments fins a la coberta. En cas de ser certa aquesta suposició, la torre tindria unes 
dimensions en planta de 4.5 m x  3,7 m, estaria constituïda per quatre parets. La de mes al est 
va ser enderrocada i els  seus materials, aprofitats per a fer el canvi d’us a masia. ( Veure 
imatge de la dreta) 
 
El segon indici que ens podria indicar que la torre i la casa formaven un sol conjunt , es que en 
la façana est,  just en el segment de paret on hem situat la torre. Els petits orificis que  
travessen el parament, es repeteixen fins arribar a la cota de la coberta, no com en la resta de 
paraments, en que l’alçada màxima on podem trobar aquest orificis, es com a màxim  a la cota 
dels 3,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obertures torre i delimitació alçada  castell façana est 

 
 

 
 

Delimitació alçada  castell  façana sud i oest 
 

 

 
 

        Murs existents torre                         Mur enderrocat  torre 
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Desprès d’analitzar els diferents trets que  caracteritzen el castell,  puc arribar  a les següents 
conclusions :  que es tractava d’una fortificació formada per una sola nau de forma rectangular, 
amb dos accessos,  un de dimensions mes reduïdes per al  pas de les persones i l’altre per al 
pas dels animals. Que tenia una alçada de murs de 3.5 m i un gruix de 1.5 m, disposa dels 
seus propis mitjans de defensa, amb les espitlleres. La torre de dimensions en planta 6,62m x 
6,14 m, i  amb una alçada de 9,5 m.    
 

 
Façana oest  

 

 
Façana sud 

 
 
 
 
 

 
 

Façana est 

 
 

Façana nord 
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4.3.- HISTORIA DE LA MASIA EL PUJOL 
 

4.3.1.- HISTORIA I TIPOLOGIA DE MASIES 
 
El mas és una  explotació agrària integrada per la casa , que pot rebre el nom de masia i per 
les terres de conreu, boscos, pastures i erms que en formen part. El mas és d’una evolució 
històrica que recull multitud d’herències d’un passat agrícola i ramader , però també d’unes 
institucions i d’una pagesia. 
     
       Els masos a l‘època  medieval. 
 
El mot “mansus” apareix des del segle X en documents de diversos comptats catalans , als 
Pirineus, però també a la plana i al litoral. En els sues inicis els masos estaven formats de 
simples cases de pagès en les quals vivia una sola família. A les terres del Pirineu el mas esta 
constituït tant per la casa, com per les seves pertinences: terres, vinyes i, en alguns casos , 
drets d’us sobre boscos i garrigues. Als altres comptats, almenys abans de mitjans del segle  
XI, aquesta circumstancia és molt més ocasional. 
 
Ja en el segle XI els masos corresponen a veritables explotacions econòmiques en les quals 
l’agricultura es combina amb l’activitat  ramadera. 
 
Des del segle XI, i especialment en els segles XII i XIII, els masos es multipliquen sobre el 
territori, sobretot amb la creació de explotacions a partir de les existents.   
 
Els masos abans de la pesta negra. 
 
A la primera meitat del segle XIV, els masos son descrits amb precisió en la documentació. 
Eren, i havien de ser cases habitables. Al seu interior regnava una extrema modèstia: dels 
inventaris de béns mobles , només es dedueix l’existència d’una area de magatzem, una altra 
de dormitori i una ultima de cuina i menjador , i encara els estables , que molt sovint estaven 
inclosos dins la casa. 
 
Els dos trets diferencials amb les altres cases de pagès, son els següents: 
En primer lloc que es trobaven sovint aïllats en mig de les terres de conreu. El segon  és que 
els masos eren el centre d’unes explotacions agràries , constituïdes per parcel·les situades a 
tocar la casa dels masos i dedicades a una aprofitament mes intensiu de la terra – els closos, 
farraginals, i les quintanes-,i també per les terres  de cereals i vinyes que es trobaven , enmig 
de les peces dels masos veïns. I encara, els habitants disposaven de drets d’us sobres els 
boscos , on dur a pasturar seus ramats i on agafar llenya i altres recursos, i sobre les aigües 
per a la possessió, entre uns quants masos , de diversos molins hidràulics. 
 
En el segle XIV existeixen unes veritables xarxes de masos constituïdes a l’interior de diverses 
parròquies. Xarxes que ja existien i que els senyor va adaptar a les necessitats de gestió i 
control. 
L’evolució en els temps posteriors va ser molt diferent. Per una banda, apareixen nous tipus 
d’explotacions, més reduïdes : les bordes i les cabanes, les masoveries- separades d’un mas 
original envers el qual mantenien vincles de dependència. Per l’altra  les celleres, les viles 
rurals i les ciutats van experimentar un creixement importantissim de la població i de la 
superfície urbanitzada partir de mitjans segle XII. 
 

Durant els segles XIII i XIV els habitants dels masos tenien molta més capacitat econòmica 
que la resta de la població rural. 
 
Els masos desprès de la pesta negra: els masos rònecs 
 
Durant el transcurs dels segles  XIV i XV es van produir un seguit de catàstrofes i desgràcies:  
sequeres , fams , pestes(1348, 1362-1363, 1371, 1381, 1410, 1429, etc.) terratrèmols, 
plagues, etc. El pitjor de tot va venir de la pesta negra (1348). Aquesta pesta sembla que va 
afectar casi dos terços de la població. Molts masos van quedar abandonats , i van donar 
origen als masos rònecs  , alguns per la mort del seus propietaris i d’altres  perquè els seus 
tinents els van abandonar per ocupar-ne de millors. 
Els senyors per altra banda, al veure disminuïdes la població i les rendes , van reaccionar i van 
pressionar els pagesos. 
 
Els masos i la servitud als segles XIV i XV 
 
Al segle XIV I XV  no hi ha cap dubte que el lligam entre el mas i la família que el posseeix és 
indissoluble. El mas transmet la servitud als pagesos que hi viuen. Els pagesos en un mas 
servil són homes propis d’un senyor, és a dir, remences. Qualsevol persona que entrava en un 
mas que tenia la condició de propi, immediatament també s’hi convertia. Els fills del mas 
esdevenien també propis. Però el sistema d’herència imperat, a la institució de l’hereu, no feia 
possible l’estada de tots els descendents del mas. Els cabalers que abandonaven el mas per 
entrar a un altre havien de redimir-se. Si no ho feien mantenien l’adscripció al mas i mantenien 
també els seus drets de successió. 
 
Entre 1486 i 1460, els propietaris dels masos, senyors útils i propietaris en la documentació, 
consoliden els drets derivats del domini útil enfront dels drets exigits pels senyors directes. 
Aquest fet els permet reafirmar la seva posició social i econòmica de preeminència en el 
conjunt de la pagesia. El resultat serà que a mitjans del segle XVII molts masos s’hauran 
envellit i engrandit, moment que coincideix amb la consolidació del tipus de model 
arquitectònic de masia que ha perdurat fins ara. 
 
Els masos i el dinamisme agrari del segle XVIII 
 
El creixement agrari del segle XVIII va ser controlat per els propietaris sense variar les 
clàusules  habituals del contractes de masoveria fixades en el segle XVII. El contracte 
consistia en la cessió del mas per un període de cinc anys , en els quals el masover havia de 
fer residencia continua en el ma, i havia de conrear la terra <<a ús i costum de bon pagès>> 
això volia dir segons les formes tradicionals, i en pagament havia de cedir  una part de la 
collita. 
 
L’era dels hisendats (1800-1870) 
 
A causa de les guerres i els canvis politics de final del segle XVIII  i començaments del segle 
XIX, molts propietaris de masos, especialment els mes rics, que ja havien esdevingut 
rendistes, es van traslladar definitivament a les ciutats i van acabar per configurar les elits 
locals d’alguns nuclis urbans, controlant-ne sovint el poder politic.  
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La crisi del sistema del mas 
 
Els canvis que van produir-se  des de final del segle XIX en la propietat de les terres agrícoles 
van donar lloc a un avenç de la propietat pagesa, amb un augment de l’explotació directa . 
l’avenç de la propietat pagesa es produí, bàsicament, a traves del mercat i mitjançant 
operacions de compravenda. 
Als anys seixanta i setanta, el desinterès creixent del propietari pel control de la producció 
agrària revela en el fons una crisi profunda del sector, que acabaria significant una pèrdua 
irreparable dels actius de la població agrària.   A partir dels anys seixanta, l’inici de la 
mecanització i el conjunt de canvis que han estat qualificats de <<revolució verda>> van anar 
acompanyats d’un èxode rural massiu que va significar l’abandonament progressiu  o definitiu 
de moltes terres i, també, de molts masos.   
 
Les masies la Catalunya Vella, convertides en cases de segona residència, restaurants, 
residencies habilitades per al turisme rural , s’han independitzat de les terres de conreu que 
tradicionalment els havien estat associades i que constituïen la seva raó de ser. 
 
L’evolució  del mas 
 
En els inicis del mas ,des del punt de vista constructiu, hem d’imaginar la part construïda 
d’aquestes unitats com una edificació molt elemental, bastida pels mateixos pagesos, 
recolzada al llarg d’un marge  o aprofitant la protecció d’una bauma. Eren construccions en 
planta baixa aixecades amb pedra seca, amb una coberta d’un sol pendent feta amb brancatge 
i terra o lloses de pedra i amb un mínim de dues peces: la destinada les persones i la dels 
animals. 
 
El pròxim pas de l’evolució del mas es va produir a  partir dels segles XI i XIII, va ser definit per 
Danés com d’estructura clàssica simple,  aquest tipus de construcció cristal·litzarà al segle 
XVI, i perdurarà els segles següents. 
 
Es tracta del mas torre , unes construccions exemptes  de planta quadrada o lleugerament 
rectangular construïdes a base de parets gruixudes formades per carreus més o menys ben 
tallats , fixats amb morter de calç , cosa que permetia una alçada considerable i una 
superposició de dos o mes pisos. 
 
Segons Manuel Riu i Riu, aquesta definició apareix al segle XII i adopta el sistema i la forma 
constructiva de les torres de defensa de l’època, però amb dimensions superiors en planta , de 
tal manera que permetia viure-hi i també tenir una condició protectora.  
Aquestes edificacions eren realitzades per professionals de la construcció, amb la planta 
baixa, amb l’accés únic , es destinava la bestiar, i el pis o pisos superiors, a la residencia de la 
família i al rebost o magatzem., pisos comunicats interiorment mitjançant una escala, el primer 
dels quals invariablement era el lloc de la cuina. 
 
El tercer pas en l’evolució del mas és el mas de dos cossos, més ampli, amb parets exteriors 
menys gruixudes  però amb murs portants a totes les plantes, és a dir de dues crugies  o 
tramades. 
 
A finals del segle XIV o al segle XV apareix la presencia d’un espai singular, que s’anomenarà 
la sala i que serà el que diferenciarà l’arquitectura de la masia de qualsevol altra de similars 

circumstancies històriques,era un espai simbòlic, per celebrar esdeveniments socials(boda, 
bateig, etc).  
 
 
 

 
                                                                    Mas de dos cossos  
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4.3.2.- HISTORIA DEL PUJOL COM A MASIA 
 

Per a l’elaboració d’aquest apartat del meu projecte final de grau, he 
tingut que realitzar una gran tasca de recopilació d’informació . Molt 
poca  d’aquesta l’he trobat en documents, així que he hagut de recórrer 
als avis del poble, per tal de poder realitzar una hipòtesi, de com estava 
distribuïda la masia, i també del seu funcionament com ha explotació 
agrícola  i ramadera. 
El senyor Josep Sabartes  Perella,  a la imatge de l’esquerra, va viure a 
la masia durant cinc anys, en el període que compren entre els anys 
1961-1966 . Ell  i la seva família, composta per cinc membres, els seus 
pares i dos germans, estaven a la masia en condició de masovers, 
podien viure a la masia a canvi de tenir-ne cura. Com ha medi de 

subsistència, tenien un petit ramat d’ovelles i una dotzena de vaques, els quals podien 
alimentar gracies a la finca que els proporcionava pastures i conreus. Segons el propi senyor 
Sabartes, els ingresso que generava l’explotació de la masia, no eren suficient com per 
mantenir la família, és per aquest motiu que el senyor Josep, va tenir que anar a treballar com 
a jornaler, per tal de complementar els ingressos familiars. Desprès de subsistir durant cinc 
anys, i de no veure complertes les promeses, per part del propietari de la finca, de posar aigua 
i llum. Van decidir abandonar la masia i anar a viure a la vila de Coll de Nargó. Aquesta família 
va ser l’ultima en habitar aquesta propietat.  
La masia el pujol compta amb una finca de 45 ha, les quals es troben 
repartides entre, camps de pastures, camps de regadiu, vinyes i boscos, també 
posseïa un moli. Per fer-nos una idea de la magnitud que tenia la masia, en les 
seus anys d’esplendor nomes ens cal fixar-nos en la gran “Bixell”  de vi 
(recipient on es confinar el vi) que trobem a la planta soterrani. Aquesta barrica 
amb unes dimensions de 3,5 m d’alçada i 2,5 m de diàmetre, podia 
emmagatzemar un total de  19600 litres. Amb la construcció de l’envasament 
d’Oliana moltes terres de regadiu que posseïa la masia  i també el seu moli 
van ser anegats.    
 
Evolució constructiva de la masia. 
 
Per tal de poder determinar, les diferents reformes, que es van anar produint a la masia al llarg 
de la seva historia,  he tingut que analitzar els diferents sistemes constructius, dimensions dels 
elements, identificar juntes on es pot conèixer que els paraments van ser realitzats en èpoques 
diferents. 
Com ja em identificat anteriorment en els seus inicis l’edifici de projecte era un castell o casa 
forta, am la següent planta: 
 

 
Planta Castell 

Segons la bibliografia consultada el castell va sofrir un canvi d’us a masia, aquest canvi es va 
produir al segle  XVI i va ser el mes significatiu de la seva historia, es tracta de per mitja de 
murs situat a l’eix de la nau, un en el sentit longitudinal  i l’altre en el sentit  tranversal, formar 
una estructura, i així aixecar fins a tres plantes. 
 
 

              
                   Planta masia S.XVI                                              Secció masia S. XVI 
 
 
 

 
                                                                      
                                                           Coberta masia S.XVII 
 
L’ultima modificació que es va realitzar a la masia, va ser conseqüència de l’augment de la 
producció tant ramadera com agrícola, la solució va ser, per una part,   augmentar l’espai 
destinat a emmagatzemar els productes provinents del camp, la forma va ser creant un 
soterrani i dos plantes més a la zona del magatzem. Per una altra banda també es va 
augmentar la superfície destinada a cort, es va construir un paller de dos plantes amb la planta 
baixa destinada a cort, i tres coberts mes amb les funcions de corrals i un de forn. Aquestes 
construccions estan ubicades als voltants de l’edifici principal.  
                                                                                                                                                                              

                 
           Secció estat actual 
                                                                                                             Components masia 
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Funcionament de la masia  
 
 
 

Com ja he comentat anteriorment la  masia el pujol 
estava composta per cinc elements, com  ha centre tenim 
l’edifici principal, als voltants : el forn, un petit corral 
(segurament per gallines i conills),a la cara sud de l’edifici 
principal, formant  una era trobem una construcció  amb  
planta baixa destinada a cort i una planta primera, amb la 
funció de paller, amb accés directe per alimentar els 
animals. Més distanciats de l’habitatge trobem un petit 
cobert (per guardar estris per treballar el camp), i una 
edificació amb dimensions considerables, consta de tres 
plantes, la planta baixa destinada a corral i les superiors 
a magatzem o altres usos.  

Per la Superfície dels estables i l’extensió de la finca que ocupa la masia, podríem determinar 
el  volum que tenia l’explotació ramadera i el número de persones que l’habitaven, estant 
aquest sobre els 50 cap de boví i 300 caps d’oví,i entre 10 i 15 persones. La finca  posseïa 
multitud de camps, de regadiu (fruits, farratges,hortalisses), de cereals, solanes escarpades  
on tenien estrets bancals per cultivar,  vinya, olivers, ametllers, i d’altres. No tinc cap dubte de 
que aquesta masia tenia que ser molt important a la zona.  

 
 
 
Al soterrani s’hi ubiquen les barriques tant de vi com d’oli, 
entre d’altres productes provinents del camp. A la planta 
baixa a la sala d’entrada, trobem ubicada una premsa per 
fer el vi, dos corts per els animals, i un magatzem amb 
accés directe a l’exterior. 
 

Planta Baixa 
La planta primera estava destinada a habitatge, hi 
accedim per l’escala, ens dona la  benvinguda una gran 
sala amb la taula i una pica, una segona estança que 
també compte una pica, una tercera amb la zona del foc 
estança amb bancs i el foc a nivell del paviment, cinc 
dormitoris amb unes dimensions considerables i una 
zona de rebost. 
la totalitat de la planta sota coberta estava destinada a 
assecar i emmagatzemar  el grà i altres  productes                           

Planta Primera                                     com cebes, tomates tardanes,pomes,   etc. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Propietaris 
 
 

CABOET 
 

S.XI                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                          PERE DE LA ROQUETA 
 
                                                                        S.XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     GRAU DE FIGOLS                  1940                            BENITO 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              GRAU DE FIGOLS                   
                                                                          1953 
 
 
 
 
 
                                                                       CASETA 
                                                                         1970 
 
 
 
 
                                                                           1980 
                                                             PROPIETARI ACTUAL 
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5. MEMÓRIA  
 

5.1. - MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

5.1.1.- ACCÉS A L’EDIFICACIÒ 
 
Per accedir a la masia des de la població de Coll de Nargó tenim que agafar la carretera 
C- 14  en direcció la Seu d’Urgell  aproximadament a 1,5 Km trobarem el trencant del Pont 
d’Espia, seguirem aquest  trencant  en direcció Alinya  per la carretera L-401 fins al km 1 on a 
ma dreta agafarem una pista forestal (per aquesta pista sols si pot circular amb un vehicle 
4x4).  
 
 

 
 
 
 
 
Coll de Nargó             C-14               Pont  d’Espia                   L-401                Trencant Pujol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprès de deixar l’asfalt i recorreguts uns 50 metres, tenim que creuar un riu, immediatament 
desprès  de creuar el riu, trobem una tanca en forma de cadena sostinguda  per dos perfils  
metàl·lics   encastats al terra. Continuarem per la pista forestal durant uns 800 metres ,fins 
arribar a la cara nord de la masia, on deixarem el vehicle    i , caminarem fins a la façana oest 
que es la principal, trobarem una gran portalada per on accedirem a una era  i a continuació  la 
porta principal, per poder entrar a l’edifici principal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trencant Pujol                                  Pista forestal                                 El Pujol 
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5.1.2.-  DESCRIPCIÓ DE LA MASIA 
 
El “Castell de Pujol” és una gran masia de quatre  plantes,el castell  data del segle XI  i consta 
que fou reconvertida en masia en l’any 1600. 
 
El conjunt de la masia esta compost  per  cinc elements: l’edifici principal, un paller amb era, 
un corral i un forn. Entre aquests elements formen una era situada en front l’edifici principal.  
També a la façana oest a uns 30 m trobem dos coberts mes, un en molt mal estat de 
conservació i l’altre en bones condicions. 
 

 
 

Elements que composen la masia 
 
 
Edifici principal               Era                Forn        Corrals            Paller      Coberts 
 
Com podem observar en l’ imatge anterior  la majoria dels elements que composen la nostra 
masia estan situats al voltant   de l’edificació principal.  Aquesta te una planta rectangular  
composta per dos blocs comunicats entre si.  La  planta baixa estava destinat a cort, hi 
accedim per l’entrada situada a la façana oest. Un cop dins trobem una sala,  a ma dreta una 
porta que ens du a un corral. A ma dreta d’aquest corral a la paret de la façana oest encara 
podem veure la menjadora dels animals, a mà esquerra tenim una altra porta que dona a un 
altre corral. 
 
  A mà esquerra de la sala d’entrada  tenim l’escala de dos trams, en front un mur  en el sentit 
longitudinal  de l’edifici  divideix la planta en dos, té un petit accés que comunica la sala de 
l’entrada amb aquest espai que estava destinat a cort, a la façana també  podem veure la 
menjadora dels animals, En aquesta estància  tenim una porta situada a la part nord que ens 
comunica amb l’altre bloc de l’edifici principal.  
Accedim a la planta primera per l’escala. Aquesta planta era la destinada plenament a 
habitatge. Hi trobem una gran sala amb una aigüera, tres habitacions i en el costat mes al sud 

únicament  tenim  les bigues que  formaven part del forjat. En les façanes oest i sud  tenim dos 
balcons amb força similituds entre si .  
 A la sala principal  agafem l’escala que ens du a les golfes on únicament hi tenim les bigues 
de fusta que sostenien  les llates que formaven el paviment, sembla ser que en aquesta planta 
no existien particions. 
  

 
 
L’altra construcció que composa l´ edifici de projecte, fa la funció  de magatzem dels  fruits, 
cereals, vi i altres productes  que collien debut  a l’activitat agrícola. Des del carrer per la 
façana oest podem accedir directament a  la planta soterrani  on i trobem una gran barrica de 
fusta. En  planta baixa, planta primera i golfes. Nomes hi queden les bigues que sostenien el 
paviment de fusta. 

 
                           Secció longitudinal                                Secció transversal 
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A  l’entrada principal  i trobem una era, és troba delimitada per la seva cara oest per dos 
coberts. Un fa la funció de forn, de planta rectangular i amb el forn adossat per la seva cara 
est. L’altre cobert tenia la funció de corral, té planta irregular i es troba en molt mal estat de 
conservació. 
 

 
 
 
També delimitant amb l’era però en una altra cota inferior,   per el seu costat sud i trobem un 
paller. Consta de tres murs, dos pilars que sostenen el cavalls  i esta obert per la seva cara 
oest on tenim una gran era amb el perímetre format per murs de pedra. La coberta es de dos 
aigües amb bigues de fusta i empostissat amb recobriment de teules ceràmiques. Disposa 
d’un forjat realitzat amb bigues de fusta i tarima també de fusta. 
 
 

 
 
 
Al costat oest a una distancia d’uns 50 m de l’edifici principal estan situats dos coberts. Un 
d’ells amb prou feines és poden reconèixer tres murs que formen el seu perímetre. L’altre 
cobert possiblement es el mes ben conservat de tot el conjunt de la masia, amb planta 
rectangular , per la seva cara est esta incrustat en el terreny, això permet que puguem accedir 
a la planta baixa i a la planta primera des de la cara sud, per accedir a la planta segona o 
farem des de la façana est. 
 

 
 

 
 

  
Sup. Útil (m²) 

 
Sup. Construïda (m²) 
 

 
PLANTA BAIXA 
      
    Distribuïdor   
    Cort 1 
    Cort 2 
    Cort 3 
    Magatzem 
      
                            TOTAL 

 
 
32,80 
21,46 
14,78 
15,30 
37,68 
 
 
99,64 
 

 
 
48,98 
47,83 
28,04 
31’60 
75,48 
 
 
 225,33 
 

 
PLANTA PRIMERA 
 
Sala estar – cuina – menjador 
Habitació 
Resta elements irreconeixibles 
 
               TOTAL 

 
 
 
46,57 
18,94 
101,8 
 
167,31 

 
 
 
29,21 
16,35 
 
 
 
225,9 
 

 
PLANTA GOLFES 

 
172,74 

 
225,9 
 

 
PALLER 

 
49,55 

 
47,2 
 

 
FORN 

 
35,56 
 

 
33,2 
 

 
CORRAL 
 

 
48,51 

 
45,62 

 
COBERT 
 

 
89,25 

 
85,05 
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5.2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

5.2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

5.2.1.1.- ESTRUCTURA VERTICAL 
 
L’estructura vertical actual en planta baixa esta formada per murs continus de carreus de  
pedra calcaria segurament la pedra provenia de la mateixa roca on esta sustentat  l’edifici, les 
façanes amb un gruix de 1,5 m, en l’interior situat a l’eix longitudinal de la nau  també  tenim un 
mur de les mateixes característiques que l’anterior amb un gruix de 0,9 m, perpendicular a 
aquest en el extrem sud tenim un mur de gruix 1,5 m que s’encasta a la façana est. En el sentit 
perpendicular a la façana trobem un mur de gruix 0,9 m que delimita la casa amb el rebost. 
Les obertures en els murs  de façana son realitzades mitjançant  arcs de pedra, en els murs 
interior amb llindes de fusta.  
 
 
 
 

          
 
             Int. Planta baixa                                                         Porta entrada 
 
 
 
En la segona planta els  murs perimetrals  estan realitzats per la seva majoria per murs de 
pedra a dos cares  a excepció d’algun tram  que la  cara exterior es de  murs de pedra i per 
l’interior de tapia, es construïen amb un encofrat de fusta omplert amb argila i pedra  per 
tongades de 10 a 20 cm.  En l’eix longitudinal de la nau s’aixeca un  gran pilar de pedra de 
dimensions 1,5 x 0,5 que arriba  fins a al coberta.  Perpendicular a la façana est  trobem un 
gran mur de pedra de gruix 0,8 m que també arriba fins a la coberta .  De la mateixa manera 
que en la planta baixa la casa i el rebost estan separats per un mur continu de pedra natural. 
Les obertures en aquesta planta estan realitzades per llindes de fusta en cap cas per arcs de 
pedra. 
 
 
 
 

   
               

Int. Planta primera 
 
Aquesta reducció en els murs de façana crec que es degut  per  la diferencia de temps en que 
van ser construïts ja que la planta primera és anterior al segle XI i la resta posterior al segle 
XV, això ens indicaria que en el segle XV tenien mes coneixements i entenien que en la planta 
inferior  els elements verticals devien suportar  mes pes que en la planta superior , per aixo es 
necessita un gruix de mur  major en planta baixa  i es va reduint  a mesura que es guanya 
altura. Aquesta reducció de gruix dels murs afecta a l’espai interior de la masia, sen menor la 
superfície disponible en planta baixa i major en les plantes superiors. 
 
En la part mes al nord al rebost trobem un soterrani  els murs d’aquest estan constituïts per la 
mateixa roca que sosté l’edificació. 
 

 
              Mur de tapia                           Mur pedra calcaria  
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5.2.1.2.- ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Fonaments 
 
Com ja he mencionat anteriorment,  la masia el Pujol esta ubicada sobre un 
cap de  roca.  Aquesta mateixa roca fa la funció de fonamentació, els murs 
varien la seva profunditat  per poder descansar  directament  damunt  del sol  
rocós (Tal com podem observar  a la imatge de la dreta). 
 
 
 
Forjats 
 
Sens dubte els forjats son l’element que mes m’ha fascinat de l’edificació, a la masia 
predominen com estructura horitzontal els forjats realitzats amb fusta y lloses de pedra. En 
l’actualitat nomes queda una petita superfície a la zona de l’aigüera on es pot admirar el forjat 
en la seva plenitud, la resta han sigut víctimes de l’espoli per part de terceres persones aliens 
a la propietat. Els elements espoliats han sigut les lloses que formen  l’acabat del paviment, 
per  al meu pare tenen un valor incalculable al tractar-se de lloses de pissarra que amb el pas 
del temps i a causa de la fricció exercida per els ocupants de la masia fan que  les lloses 
estiguin total ment llises i polides. També  han sigut espoliades totes les fustes que sostenien 
les lloses, quedant nomes les bigues que sostenien la resta d’elements. 
 
Els forjats de la masia estan constituïts per quatre  tipus de solucions constructives diferents, el 
que predomina és  el tipus 1. Constituït de bigues de fusta encastades en els paraments 
verticals de pedra i de tapia. Les bigues solen ser de secció variable i la distancia entre elles, 
de 70 cm aproximadament. En sentit perpendicular a les bigues sobre d’aquestes  és 
col·loquen taulons de fusta de 20 cm d’ample i 5 cm de gruix, aquestes dimensions son 
orientatives ja que solen variar en molts casos. És  situen a tocar una de l’altra formant una 
superfície continua la que servirà  de base de suport per a l’acabat superficial. Aquest acabat 
superficial esta format per una capa d’argila sobre la qual  se situen les lloses de pissarra, les 
juntes entre les lloses es rejunten amb el mateix material argilós, aquest  tipus de forjat te un 
canto total de 40 cm aproximadament.   
 

 
 

Forjat tipus 1 

   
 

Forjat tipus 1 
 
 
El segon tipus de forjat  que conté l’edificació és el que mes m’ha fascinat com a tècnic. És 
tracta de dos petits trams de forjat situats en el forjat de planta primera,.Aquest  forjat esta 
constituït per un total de 11  bigues de “tea” ( cor de pí) de secció variable col·locades una a 
tocar de l’altra, com que les bigues no son totalment lineals, les petites obertures existents 
entre aquestes són tapades amb lloses. Un cop tenien una superfície relativament continua 
aplicaven una capa de rocs i argila de 35 cm de gruix , un cop aquesta capa estava 
consolidada es col·locaven  les lloses  que formaria l’acabat superficial del paviment i es 
rejuntaven amb argila. Aquest tipus de forjat te un canto variable de  80 cm a 1 m.  
 
 

 
 

                          
Forjat tipus 2 
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Es tercer tipus de forjat el trobem en la totalitat de la planta de les golfes.  Com en la resta de 
forjats els elements resistents son bigues de fusta separades entre si uns 60 cm 
aproximadament. Entre biga i biga es col·locava  un revolto.  Aquest era  realitzat in situ, amb 
un encofrat entre bigues reomplert amb una pasta formada per: argila, calç i restes de material 
ceràmic.  Tant per la part superior com la inferior, estan revestides amb una capa de guix que 
constituirà el revestiment d’acabat. 
 

 
 

Forjat tipus 3 
 
 
El quart tipus de forjat és el mes senzill, com en la resta de tipus de forjats els elements 
resistents son bigues de fusta de pi, separades entre si 1,50 cm aproximadament . Sobre 
d’aquestes bigues, es fixen unes fustes  també de pi que formaran la superfície d’acabat del 
forjat, aquestes fustes tenen una longitud variable, en funció de la separació entre bigues, un 
gruix de 5 cm i, una amplada variable entre 15 cm i 25 cm. Aquest forjat el trobem situat en el 
forjat del soterrani. 
 

 
 

Forjat tipus 4 
 
 
 

El primer tipus de forjats predominen a la masia,  els trobem en casi  la totalitat del forjat de 
planta primera .  En planta primera aquest tipus de forjats van encastat en els murs perimetrals 
i també en el mur longitudinal situat en l’eix tranversal de la nau, en els punts on tenim 
accessos les bigues estan sostingudes  per jàsseres de fusta. En els forjats de planta segona 
les bigues  van encastades  en els murs perimetrals. En canvi en l’eix transversal de la nau 
van sobre bigues de fusta que van de pilar a pilar i del pilar als murs perimetrals. 
 
En el segon  les bigues estan encastades en el mur  de la façana sud per un dels seus 
extrems i per l’altre sostingudes  per una biga que fa la funció de jàssera, aquesta va 
encastada el la façana est  per un dels seus extrems i per l’altre en un dels pilars interiors.  
 
 
 

 
 
Planta baixa                                        Planta primera                                  Planta golfes 
 
                                                                                                                                                                              
 
 

Forjat tipus 1             Forjat tipus 2             Forjat tipus 3                Forjat tipus 4 
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5.2.1.3.- ESTRUCTURA INCLINADA 
 
En forma d’estructura inclinada tenim la coberta i l’escala. 
 
La coberta   
 
En primer lloc val a dir que la coberta és l’únic element  que ha estat rehabilitat i, ho van fer en 
la seva totalitat fa 25  anys. Tot i aquesta intervenció la coberta torna a estar en un estat 
deplorable, per diferents causes que analitzaré en l’apartat estudi de lesions.  
  
La coberta de l’edifici principal és una coberta de dos aigües a la casa i d’una sola aigua al 
graner. La coberta de la casa te el carener paral·lel a la façana principal. Els faldons tenen una 
inclinació del 30%, en el faldó est trobem una finestra que sobresurt de la coberta formant tres 
inclinacions en forma de faldó.  La coberta del graner  és d’una sola aigua amb pendent en 
sentit a la façana nord, les bigues inclinades van encastades en els paraments de la façana 
nord i en el parament que separa la vivenda del graner. Les dues cobertes estan realitzades 
de forma similar, les dos disposen d’un ràfec de 80 cm de longitud i no disposen de cap 
sistema per evacuar  l’aigua de pluja, tampoc d’aïllament tèrmic. 
 
L’estructura de la coberta de dos aigües esta constituïda per bigues  inclinades de fusta de pi 
situades en sentit perpendicular a les façanes est i oest, aquestes van encastades en els 
paraments de façana est i oest en un dels seus extrems i per l’altre extrem descansen sobre 
els cavalls situats en  l’eix tranversal de la nau, els cavalls van encastats de pilar a pilar  i dels 
pilars a façana, per tal de reduir la llum perpendicular als cavalls trobem unes bigues que van 
dels cavalls a les façanes, perpendicular de biga a biga en l’eix  longitudinal de cada faldó una 
altra biga on descansen els cabirons, reduint  la llum a la meitat. 
 
Sobre les bigues inclinades trobem uns plafons de DM  que formen la superfície continua on 
se situarà un impermeabilitzant asfàltic “onduline sota teula” i sobre d’aquest un recobriment 
amb teula àrab ceràmica rebuda  amb morter de ciment porland.      
 

 
Estructura horitzontal coberta 

 
 
 

 
 

Estructura finestra coberta 
 
 
 
 

 
 

 
Estructura coberta 
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Escala 
 
L’escala interior és l’única connexió existent entre les tres plantes, a cada planta trobem petites 
variacions que fan que el mateix element  vertical sigui diferent en cada tram.  
 
La primera part  de l’escala és la que connecta el vestíbul amb el distribuïdor de la planta pis i 
esta composta per dos trams. El primer tram esta compost per  12 graons mes el descans, les 
dimensions dels graons varien considerablement, la petjada varia entre 28 cm i 32 cm, la 
contrapetjada entre 18 cm i 23 cm, amb un ample de pas de 1,3 m. El descans de forma 
rectangular esta constituït per dos graons en forma de triangle amb unes dimensions de 1,25 x 
1,25 m. El segon tram esta format per  tres graons de dimensions similars als anteriors l’ample 
d’aquest tram serà de 1,2 m. 
 
La segona part de l’escala és la que va des del distribuïdor de planta primera fins al 
distribuïdor de planta segona . També esta formada per dos trams, el primer tram amb 5 
graons  mes el descans, els graons varien en les seves dimensions amb una gran similitud 
amb el tram de planta baixa,amb un pas de 80 cm, el descans te unes dimensions  de 0.8 x 
1,34 m. El segon tram i últim esta format  per sis graons de mides similars als anterior , amb un 
ample de pas de 1,34 m. 
 

           
 
           Escala planta baixa                                              Escala planta primera 
 
Tots els trams d’escala tenen el sistema constructius i acabats de les mateixes 
característiques. El peu de l’escala esta constituït per un bloc rígid de carreus de pedra que 
forma els primers nou graons, des de el peu surt una volta molt imperfecta realitzada amb 
carreus de pedra  que s’encasta en el mur que separa la  vivenda del graner, a partir d’aquest 
punt el sistema estructural es similar per tots els trams, la llosa del forjar d’escala esta 
constituïda per bigues de fusta   situades de forma longitudinal inclinades, es troben una en 
l’eix i una en cada extrem  l’espai existent entre aquestes es reomplirà amb argila i rocs amb el 
seu previ encofrat amb fusta. Sobre de la llosa és formen els graons amb pedra  la petjada i la 
contrapetjada on convergeixen les dues tenim un manperlan  de fusta. 
 

 
 
 

 
 
 

Secció escala 
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5.2.2.- TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
Els tancaments estan formats per la mateixa estructura vertical, realitzada amb murs de 
carreus de pedra calcaria presos amb argila .En planta baixa i planta segona no trobem cap 
tipus de revestiment si en la planta primera. 
 
Antigament no existien els materials que tenim avui en dia, per aquest motiu és realitzaven els 
murs del mateix material en tota la seva secció. Les necessitats tèrmiques  o acústiques és 
resolien donant-li gruix al mur, per aquest motiu les edificacions tenen murs tan gruixuts. Al 
donar-li  mes gruix al mur, aquest  te mes inèrcia evitant així les transmissions de temperatura i 
soroll de l’exterior a l’interior. Actualment disposem de materials per solucionar aquest 
problema, disminuir el gruix del mur i així guanyar espai en l’interior de les estàncies. 
 
Les divisòries en planta baixa son formades per els mateixos murs estructurals a excepció de 
dos envans realitzats amb carreus de pedra calcària, presa amb  morter de calç , aquests 
envans tenen un gruix de 20 cm. 
 
 

 
 
 
A la planta primera trobem unes divisòries força curioses. Estan constituïdes per una 
estructura vertical realitzada amb llistons de fusta en forma de muntants , encastats  a les 
bigues del forjat. En sentis perpendicular de muntant a muntant, trobem uns petits llistons. Que 
tenen la funció de sostenir un morter constituït a base de: d’argila, calç i restes de runa ( 
teules, pedra, etc.). amb aquest morter crearem una superfície continua sobre la qual 
aplicarem un revestiment continuo de  guix. 
 

                       
   

Els detalls següent corresponents als tàbics  que compartimenten la primera planta. Tal i com 
podem observar en la majoria dels casos els muntants van encastats a les bigues del forjat, no 
obstant tenim un cas en particular on van crear una estructura horitzontal amb l’únic objectiu 
de poder fixar els envans. 

 
 
                           Secció  longitudinal envà                                        Secció transversal envà 
 
 

 
 

Secció horitzontal envà 
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  5.2.3.- REVESTIMENTS.  
 
Els revestiments son diferents segons el lloc i l’estància on seran aplicats, depenent del 
parament a revestir el material tindrà  unes característiques o unes altres. A continuació es fa 
una classificació dels revestiments actuals que tenim en l’edificació diferenciant  els 
revestiments verticals dels horitzontals. 
 

5.2.3.1.- Revestiments verticals 
 
Nomes trobem revestiments en la planta primera, en aquesta planta la totalitat dels seus 
elements verticals tan els  murs estructurals com el tàbic estan revestits. En la resta d’estances 
els murs no tenen cap tipus de revestiments i podem veure els carreus que formen el murs. 
En els revestiments  verticals tenim un únic tipus de revestiment  realitzat a base de guix, amb 
un gruix que varia segons el tipus de parament a revestir. 
 

              
 
Revestiments sobre murs de pedra calcaria       Revestiments sobre murs de tapis 
 
 
 
                           

 
 

Revestiments envans 
 

  5.2.3.2.- Revestiments horitzontals 
 
L’estat  actual de la planta baixa( cobert per un metre de fem) no ens permet determinar quins 
elements formaven el paviment segurament devia ser de lloses col·locades directament sobre 
el terra o potser simplement el paviment era de terra al estar aquestes estàncies destinades a 
corts. En l’únic put on podem afirmar que el paviment estava constituït de lloses col·locades 
directament sobre el terra, és en la zona d’abatiment de les portes. Aquí l’absència de fem 
deixa observar les lloses que formen el paviment en planta baixa 
 

 
Paviment porta entrada 

 
 En la resta de plantes els paviments estan constituïts per lloses preses amb argila i rejuntades 
amb el mateix material, aquest tipus de paviment nomes el podem admirar en la zona del 
distribuïdor en planta primera. La resta ha sigut víctima de l’espoli   sofert en aquesta mas 
 

 
Paviment planta primera 

 
En els sostres no tenim cap tipus de revestiment, com a excepció a la zona de l’habitació 
principal  trobem un revestiment amb guix entre les bigues que sostenen el forjat superior.  
 

 
Revestiment sostre 
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6 .- ESTUDI DE LESIONS 
 

6.1.- IDENTIFICACIÓ I ANÀLISIS DE LESIONS 
 

6.1.1.-LESIONS EN L’EXTERIOR  
 
Les lesions que trobem a  la part exteriors de la masia   son les que afecten a la part externa 
de l’edifici, constituïda per els murs de façana i la coberta. En els murs verticals la majoria de 
lesions afecten al material d’acabat  sense deteriorar l’estabilitat estructural en canvi en la 
coberta és on tenim la gran problemàtica, ja que els  elements que formen l’ impermeabilització 
i els elements que la sostenen  estan greument deteriorats. A continuació identificarem les   
lesions existents actualment en l’exterior fent una diferenciació entre les lesions de façana i les 
lesions de coberta. 
 
Lesions en façana 
 
Fissures i esquerdes: 
 

 
A  la totalitat de les façanes trobem multitud 
d’esquerdes i fissures. Les dimensions i 
ubicació de cada una d’aquestes patologies 
varien segons el seu estat de degradació. 
 
La majoria d’aquestes lesions son en sentit 
vertical,  amb una amplitud  que s’incrementa 
en funció que ens acostem a la cota de la 
coberta. En alguns casos concrets aquestes 
lesions tenen un gruix que seccionen els 
murs de façana en la seva totalitat.  
 
Les causes d’aquestes lesions poden ser 
diverses. El sentit vertical lleugerament                                                                

inclinat de les esquerdes ens indica que la causa que podria originar aquestes  lesions, son els 
assentaments  que durant el pas del temps a sofert la nostra edificació. No podem oblidar que 
aquesta disposa de fonaments naturals formats per les pròpies roques del sol, que en produir-
se un moviment del subsòl serà transmès als elements estructurals de la construcció. 
   
També podria ser motiu d’originar aquest tipus de lesions, el fet que el mal estat de la coberta 
fa que en molts casos l’aigua que recull aquesta, sigui dipositada directament sobre els 
paraments verticals de façana. Aquesta aigua discorre per la façana fins arribar al sol produint 
un efecte de rentat de les juntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desgast per l’acció dels agents meteorològics:     
 

 
  Aquest tipus de lesió  la trobem representada en les quatre 
façanes, el pas dels anys i l’acció dels elements atmosfèrics fan que 
els materials es desgastin  . 
El grau de deteriorament es similar en tres de les façanes, en la 
façana sud es on trobem un major desgast dels materials que 
formen el parament vertical. La causa de la diferencia de 
conservació de les façanes podria ser  ocasionada per la seva 
orientació, ja que la façana sud  en major manera es veu exposada 
als forts corrents d’aire  que remunten la vall que compte 
l’envasament  d’Oliana ( conegut a la zona com ha vent de broma). 
En aquest cas podríem dir que el nivell de degradació és 
relativament baix, tenint en compte el gran  espessor dels murs no 
afecta les seves característiques mecàniques.     

Façana sud 
 
 
Degradació balcons:  
 
 

                                  
                                     
                          Balco façana oest                                         Balco façana sud 
 
La masia el Pujol disposa de dos balcons, un situat a la façana sud i l’altre a la façana oest. Els 
elements, sistemes constructius i estat de conservació, son molt similar entre les dos 
balconades. 
 
L’estructura, paviment, barana i coberta son de fusta. Aquesta es troba  en un estat de 
deteriorament avançat. Com a conseqüència del despreniment de les teules de la coberta del 
balco, es produeixen filtracions que fan que la fusta es podreixi i sigui perillós per risc 
d’ensorrament  pujar al balco . 
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La coberta 
 
En primer lloc comentar que la coberta és l’únic  element que ha estat reconstruït en la seva 
totalitat, aquestes obres van ser dutes a terme fa uns 25 anys aproximadament. 
 
La coberta és el principal desencadenant de lesions en l’edifici, els motius son les filtracions 
que si produeixen. El fet de no poder accedir a la coberta fa que sigui difícil de determinar amb 
claredat el motius per els quals la coberta perd estanquitat. 
 
Si ens fixem en els voltants de l’edificació principal podem observar multitud de teules que han 
caigut de la coberta, també  podem  veure  en els ràfecs com les teules i el material 
impermeabilitzant  sobresurten  exageradament.  Aquests dos indicis ens diuen que el 
problema que tenim en aquesta coberta, és que tant les teules com el material 
impermeabilitzant llisquen  per els faldons de la coberta fins desprendre’s totalment. 
 
La causa més evident que podria causar el despreniment del materials de la coberta seria la 
mala execució en realitzar aquesta, ja que no es va fixar suficientment  els materials d’acabat  
a la base. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
                        Ràfec façana oest                                                       Ràfec façana sud 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

6.1.2.-LESIONS EN L’INTERIOR  
 
En  l’interior de l’edificació trobem tot tipus de lesions. Moltes causades per patologies i d’altres 
son fruit de l’espoli  que a sofert aquesta masia, en aquest apartat ens limitarem a definir 
únicament aquelles lesions que poden suposar una amenaça per  l’estabilitat del conjunt. 
  
Lesions en paraments verticals 
 
Fissures i esquerdes: 
 
En els paraments verticals interiors de la masia es localitzen fissures i esquerdes en els murs 
de pedra, en els realitzats amb tapia i també als envans. Segons la seva localització  i la seva 
geometria es pot determinar l’origen, aquest  serà diferent en cada cas. 
 
Les esquerdes mes significatives es produeixen en els murs de façana, son esquerdes 
verticals, amb una petita inclinació. Les dimensions son diverses, en alguns casos les 
esquerdes tenen una longitud de fins a 4,5 m, un gruix de 5 cm en la part superior i en alguns 
casos un ample que secciona totalment el mur.    
 
Aquestes lesions en molts dels casos coincideixen amb les de façana, podríem dir que les 
causes seran les mateixes ( assentament dels fonaments). 
 
 

            
 

 Esquerda mur carrega                             Continuació mateixa esquerda 
 
A les imatges anteriors podem observar una esquerda, que recorre en la totalitat de la seva 
alçada  el mur que separa l’habitatge del graner, aquesta te un ample que ocupa la totalitat de 
la secció del mur. 
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Despreniment murs de tapia 
 

 
Una part del mur de la façana oest esta constituït  de tapia per la 
seva part interior. 
 
Les filtracions de coberta fan que l’aigua de pluja corri lliurement 
per els murs interior, aquesta aigua fa un efecte de rentat desfent 
l’argila que aglomera el morter de tapia i paulatinament els murs de 
tapia es van  degradant fins desintegrar-se totalment. 
 
No crec que aquest fet pugui causar el col·lapse de l’edifici, ja que 
per la part exterior dels murs esta realitzat amb carreus de pedra. 
 
 

       Mur de tapia  
 

6.1.3.-LESIONS EN L’ESTRUCTURA HORITZONTAL E INCLINADA 
 
Forjats 
 
Els forjats són l’element que més ha sofert l’espoli per part de tercers, en casi la totalitat dels 
forjats van ser sostretes les lloses que formen l’acabat superficial del paviment . 
Val a dir que en el forjat on encara tenim tots els elements que el componen, l’estat de 
conservació és força acceptable. A la resta de forjats únicament hi trobem les bigues que el 
sostenien, es troben en bon estat de conservació,  a excepció de les bigues que van 
encastades a les parets de tapia. En aquest punt l’efecte rentat que provoca l’aigua de pluja, fa 
que es deteriori la tapia i el corresponent ensorrament de la biga. 
 

         
 
                             Forjat Golfes                                                   Despreniment bigues 
 
Si ens fixem a la imatge anterior  podem observar com s’ha després la biga. Aquest 
despreniment es va produir en el interval de temps compres entre dues de les visites que vaig 
realitzar.  

Coberta 
 
 
De moment les bigues de  l’estructura de la coberta no presenten  danys, en canvi el panells 
de fusta contraxapada que sostenen les teules. Es troben en un estat de deteriorament molt 
avançat. Ja que aquest material al entrar en contacte amb l’aigua sofreix un augment de volum 
i una degradació  total.  
 
  
 
 

           
 
                   Interior coberta                                                   Interior coberta façana oest 
 
 
 
 

 
                  
  Interior coberta façana est 
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7 .- ESTUDI  DE MATERIALS 
 

7.1.- ESTRUCTURA VERTICAL 
 
 
L’estructura vertical la componen els murs perimetrals i dos d’interiors.  Esta  constituïda per 
els següents materials: 
 
Els murs estructurals de dos fulles realitzats amb carreus, a la part exterior trobem carreus de 
la zona. Del tipus pedra sorrenca calcaria de gra fi. 
En la part interior trobem la mateixa pedra calcaria i també pedra negra (l’analitzarem en 
l’apartat 8.2). 
 
 

       
 

Mostra pedra interior                         Mostra pedra interior 
 

 
 

Mostra pedra exterior 
 
 
 
 

 
 
                   Mur exterior                                              Mostra argila 
 
Com ha conglomerant per unir els carreus argila sense cap tipus d’additiu, és el mateix 
material que trobem en el sol on esta ubicat l’edifici. 
En un dels paraments  verticals de planta primera, trobem que el mur esta constituït per 
carreus de pedra en la seva cara exterior i de tapia en al seva interior. Aquesta tapia esta 
composta de:  argila, guix,calç  i quarç.  
 

7.2.- ESTRUCTURA HORITZONTAL       
                 

 
 

Mostra biga forjat                                           Sostre P.B 
 
Bigues de fusta, coníferes sense identificar. Segons els padrins de la zona en aquells temps 
les bigues eren de pí, aquests pins es talaven a alta muntanya( a partir de 800 metres), els hi 
treien la part mes externa del tronc deixant solament el cor del pi. Aquest tipus de fusta rep el 
nom de “Tea”. 
En aquest element també tenim com a material d’unió argila del mateix tipus    
 

7.3.- ESTRUCTURA INCLINADA 
 
La coberta  és l’únic element que ha esta modificat en la seva 
plenitud. La majoria dels components son materials actuals, com: 
plafons de fusta contraxapada (DM), bigues de pi gallec, membrana 
impermeabilitzant de PVC  i teula àrab tradicional. 
Algunes de les bigues existents van ser aprofitades i col·locades de 
nou. Aquestes son del mateix tipus que les dels forjats. 
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7.4.- DIVISÒRIES 
 
 

            
                         
                       Envà    P.1                                          Muntant envà 
 
Com ja he definit anteriorment,  els envans compten amb una estructura de fusta per sostenir-
se. En el sentit horitzontal en forma de biga del forjat i en el sentit vertical uns llistons  encastat 
a les mateixes bigues. Aquests dos elements son de fusta de conífera  sense identificar. 
 
 

 
  

Morter envà 
 
 
                                  Argila                  Guix                             Calç 
 
Com podem apreciar a la imatge anterior aquest morter compta amb tres components 
diferents.  Majoritàriament els que més presencia  tenen son l’argila i el guix, la calç te molt 
poca presencia. 
 
 
 

7.5.- REVESTIMENTS. 
  

7.5.1.- Revestiments verticals  
 
Els revestiments verticals els trobem situats  a la totalitat de la planta primera,  tant en els murs 
de façana com en les particions interiors. Nomes existeix un tipus de revestiment compost per 
els següents materials: capa de morter de ciment revestida amb una fina capa de pintura de 
calç “Blauet” (color blau ultramar). 
 
 
 

             
 
              Superfície revestiment                                                Superfície revestiment                                   
 

 
 

Interior revestiment 
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7.5.2.- Revestiments horitzontals 
 
L’únic revestiment horitzontal que trobem a la totalitat del paviments son les lloses que formen 
l’acabat superficial. Aquestes lloses son de pedra calcaria  negra, amb betes recristal·litzades 
aquestes betes son el seu tret característic més representatiu.  
 
 
 
 

             
 
 
                  Pedra negra superfície                                              Pedra negra interior 
 
 

              
 
 
Pedra negra amb betes recristal·litzades                                    Pedra negra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després d’analitzar detingudament el següent mapa geològic, amb l’ajuda de la professora 
Antonia Navarro del departament de material de l’ EPSEB. Hem arribat a la conclusió que 
aquest tipus de pedra negra no és de la zona, probablement provingui de les zones d’alta 
muntanya com podrien ser les contrades de la Cerdanya o de les valls d’ Andorra.  
Una possible hipòtesi sèrie que el transport del material es realitzes per mitja de rais, tenint en 
compte la gran tradició raiera que  existia antigament a la zona. 
    
 
 

  
 
 

Mapa geològic 
 



Estudi històric- constructiu i de lesions  de la masia el Castell de Pujol ,  municipi de Coll de Nargó                                                                                                                                                          36 
 
 

8.- CONCLU SIONS 
 
Durant l’execució del present treball fi de carrera he pogut posar en practica els coneixements 
adquirits durant el transcurs de la carrera. Al mateix temps, l’estudi realitzat m’ha aportat nous 
coneixements que havans desconeixia. Ha sigut interessant analitzar una edificació construïda 
fa segles i que es conserva a l’actualitat. 
 
Els sistemes constructius adoptats i els materials emprats m’han permès analitzar la forma i 
les solucions constructives, de diferents èpoques, en aquells temps no disposaven dels 
avenços tecnològics que tenim avui en dia, i tot i així,  la construcció que ens ocupa s’ha 
mantingut en peu fins els nostres temps, amb un tipus d’arquitectura totalment funcional i molt 
simple, molt ben executada i amb uns principis basics de la construcció senzills, però eficaços, 
tant que alguns dels seus components s’han mantingut inalterats durant mes de mil anys.  
 
La masia del Pujol es una de les masies de l’Alt Urgell, que es conserva en el seu estat 
original, al qual podem observar els  mètodes que s’utilitzaven per construir durant diferents 
èpoques  en el passat. L’estudi de lesions realitzat sobre  aquesta edificació ens indica que, si 
no es realitza una reparació a la coberta, es molt probable que en un espai de temps no molt 
ampli, aquest edifici esdevingui un munt de runes, ja que  l’acció directa de l’aigua sobre els 
paraments, tant horitzontals, com verticals, provocarà un rentat del morter dels paraments 
verticals, com a conseqüència les bigues del forjat es desencastaran i també es podriran. El fet 
que aquest edifici pugui esdevindré un munt de rocs, fa que la realització d’aquest treball agafi 
un doble sentit, per mi sèrie una pena que un edifici tant magnífic com aquest,  caigués en 
l’oblit sense tenir una documentació gràfica i escrita de les seves principals característiques, 
espero que aquest treball algun dia pugui contribuir a la rehabilitació de la masia el Pujol. 
 
Per finalitzar el projecte final de carrera després d’haver analitzat i entès l’edifici que ens ocupa  
vull fer la següent reflexió: Sobretot em quedo amb el fet de que amb els recursos dels quals 
disposaven a la pròpia  finca i voltants, van ser capaços de construir una edificació de 
dimensions considerables,  que ha perdurat fins els nostres temps, a no ser per les barbaritats 
que s’hi han comes, com confinar un ramat a la totalitat de les seves  plantes, espolí de la 
apreciada pedra negra polida per la fricció exercida per els habitants de la masia, mala 
execució de la coberta, entre d’altres. Jo crec que, en el cas  on els fets anteriorment 
mencionats no s’haguessin produït i aplicant un manteniment bàsicament en coberta, el Pujol 
estaria actualment en plenes condicions com per poder ser habitat, evidentment amb totes les 
modificacions necessàries com per garantir unes condicions optimes d’habitabilitat. 
 
Tenint en compte els temps de crisis que corren, en determinats casos, com poden ser masies 
aïllades o petites edificacions situades a pobles amb gran extensió de terreny, agafant com 
exemple les solucions constructives i materials que empraven en el passat i combinar-les amb 
les actuals podria reduir considerablement el cost de l’execució de l’obra, el fet de comptar 
amb els recursos propis en el cas de la fusta, la pedra, argiles,etc. Reduiria considerablement 
el cost final de l’obra tenint en compte els preus dels materials actualment. També el fet que el 
preu de la mà d’obra sigui menor, afavorirà una construcció mes elaborada i que sigui factible 
treballar els propis materials dels quals  disposa la finca. Una construcció simple,amb identitat i 
funcional, amb els seus elements principals constituïts de materials de la zona. 
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