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RESUM

L’estudi d’aquest treball es concentra en l’evolució i la 
innovació de la Casa Aranesa des dels seus inicis fins a 
l’actualitat adaptant-se a l’època i a les necessitats i pro-
gressions de l’ésser humà. 

Paraules clau: casa aranesa, borda, habitant, temps, 
paisatge, arquitectura tradicional, arquitectura popular, 
innovació

ABSTRACT

The study of this assignment focuses on the evolution and 
innovation of the Aranese House from its beginnings to 
nowadays adapting to the time and the needs and pro-
gressions of the human being.

Keywords:  aranese house, borda, inhabitant, time, 
landscape, traditional architecture, popular architecture, 
innovation
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INTRODUCCIÓ1.

1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA TEMÀTICA ESCOLLIDA

La motivació per l’elecció de la temàtica d’aquest Treball 
Final de Grau neix a partir del lloc, la Vall d’Aran. Desde 
la meva infància he sentit un afecte personal indescripti-
ble envers el seu paisatge i la seva arquitectura adaptada 
perfectament al seu entorn.
A nivell professional, fa molt de temps que em preocupa 
el futur, opino que s’hauria de mantenir en tot moment 
la seva identitat i per això considero important analitzar i 
estudiar el recorregut de tota l’arquitectura aranesa per 
a poder entendre-la i aconseguir una casa adaptada al 
present mantenint la identitat del lloc i l’estètica d’arqui-

tectura tradicional.
A més a més, la carrera ha despertat el meu interès so-
bre l’arquitectura en concordança amb la persona. És a 
dir, des del meu punt de vista entenc que l’arquitectura 
sempre haurà d’anar lligada a l’ésser humà. L’home és 
qui la construeix, qui l’habita, qui l’observa, qui la pensa, 
qui l’entén, qui la qüestiona i qui la crítica. L’home és qui 
la viu.

1.2. OBJECTIU

Un cop plantejada la motivació que em va decantar per 
aquesta temàtica l’objectiu va sorgir de manera imme-
diata.
L’objectiu d’aquest treball es basa a conèixer amb pro-
funditat la història de la casa aranesa* i el seu progrés 
relacionat amb els costums i les formes de vida que pro-
gressen al seu costat, així com investigar sobre les possi-

bilitats dins del món tant de la rehabilitació i restauració 
com de la nova construcció arribant a trobar un mètode 
que mantingui l’essència de la Vall d’Aran, adaptant-se 
al lloc i al mateix temps, integrada de la millor manera 
al present i a les noves formes de vida de l’ésser humà.
Per tant, demostrar que l’estètica de l’arquitectura tra-
dicional i popular pot funcionar actualment.
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(*) Casa Aranesa no entesa en el sentit tòpic (caseta de muntanya) ni tan sols tipològic 
en sentit estricte, sinó més aviat entesa com la manera  -i configuracions derivades en 
arquitectura- que els habitants de la vall tenen o han hagut d’albergar la seva pròpia vida 
i activitats, de manera aïllada o agrupada.
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1.3. METODOLOGÍA

Pel desenvolupament d’aquest treball he considerat que 
hauria de comptar primerament amb una part d’anàlisi 
teòric seguit d’una part d’anàlisis pràctics de casos d’es-
tudi que s’han dut a terme. D’aquesta manera la part 
teòrica em servirà per entendre l’evolució i el progrés 
d’aquesta tipologia tradicional de la casa aranesa men-
tre que la pràctica servirà per observar i analitzar les in-
tervencions i els criteris de casos concrets de rehabili-
tació i veure si funcionen tant arquitectònicament com 
sociològicament avui dia.

En l’apartat teòric començaré primerament per analitzar 
el lloc, la Vall d’Aran. Analitzaré la seva cultura, la seva 
història i el seu paisatge per a poder entendre la implan-
tació i integració de l’arquitectura aranesa. Seguidament 
dividiré l’arquitectura del lloc en tres èpoques fonamen-
tals, un passat llunyà, on la casa i el comerç anaven de 
la mà, sent una unitat de producció. Seguidament, un 
passat pròxim que arriba de la mà de l’estació d’esquí de 
Baquèira/Beret, a partir d’aquí augmenta el turisme, les 
vies de comunicació i per tant hi ha un augment veloç 
de la construcció i la casa tradicional aranesa passa a un 
segon pla sent una unitat de descans de cap de setmana. 
Finalment, la tendència del present, on es vol recuperar 
la imatge tradicional de la Vall d’Aran en concordança 

amb l’habitant actual que ja no viu del camp sinó que viu 
del teletreball professional o administratiu, del comerç i 
del turisme.

A l’apartat de casos pràctics, realitzaré un estudi de tres 
intervencions recents. La primera serà una rehabilitació 
d’una borda situada en un poble molt petit i tradicional 
de la vall anomenat Arres de Jos, realitzada l’any 2018 
pel despatx WIT Architects. En segon lloc, analitzaré una 
altra rehabilitació, en aquest cas d’una casa aranesa si-
tuada al poble d’Arties, realitzada el 2019 per l’empresa 
constructora Baver 2.000 i el despatx d’arquitectura J.Fi-
lloy Arquitecto SLP, que m’han facilitat els plànols i l’ac-
cés a la casa. L’última intervenció que he cregut essencial 
per desenvolupar el meu treball és una nova construcció 
de tres cases situades al poble d’Arties formant el que 
en aranès seria l’auviatge, el conjunt antigament típic de 
tres cases araneses formant un pati al mig. També elabo-
rat per WIT Architects.

Amb aquesta dualitat de part teòrica i part pràctica es-
pero poder establir un criteri per a tenir en compte en 
les meves futures rehabilitacions, restauracions o noves 
construccions d’aquest tipus d’arquitectura.

6
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MAPA D’OPORTUNITATS

Un cop realitzat l’anàlisis dels diferents nuclis de la Vall 
d’Aran envers les seves rehabilitacions i restauracions 
actuals, i pel contrari, les possibles futures interven-
cions tant de cases araneses tradicionals com de Bor-
des situades dins dels nuclis podem observar com la 
vall queda dividida en dues. La primera, des de Les (Baix 
Aran) fins a Vielha, gairebé tota aquesta àrea està per 
desenvolupar i dur a terme diferents intervencions (ex-

cepte Bossost i Les que el tant per cent serà menor). I la 
segona, des de Vielha fins al poble de Vaquèira1 on està 
situada l’estació d’esquí Baqueira/Beret2.
En aquesta zona el tant per cent de futures interven-
cions serà menor, ja que durant els últims anys ha sigut 
l’àrea on més s’ha intervingut degut a què el Naut Aran 
és on hi ha més moviment turístic a causa de la poca 
distància amb l’estació d’esquí.
(*) Casos d’estudi.

Habitatges restaurats o rehabilitats.

Habitatges i bordes per rehabilitar.

Equipaments i serveis de BaqueiraBeret.

Noves construccions i creixement dels nuclis.

Riu.

Carretera C - 28.

1 Nom del poble del Naut Aran.
2 Nom de la estació d’esquí.

Fig. 01

*Cas d’estudi II

*Cas d’estudi III

*Cas d’estudi I
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LA VALL D’ARAN2.
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PORT DE LA BONAIGUA

BAQUEIRA

BERET

VIELHA

BOSSOST

LES

LES BÒRDES

Túnel de Vielha

França

Pallars

La Vall d’Aran es una comarca del nord de Catalunya si-
tuada al vessant nord dels Pirineus centrals. Com ja sa-
bem, la cadena pirenaica està constituïda per dues ali-
neacions paral·leles. La primera, que arranca des del Cap 
de Creus i la segona, la de Higer. Les dues s’enfronten 
formant una depressió que dóna lloc a La Vall d’Aran.

L’extensió i el límit de territori de l’Aran no ha variat des 
que hi han escrits de l’alta edat mitjana. La regió queda 
dividida en terçons des de llavors. Els terçons són agru-
pacions del municipi per una millora de l’aprofitament 
comunal amb vista als interessos de la ramaderia (font 
principal de riquesa en aquells temps).

Fig. 02 8
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Si comencem des de la cota superior a la inferior, el pri-
mer terçó, anomenat Naut Aran (Alt Aran), partirà des 
del Port de la Bonaigua (2.072 m) fins al poble de Garós 
(1.115 m). El segon terçó, anomenat Vielha i Mig Aran, 
anirà des del poble inferior de Garós, Casarilh, fins al po-
ble de Pont d’Arròs (841 m), passant per Vielha que marca 
el centre de la Vall d’Aran, situat al peu del Montcorbison 
i on apareix l’encreuament de les carreteres més impor-
tants d’aquesta vall. Per acabar, l’últim terçó, el Baix Aran, 
parteix des de Vilamós (1.255 m) fins a Caneján (906 m), 
l’últim poble tocant a França.
Aquests tres terçons estan constituïts actualment per 
un total de 33 pobles agrupats en 9 municipis. Aquests 
pobles se situen a la part més baixa de les valls buscant 
el màxim assolament possible intentant evitar sempre 
l’orientació nord.

La Vall d’Aran està situada gairebé tota a la vessant Atlàn-
tica o francesa dels Pirineus orientada d’est a oest. És per 
això que presenta un clima fred i humit amb hiverns llargs 
de molta neu.
Presenta també, un paisatge icònic i característic que gai-
rebé tothom podria identificar en una il·lustració, forma 
part d’un paisatge que transmet pau i tranquil·litat. Està 
rodejada de muntanyes que arriben als 3.000 metres d’al-
titud i disposa d’una topografia de formes suaus a causa 
dels períodes glacials amb una gran quantitat de pastu-
res en les cotes més pròximes al poble (camps de dall). 
A mesura que anem pujant la muntanya ens trobem una 
vegetació de pi negre i avet, matollar i a la part superior 
la vegetació quedarà substituïda per roques i 200 llacs.

Aquesta pau transmesa a través del paisatge arriba a una 
quarantena de pobles que, alineats al llarg del riu Garona 
contraresten les muntanyes mostrant unes teulades de 
pissarra que van apareixent i desapareixent entre pastu-
res i pins, entre ermites, capitells i bordes aportant una 
dosi elevada d’encant a la Vall d’Aran. Mostrant-se com 
el refugi perfecte per escapar de la vida de ciutat, plena 
de soroll i trànsit.

La cultura aranesa presenta una gran quantitat de tra-
dicions inacabables d’esglésies històriques, balls, festes, 
encara presents avui dia, que fa que els habitants mos-
trin un fort sentiment envers la seva identitat mantenint 
també la llengua occitana (l’aranès) com a parla principal 
a més a més del castellà i català com a segones llengues 
utilitzades entre habitants.

Fig. 03 
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Entenem com a casa tot aquell espai el qual la seva prin-
cipal funció és oferir refugi protegint les persones de les 
inclemències climàtiques i altres amenaces.
Des dels inicis de la Vall d’Aran la casa ha servit com a 
principal protecció de les grans tempestes de neu i les 
baixes temperatures durant l’hivern. A més a més, la 
casa aranesa és un clar exemple del que significa arqui-
tectura popular. L’ésser humà no solament ha d’abellir 
en ella la necessitat d’habitació sinó que també ha de 
satisfer els restants de la vida familiar, social i espiritual. 
Durant els anys, aquesta casa s’ha anat modificant per 

tal d’incorporar-se i adaptar-se a l’evolució de les ne-
cessitats de l’ésser humà al llarg de la seva història i per 
tant, aquest serà el principal factor explicatiu de la seva 
arquitectura a part de la diversitat climàtica i el medi fí-
sic. El més rellevant per aquest treball serà l’anàlisi de 
com els humans utilitzen i organitzen l’espai fent-lo ha-
bitable i productiu, viu i canviant.

Seguidament, analitzaré la casa dividint-la en tres èpo-
ques claus.

LA CASA
Diferents etàpes de l’habitatge en 

relació amb l’habitant de la Vall d’Aran.

3.

HABITATGE                +                HABITANT
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XVIII

XXI

PASSAT LLU
N

YÀ
PASSAT PRÒ

XIM

XIX

XX

PASSAT PRÒ
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XVIII

XIX

XX

XXI

PASSAT PROPER

PASSAT LLUNYÀ

TENDÈNCIA DEL PRESENT

Fig. 04
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3.1. PASSAT LLUNYÀ
SEGLE XVIII - SEGLE XIX

3.1.1. HABITANT

Durant el segle XIX fins els anys vint del segle vinent l’eco-
nomia aranesa es basava principalment en l’autoconsum. 
Cada nucli familiar es dedicava a extreure el màxim be-
nefici de les seves pròpies terres i del seu bestiar. Tan-
mateix, com que la producció agrícola era molt limitada 
a la Vall d’Aran dagut al clima, al relleu i a la morfologia i 
qualitat del sòl, la societat també havia d’articular-se amb 
el consum exterior per tal de poder sobreviure.
L’habitant aranés, per tant, era una figura agro-ramadera 
que dedicava la seva vida a la ramaderia per tal de man-
tenir en peu la seva família. Cada membre familiar tenía 
una funció dins de l’habitatge. 

La primera casa aranesa és el reflex d’aquesta societat 
mostrant la seva distribució amb diferents espais de di-
verses funcions per abastir la producció familiar. La casa 
funcionava com una unitat de producció.

3.1.2. ARQUITECTURA I USOS

Tal com s’ha mencionat anteriorment, la Vall d’Aran està 
formada per petits nuclis connectats entre si per “eth ca-
min reiau”, un camí paral·lel al riu Garona que recórrer 
tot el llarg de la vall travessant tots els pobles pel mig 
marcant l’excés i la marxa de cada un.
Aquests nuclis de població situats a les vessants de les 
muntanyes, principalment a la vessant sud eren petites 
agrupacions de cases típiques araneses com el resultat 
d’una societat tradicional agro-ramadera. Pocs cops tro-
bàvem una casa aïllada (únicament les bordes pel bestiar 
i l’emmagatzematge de menjar), els habitatges es cons-
truïen en tres tipus d’agrupacions. La primera, anome-
nada Coto o Auviatge, es tractava de normalment tres 
establiments, la casa, la borda i el corral o una galeria 
col·locats entorn un pati. La segona, tenia lloc quan la 
casa i la borda estaven separades, eren dos “nuclis in-
dependents”. I per últim, la tercera, que es tractava de 
l’agrupació de la borda i l’habitatge en el mateix conjunt, 
la planta inferior acomplia les funcions de borda i les 
plantes superiors eren destinades a l’habitatge.
Entre aquestes agrupacions hi havia el cor del poble. Tots 
els pobles de la Vall d’Aran tenen la plaça de l’església 
(també mencionada la plaça del poble), que era l’espai 
on la gent es reunia per resoldre temes tant socials com 
econòmics o polítics del poble. Per tant, el poble no sor-
geix com un cas complementari, sinó com l’ingredient 
central que permet entendre l’arquitectura d’aquest in-
dret.
Les cases d’aquests pobles es col·locaven una al costat de 
l’altre sense tocar-se, deixant cadascuna les seves parets 
separades de la resta per un petit espai de 35 cm (un total 
de 70 cm), el que ells anomenen “quatre pams aranesos”.

I.          Casa
II.         Borda
III.      Galeria

II

I

II I II

III

II

III
I

I II

III

Fig. 07

PAISATGE

BESTIÀ

RAMADERIA
AGRICULTURA

El paisatge de la Vall
d’Aran conté:

Costums aplicades
a:

Arquitectura aplicada
al paisatge, materials

del lloc

HABITANT

CASA ARANESA

Fig. 05

Fig. 06
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Aquest espai, actualment vigent a la normativa, s’anome-
na carís i permet l’evacuació tant de l’aigua de pluja com 
de neu. 

Les cases, per tant, podien tenir o bé les quatre façanes 
lliures confrontades amb espais oberts, generalment amb 
un carrer, una de les quatre façanes confrontada a 35 cm 
amb un altre edifici o bé dues o tres façanes confrontades. 
Aquesta separació era conseqüència tant del relleu com 
del conjunt de les construccions de cada habitatge. La 
configuració de les cases està també arranjada pels seus 
elements com ara la xemeneia, les finestres, els balcons 
o les galeries per assecar la roba o els productes agraris. 
Per tant, en funció de la posició de les seves cobertes hi 
havien dos tipus de façanes, els goteraus, que desaigua-
ven els vessants principals de la coberta, i els penalèrs, 
col·locats en una posició perpendicular als primers.

Tanmateix, si centrem la vista més concretament a cada 
casa en particular, des de l’exterior fins a concretar el seu 
interior podem veure com superficialment predominen 
els materials obtinguts del pròpi sòl com la fusta i la pe-
dra, utilitzatzades per la façana o bé el marbre, excepcio-
nalment en cases de posició econòmica superior, utilitzat 
per les llindes i els muntants de les portes i finestres. 
Com a senyal de bona posició econòmica, s’arrebossava 
i es pintava la façana principal amb colors pàlids. Sobre 
aquestes pintures es decorava la façana dibuixant mes-
cles de formes geomètriques, figures vegetals o imitació 
de carreus de pedres, columnes i altres elements cons-
tructius. Per tant, la pedra vista estava mal considerada, 
sobretot a la façana principal, mostrava poc valor econò-
mic. 

Les façanes principals de l’Aran es caracteritzen general-
ment per la seva simetria d’obertures. Les portes princi-
pals tenien una forma rectangular (excepcionalment en 
forma d’arc de construccions anteriors al segle XIX) i es 
col·locaven a la part central. Avui dia aquestes portes es 
poden distingir de les construccions més recents, ja que a 
diferència d’aquestes tenien dues peces a la part inferior 
de pedra de carreus que ajudaven a protegir el marc de 
fusta evitant futurs podriments d’aquesta evadint-se del 
contacte amb insectes, humitats, aigua, neu, etc. A vega-
des també podíem trobar casos on el marc era de pedra, 
prescindint llavors dels dos carreus inferiors.
Paral·lelament, les finestres es col·locaven a la façana prin-
cipal de manera simètrica. Generalment dues a la planta 

baixa, als costats de la porta, i tres a la planta primera 
alineades amb les inferiors. Així successivament, sempre 
quedant la porta i la finestra o finestres, depenent de les 
plantes de la casa, a la part central de la façana.

Finalment, des de l’exterior podem veure la coberta, di-
vidida en les dues tipologies anteriorment mencionades, 
goteraus o penalèrs. La teulada podia ser tant a dues, a 
tres com a quatre aigües depenent de l’orientació respec-
te al carrer, el relleu o l’orientació. Les anomenaven tet 
de palha o losat segons el seu material. Fins al segle XIX 
les teulades estaven construïdes amb palla, per tant, tet 
de palha, que significa sostre de palla i a partir dels pri-
mers anys del segle XIX les teulades ja es començaven a 
construir amb lloses de pissarra com seguim fent avui dia. 
D’aquí el nom de losat (llosa de pissarra). Les dimensions 
d’aquestes lloses vindran donades segons l’amplada de 
l’edifici.
Les teulades de l’Aran son un element representatiu en-
vers els altres territoris del Pirineu a causa de la forta 
inclinació de 45 graus de la coberta per poder evacuar 
ràpidament l’aigua i la neu i així evitar possibles enfonsa-
ments o filtracions. A més a més, els extrems de les teula-
des de palla de les primeres cases araneses tenien formes 
escalars per ajudar amb aquesta evacuació i protegir la 
teulada del foc (aquests graons s’anomenen penaus).

foto façana pintada

Fig. 10

Fig. 09

Fig. 08
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Les vessants de coberta també podien tenir obertures 
per il·luminar la part interior del llosat ocupat per les gol-
fes o l’emmagatzematge, en aranès, l’humerau. Aquestes 
obertures les podem trobar de tres tipus; la llucana, la 
boca del llop i el cel obert.
A les cobertes, a més a més, hi haurà lloc per la sortida 
tant de la xemeneia com del forn. Aquest últim caracterit-
za, juntament amb el llosat de pissarra, l’arquitectura ara-
nesa. El forn sobresurt per la coberta apareixent amb una 
forma arrodonida o rectangular tapat superficialment per 
una llosa.

Passem ara, a la part més privada de la casa, el seu inte-
rior.
Tradicionalment, les cases araneses donaven lloc a la uni-
tat de producció de la família, supeditada a les tasques 
del camp. Normalment presentaven una planta rectangu-
lar que sempre intentava distribuir-se de la manera més 
simètrica possible. La distribució d’aquesta depenia de la 
vida domèstica de cada casa.

Igual que amb l’exterior, l’interior acostumava a dife-
renciar-se segons l’organització dels membres familiars, 
el nombre de persones residents i les activitats domès-
tiques que es desenvolupaven. Per tant, les plantes cal-
drà mirar-les com l’expressió de la forma de vida que es 
desenvolupa al seu interior. La casa ens ajuda a entendre 
com era la família, com vivien i quina era la relació en-
tre ells i també quines eren les funcions de cada membre 
dins del seu grup domèstic. No entendrem la distribució 
fins que no observem la casa amb la lògica d’ordenació 
de tot el conjunt.

Per tant, per poder explicar l’arquitectura interior 
d’aquestes cases caldrà dividir-les en dues parts; les ca-
ses construïdes fins al segle XIX i les cases construïdes a 
partir d’aquest;

En primer lloc, parlarem dels habitatges aranesos fins al 
segle XIX. Eren cases petites tipu bordes que poc a poc es 
van anar adaptant a la vida domèstica. Antigament, du-
rant els mesos d’estiu el pastor deixava a la seva família 
per anar a cuidar al seu remat en els camps de pastura 
vivint en una petita cabanya de pedra. Durant aquests 
mesos es dedicava a més a més de cuidar el ramat, a l’ela-
boració del formatge, xarops (utilitzant diverses espècies) 
i llaurava amb fusta els seus propis útils aprofitant les se-
ves hores d’aïllament. Poc a poc la família va anar acom-

panyant al pastor durant aquests mesos i aquest serà el 
fet que va portar a l’elaboració dels nuclis de població i 
aquestes cabanyes poc a poc es van anar transformant en 
habitatges permanents.
Era molt habitual que aquests habitatges estiguessin as-
sentats sobre un desnivell, fet que permetia que a la plan-
ta inferior hi hagués un espai per a l’estable anomenat 
cerer o bordeta on es guardaven les cabres i les ovelles o 
bé els animals destinats al consum domèstic ( gallines, co-
nills... ). Qui tenia a més a més una borda aquest espai era 
destinat a les eines o als diferents productes alimentaris. 
Formava part d’un lloc independent de la casa i per això 
s’hi accedia per una porta secundària aprofitant aquest 
desnivell.

Seguidament, a la planta baixa s’hi accedia per la porta 
principal a cota de carrer. Es tractava d’un únic espai des-
tinat a totes les feines i utilitats de la casa (dormir, men-
jar, emmagatzemar, etc). Per això aquest espai havia de 
tenir els mínims elements necessaris per sobreviure; el 
forn per fer pà, la llar de foc per l’escalfament de la casa, 
llits, taula, cadires, l’aigüera i escasses coses més.
Aquesta planta demostra l’absència de privacitat de 
l’època, un únic espai multifuncional tant per les funcions 
més públiques com per les més privades.
Les escales se situaven just al costat de la porta. Un costat 
de l’escala generalment recolzava al mur de façana i l’al-
tre quedava tapat amb teules verticals de fusta.
Finalment, la planta sota coberta era anomenada l’hu-
merau. Es tractava d’una sola habitació destinada a l’em-
magatzematge i a l’assecatge d’aliments i de roba a l’hi-
vern.

Ja en el segle XIX, la concepció de la casa canvia total-
ment, passa de ser un espai lliure amb multitud d’usos 
a una multitud d’espais destinats a cada ús. Hi havia una 
voluntat constant de voler separar lo privat amb lo comú 
i sobretot l’interior de l’exterior sense existir cap espai in-
termedi. Per tant, la intimitat en aquella època posseïa un 
paper important. 

Aquestes cases tenien una distribució adaptada amb la 
vida domèstica amb especialització dels espais. Cada es-
pai era destinat a la seva funció específica, a vegades, 
però, hi havia espais que es reunien i tenien lloc a dues 
o tres funcions.

Fig. 13

FAÇANA PRINCIPAL ARREBOSSADA
( goterau ).

FAÇANA AMB PEDRA VISTA

Planta habitatge

Planta estable

La configuració de les façanes laterals variarà depenent de l’orien-
tació de la casa i de les necessitats de cada planta deixant de banda 
la simetria de la façana principal (podem trobar façanes totalment 

opaques).
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Primerament, a la planta baixa s’hi accedia per l’entrada 
principal de l’edifici en el seu eix de simetria. Hi havia un 
distribuïdor per dificultar el pas del fred cap al seu inte-
rior. Aquest distribuïdor donava accés als diferents espais 
de la planta i també a l’escala, situada generalment en 
el mateix eix de simetria que el distribuïdor, a la façana 
frontal a la principal formada per dos trams i un replà. 
L’accés a la casa ja mostrava una separació important en-
vers el seu exterior, entre lo comú i lo privat.
La planta baixa estava destinada a l’elaboració del pa, ela-
boració d’aliments, emmagatzematge d’aliments i eines. 
Per tant, la cuina que formava part de l’espai més impor-
tant de la casa, lloc on es cuinava, s’hi vivia i s’hi resava, el 
rebost, el magatzem pels aliments i eines i un menjador 
que solament s’utilitzava en dies especials. Depenent de 
la posició social també hi havia una habitació pel servei. 
Tota la distribució de la planta baixa es feia de manera 
simètrica sempre que fos possible.

Un altre espai singular era la cava, situada al rebost o bé a 
la planta soterrani, si n’hi havia. Era un espai que es man-
tenia a baixa temperatura i s’envia per resguardar els ali-
ments a baixa temperatura. S’hi guardava el formatge, el 
vi, les patates, etc.
Seguidament, en el primer pis s’hi accedia desde la porta 
de l’escala. A partir de la planta pis l’escala queda tanca-
da tant per accedir en aquesta planta com per accedir al 
fumeral.
Un cop obries la porta, s’accedia a una sala-distribuïdor i 
les habitacions s’organitzaven entorn a ella ( simètriques 
sempre que es podia ). Aquestes habitacions acostuma-
ven a ser dormitoris individuals o de matrimoni tot hi que 
algunes vegades un d’aquests estava ocupat per una sala 
d’estar.

Un cop obries la porta, s’accedia a una sala-distribuïdor i 
les habitacions s’organitzaven entorn a ella ( simètriques 
sempre que es podia ). Aquestes habitacions acostuma-
ven a ser dormitoris individuals o de matrimoni tot hi que 
algunes vegades un d’aquests estava ocupat per una sala 
d’estar.
La planta pis era un espai reservat pels membres de la 
casa, constava de la part més privada on únicament s’hi 
pujava per dormir i descansar. És per aquest fet que 
aquesta planta mancava de decoració i de mobles inúti-
ls. Els dormitoris solament presentaven un llit i un armari 
per guardar la roba. Les habitacions es tancaven amb clau 
per guardar la seva intimitat i independitzar-se de la resta 

de la casa. Aquest fet ens mostra la privacitat amb la resta 
de persones de la casa i la necessitat d’un espai individual 
propi de cadascú. Fet totalment contrari a avui dia i a la 
primera casa aranesa.

L’última part de la casa, l’humerau o golfes era molt sem-
blant a les cases del segle anterior però de tamany supe-
rior. Les funcions no canvien, emmagatzematge i assecat-
ge d’aliments.

Tal hi com hem mencionat anteriorment, la distribució 
d’aquestes cases anava lligada de la vida domèstica dels 
membres de la família, la casa, a part de complir la funció 
d’habitar, funcionava sobretot com una unitat de produc-
ció. Amb tan sols la planta podem observar el dualisme 
sexual de la repartició de les feines per a cada membre

0 52

Fig. 14

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Sota Coberta, humerau.
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familiar. Mentre l’home es dedicava a l’agricultura i a la 
ramaderia (en major part) de l’exterior, la dóna dedicava 
la seva vida a les funcions domèstiques de l’interior de 
l’habitatge. Cadascun en dues percepcions de l’espai con-
tràries, interior-exterior, privat-públic, femení-masculí.

LA CUINA, UN ESPAI SINGULAR

Tal hi com s’ha dit, la cuina era l’espai més important 
de la casa. Fins el segle XIX les cuines adquirien també 
la funció de dormitori gràcies a un espai tancat de fus-
ta que permetia estar aïllat i mantenir la temperatura 
de confort per poder dormir. Però poc més tard, a les 
cases del segle XIX, aquesta funció va ser traslladada a 
la planta pis quan les cases ja eren de dimensions su-
periors i les diferents funcions quedaven distribuïdes 
espacialment. 
Tot hi així, la cuina va seguir sent la peça primordial 
de la casa, la zona que representava la calor de la llar.
Era l’espai calent, l’espai on hi constava el forn i la llar 
de foc. La funció principal de la cuina, com totes, era 
l’elaboració dels aliments i les menjades (esmorzar, di-
nar i sopar) però en aquella època s’hi duien a terme 
altres funcions, la cuina s’utilitzava també com a sala 
d’estar, com a paratge de lleure on la família s’unia, 
els nens feien els deures i fins hi tot era l’espai on es 
rebien les visites.
Per tant, la cuina posseïa un espai ample de dimen-
sions considerables per poder abastir amb totes 
aquestes funcions. Normalment disposava de la llar 
de foc, realçada del terra, el forn, la vaixella, l’aigüera, 
una taula amb cadires i finalment armaris i prestatge-
ries per guardar els plats i els utensilis de cuina.

La llar de foc era on es preparava lentament el plat 
típic de la Vall d’Aran, l’olla aranesa, a base de pata-
tes i col, afegint-li els dies de festa, costelles de cabrit, 
arròs, fideus, cansalada, etc. Fig. 17

Fig. 15

Fig. 16
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LA BORDA 

La base fonamental de l’economia aranesa provenia de 
la ramaderia. A l’estiu, les muntanyes quedaven cober-
tes per infinits remats d’ovelles, cabres, vaques i ca-
valls. Fet que justifica la quantitat de bordes disperses 
al llarg de les muntanyes de la vall.

Les bordes eren petits refugis de pedra que servien per 
guardar els animals i emmagatzemar el seu aliment 
(herba dallada) durant els mesos d’hivern. 
La planta baixa estava destinada a l’estable i en el sota 
coberta hi havia el paller.

Aquestes construccions eren totalment necessàries 
a la Vall d’Aran per poder mantenir el ramat i el seu 
aliment resguardat, ja que durant l’hivern no es podia 
proporcionar a causa de les grans nevades que deixa-
ven els sòls coberts.
Si tenies més d’un tipus de bestiar, podies dividir l’es-
table, tot hi que l’ideal era tenir més d’una borda si la 
posició econòmica t’ho permetia.

Com les cases, les bordes acostumaven a situar-se amb 
cert desnivell per facilitar l’entrada exterior al sota co-
berta on es guardava la palla i així poder-la tirar direc-
tament des d’aquesta planta als animals situats a la 
planta inferior a través d’uns forats.

Podem diferenciar les bordes segons la distribució dels 
elements de la façana. Cada una podrà variar la seva 
posició però com a mínim sempre tindran dues por-
tes de fusta. La primera, situada a la planta baixa, serà 
l’accés a l’estable, i tindrà una dimensió major que per-
metrà l’entrada del bestiar i estarà dividida en quatre 
per poder ventilar sense que els animals s’escapin. La 
segona, normalment en una cota superior a l’anterior 
(depenent de la posició i el desnivell de la borda) per-
metrà l’accés al paller. 
Per tant, les bordes es caracteritzaran per els seus dos 
accessos, normalment en façanes i en cotes diferents. 

D’altra banda, les finestres, en comparació amb els 
habitatges, seran obertures molt petites que única-
ment serviran per a la ventilació de la borda i el paller. 
Aquestes obertures prescindiran de vidre i es tancaran 
mitjançant un porticó de fusta col·locat a l’exterior o

a l’interior. Normalment el paller acostumarà a tenir 
el porticó a l’exterior mentre que l’estable a l’interior 
amb una reixa per protegir la finestra.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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3.1.3. SISTEMA CONSTRUCTIU

3.1.3.1. ESTRUCTURA

Primerament, abans de començar l’estructura s’havia 
de buscar una zona rocosa per poder assentar la casa 
i recolzar els murs sobre aquest terreny.

L’estructura, tant de la casa aranesa com de les bor-
des, formava part del mateix tancament d’aquesta, 
constava de murs estructurals de façana de pedra i 
estructura interior dels forjats i la corbeta de fusta. 
Els murs estructurals de pedra de carreus s’unien amb 
una massa formada de terra i aigua (extreta del ma-
teix sòl) barrejada amb palla o fems de vaca, per do-
nar més consistència, que permetia que la casa que-
dés aïllada de les condicions tèrmiques de l’exterior, 
fet que explica el gran gruix d’aquests (50-100 cm) a 
més a més d’ajudar a solidificar l’estructura general 
de l’habitatge.
Aquests murs es construïen amb unes bastides clava-
des per l’exterior que suportaven unes teules de fus-
ta. Aquestes bastides s’anaven col·locant més amunt 
a mesura que el mur anava creixent.

Com ja hem mencionat anteriorment, sempre que 
es podia, la casa s’assentava sobre un desnivell que 
permetia també, a part de col·locar l’estable a la part 
inferior de la casa, solidificar l’estructura general de 
la casa.

D’altra banda, la coberta, com totes les construccions 
pirenaiques, es construïa mitjançant cavalls i tirants 
de fusta que subjectaven les corretges i un tauler en el 
qual s’hi fixaven les teules de pissarra.

Abans del segle XIX les cobertes es construïen a partir 
de fusta i palla. En comptes de teules de pissarra, so-
bre les corretges de fusta s’hi col·locaven tres filades 
de palla. 
La fusta que la subjectava havia de ser més resistent i 
cuidada per aguantar millor la humitat i la neu. Aques-
ta fusta l’extreien mitjançant la tala d’arbres seguint la 
posició de la lluna per evitar el deteriorament.

L’estructura dels forjats es construïa amb bigues de 
fusta que subjectaven el tauler.

Fig. 23

Fig. 25Fig. 24

Fig. 21

Fig. 22
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3.1.3.1. MATERIALS

En aquella època es construïa amb materials austers 
del mateix sòl de la Vall d’Aran. Els més habituals eren 
la pedra, per les façanes, la fusta i les teules de pissa-
rra per cobrir la coberta.

La pedra de les façanes la podem diferenciar segons la 
zona. Les cases col·locades a l’alt Aran (Naut Aran) es-
taran construïdes amb la pedra d’aquesta àrea la qual 
serà una pedra semblant a la dels glaciars, de dimen-
sions elevades i forma arrodonida, el granet. A mesura 
que anem baixant i recorrent la vall la proporció de 
la pedra va disminuint i aplanant-se a poc a poc. Per 
tant, quan la façana ho permet, amb una simple fo-
tografia podem distingir, encara ara, el terçó on està 
situat l’habitatge.

Un altre material important serà la fusta, provinent 
dels arbres del lloc. S’extreia de la muntanya, es polia 
i seguidament es col·locava als habitatges. S’utilitzava 
habitualment per les fusteries, les portes, els balcons, 
els paviments interiors, els forjats i l’estructura de co-
berta.

A més a més, la fusta s’utilitzava per als envans inte-
riors. Es col·locaven amb claus cada 50 cm obtinguts 
de les mines de ferro de la Vall d’Aran i seguidament 
es cobrien de guix perquè la fusta quedés protegida 
(aquesta fusta encara la podem trobar actualment en 
bon estat).

Per acabar, l’últim material predominant que encara 
està present avui dia són les teules de pissarra, col·lo-
cades a la part exterior de la coberta, extretes de les 
pedreres del territori aranès.

3.1.4. TRADICIÓ ORAL
          (Normativa Espontània) 

L’arquitectura existeix des de molt abans que els arqui-
tectes. Els humans construïen els seus propis habitatges 
a partir dels materials del lloc i les seves necessitats. Per 
tant, la primera  Casa Aranesa formarà part d’una ar-
quitectura vernacla prescindint de normatives, fins a fi-
nals del segle XX inexistents, adaptant-se al medi i cons-
truint-se a partir de les necessitats del mateix usuari. A 

poc a poc, aplicant el sistema de prova i error es van anar 
formant les Cases Araneses i amb elles els petits nuclis 
encara recents a la vall.
Aquestes cases es construïen mitjançant les pedres que 
es trobaven més properes i les fustes extretes del propi 
arbre sense tractar, col·locant-se així en el terreny més 
rocós i tenint en compte l’orientació solar sense cap 
mena de planificació urbanística. Formant les diferents 
agrupacions de cases i bordes, mencionades en l’apartat 
3.1.2. , a partir de les necessitats personals i sobretot de 
producció.
La creació d’aquesta arquitectura sense normativa ha si-
gut una peça molt important que ha acabat d’acomplir la 
identitat clara de la Vall d’Aran.

FOTOS PEDRA

NAUT ARAN

BAIX ARAN

MITJ ARAN

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30
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3.2. PASSAT PROPER
SEGLE XX

PAISATGE

PISTES D’ESQUÍ

Millora de connexions amb 
la ciutat.

Túnel de Vielha

Paisatge ple d’oportu-
nitats

Augment massiu de població 
en temporades altes

HABITANT + TURISTA

BLOC D’EDIFICIS
alta velocitat de construcció

3.2.1. HABITANT

Durant la segona meitat del segle XX, la construcció del 
túnel de Vielha i la millora de les connexions amb l’ex-
terior de la vall va suposar un avenç important, ja que 
durant els anteriors segles, sobretot durant els hiverns, 
l’única escapatòria a l’exterior del territori era a través de 
complicats camins o petites carreteres de muntanya que 
feien inviable els desplaçaments.
Aquesta millora de connexions va permetre primerament 
l’entrada del turisme francès durant les èpoques d’estiu 
(a causa de la curta distància del territori amb França) i a 
partir de l’any 1964, amb l’obertura de l’estació d’esquí 
de Baqueira/Beret la Vall d’Aran es va convertir en un mo-
viment constant de turisme d’arreu de tot Espanya.

La nova figura del turista va fer que la vall depengués 
d’ell deixant de costat la ramaderia per dedicar-se a al-
tres feines dedicades a aquest. Per tant, cada membre 
familiar va passar de dedicar-se a la producció familiar a 
dedicar-se a una feina en què gairebé cap, o cap membre 
de la família hi estava relacionat. Això va fer que els fills 
ja no veiessin el negoci familiar com una oportunitat i per 
tant marxessin de casa i dediquessin la seva vida a una al-
tra feina. Aquest fet va crear una independència personal 
que va quedar reflectida als habitatges.
A conseqüència, la casa aranesa perdrà força passant a 
ser d’una unitat de producció a una unitat de descans.

La imatge de la Vall d’Aran canviarà per complet durant 
aquests anys, ja que comença una construcció massiva 
d’habitatges plurifamiliars així com la creació de nous nu-
clis de població a peu de pista com Vaquèira o Tanau amb 
edificis de més de 10 m perquè el turisme pogués dispo-
sar de la seva segona residència. 

Aquest fet apaga en gran part la identitat d’aquest territo-
ri popular unint l’aspecte rural característic de la vall amb 
un aspecte urbà, sobretot al Naut Aran, on es concentra 
la major part d’aquesta construcció massiva de nous ha-
bitants a causa de la proximitat amb l’estació d’esquí. 

3.2.2. ARQUITECTURA I USOS

Tal hi com hem mencionat anteriorment, la casa aranesa 
va canviant progressivament d’acord amb les noves ne-
cessitats.
La millora de les condicions de vida de l’època van por-
tar a les reformes de les cases araneses i a la construcció 
de les segones residències pels turistes elaborant un es-
pai domèstic molt diferenciat al dels anteriors segles. No 
només en la part estètica i els materials sinó també en la 
distribució dels espais de la casa.

Si analitzem primerament l’exterior d’aquests habitatges, 
ja existents, veurem com el canvi és mínim. Les tradicions 
de la vall van mantenir alguns elements “icònics” de la 
façana únicament per una qüestió estètica. Per exemple, 
les innovacions de la construcció van permetre la col·lo-
cació d’aïllament tèrmic per tota la façana, fet que per-
metia augmentar les dimensions de les obertures per fer 
viable el pas de llum. Però les tradicions i més endavant 
les normatives van mantenir les dimensions escasses de 
les obertures, sobretot en les llucanes3.
No obstant això, per contra, els nous edificis pel turisme 
trencaven amb absolutament tota l’estètica del lloc. Eren 
edificis típics de l’època dels anys seixanta que ocupaven 
les ciutats amb la seva altura considerable i les façanes 
plenes de finestres.
Aquests edificis tenien una quantitat important de petits 
apartaments que normalment disposaven d’una cuina, 
un menjador i dues habitacions, una pels pares i un altre 
compartida pels fills amb lliteres o llits niu. Eren pisos sim-
ples per passar el cap de setmana, segones residències.
Durant els 60-70 apareix la multipropietat. La gent com-
prava els pisos i les cases per mesos, és a dir, es comprava 
un pis entre quatre persones i cadascú pagava els mesos 
que volia, sent les temporades d’hivern o estiu més ca-
res que les temporades de primavera i tardor. Aquest fet, 
però, no va tenir gaire resò i actualment un dels propieta-
ris ha acabat comprant el 100% del pis tenint així la seva 
segona residència pròpia.

Altrament, pel que fa a les reformes interiors de les cases 
araneses, existiran una gran quantitat de canvis impor-
tants tant estètics com de distribució d’espais. Les cases, 
durant els anys 40-70 aniran incorporant a poc a poc una

3 Una llucana és una finestra o claraboia vertical que sobresurt sobre el pendent d’una 
teulada inclinada per a donar il·luminació i ventilació als espais sota coberta o accés a 
aquesta, o totes dues coses alhora.

Fig. 31
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gran diversitat d’innovacions com la llum elèctrica, els 
lavabos de porcellana, els paviments de rajola, diferents 
electrodomèstics com la rentadora o la televisió i final-
ment el telèfon. 

Respecte la distribució interior dels espais, hi haurà una 
variació important en planta baixa. La cuina perdrà el 
seu valor i el menjador començarà a agafar força conver-
tint-se en l’espai essencial de la casa. Formarà part de la 
sala d’estar on es concentrarà la família per compartir ho-
res de lleure, on es col·locaran les fotografies familiars i 
la decoració i fins hi tot on es rebran les visites. Per tant, 
serà el nou llindar que separarà l’interior de la casa amb 
l’exterior.
A la planta primera, destinada a l’espai nocturn, es mos-
trarà un grau d’intimitat encara més elevat que en les 
distribucions passades. Els membres principals tindran 
el seu propi dormitori amb un únic accés (antigament en 
algunes ocasions les habitacions tenien accés a altres dor-
mitoris) i un lavabo propi sempre que es pugui permetre. 
Els infants, en canvi, compartiran lavabo i habitació en la 
qual es començen a col·locar les primeres lliteres.
En aquella època, les dimensions dels dormitoris no eren 
gaire considerables (es passava un temps molt reduït en 
aquesta planta).
Finalment, el sota coberta (l’humerau) perdrà la seva fun-
ció d’emmagatzematge i passarà a ser un espai destinat a 
dormitori o un espai de lleure pels infants.

DE LA CUINA AL MENJADOR COM ESPAI SINGULAR

Com ja hem mencionat, l’espai de la cuina, reforma-
da amb nous electrodomèstics i instal·lacions, pas-
sa a tenir un valor secundari destinant aquest espai 
únicament a l’elaboració o preparació d’aliments. Per 
tant, les funcions que perd la cuina seran destinades 
al menjador, que passarà a ser l’element important i 
l’espai calent de l’habitatge.
El menjador tindrà una utilitat diària que unirà a la fa-
mília per compartir menjades i moments de lleure que 
passaran a realitzar-se a l’interior de la casa, ja que en 
èpoques anteriors el temps de lleure es duien a ter-
me a l’exterior, separant l’home i la dona. Però a mit-
jans del segle XX aquestes activitats es començaran a 
acomplir a l’interior de l’habitatge compartint-se amb 
tots els membres de la família, siguin homes o dones. 
Aquest fet justifica les millores en els habitatges.

LA BORDA

Els canvis laborals faran que l’escassa activitat rama-
dera buidi les bordes i se substitueixin per magatzems, 
garatges o bé per nous espais habitables que poden 
ser tant habitatges independents com espais destinats 
a altres funcions de la casa sempre que la borda estigui 
a poca distància o unida amb aquesta.

Fig. 34

Planta Coberta

Planta Tipus

Fig. 32

Fig.33
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Uns anys més tard, al voltant dels anys 80, va començar 
a estar present la preocupació de la nova imatge de la 
Vall d’Aran la qual s’estava edificant a tota velocitat sense 
cap pla urbanístic amb noves construccions d’edificis alts 
sense cap mena de sentit ni relació amb el seu paisatge. 
Consegüentment, va ser imprescindible pensar en una 
normativa exigent, creada l’any 1982, per no seguir amb 
la construcció de grans edificis i dur a terme nous habitat-
ges integrats al lloc.

A partir d’aquí, s’elabora un pla paisatgístic amb la in-
tenció de recuperar l’arquitectura tradicional aranesa 
amb els seus materials més naturals i rurals com la pedra 
vista de les bordes i la fusta. Així és que, es comença a 
crear una idea de casa que no té res a veure amb les cases 
araneses tradicionals dels anteriors segles. Les façanes es 
van deixar de pedra vista sense arrebossar fins al punt 
que la pedra ja no va ser un element estructural i les cases 
s’aplacaven de pedra per crear un “ambient tradicional”. 
Tant és així que alguns aranesos van picar fins a treure 
l’arrebossat i mostrar la pedra vista en la seva façana. A 
més a més, van voler simular elements característics i útils 
de les façanes d’èpoques passades, actualment decorati-
us sense cap mena d’utilitat, com ara el forn (sense xeme-
neia) o els penaus.

A conseqüència, es va crear una idea totalment errònia 
de la casa aranesa que encara ara està present avui dia. 
Els pobles de la vall van quedar replets de cases de pedra 
vista i elements inútils que van passar a ser les noves “ca-
ses araneses” pel turisme (existeixen actualment cartells 
destinats al turisme on posa “cases araneses tradicionals” 
amb cases de l’any 1990-2000).
L’estètica d’aquestes cases, per tant, s’aproximarà més al 
que eren les primeres bordes que a les primeres cases 
araneses.

Fig. 35

Fig. 36
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3.2.3. SISTEMA CONSTRUCTIU

3.2.3.1. ESTRUCTURA

Primerament, les estructures de “les noves Cases Ara-
neses” seguien sent estructures de fusta. 
El sistema de coberta de les cases de la Vall d’Aran és el 
mètode que s’ha mantingut més des del segle XIX amb 
l’estructura interior de fusta i la col·locació de teules 
de pissarra en el seu exterior.
A diferència del passat llunyà, els forjats disposaven 
d’una capa de formigó que independitza el soroll entre 
habitatges o entre espais del mateix habitatge (aques-
ta capa es posava sobretot en les cases plurifamiliars).
La segona meitat del segle XX es caracteritza per una 
època de pèrdua important d’energia en aquests habi-
tatges, ja que les cases gairebé no disposaven d’aïlla-
ment. Es feia servir el porexpan de 5 cm de molt baixa 
densitat o fibra de vidre que avui dia s’ha demostrat 
que no funciona.

En segon lloc, quan els edificis tenien més de 3 plantes, 
els grans blocs d’edificis dels anys 60-70, disposaven 
d’estructures mixtes de ferro i formigó presentant el 
mateix inconvenient amb els aïllaments, gairebé es-
cassos o inexistents. Aquests edificis s’escalfaven amb 
radiadors elèctrics i la calor tendia a fugir fàcilment per 
les façanes (pèrdua d’energia durant els anys 70-90).

3.2.3.2. MATERIALS

La majoria dels materials d’aquella època, com la pe-
dra, la fusta i el formigó, seguien sent materials obtin-
guts dels sòls aranesos. Existia, però, una minoria que 
s’exportava des de fora, com per exemple, el ciment, el 
ferro i la ceràmica exportada des de Lleida.

Els envans interiors de fusta es van substituir per en-
vans de maó.

20 cm 15 cm 10 cm  5 cm 15 cm 10 cm  5 cm

             
             4                           3                  2           1

             
                                       5            3                2          1

1. Tabicó de 5 cm
2. Càmera d’aire de 10 cm

3. Paret de ceràmica de 15 cm
4. Mur de pedra de 20 cm

5. Arrebossat de façana

Fig. 37

Façana Casa Aranesa del segle XX Bloc d’edificis del segle XX
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3.2.4. NORMATIVA

Durant aquella època, a conseqüència del moviment mas-
siu del turisme, es comença a construir de manera incon-
trolable sense planificació urbanística prèvia. En aquell 
moment, la figura de l’arquitecte s’aprofita de la falta de 
normativa per innovar, experimentar i destacar envers els 
altres sense saber que aquelles obres fracassaran al llarg 
del temps, ja que tant els materials com les estructures 
i les formes són inadaptables per les condicions del lloc 
(edificis desacoblats amb la identitat de l’Aran).
Durant els anys setanta es construeixen edificis de més 
de cinc plantes, s’elaboren cobertes descentrades, cases 
amb variabilitat de formes com per exemple la “Casa He-
redero” de Bohigas i Martorell a Tredós l’any 1968, etc. 
(aquest creixement ni tan sols segueix el traçat dels ca-
rrers originals o les alineacions dels edificis).

Respecte a aquest fet, es crea un límit entre les noves edi-
ficacions i les cases rurals existents que provocarà certa 
problemàtica. “La nova Vall d’Aran” presenta un desordre 
i unes incoherències que la desvaloren i fan que perdi in-
terès.

Aquesta gran problemàtica fa que l’any 1973 el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i Balears prengui una sèrie 
d’iniciatives per fer front a tot l’impacte turístic per acon-
seguir respectar la gran identitat que havia tingut la Vall 
d’Aran tant amb la seva arquitectura com amb el seu 
paisatge. L’objectiu principal constava de “la declaració 
de paisatge típic artístic a tota la vall, de conjunt monu-
mental tots els pobles i de monument artístic totes les 
esglésies i edificis destacats”. Durant aquells anys es van 
redactar diversos documents (Cuadernos de Arquitectura 
y urbanismo, núm. 9, 1973. - El baile de Arán, 1974. - Pla 
Comarcal, 1974 - Pla Municipal d’Ordenació Urbana, 1975 
- Pla Parcial, 1975 - Pla General, 1975 revisat l’any 1978) 
fins que finalment es van encarregar les normatives a un 
grup d’arquitectes, encapçalat per Steegman, que les van 
elaborar i finalitzar l’any 1980. El 1982 van ser aprovades 
per la Generalitat de Catalunya, anomenades Normes 
Subsidiàries i Complementàries de Planejament de la Val 
d’Aran.

El document Normes Subsidiàries i Complementàries de 
Planejament de la Val d’Aran constava de normatives molt 
exigents que delimitaven des de les formes de la planta 
fins als materials o els colors de les cases. Gràcies a aques-
ta normativa es va començar a respectar i reconduir la 

identitat de la Vall d’Aran, ja que també fixava les previ-
sions de creixement dels nuclis i delimitava les zones on 
es podia construir i on no, els perímetres urbans.
La normativa fixa un model de referència pels edificis de 
nova construcció que respecte les tipologies tradicionals 
(planta rectangular, dues plantes més el sota coberta, 
sempre que no hi hagués desnivell, en el cas que n’hi ha-
gués es podia realitzar un soterrani, façanes planes i ver-
ticals amb una longitud inferior als 30 m, cobertes a dues, 
tres o quatre aigües amb un pendent d’entre 45° i 55°, de 
pissarra, llosats simètrics, l’humeral d’una única planta, 
façanes amb aparença de paredat del lloc o arrebossat de 
calç de colors clars, una única filera de llucanes amb un 
gruix establert, etc.).

Fig. 38

Fig. 39
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admisible

prohibit

Fig. 40 Fig. 41
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A A

B B

45º < A < 55º

35º < B < 45º

a b c d e

a + b + c + d + e < 1/3 

Fig. 42 Fig. 43
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3.3. TENDÈNCIA DEL PRESENT

PAISATGE

ESPAI DE DESCONEXIÓ

al lloc

HABITANT QUE VIU DEL TURISME
TURISTA

NOU HABITANT TELETREBALLADOR

CASA ADAPTADA

3.3.1. HABITANT

Durant els darrers anys de la Vall d’Aran s’ha presentat 
una disminució important del nombre d’habitants a cau-
sa de la limitació d’oportunitats que presenta el lloc, re-
duint-se encara més en les èpoques baixes (primavera i 
tardor). Els estudiants marxen a les ciutats i veuen que 
aquesta presenta un ventall infinit d’oportunitats de cara 
al seu futur professional i això fa que no tornin al seu lloc 
d’origen. Aquest fet provoca que la vall es converteixi en 
un indret de cap de setmana on la gent ve únicament a 
desconnectar del soroll i del moviment de les grans ciu-
tats. És a dir, venen a passar el temps de lleure.

Aquest fet, però, ha canviat des de la pandèmia del Co-
vid-19. El confinament ha fet que la gent valori el seu 
temps i la seva qualitat de vida i vulgui marxar de les ciu-
tats cap al món rural (aprofitant el teletreball). Per tant, 
en l’actualitat, la gent ha quedat saturada del món urbà i 
busca un canvi d’emocions. La solució de “fugir” els caps 
de setmana ja no serà suficient.

“Antes se decía que para ser alguien te tenías que ir del 
pueblo y ahora, tal vez, para ser tú, tienes que volver”. 

Marina Vega, Rooral: volver al pueblo para teletrabajar.

Aquest fet serà un punt molt positiu per la Vall d’Aran 
tant pel comerç local com per progressar i innovar amb 
la construcció i així crear noves oportunitats laborals. La 
gent passarà de portar els seus aliments de la ciutat pel 
cap de setmana a consumir aliments locals, a reformar les 
cases per adaptar-les a les seves necessitats, a generar un 
moviment constant dins la vall igualant les temporades 
altes i baixes, etc.

Parlar amb nous residents m’ha permès veure els afers 
des d’una visió més àmplia que no només sigui la de ciu-
tadà habitual. El més comú ha estat substituir les seves 
segones residències en primeres adaptant-les a les seves 
necessitats diàries i pels nous habitants s’han començat 
a construir noves residències seguint un pla parcial i una 
normativa prou exigent.
Actualment, la Vall d’Aran presenta una sanitat i un en-
senyament adequat que permet bones condicions i quali-
tat de vida pels nous residents.
Però com a tot arreu, aquest fet també presentarà alguns 
inconvenients. Existiran dos punts a millorar i a tenir en 
compte a l’hora de prendre la decisió de marxar al món 

rural; la llarga distància amb les ciutats, l’aeroport més 
proper a la vall amb vols internacionals és l’aeroport de 
Toulouse a 166 km, a França, i la velocitat d’internet.

3.3.2. ARQUITECTURA I USOS

Actualment, està present la intenció de recuperar la au-
tèntica casa aranesa, no tan estèticament sinó funcio-
nalment, prescindint de tots aquells elements inútils que 
avui dia no ens aporten cap classe de benefici. Per tant, 
caldrà mirar amb atenció el passat d’aquest indret per po-
der progressar adequadament. Es buscarà la recuperació 
i innovació de l’arquitectura aranesa al mateix temps. Així 
doncs, avui dia, s’estan utilitzant noves tècniques per mi-
llorar l’aïllament, tant acústic com tèrmic, i la durabilitat 
de les cases per integrar-les a les noves necessitats de 
l’ésser humà.

Les persones ja no faran únicament ús de la casa per des-
cansar sinó també per treballar, recuperant la casa com a 
unitat de producció encara que sigui per fer-ho de forma 
telemàtica. Per tant, en el nou habitatge s’hi viurà i s’hi 
treballarà.

La il·luminació serà un element important perquè la gent 
pugui treballar i viure a la casa. Per tant, les façanes dis-
posaran d’un tant per cent de vidre molt superior al de 
les passades èpoques. Aquest fet serà possible gràcies a 
l’evolució dels vidres i les façanes. Avui dia es col·loquen 
vidres dobles i triples que permeten aïllar-nos al màxim 
de les condicions exteriors i al mateix temps deixar passar 
la llum per grans obertures amb fusteries d’alumini o PVC 
per aprofitar al màxim la il·luminació solar i així poder es-
calfar l’habitatge.
La normativa, però, mantindrà unes dimensions òptimes 
perquè l’estètica de la casa segueixi integrant-se al màxim 
possible al lloc. Consegüentment, es mantenen les lluca-
nes de la coberta amb una amplada màxima d’un metre. 
Tot hi així, apareix una nova obertura que, mantenint la 
mateixa amplada, ens permetrà un pas de llum més direc-
te que les anteriors, les finestres de teulada, anomenades 
comercialment VELUX. Aquestes finestres es col·loquen al 
mateix angle de coberta (45 graus) permeten així el pas 
directe de la il·luminació natural.

Fig. 44
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Així doncs, l’interior de l’habitatge disposarà d’una il·lu-
minació natural en totes les plantes anteriorment impen-
sable. La distribució de la casa, com sempre, s’adaptarà 
a les necessitats de l’habitant actual, per tant, serà molt 
important que la distribució mostri un valor espacial, 
és a dir, la cuina, el menjador i la sala d’estar formaran 
part del mateix espai (la cuina pot ser oberta o tancada 
depenent de les peculiaritats de cadascú). Aquest espai 
formarà part del lloc essencial de la casa, servirà per cui-
nar, treballar, descansar, rebre visites, jugar i compartir 
moments familiars. Tindrà lloc a la part més il·luminada i 
gran de la casa, és a dir, si la planta baixa queda soterrada 
aquest espai es col·locarà a la planta primera o a vegades 
inclús a la planta sota coberta. En aquesta planta, serà 
important també, un espai reservat per treballar (fronte-
ra mínima entre treballar i viure, abans la gent vivia per 
treballar i ara la gent treballa per viure).
Habitualment, la segona planta (depenent de la col·loca-
ció de la planta anterior), està destinada als dormitoris, 
que al contrari de les èpoques anteriors serà una planta 
on s’hi passaran més quantitat d’hores i per tant, guan-
yarà importància. Les generacions recents, normalment 
treballaran o estudiaran en aquesta planta.
Hi haurà una habitació anomenada habitació “suite”, que 
serà generalment pels amfitrions de la casa. Aquesta habi-
tació, sempre que les dimensions ho permetin, disposarà 
d’un lavabo particular, un vestidor, i un llit de matrimoni. 
Es col·locarà a la zona que disposi de més llum natural o 
bones vistes. D’altra banda, les altres habitacions, habi-
tualment les habitacions per les generacions més recents, 
disposaran d’un llit, individual o de matrimoni, un armari i 
un escriptori per poder treballar o estudiar.

Altrament, la planta sota coberta, l’humerau, també aug-
mentarà el seu valor utilitzant-se com un espai de lleure 
o a vegades fins hi tot per l’habitació suite. Aquesta plan-
ta serà la que rebrà més il·luminació natural. A part de 
les velux o les llucanes, sorgirà un altre tipus d’obertura. 
S’aprofitarà la façana goterau per disposar d’una obertu-
ra que ocupi gairebé tot o la meitat del triangle de cober-
ta (sempre respectant el tant per cent de la normativa).
La coberta, tant estructuralment com estèticament, se-
gueix sent de fusta i teules de pissarra. Sí que, a diferència 
d’abans, es col·loca aïllament tèrmic i acústic.

Primerament, pel que fa l’estètica exterior de la casa, s’ha 
intentat mantenir al màxim tot hi les noves necessitats 
respectant la identitat de la Vall d’Aran en tot moment 

amb les seves cobertes de pissarra a 45º i la seva materia-
litat de la façana de pedra. 
En segon lloc, pel que fa a l’estètia interior, existirà un con-
trast important envers les èpoques passades. Actualment 
les parets es pinten de colors clars i s’utilitza la fusta clara, 
pintada o envernissada. Fet que mostra, un altre cop, la 
recerca constant de la il·luminació dels espais.
Finalment, el tema del confort serà molt important en 
l’època que estem vivint. Es buscarà la sostenibilitat, s’uti-
litzaran nous materials reciclables i s’utilitzarà calefacció 
amb geotèrmia aprofitant la temperatura del subsòl i in-
tentant mantenir una temperatura estable a l’interior de 
l’habitatge durant tot l’any.

Fig. 45

Planta Baixa segle XIX

Planta Baixa segle XXI

Fig. 46
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Fig. 49

Fig. 50

Fig. 47

Fig. 48
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3.3.3. SISTEMA CONSTRUCTIU

3.3.3.1. ESTRUCTURA 

L’estructura actual cambiarà completament respec-
te les èpoques passades. Avui dia les estructures són 
completament de formigó, deixant la fusta i la pedra 
per elements unicament estètics. 
L’estructura de coberta, tal hi com s’ha mencionat an-
teriorment, segueix sent de fusta.
Els gruixos dels murs de façana es disminuaràn a 
consequència de la millora dels nous materials i aïlla-
ments que permeten absentar-se amb l’exterior amb 
un gruix de façana de 40 - 50 cm.

3.3.3.2. MATERIALS

Els materials obtinguts del lloc comencen a prote-
gir-se, ja que no poden abastir amb tots els habitatges 
de la Vall d’Aran. La fusta, entre d’altres, està massa ex-
plotada, hi ha moltes cases per poder utilitzar només 
els materials del propi sòl. Per tant, és exportada des 
dels països nòrdics, com per exemple, Suècia o Finlàn-
dia. Aquestes fustes arriben directament amb tracta-
ments d’immersió i sotmeses a proves de compressió, 
flexió... Que ajuda a l’ésser humà a saber exactament 
el pes que aguanta cada fusta. Un altre exportar serà 
la fusta de roure, absenta a la Vall d’Aran, que la uti-
litzarem per als parquets o les escales, ja que és una 
fusta més dura de l’habitual i ens ajudarà a mantenir 
aquests en bones condicions i a augmentar la seva du-
rabilitat.

Després de les grans pèrdues d’energia dels anys 70-
90, actualment es busca una millora de les acústiques 
i de les condicions tèrmiques utilitzant nous aïllaments 
com ara la llana de roca i el polietilè. 

També apareix un altre tipus d’aïllament després de 
descobrir un nou gas anomenat Gas Radón, avui en dia 
concentrat majoritàriament al poble d’Arties. Aquest 
gas pot afectar greument la nostre salut arribant a 
provocar un càncer de pulmó a causa de la inhalació 
inconscient d’aquest. Per aquest motiu, s’està co-
mençant a incorporar una làmina bituminosa que per-
met l’expulsió del gas a través dels laterals de la façana 
sense deixar que entri a l’interior.

D’altra banda, la pedra i la fusta seran el canvi més sig-
nificatiu envers les èpoques anteriors, passaran de ser 
elements estructurals a ser materials completament 
estètics.
Les façanes exteriors, com a finals del segle XX, segui-
ran materialitzant-se de pedra vista. Per tant, la cara 
exterior de la façana es forrarà amb una pedra d’un 
gruix de 20 cm, mentre que la part interior es forrarà 
de fusta per seguir amb l’estètica “tradicional” del pas-
sat pròxim (l’interior es forrarà de pedra o es deixarà 
amb cartó guix).
La fusta, però, a canvi dels segles passats, s’aplicarà de 
colors molt més clars per millorar la lluminositat de 
l’habitatge. 

Un altre aspecte a considerar de les recents construc-
cions és la Domòtica. Les noves tecnologies han per-
mès l’aplicació d’un sistema que ens ajudi a regularit-
zar els elements mitjançant els mòbils i així tenir un 
control directe amb les condicions de la casa i per tant, 
reduir les seves pèrdues (control de la calefacció, les 
llums, els tencaments, entre d’altres).

3.3.4. NORMATIVA

La normativa actual consta de petites intervencions de 
les Normatives Subsidiàries i Complementàries de Plane-
jament de la Val d’Aran de l’any 1982. Utilitza la primera 
com a base, seguint les mateixes condicions i el mateix 
model de referència, però hi han apartats més extens que 
s’interpretaran de diferents maneres segons els ajunta-
ments.
Si fem referència a l’apartat de les cobertes, actualment, 
com ja hem mencionat prèviament, s’utilitzen les Veluxs 
perquè la il·luminació natural entri per les obertures de 
manera més directa, per tant, la normativa limitarà les 
obertures de coberta i especificarà el tant per cent de 
vidre que cal col·locar en totes les cares. A més a més, 
hi hauran apartats actualitzats sobretot d’instal·lacions i 
detalls constructius, ja que hi ha hagut avenços conside-
rables durant els últims anys (les sortides de ventilació de 
coberta s’han de portar a teulada, el mur de façana i el 
forjat han de tenir unes capes determinades, alçada de la 
xemeneia, etc.).

Cada ajuntament interpretarà els apartats de tal manera 
que en alguns pobles s’exigirà més que en altres (direc-
cions de coberta, colors de la façana, a Vielha i Mig Aran 
molt més controlats que al Naut Aran, etc.).

La qüestió està en complir aquestes normatives perquè 
es segueixi un model d’arquitectura pirenaica adaptada a 
la Vall d’Aran i al mateix temps intentar innovar i eliminar 
petits detalls per tal de no crear una reproducció idènti-
ca a les edificacions passades, ja que la funcionalitat dels 
elements és un aspecte dinàmic que canvia al llarg del 
temps i molts aspectes del passat es converteixen avui dia 
en innecessaris.
Per tant, podem concloure que, encara que les necessi-
tats i la vida social de la vall d’Aran hagin canviat conside-
rablement, les normatives no s’han canviat a la mateixa 
velocitat, pel que cada ajuntament pot modificar-les o 
aplicar-les des del seu punt de vista segons les necessitats 
i estètiques de cada poble.

20 cm 15 cm 10 cm  5 cm

             
             5                4              3              2     1

1. Doble capa de cartó guix de 1,50 cm 
cada una (substituible per forrats de fusta)

2. Llana de roca amb estructura de 7 cm
3. Paret de ceràmica de 15 cm

4. Polietilè de 8 cm
5. Mur de pedra de 20 cm

 5 

Fig. 51
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Un cop elaborat l’anàlisi teòric sobre l’evolució i la inno-
vació de la casa aranesa al llarg de la història adaptant-se 
a cada època i a les necessitats i progressions de les per-
sones, he trobat adient i necessari realitzar un estudi 
pràctic de tres casos diferents per poder analitzar les 
modificacions i les novetats que s’han dut a terme, tant 
exteriors com interiors, perquè una casa del segle XVIII 
s’adapti als nous usos, completament diferents dels ori-
ginals. La Casa Aranesa ja no és una residència per a una 
família ramadera, sinó una residència on trobar confort 
i evasió de la ciutat, per tant, les seves reformes hauran 
de satisfer aquest desig.

Els requisits principals per tal d’elaborar la llista de ca-
sos han estat, en primer lloc, la temàtica diversificada. 
Després d’elaborar el plànol d’oportunitat he pogut 
comprovar com aproximadament un 50% de les cons-
truccions de la Vall d’Aran estan encara per rehabilitar o 
restaurar. Per tant, el progrés cap a un futur serà tant la 
rehabilitació i restauració com la nova construcció. 
A conseqüència d’això la meva recerca s’ha concentrat 
en buscar, primerament, dos projectes de rehabilitació, 
d’una Borda i d’una Casa Aranesa del segle XIX i XX, i en 
segon lloc, una nova construcció de tres cases que sor-
geixen a partir de les ruïnes d’una Borda i que intenten 
en tot moment adaptar-se a les condicions de l’indret.
En segon lloc, l’adaptació a les necessitats recents. Els 
tres casos s’han realitzat durant els últims 4 anys. Fet 
que m’ajuda a veure els avantatges i inconvenients 
d’aquestes intervencions per poder analitzar-les i pro-
gressar envers les construccions futures. 
Per últim, la integració amb el paisatge i la identitat de la 
Vall d’Aran. Cal progressar perquè els habitatges concor-
din i s’adaptin amb l’habitant tant de l’època actual com 
de les èpoques futures i al mateix temps cal mantenir la 
identitat vital, tradicional, de l’Aran.

Per complir amb aquests tres requisits, és imprescindible 
dur a terme un anàlisis teòric de la progressió d’aquestes 
cases durant les diferents èpoques de la Vall d’Aran tal 

com s’ha fet anteriorment.

Vaig concretar els següents exemples, ja que en utilitzar 
diferents sistemes em podien donar més varietat en el 
moment de l’anàlisi.

Els projectes han sigut escollits atèsos que, en utilitzar 
diferents sistemes, em podien oferir més varietat en el 
moment de l’anàlisi.
En el primer estudi, ja finalitzat, s’ha pogut comprovar 
la seva funcionalitat i adaptació gràcies al contacte amb 
els propietaris que ens han ajudat a abordar aquest cas i 
consta d’un resultat molt satisfactori.
El segon projecte s’està portant a terme actualment, gai-
rebé finalitzades les obres. I el darrer, el plantejament 
més actual i modern, que començarà les obres durant el 
mes de setembre.
Els dos últims projectes, encara per finalitzar, consten 
d’una distribució d’espais molt semblant al primer estu-
di, busquen les mateixes intensions i adaptacions a les 
costums actuals. El que més els diferència del primer són 
les innovacions en els materials i en les tècniques cons-
tructives.

El llistat és el següent:
 
- Rehabilitació de la Borda d’Arres de Jos, Baix Aran 2019.
--(Realitzada per WIT Architects, empresa d’arquitectura 
--i interiorisme de Barcelona).
- Rehabilitació d’una Casa Aranesa situada al poble d’Ar--
-ties, Naut Aran 2020. 
--(En construcció, projecte realitzat per J.Filloy Arquitec-
--to S.L.P., juntament amb l’empresa constructora Baver 
--2.000 S.L. Els dos de la Vall d’Aran).
- Nova construcció de tres habitatges agrupats en un 
--Auviatge (la principal agrupació tradicional de cases al 
--voltant d’un pati) al poble de Tredós, Naut Aran 2021.
--(Encara per construir, projecte elaborat també per 
--l’empresa d’arquitectura de WIT Architects, Barcelo-- 
--na).

ESTUDI D’INTERVENCIONS RECENTS4.

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54
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4.1. REHABILITACIÓ BORDA D’ARRES DE JOS

El primer estudi serà la Rehabilitació d’una Borda de fi-
nals del segle XIX situada a Arres de Jos, un poble del Baix 
Aran.
Arres de Jos és un poble de 68 habitants situat a la ves-
sant sud de la Muntanya d’Ushèra que acull els nuclis més 
antics i menys poblats de la Vall d’Aran. El poble consta 
d’una petita església romànica del segle XI, l’església de 
Sant Fabià, situada a una altura de 1.267 m (igual que el 
mateix poble). A mitjans del segle XVIII Arres de Jos es 
va separar de l’actual poble veí anomenat Arres de Sus i 
entre els dos va quedar de testimoni l’església romànica 
de Sant Joan d’Arres.

El meu interès per aquesta rehabilitació va despertar l’any 
passat, un dia d’hivern, passejant per Arres de Jos i diri-
gint-me cap a la muntanya entrant per un camí de terra 
antic que diposita a unes mines abandonades (actualment 
desconegudes i desprotegides). Al dirigir-me cap al camí, 
passejava pels carrers amb les típiques Cases Araneses del 
segle XVIII amb les façanes principals arrebossades i les 
seves simetries. L’última era una borda, la qual la façana 
principal no em va cridar l’atenció, en certa manera, era 
una borda tradicional amb la façana de pedra vista, ober-
tures de petites dimensions amb marcs de fusta pintats 
recentment de color negre. Un cop entrant al camí, vaig 
girar la meva mirada i vaig veure la façana lateral d’aques-
ta, que aquest cop sí que em va cridar l’atenció. La façana 
lateral seguia sent una façana de pedra vista, però aquest 
cop albergava un gran finestral vertical amb una fusteria 
metàl·lica que deixava veure l’interior de l’habitatge, pin-
tat de colors clars ple de llum natural que li entrava per la 
façana contrària del carrer que disposava d’un espai verd 
de muntanya amb un antic abeurador pel bestiar.

A partir d’aquí em vaig posar en contacte amb el despa-
tx que havia acomplert el projecte de restauració i reha-
bilitació per formalitzar-me i realitzar, més endavant, un 
estudi que més tard m’ajudaria a realitzar part del meu 
Treball Final de Grau.

El projecte el va dur a terme el despatx d’arquitectura i 
interiorisme WIT Architects de Barcelona. Els propietaris 
d’aquest tenen un lligam molt proper amb la Vall d’Aran 
des de fa molts anys i és per això que han realitzat alguns 
dels seus projectes a la vall.
WIT Architects va començar aquest encàrrec l’any 2018 i 

el va finalitzar el 2019.
En aquell moment, la Borda constava d’un estable d’una 
planta destinada als animals amb un petit altell amb men-
jadores de fusta on es col·locava la palla per alimentar al 
bestiar. A la façana principal hi havia una porta d’accés i 
una petita finestra per ventilar el seu interior.
La construcció de la Borda no presentava gran deteriora-
ment, els murs de pedra seca presentaven únicament un 
petit abombament per culpa de les causes naturals i la co-
berta de pissarra mancava d’algunes teules, però la seva 
estructura realitzada amb cavalls i tirants de fusta seguia 
aguantant-se correctament sense cap perill.
L’objectiu principal de l’encàrrec era obtenir una borda 
per restaurar-la i rehabilitar-la de tal manera que complís 
amb les necessitats humanes actuals, per a quatre mem-
bres, mantenint i reutilitzant tot allò que estigués en bon 
estat. A més a més, cal dir que els clients formaven part 
del mateix despatx d’arquitectura i interiorisme i estaven 
disposats a experimentar al màxim aquest projecte.

Un cop establert l’ús d’habitatge unifamiliar, primer pas a 
realitzar, es va procedir el condicionament dels espais. El 
problema principal va ser l’alçada de la Borda. Calia elevar 
la coberta si es volia afegir una planta. És per això que es 
va decidir elevar la coberta 1,10 m, arribant a una alçada 
total de 8,85 m per poder habilitar una nova planta de tal 
manera que quedés un habitatge de dues plantes més el 
sota coberta.

Per tant, el segon pas al qual es va haver d’atenir el pro-
jecte va ser l’aixecament de la coberta per tal d’elevar els 
murs un total d’1,10 metres d’alçada.
Una vegada extreta la coberta, mantenint les teules de 
pissarra i les bigues de fusta per a la reconstrucció, es va 
realitzar un cèrcol de formigó armat a la part superior del 
mur per tal de lligar i assegurar els murs de pedra poste-
riors. La prolongació de la façana es va decidir fer amb 
les mateixes condicions i mides que els murs existents de 
70 cm.
Sobre aquest cèrcol, es van deixar unes esperes que asse-
guraven les bigues. 

Per tant, les capes de la façana, d’exterior a interior, seran 
les següents: 
Mur de pedra de 70 cm, aïllament de llana de roca de 7 
cm i doble capa de pladur d’1,5 cm cadascuna. Fig. 55
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Per últim es va procedir a elaborar la coberta. Sobre el 
cèrcol mencionat anteriorment, s’hi va aguantar la seva 
estructura efectuada amb les bigues de fusta existents i 
afegint consegüentment les teules de pissarra, també re-
utilitzades.

Tal hi com he mencionat anteriorment, les obertures de 
façana es van intentar matenir al màxim sobretot a la faça-
na nord, amb aliniació al vial, i a la façana est. En aquestes 

dues façanes es van mantenir les obertures afegint només 
una finestra a la planta baixa i dues a la planta primera de 
la façana nord amb la mateixa materialitat i porticons de 
fusta que la porta i la petita obertura existent.

Tanmateix, es van utilitzar les altres dues façanes, invi-
sibles al públic, per fer obertures de majors dimensions 
per tal d’iluminar al màxim l’interior de la Borda. A la 
façana Oest es va realitzar una obertura vertical a la plan-
ta primera convertint-se amb una de les obertures més 
importants de l’habitatge, la única obertura amb vistes 
a les muntanyes de la vessant Nord de Les i Bossòst. A la 
planta baixa d’aquesta façana hi havia un accés secundari 
ja existent.
Finalment, a la façana nord, amb accés a l’espai exterior 
de la casa, es realitzarà un gran finestral horitzontal que 
generarà una transparencia i una conexió molt propera 
amb l’exterior. 
Les fustaries seràn metàl·liques pintades de color negre 
contrastant amb l’interior de l’habitatge pintat de color 
blanc.

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

La intenció del despatx de WIT Architects de volgué ex-
perimentar al màxim amb aquest projecte va dur a terme 
col·locar totes les instal·lacions vistes i realitzar els for-
jats tal hi com es feien antigament, amb bigues de fusta 
i lames de tal manera que si queia un got d’aigua tam-
bé queia a la planta inferior. (Cal saber com vivien abans 
per entendre l’arquitectura tradicional i poder progressar 
adequadament en el present ).

Finalment, la distribució de l’habitatge es va realitzar de 
la següent manera; La planta baixa, amb l’accés principal 
de l’habitatge des d’un eixamplament del Carrer Major 
d’Arres, està destinada als infants de la casa i disposa de 
dues habitacions amb dos banys. Seguidament, accedint 
a la planta primera per l’escala principal, col·locada tocant 
al mur interior de la façana est, ens trobem el cor de l’ha-
bitatge, el punt d’estada i de reunió per a tots els mem-
bres. Forma part d’un únic espai amb la cuina, el men-
jador i la sala d’estar. Aquesta planta té una relació molt

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 65Fig. 64
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forta i directe amb l’exterior gràcies a les seves transparèn-
cies (que en tot moment poden tancar-se, si es cau). Per 
últim, la planta sota coberta està destinada als membres 
principals de la casa, disposa d’un únic espai amb un llit 
de matrimoni, un lavabo i un armari situat al lateral dret 
en arribar al final d’escala.

Planta Baixa Planta Primera Planta Sota Coberta

Fig. 66
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Fig. 67 Fig. 68
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Recollint el més important, aquest projecte és un exem-
ple clar de poder convertir una construcció passada, con-
servant la seva identitat, en un habitatge còmode, adap-
tat als costums actuals.
Gràcies a la relació amb els clients s’ha pogut comprovar 
la funcionalitat de la casa envers aquests dos conceptes 
contraris (integració al lloc i al ser humà actual). Segons 
ells, satisfets amb el projecte, la casa ha quedat adaptada 
a les seves necessitats i aquest fet els ha permès passar 
llargues estades, com el confinament, de manera còmo-
da, descansant i teletreballant en el mateix habitatge.

L’encàrrec s’ha dut a terme amb molta precisió i ha com-
plert satisfactòriament amb la idea recent que tenim les 
persones de mantenir i “reciclar/restaurar” tot allò que 
es pugui donant-li un altre ús. La crisi econòmica ens ha 

obligat a reflexionar i valorar més les coses passades, a 
no desestimar-les des d’un inici. Als anys noranta es va 
iniciar un consum excessiu que va portar a l’enderroca-
ment d’obres arquitectòniques de valor i a construir una 
estandardització de cases sense miraments.
Gràcies a aquest canvi de mentalitat a la Vall d’Aran s’han 
mantingut moltes cases i bordes tradicionals, rehabili-
tant-les i restaurant-les, i d’alguna manera ha sigut més 
fàcil mantenir la seva identitat.

Per tant, aquest cas d’estudi ha sigut capaç de mantenir la 
imatge tradicional mantenint els murs de pedra, les teu-
les de la coberta, les bigues de fusta així com mantenir el 
bevedor pel bestiar que hi havia a l’exterior convertint-lo 
amb una bassa per refrescar-te els dies calorosos d’estiu, 
donant un resultat satisfactori.

“Hemos sufrido una estandarización tan fuerte que ha generado una respuesta: la necesidad de indivi-
dualizar y personalizar todo. Por eso, y por la caída de ingresos, la gente empieza a trabajar más con los 

recursos que tiene a su alrededor”
Gonzalo Pardo, Arquitecto.

Fig. 69
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4.2. REHABILITACIÓ CASA ARANESA D’ARTIES

El segon estudi formarà part de la rehabilitació d’una 
Casa Aranesa construïda fa aproximadament cent anys, 
entorn el 1.925, situada a Arties, al Naut Aran.

El poble d’Arties, de 524 habitants, consta del segon nucli 
del terçó del Naut Aran situat a una altura de 1.144 m a la 
confluència del riu Valarties amb el riu Garona4, en un pe-
tit eixamplament de la Vall situat a la cara Nord d’aques-
ta. És conegut com un dels pobles més atractius, ja que, 
a la seva defensa, consta d’un nucli urbà amb les cases 
renaixentistes més destacables de la Vall. Per tant, Arties 
és un poble ple d’encant amb les seves cases tradicionals 
i els seus carrers empedrats.

La intenció d’aquest estudi va sorgir en veure com rasca-
ven la façana arrebossada d’una Casa Aranesa tradicional, 
situada a la plaça del poble, deixant la pedra al descobert. 
Fet que abandonava l’estètica de la casa tradicional ara-
nesa.
En veure-ho, em vaig posar en contacte amb la construc-
tora aranesa anomenada Baver 2.000 S.L. perquè em po-
ses en context i m’aportés informació sobre aquella reha-
bilitació posant-me en contacte, també, amb el despatx 
d’arquitectura, anomenat J.Filloy Arquitecto S.L.P., que va 
dur a terme aquest projecte.

L’objecte principal del projecte es basa en la rehabilitació 
d’un habitatge unifamiliar existent destinat a una família 
de 5 membres de fora la Vall d’Aran que anteriorment dis-
posaven d’un petit apartament de cap de setmana a Viel-
ha. Actualment han decidit posseir un domicili unifamiliar 
més gran per venir durant totes les estacions de l’any sen-
se descartar que en un futur es converteixi en la seva casa 
habitual convertint-se en nous habitants de la Vall.

L’encàrrec, realitzat el 2020, requeria la rehabilitació de 
l’habitatge existent, sense augmentar la superfície ni mo-
dificar el seu volum principal. Enderrocant únicament els 
annexos i els balcons de la façana nord substituint-los per 
una galeria en planta baixa i balcó en planta primera for-
mant part de l’habitació principal de l’habitatge.

Posteriorment, la parcel·la, col·locada al nucli antic amb 
alineació al vial, constava d’una casa de construcció tra-
dicional de 5 plantes (PS, PB, P1, P2, PSC) amb annexos 
a la façana Nord situada al costat del riu Garona amb un 
petit espai exterior amb ús de jardí. L’espai de la planta 
soterrani ocupava una petita bodega totalment hermètica 
amb l’exterior. Seguidament, la planta baixa, per on s’hi 
accedia, constava d’un petit distribuïdor, un espai on hi 
havia la cuina i el menjador i una petita sala de descans. 
Les plantes superiors estaven destinades als dormitoris. 
Constaven d’entre 4 i 6 dormitoris amb un llit i un armari. 
En arribar a la planta primera i segona hi havia un servei 
destinat a les persones de cada una d’elles. Finalment, al 
sota coberta (humerau) disposava d’un espai lliure per 
l’emmagatzematge i l’assecatge d’aliments.

Un cop analitzat l’estat original de la parcel·la es va pro-
cedir a reorganitzar els espais perquè compleixin amb les 
necessitats actuals de les persones. 
Primerament, la planta soterrani passa a ser l’espai d’em-
magatzematge d’aliments i eines per així aconseguir un 
accés directe a la cuina. En segon lloc, la planta primera, 
amb l’accés principal de l’habitatge des de la plaça del po-
ble (anomenada Plaça Ortau), disposa d’un espai únic de 
sala d’estar, menjador i cuina deixant una superfície per 
l’escala i l’elevador de la llar amb accés a les plantes supe-
riors. La façana posterior consta d’una galeria que ocupa 
el volum de l’annex posterior i dóna pas al jardí.
Seguidament, tant la planta primera com la planta segona 
mantenen el mateix ús i estan destinades a l’espai noc-
turn de la casa. Cada planta disposarà de dues habitacions 
amb lavabo propi, per tant, dues habitacions amb dos la-
vabos per planta. L’habitació de la planta primera col·loca-
da a la façana Nord constarà de l’espai superior de la gale-
ria que donarà lloc a un balcó que anirà de punta a punta 
de façana. Finalment, la planta sota coberta, coneguda a 
la Vall com l’humerau, deixarà la seva utilitat d’emmagat-
zematge i disposarà d’un espai lliure sense distribuir per 
passar les hores de lleure, sobretot pels infants de la casa.

4 Riu que s’inicia al Pla de Beret (1.870 m) i recórrer tota la Vall d’Aran passant per gairebé 
tots els pobles. Travessa la frontera amb França i desemboca a l’Oceà Atlàntic.

10050 2000
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Les condicions de la casa van fer que calgués enderrocar 
tots els forjats, ja que eren de fusta i estaven desnivellats 
a causa de les inundacions (en estar tan a prop del riu) i 
a més a més avui dia no s’hagués donat la cèl·lula d’habi-
tabilitat. Així doncs, es va realitzar un enderroc de l’inte-
rior de tot l’habitatge deixant els quatre murs de façana. 
Però, aquest enderrocament havia de fer-se per passos, 
atès que a causa de l’alçada de la casa (12,5 m) existia risc 
d’entrada d’aigua a l’interior dels murs que podia debilitar 
i fer-los caure. 
Per tant, primerament es van tirar els forjats del soterrani 
i de la planta baixa i es va realitzar una cimentació per 
col·locar pilars matàl.lics que aguantessin els nous forjats 
mantenint la cimentació exterior existent. Seguidament 
es van realitzar aquests dos forjats mitjançant un cèrcol 

exterior que s’unia a la façana. Consegüentment, es van 
anar enderrocant i efectuant els següents forjats de tal 
manera que la façana quedés tota lligada. 

Per últim, simultàniament a l’enderrocament del darrer 
forjat es va tirar la coberta realitzant-ne una de nova exac-
tament de les mateixes dimensions. Es va fer un cèrcol de 
formigó perquè tot l’habitatge quedes unit conjuntament 
i es va dur a terme la coberta col·locant unes bigues de 
fusta de dimensions molt majors a les anteriors.
El fet de deixar per últim l’enderrocament de la coberta 
va ajudar a avançar al màxim les obres interiors, tenint en 
compte que l’inici de la rehabilitació es van dur a terme 
durant l’hivern i calia protegir i cobrir l’habitatge de les 
condicions externes (pluja i neu).

5 És un gas radioactiu sense color, insípid i inodor que es produeix a partir de la desintegra-
ció radioactiva natural de l’urani present en sòls i roques.
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Finalment, es van dur a terme les actuacions de façana, 
que van ser les següents:

- Les façanes exteriors es van rascar perquè la pedra que-
--dés vista donant a la casa un aspecte més sòlid i pesat 
--(parlant amb l’arquitecta no ens va poder aclarir el per 
--què no va deixar la façana arrebossada existent a part de 
--per una simple qüestió d’estètica).

- Es van aprofitar els forats de façana i es van augmentar 
les seves dimensions col·locant fusteries metàl·liques 
millorant l’estanquitat de l’habitatge.

- Els murs es van aïllar interiorment amb llana de roca de 
--5 cm i doble capa de pladur d’1,5 cm. A la part exterior 
--de la llana de roca s’hi va col·locar una làmina de granet 
--per protegir-se del Gas Radón5.

Fig. 76

Fig. 77
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El resultat d’aquest encàrrec és una clara reflexió del que 
s’ha comentat en l’apartat 3.3.2. en el que l’usuari ten-
deix a crear una nova distribució per emfatitzar la recer-
ca constant de la il·luminació natural creant una relació 
pròxima amb l’exterior augmentant les dimensions de les 
obertures, tirant envans per crear espais diàfans de gran 
dimensió en els que travessi la llum, pintant l’interior de 
colors clars o utilitzant fusta clara... Creant espais com-

pletament contraris als dels habitatges posteriors on la 
casa havia de ser gairebé hermètica per protegir-se de les 
condicions exteriors, creant així, un distanciament entre 
interior-exterior (antigament l’exterior es valorava com 
un espai de producció).
La creació d’aquests espais clars amb diversitat d’usos 
porten al benestar de les persones complint amb les se-
ves necessitats actuals.

Fig. 80
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4.3. NOVA CONSTRUCCIÓ A TREDÓS, AUVIATGE

El tercer i últim cas d’estudi forma part d’un encàrrec de 
tres habitatges unifamiliars. Un dels quals s’ha realitzat 
a partir de la planta de les ruïnes d’una borda, situat al 
poble de Tredós, al Naut Aran.
 
Tredòs és un petit poble de 107 habitants situat a una al-
titud de 1.348 m. Posteriorment a l’obertura de l’estació 
de Baqueira/Beret, Tredós era l’últim poble del Naut Aran 
després de creuar el port de la Bonaigua.
 
Parlant amb els arquitectes del primer cas d’estudi, la re-
habilitació de la borda d’Arres, em van mostrar altres pro-
jectes elaborats a la Vall d’Aran. Un dels quals, que s’esta 
duent a terme actualment, vaig trobar imprescindible pel 
meu treball, anomenat projecte d’Auviatge.
Auviatge es tractava de la construcció de tres habitatges 
unifamiliars per a tres famílies. Una formada per sis mem-
bres, habitants de la Vall d’Aran, una altra formada per 
quatre membres i la última formada per dos membres 
amb projecció d’una família en el futur. Els darrers són 
habitants que han passat tota l’estada del Covid-19 a la 
Vall d’Aran i no descarten quedar-se llargues temporades.

Així doncs, després de realitzar una investigació exhaus-
tiva de l’arquitectura tradicional local i el seu creixement 
orgànic al voltant de les antigues granges (la casa princi-
pal solia afegir residència d’altres membres de la família 
o graners de bestiar), van decidir col·locar els tres edificis 
en forma de “U” o tal hi com hem mencionat a l’apartat 
3.1.2. del treball i com indica el nom del projecte, “Au-
viatge”.

Actualment, consta d’una parcel·la lliure de 2.590 m² de 
superfície amb les ruïnes d’una borda, aprofitades per 
realitzar la planta d’un dels habitatges. El terreny presen-
ta un gran desnivell enfront la cota de carrer de tal mane-
ra que es planteja un mur de contenció de pedra seguint 
l’estètica de la zona (i del mateix carrer pavimentat de 
pedra) i s’elabora un garatge conjunt pels tres habitatges.
A partir d’aquesta planta, es duran a terme les tres edifi-
cacions que quedaran elevades respecte al carrer.

La intenció i l’objectiu d’aquest encàrrec es basa a rea-
litzar una nova construcció de tres habitatges utilitzant 
noves tècniques i que, com en els anteriors casos, estè-
ticament estigui el més lligat possible a les cases tradi-
cionals araneses integrant-se tant amb les construccions 
properes com en la identitat de la Vall d’Aran. No essent 
només la distribució de les cases, sinó també la seva ma-
terialitat, la pedra, la fusta i la pissarra, amb l’afí de donar 
una percepció semblant a la d’una roca amb forats limi-
tats perquè l’espai respiri, donant a la casa un aspecte 
sòlid i pesat com les cases de les primeres èpoques.

Per tant, seguint amb els requisits de la rehabilitació de 
la Borda d’Arres, les façanes exteriors que donen a carrer 
es realitzaran mitjançant petites obertures de tal manera 
que no creïn gran impacte visual mentre que les façanes 
interiors, que donen a un espai lliure exterior amb ús de 
jardí, s’aprofitaran per elaborar grans passos de llum na-
tural mitjançant obertures verticals.
 
A més, s’ha aprofundit en els detalls tradicionals de maço-
neria per evitar el ràfec que els “imitadors de paper-ma-
ché” han estat construint des de mitjans del segle XX, per-
vertint la solució tradicional on els sostres de pissarra i els 
murs de pedra eren, en gran manera, un continu.
Finalment, intentant fugir de la construcció d’una falsi-
ficació, s’ha aportat un disseny que abraça les idees tra-
dicionals, però amb un enfocament modern que s’emfa-
titza en els triangles restants de les façanes Goteraus6 on 
intencionalment s’ha evitat la façana de vidre completa 
assignant una gran quantitat de panells de fusta (igual 
que els tradicionals refugis de bestiar aranès) creant una 
retícula combinant espais envidriats.

10050 2000

Fig. 816 Cara de la façana perpendicular als vessants principals de coberta.
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L’organització dels espais dels tres habitatges compleixen 
amb les necessitats actuals. Les tres estances consten 
de dues plantes més el sota coberta. Cada edifici cons-
ta d’una planta destinada al menjador, saló i cuina mit-
jançant un únic espai lliure sense envans (únicament pel 
servei), i les altres dues plantes destinades als dormitoris, 
suites i habitacions que consten de vestidor, lavabo i tau-
la d’estudi en les habitacions dels infants.
Finalment, en el soterrani (cota d’accés i de carrer), s’hi 
elabora un espai conjunt destinat a l’emmagatzematge 
(esquís, bicicletes, menjar, etc.) i al garatge pel transport 
dels clients.
 
En últim terme, pel que fa als temes constructius, aquesta 
vegada realitzats des de zero, consten d’una estructura 
cent per cent de formigó utilitzant la pedra del lloc, la fus-
ta rústica i la pissarra (actualment exportada) únicament 
pel revestiment i l’estètica (sòlida i pesada).
El paviment, col·locat sobre els forjats de formigó, serà de 
fusta reciclada i les parets estaran forrades amb fusta per 
tal de crear un aspecte rústic de muntanya.
D’altra banda, les obertures, amb marc de fusta, seran de 
doble vidre amb doble junta de goma perquè l’habitatge 
quedi totalment aïllat de les condicions exteriors deixant 
passar, al mateix temps, la màxima llum natural. Perquè 
aquest aïllament envers l’exterior sigui possible col·loca-
rem també doble capa d’aïllament exterior de polietilè i 
doble capa interior de llana de roca a la part opaca de la 
façana.
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Fig. 83
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Fig. 84
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Aquest darrer projecte, en estar només sobre plànol, no 
podem corroborar la funcionalitat d’aquest encàrrec a la 
realitat, però podem afirmar la seva bona integració del 

projecte en el seu entorn gràcies a les imatges virtuals a 
més a més dels plànols en 2D i en 3D (façanes, distribu-
cions, materialitat, etc.).
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Fig. 88
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CONCLUSIONS5.

A vegades el costum i el fet de passar pel mateix lloc cada 
dia fa que els ulls s’acostumin a veure-ho com quelcom i 
no reflexionem sobre el perquè aquelles construccions o 
paisatges s’han creat d’una manera i no d’una altra.
En aquest punt em trobava jo abans de l’inici del treba-
ll respecte a l’arquitectura aranesa, tan reconeixible pels 
meus ulls i a la vegada tan lluny al coneixement de la seva 
tradició.

A la primera part del treball, sobre l’origen de la casa ara-
nesa, he pogut evidenciar que, tant la implantació com 
la mateixa casa aranesa van lligades amb la vida de la 
societat ramadera, la història, els costums i l’entorn. En 
el passat, cada racó de la casa estava adaptat a la seva 
funcionalitat. Per tant, a partir de la vida apareixien les 
necessitats de la casa, utilitzada en aquell moment com a 
unitat de producció.
El lloc i l’entorn marcaven el dia a dia i la Casa Aranesa 
donava resposta a la quotidianitat.

A la segona part, he pogut estudiar l’evolució d’aquestes 
construccions i he observat que el progrés de la Casa Ara-
nesa va lligada directament a l’evolució de les necessitats 
de la societat. L’habitatge passa de funcionar com a uni-
tat de producció a unitat de descans en el moment en 
què l’oci es dur a terme en una àrea aliena a l’habitatge 
(aquest fet, però, varia durant l’any 2020 a causa de la 
Covid-19 i amb ell el teletreball, pel qual acabarem ob-
servant una nova evolució de la casa aranesa i global, per 
abastir les dues unitats, tant de descans com de produc-
ció).

En aquesta part teòrica he pogut ampliar els meus co-
neixements sense quedar-me a la superfície de la idea de
Casa Aranesa que he tingut des de petita. He conegut els 

seus orígens, les tècniques i el perquè de la seva forma i 
distribució.
També he pogut veure com a poc a poc van aflorant els 
elements de singularització. El punt més important es 
veu en les finestres. Antigament la casa tenia les mínimes 
obertures, de petites dimensions, per protegir-se de les 
condicions exteriors. Aquest fet que ha canviat amb el 
temps gràcies al canvi de percepció del paisatge (a més a 
més de les noves tècniques de tancament i estanquitat), 
que antigament s’apreciava únicament com a objecte de 
producció i avui dia s’ha convertit en objecte de desig; 
o bé la percepció de la pluja, fet que abans causava por 
i confinament a les cases, i actualment, augmentem la 
grandària de les obertures, ja que s’ha convertit en un fe-
nomen admirat, inclús bonic.

En l’estudi de les intervencions recents, formada per tres 
casos pràctics, he pogut arbitrar una idea crítica sobre 
com intervenir en aquest tipus de construccions en l’ac-
tualitat i com elaborar-ne de noves. En cada un dels casos, 
s’ha intervingut després de realitzar una investigació ex-
haustiva de la casa aranesa i el seu coneixement orgànic 
al voltant de les bordes. Així doncs, es mostra un respecte 
cap a la imatge i la peculiaritat de la primera casa i aquest 
fet fa que es mantingui el caràcter tradicional de casa pi-
rinenca adaptada al seu paisatge i al mateix temps, adap-
tada a les necessitats actuals de la societat.

Al llarg del treball he realitzat una recerca important d’in-
formació complementada amb una aportació de dibuixos 
a mà alçada i a ordinador que m’han servit com a eina 
essencial per poder observar i entendre les dimensions, 
les irregularitats i les característiques tant de la casa i de la 
borda com de la implantació al terreny. Gràcies a les pràc-
tiques curriculars realitzades a la Vall d’Aran, he tingut una 

També, he fet dues visites al museu Ecomusèu çò de Joan-
chiquet, del Consell General d’Aran (una a l’inici del treball 
i l’altre en finalitzar-lo) que han sigut essencials personal-
ment per acabar d’entendre l’arquitectura aranesa dels 
segles passats.

Finalment, he pogut comprovar que és possible man-
tenir la identitat de la Vall d’Aran en els temps actuals. 
L’únic moment de la història de la vall en què s’ha trencat 
aquesta identitat fou quan sorgiren els nous usos d’oci i 
turisme i es comencen a construir grans agrupacions i edi-
ficacions que trenquen amb la tradició aranesa. Tot i així, 
s’ha rectificat i s’ha tornat a implementar l’estètica tra-
dicional, amb les innovacions que hem vist anteriorment 
tant en l’apartat teòric com pràctic.

Al llarg de la carrera hem vist i estudiat diverses tècniques 
innovadores que trenquen estils tradicionals i conserva-
dors, com nous sistemes tèrmics, de tancament, nous 
materials, etc. Amb aquest treball, però, he pogut resol-
dre l’enigma que em proposava com a objectiu principal 
d’aquest, i he corroborat que la combinació de la cons-
trucció tradicional aranesa, introduint-hi petites innova-
cions, s’adapta a la perfecció als nous estils de vida que 
han anat sorgint fins avui dia, sent capaç, així, de man-
tenir la seva estètica que unifica el lloc i es camufla amb 
l’entorn. Per tant, la casa de muntanya trenca prejudicis i 
també és innovació.
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ANNEXOS
Atles gràfic aranès

6.

ANNEX A 
Visita al Ecomuseu çò de Joanchiquet de Vilamòs
CASA ARANESA DEL SEGLE XVII

Façana exterior

47



La casa aranesa                                                                                                                                                                                                                                                    TFG - Blanca Bargalló Granero

Fig. 89

48



La casa aranesa                                                                                                                                                                                                                                                    TFG - Blanca Bargalló Granero

ANNEX B 
Documentació Gràfica

Fig. 90
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EINES UTILITZADES PER LA CONSTRUCCIÓ DE COBERTES DE PALLA

 Posteriors al segle XIX
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Fig. 91 Fig. 92
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FINESTRA CARACTERÍSTICA DE LES CASES ARANESES

del segle XIX

DISPOSICIÓ DE BIGUES I TEULES EN UN FORJAT CARACTERÍSTIC DE LES CASES ARANESES

del segle XIX
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ANNEX C 
Documentació Fotogràfica
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Totes les fonts de les imatges utilitzades han estat visitades el 2021

Fig. 01. Mapa d’oportunitats  - Producció pròpia.
Fig. 02. Dibuix resum dels 33 Nuclis de la Vall d’Aran - Producció pròpia.
Fig. 03. Dibuix de les muntanyes i entorn de la Vall d’Aran  - Producció pròpia.
Fig. 04. Dibuix de la línea cronològica de treball  - Producció pròpia.
Fig. 05. Dibuix del cercle resum del passat llunyà  - Producció pròpia. 
Fig. 06. Imatge de la societat ramaderadel segle XVIII. Font: Llibre. La Casa Aranesa. Antropología de l’arquitectura a la 
Val d’Aran. 
Fig. 07. Dibuix dels tipus d’Auviatges encara existents avui dia  - Producció pròpia.
Fig. 08. Imatge de façana decorada del poble de Garòs  - Producció pròpia.
Fig. 09. Dibuix de façana Goterau amb Penaus  - Producció pròpia.
Fig. 10. Dibuix de façana Penalèr amb Penaus  - Producció pròpia.
Fig. 11. Imatge d’un dels dormitoris de la Casa Aranesa de Joanchiquet del segle XVIII, visita al museu de Vilamós - pro-
ducció pròpia.
Fig. 12. Imatge del menjador de la Casa Aranesa de Joanchiquet del segle XVII, visita al museu de Vilamós  - Producció 
pròpia.
Fig. 13. Dibuix de la secció típica de la Casa Aranesa  - Producció pròpia.
Fig. 14. Dibuix de les plantes Casa Aranesa de família adinerada del segle XVIII, Bagergue  - Producció pròpia.
Fig. 15. Imatge de la cuina del museu de la Casa Aranesa de Joanchiquet, Vilamós  - Producció pròpia.
Fig. 16. Imatge de la cuina del museu de la Casa Aranesa de Joanchiquet, Vilamós  - Producció pròpia.
Fig. 17. Dibuix de la cuina de la Casa Aranesa del segle XVII, Vilamós  - Producció Pròpia.
Fig. 18. Imatge de la Borda de Canejan  - Producció pròpia.
Fig. 19. Imatge de la Borda de Canejan  - Producció pròpia.
Fig. 20. Dibuix Borda de Gausac  - Producció pròpia.
Fig. 21. Imatge de la coberta de palla posterior al segle XVIII. Font: Article. “CANEJAN, Valle de Arán, Lérida, España.” 
http://edificioslhd.blogspot.com/2010/04/27-canejan-valle-de-aran-lerida-espana.html
Fig. 22. Imatge dels murs estructurals de pedra posterior al segle XVIII. Font: Article. “CANEJAN, Valle de Arán, Lérida, 
España.” http://edificioslhd.blogspot.com/2010/04/27-canejan-valle-de-aran-lerida-espana.html
Fig. 23. Dibuix de tirants i cavalls de fusta, estructura de coberta  - Producció pròpia.
Fig. 24. Dibuix de detalls d’encaix amb les bigues de coberta i del forjat  - Producció pròpia.
Fig. 25. Dibuix de la secció de la estructura de la casa  - Producció pròpia.
Fig. 26. Imatge de mur tradicional de pedra del poble de Tredós  - Producció pròpia.
Fig. 27. Imatge de mur tradicional de pedra del poble Arties - Producció pròpia.
Fig. 28. Imatge de mur tradicional de pedra del poble de Vielha  - Producció pròpia.
Fig. 29. Imatge de mur tradicional de pedra del poble de Bossòst  - Producció pròpia.
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Fig. 30. Imatge de mur tradicional de pedra del poble de Canjean  - Producció pròpia.
Fig. 31. Dibuix del cercle resum del passat proper  - Producció pròpia.
Fig. 32. Imatge dels inicis de Vaqueria des de la estació d’esquí Baqueira/Beret. Font: «Baqueira : bloques de apartamen-
tos». Cuadernos de arquitectura y urbanismo,1973, Núm. 95, p. 28-31, https://raco.cat/index.php/CuadernosArquitec-
turaUrbanismo/article/view/111571
Fig. 33. Imatge dels primers Blocs d’edificis a Vaqueira, edifici Mauberme. Font: «Baqueira : bloques de apartamentos». 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo, 1973, Núm. 95, p. 28-31, https://raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUr-
banismo/article/view/111571
Fig. 34. Dibuix de la planta coberta i planta tipus de l’edifici Mauberme, escala: 1/1.500  - Producció pròpia.
Fig. 35. Imatge d’un anunci de cases de lloguer a la façana d’una casa del poble de Garós  - Producció pròpia.
Fig. 36. Imatge d’un habitatge del segle XX amb la còpia del forn dels segles passats a la façana (habitatge del poble de 
Garós)  - producció pròpia.
Fig. 37. Dibuix dels detalls constructius de la façana d’un habitatge del segle XX vs. un bloc d’edificis del segle XX  - pro-
ducció pròpia.
Fig. 38. Imatge de la portada de la primera Normativa de la Vall d’Aran l’any 1982. Font: Normes Subsidiàries i Comple-
mentàries de planejament de la Vall d’Aran. https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=-
veureDocument&codintExp=52009&fromPage=load
Fig. 39. Dibuix de les condicions de les alçades permeses  - producció pròpia.
Fig. 40. Dibuix de les condicions de les alçades i les plantes permeses al sota coberta  - producció pròpia.
Fig. 41. Dibuix aigües de coberta admisibles  - producció pròpia.
Fig. 42. Dibuix angles de coberta admisibles  - producció pròpia.
Fig. 43. Dibuix amplades de llucanes admisibles  - producció pròpia.
Fig. 44. Dibuix del cercle resum de tendència del present  - producció pròpia.
Fig. 45. Dibuix de la planta de l’Estat actual Casa Aranesa de Vilac, escala 1/120  - producció pròpia.
Fig. 46. Dibuix de la planta de reforma de la Casa Aranesa de Vilac, escala 1/120  - producció pròpia.
Fig. 47. Imatge exterior d’un nou habitatge, finalitzat al 2020, al poble de Vilac  - producció pròpia.
Fig. 48. Imatge exterior d’un habitatge en construcció situat al poble d’Arties  - producció pròpia.
Fig. 49. Imatge interior del conjunt menjador/saló/cuina d’un habitatge  del poble de Gausac - Elaboració d’un company, 
treballador de Engels & Völkers.
Fig. 50. Imatge interior del dormitori principal d’un habitatge situat al poble de Gausac - Elaboració d’un company, tre-
ballador de Engels & Völkers.
Fig. 51. Dibuix del detall constructiu de façana actual - producció pròpia.
Fig. 52. Dibuixos del primer cas pràctic - producció pròpia.
Fig. 53. Dibuix del segon cas pràctic - producció pròpia.
Fig. 54. Dibuix del tercer cas pràctic - producció pròpia.
Fig. 55. Dibuix d’emplaçament de Arres de Jos  - producció pròpia.
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Fig. 56. Imatge de la estructura de coberta - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña.
Fig. 57. Imatge de la façana del jardí de la Borda - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña.
Fig. 58. Imatge de la façana de carrer de la Borda - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 59. Imatge general de la Borda - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 60. Imatge interior de la obertura de la façana lateral - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 61. Imatge interior del saló/menjador - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 62. Imatge interior del saló/menjador - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 63. Imatge interior de la cuina - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 64. Imatge de les instal·lacions vistes - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 65. Imatge de les instal·lacions vistes - realitzada per la fotògrafa Susana Ocaña. 
Fig. 66. Dibuix de les plantes del primer cas d’estudi - producció pròpia.
Fig. 67. Dibuix de l’alçat secundari - producció pròpia. 
Fig. 68. Dibuix de l’alçat principal de carrer - producció pròpia.
Fig. 69. Dibuix de la Borda d’Arres, primer cas d’estudi - producció pròpia.
Fig. 70. Dibuix d’emplaçament de Arties - producció pròpia.
Fig. 71. Imatge de la façana lateral del segon cas d’estudi abans d’iniciar la reforma - aportació de la empresa de cons-
trucció Baver 2.000 SL.
Fig. 72. Imatge de la façana lateral del segon cas d’estudi al finalitzar la reforma de les façanes - producció pròpia.
Fig. 73. Imatge interior de l’enderrocament del primer i segon forjat -  aportació de la empresa de construcció Baver 
2.000 SL.
Fig. 74. Imatges del progrés de la coberta - aportació de la empresa constructora Baver 2.000 SL.
Fig. 75. Dibuix de les plantes de la reforma d’Arties - producció pròpia.
Fig. 76. Extracció de arrebossament tradicional de la façana per deixar la pedra al descobert - aportació de la empresa 
constructora Baver 2.000 SL.
Fig. 77. Extracció de arrebossament tradicional de la façana per deixar la pedra al descobert - aportació de la empresa 
constructora Baver 2.000 SL.
Fig. 78. Dibuix de l’alçat de façana de carrer amb les noves obertures - producció pròpia.
Fig. 79. Dibuix de l’alçat de façana del riu Garona amb les noves obertures - producció pròpia.
Fig. 80. Dibuix de la Casa Aranesa d’Arties, segon cas d’estudi - producció pròpia.
Fig. 81. Dibuix d’emplaçament de Tredós  - producció pròpia.
Fig. 82. Dibuix de les plantes del projecte d’Auviatge, tercer cas d’estudi - producció pròpia.
Fig. 83. Dibuix de la secció general del projecte d’Auviatge  - producció pròpia.
Fig. 84. Dibuix de l’alçat general del projecte d’Auviatge  - producció pròpia.
Fig. 85. Imatge virtual de l’accés de carrer del projecte d’Auviatge  - aportació de WIT Architects.
Fig. 86. Imatge virtual de la part exterior de jardí del projecte d’Auviatge  - aportació de WIT Architects.

Fig. 87. Imatge virtual de les façanes laterals del projecte d’Auviatge - aportació de WIT Architects.
Fig. 88. Dibuix del projecte d’Auviatge, tercer i últim cas d’estudi - producció pròpia.
Fig. 89. Imatges de la visita al Ecomuseu Ço de Joanchiquet de Vilamòs - producció pròpia.
Fig. 90. Dibuixos de les eines que s’utilitzaven anteriorment per la construcció d’una coberta de palla (la tercera eina 
s’utilitzava per la construcció d’un llosat - producció pròpia.
Fig. 91. Dibuix de la finestra típica de la Casa Aranesa - producció pròpia.
Fig. 92. Dibuix de la disposició de les bigues i les teules d’un forjat tradicional - producció pròpia.
Fig. 93. Imatge del poble de Vilac, Mijaran  - producció pròpia. 
Fig. 94. Imatge de la “Pleta d’Abaix” dels anys setanta al poble de Garós, Naut Aran - producció pròpia.
Fig. 95. Imatge de les bordes de Sant Joan de Toran  - producció pròpia.
Fig. 96. Imatge de l’església romànica de Sant Joan d’Arres que divideix el poble de Arres de Sus amb el poble de Arres 
de Jos  - producció pròpia. 
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