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Resum 

 

A la Vall d'Aran hi ha un conjunt d'esglésies romàniques, de planta basilical, que van ser 

construïdes entre els segles XI-XIII i que presenten grans deformacions que superen el 7% de 

la seva geometria inicial. Aquestes deformacions han creat articulacions en les seves voltes a 

causa de les empentes actives; les quals, conjuntament amb les empentes passives de les 

diferents intervencions realitzades per mantenir el seu equilibri, han arribat a determinar 

formes anti funiculars en les seves voltes.  

 

El treball planteja la revisió general de la teoria de fàbrica a la Vall d'Aran, sistematitzant els 

mecanismes de deformació a través de l'anàlisi de l'estabilitat de les seccions anti funiculars 

de les voltes i dels grans desplaçaments dels pilars a les esglésies romàniques de la Vall 

d'Aran. 

 

Per les seves característiques geogràfiques, la Vall d'Aran, ha tingut un caràcter aïllat, per 

això històricament, ha fet que el seu ric llegat patrimonial no hagi tingut molta difusió a nivell 

científic, sent la seva difusió més generalitzada a partir del segle XIX, com a conseqüència del 

turisme pirinenc. A la Vall d'Aran hi ha un conjunt d'esglésies romàniques de planta basilical, 

construïdes entre el segle XI-XIII que han merescut l'interès, encara que de passada, d'alguns 

dels grans historiadors de la construcció com són Eugène-Emmanuel Viollet-li-Duc (1814-

1879) a l’any 1883, Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) a l'any 1905, Josep Puig i 

Cadafalch (1867-1956) amb l'Institut d'Estudis Catalans a la Vall d'Aran i la Ribagorça al 

1907 o Joan Bassegoda Nonell (1930-2012); qui va establir en la ponència del XVIII 

Congresso di Storia dell'Architettura, que les anomalies formals constitueixen una de les 

característiques de l'arquitectura romànica que es produeix a Catalunya. 


