Enllosat estiu del 2011

L

a borda es va construir el 1837. I, malgrat els seus 175 anys, es troba en un
admirable bon estat de salut. No obstant, el pas dels anys i algunes reformes fetes
sense qualitat, respecta ni eficàcia feien perillar la seva salut. Sortosament la major
part dels mals de la borda venien més de les reformes recents que de la construcció
original. El canvi de l’enllosat original per una xapa metàl·lica mal col·locada havien portat
goteres a l’interior. Aquestes humitats representaven una seriosa amenaça per l’estructura
de fusta de la borda. De fet jo ja tenia
coneixement que, almenys un cop, l'enllosat
havia cedit.
Juntament amb aquesta intervenció estructural
també volia aprofitar per aïllar i donar més llum
a l’interior i, al mateix temps, fer un canvi
estètic tot retornant a la borda un element
essencial desaparegut, la pissarra. Finalment
calia adreçar, fins allà on fos possible, les
deformacions que el pas del temps havien anat
provocant. Veure la foto del costat.
Calia, doncs, una intervenció. Però el més
La xapa i les formes sinuoses de l'enllosat abans de la
reforma
complicat no era refer l'enllosat sinó com. I allò
que ho feia més complicat era que jo no volia renunciar a uns quants principis que no
només volia aplicar en el funcionament si no, també, en les reformes:
1. Tipus d’energia a utilitzar (ni fòssil ni nuclear). Neta
2. Evitar tot allò derivat del petroli. Alternatives
3. Matèries primàries abans que derivades. Transformació mínima
4. Evitar xarxes i distribució energètiques. Ubicació energètica en lloc de consum
5. Integració en el territori. Respecte
6. Evitar el “semblar” en detriment del “ser”. Autèntic
7. Res que perjudiqui la imatge tradicional de la borda. Lleialtat
8. Reduir la petjada ecològica. Ecològic
9. Fomentar l’autosuficiència en tots els aspectes. Sostenibilitat
10. Que es creï un ambient agradable. Acollidor
Naturalesa
L'encapçalament de les 10 paraules clau forma una nova paraula que defineix un principi
bàsic i fonamental per mi. Segons la meva opinió cal que l’esser humà consideri el
concepte d’aquesta paraula abans d’emprendre accions sobre el territori i el medi
ambient. Fins i tot estaria be que, en ocasions, reconsideres el seu estil de vida. En
qualsevol cas les meves actuacions a la borda havien de comportar el més absolut
respecta a l’ampli significat d’aquesta paraula.
Durant un any em dedico a la cerca dels materials que millor acompleixin les 10
premisses marcades. I els resultats no són pas decebedors.
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Foto 1. Naturalesa des del port de Clavera

Casa Passiva
El primer gran concepte que adquireixo de Internet és allò que inclou la paraula alemanya
“PassivHaus”, literalment “casa passiva” i que utilitza els recursos de l’anomenada
arquitectura bioclimàtica. És la resposta desenvolupada especialment als anys 90 a
Alemanya a la crisi energètica i a la degradació del medi ambient.
La part més important de l’energia que necessita una casa és la que dediquem a
aconseguir una temperatura de confort. I més si es troba en el Pirineu. I encara que les
energies contemplades són les netes la solució ideal és no necessitar energia. Des
d’aquest punt de vista el concepte de casa passiva és genial. No sóc tan ingenu com per
pensar que una construcció antiga com la borda es pugui transformar completament en un
concepte nou i revolucionari com és la casa passiva. Però la idea es intentar que s’hi
acosti el màxim possible.
Ja se que els experts en construccions bioclimàtiques no els hi agradarà la següent
simplificació però, en síntesi,
es pot dir que els dos pilars
en que reposa la casa
passiva són les pèrdues
mínimes (valor d’aïllament UValue
0,15
w/m2/kº)
i
aprofitar el Sol com a font
d’energia, tot permeten que
hi penetri a l’hivern i evitar
que ho faci a l’estiu. En el
cas
de
la
borda
és
relativament fàcil aconseguirho. Amb unes parets de més
60 cm. els angles que
descriu el Sol a l’estiu, més
verticals, fa que no entri a
dins. En canvi la inclinació
més suau a l’hivern permet l’entrada de Sol. Veure el dibuix adjunt.
S’estima que les pèrdues d’energia en una casa es reparteixen de la següent manera:
Terres
Cobertes
Finestres i portes
Parets

10%
18%
25%
47%

2

Data 1-abr-12

Enllosat estiu del 2011
A nivell tèrmic aquest 18% és, doncs, l’objectiu a acomplir en aquesta fase de reforma de
la borda. I és concreta en dos elements: bon aïllament al sostre i finestres apropiades.
A nivell estructural cal reforçar l’embigat i la penetració d’humitats.
Llana d’ovella
Aquest és, per mi, el segon gran “descobriment” ja que la llana d’ovella es pot usar com a
aïllant tèrmic. És perfecta en l’acompliment de tots els requisits. Ja puc desestimar els
aïllants més contaminants i calmar la meva ànima ecològica.
A continuació detallo les dades de l’estudi comparatiu que l’empresa RMT va encarregar a
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. En el gràfic de l’esquerra és pot
apreciar que la llana d’ovella en floc és la
90
Poliester
que precisa menys energia. El càlcul
80
Poliuretà
d’aquest valor considera des de l’extracció
70
Llana roca mantell
i obtenció fins a la col·locació en obra.
60
S’aprecia que la llana d’ovella en flocs
Llana roca floc
50
necessita quasi 8 vegades menys
Fibra vidre mantell
40
d’energia que el molt usat poliester. I quasi
Fibra vidre floc
3 vegades menys que un producte tan
30
Llana d'ovella
“natural” com la llana de roca en flocs. La
20
mantell
Llana d'ovella floc
fibra de vidre te el mateix defecte i que, a
10
Multifibra floc
més a més, em fa la sensació que te una
0
dubtosa salubritat. El “simpàtic” suro
Suro
Energia Mj/m2
també queda molt lluny i el cotó reciclat
s’hi acosta però no arriba.
Poliester
14
El segon gràfic, emissions de CO2 a
Poliuretà
l’atmosfera, també deixa la llana d’ovella
12
Llana roca mantell
en floc en solitari. Com sempre els
10
derivats del petroli són els més
Llana roca floc
contaminants i els més usats.
8
Fibra vidre mantell
Novament la multifibra és el material que
6
Fibra vidre floc
més s`hi acosta.
Llana d'ovella
4
En el següent gràfic cal fer algunes
mantell
Llana d'ovella floc
precisions. Els preus serveixen només
2
Multifibra floc
com a valors relatius no pas absoluts.
0
L’estudi data del 2006 i per tant els preus
Suro
Emisions KgCO2/m2
no són actuals. Però el que si que donen
és una idea comparativa ja que tots
12
hauran evolucionat paral·lelament. En tot
Poliester
cas potser els derivats del petroli poden
Poliuretà
10
ser encara més cars pel constant
Llana roca mantell
encariment de la seva matèria primera. I la
8
Llana roca floc
segona observació és que es força
Fibra vidre mantell
6
habitual refer un enllosat amb panells de
Fibra vidre floc
poliestirè. La seva consistència permet
4
que, sovint, els constructors formin un
Llana d'ovella
mantell
entrepà entre els taulons de sota i els de
2
Llana d'ovella floc
sobre i es collin amb cargols llargs. Això
Multifibra floc
0
permet una construcció més econòmica
Suro
Cost €/m2
que quan s’utilitzen aïllants “tous”. De
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Poliester
Poliuretà
Llana roca mantell

Llana roca floc
Fibra vidre mantell
Fibra vidre floc
Llana d'ovella
mantell
Llana d'ovella floc
Multifibra floc

Pes kg/m2
0,45

Suro

Poliester

0,4

Poliuretà

0,35
Llana roca

0,3
0,25

Fibra vidre

0,2

Llana d'ovella
mantell

0,15

Llana d'ovella floc

0,1

Multifibra mantells

0,05
0

Multifibra flocs

Toxicitat
0,1

Poliestè

0,09

Polietilè

0,08

Poliuretà

0,07

Llana roca mantell

0,06

Fibra vidre mantell

0,05

Llana d'ovella
mantell
Multifibra manta

0,04
0,03

Fusta compactada

0,02

Palla

0,01

Fibra de fusta

0
Conductivitat tèrmica W/mk

Suro

totes maneres això no s’hauria d’imputar
al cost ja que la qualitat final no és
comparable.
Un altre valor important en les
construccions és el pes. També aquí els
valors de la llana d’ovella són molt
competitius. En aquest gràfic el material
que més destaca és el suro ja que és 4 o
5 vegades més pesat que la majoria.
El gràfic de la toxicitat també deixa a la
llana en un lloc preferent pràcticament
equiparable a la multifibra en flocs i
lleugerament superior a la fibra de vidre.
Malgrat admetre la poca toxicitat
d’aquest material no m’estic d’opinar
sobre les meves reserves de la fibra de
vidra a nivell respiratori. El gràfic destaca
clarament tres materials amb una
toxicitat entre 4 i 8 vegades superiors a
la llana d’ovella. Els més tòxics deuen
situar-se dins dels valors permissius per
l’administració però sempre és millor
optar per solucions més saludables. El
valor del suro no figura en els informes
transcrits.
El darrer gràfic a considerar ens informa
amb detall de la conductivitat tèrmica
dels productes usats habitualment com a
aïllants tèrmics. Aquesta dada acostuma
a ser una mica enganyosa ja que cada
fabricant dona el valor més “optimista”
del seu producte. Per aquest motiu la
font reproduïda aquí és la Wikipedia per
a tots. Cal dir que tots els materials són
considerats en mantells degut a que
l’aplicació de flocs depèn molt de
l’aplicador i de la densitat final,
difícilment
controlable.
D’aquells
materials en que es donen dos valors
(bastant freqüent) he agafat la mitja. La
llana d’ovella es mou en uns valors
similars a la majoria. Només destaquen
per excessiu la palla i com a millor aïllant
el poliuretà. També queda lleugerament
despenjat la virolla de fusta o fusta

compactada.
Amb la llana queden definits els principals elements de la reforma ja que la resta són la
pedra, la fusta i la pissarra, materials usats tradicionalment en el Pirineu. I, a més a més,
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tots són del territori proper excepte la pissarra que és gallega ja que no queden pedreres
de pissarra al Pirineu.
Gruix d’aïllament
El segon pas és calcular el gruix d’aïllament necessari per intentar acomplir amb l’objectiu
de casa passiva. Els primers números que faig em surt que necessito 30cm. de gruix de
llana. Però el càlcul és complex i hi ha molts paràmetres que cal suposar. No estic segur
del valor obtingut ja que és considerablement més alt del que normalment es posa.
Finalment aconsegueixo contactar amb en Josep Bunyesc, arquitecte que ha impulsat tant
el concepte casa passiva com la introducció de la llana com a aïllant tèrmic. També amb
l’empresa RMT transformadora de la llana d’ovella. Sense fer càlculs, per experiència, em
diuen que 20 cm són suficients. De totes maneres decideixo que aquest valor serà el
mínim. Com queda dit, la borda presenta importants deformacions tant en el sentit
longitudinal com en les superfícies de les vessants. Per intentar corregir això cal que la
càmera on si posa la llana sigui un espai variable. D’aquesta manera s’aconsegueix una
superfície exterior pràcticament plana. I el gruix de la llana és mou entre els 20 cm i els 40
cm. Només en alguna petitíssima zona no va ser possible aquest plantejament i si va
posar 17 cm. De tota manera és una zona pràcticament insignificant considerant tota la
coberta. I, a més a més, és pràcticament a la zona sud, la més assolellada.
Cal significar, finalment, que l’aïllament de la borda havia de considerar molt més el fred
de l’hivern que la calor de l’estiu. Les mesures que durant quasi dos anys he anat prenent
hem donaven que a l’hivern s’arriba fàcilment als -10ºC i a l’estiu als 40ºC. Si considerem
20ºC com a la temperatura desitjable tenim una variació tèrmica de 30ºC a l’hivern i
només 20ºC a l’estiu. Més ocasionalment, a l’hivern es pot arribar als -15ºC i a l’estiu als
45ºC.
Finestres a l’enllosat
El darrer element que cal concretar són les finestres en el sostre per donar llum. La seva
utilització, però, entra en conflicte amb el concepte de casa passiva degut a que no és
fàcil evitar l’entrada del Sol a l’estiu.
El que si es pot fer amb les finestres es posar-les de molt baixa conductivitat tèrmica. I per
això decideixo posar-les de fusta, amb tres vidres amb gas criptó i gran estanquitat en el
marc de la finestra. Finalment seran sis les finestres en l’enllosat de 55 cm d’ample per 98
cm de llarg. És el que permeten els cairons.
El gas criptó és una bona opció per posar a les cambres entre vidres. A la taula de sota és
veu la comparativa, molt favorable, entre els gasos usats habitualment a les finestres:
Conductivitat tèrmica w/mK
Criptó
0.00949
Argó
0,01772
Aire
0,02
N2
0,02598
El criptó és, per altra banda, un gas noble i inert.
L’altre gran repte es resoldre l’estanquitat entre la part estàtica (el marc) i la part dinàmica
(la fulla). Després de mirar en el mercat trobo dues marques que semblen donar resposta
a aquest problema juntament amb el del número de vidres i el gas aïllant: Velux i Fakro.
Finalment em decideixo per la segona ja que tècnicament és equiparable i
5
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econòmicament són molt més competitius. El tancament entre fulla i marc l’aconsegueixen
amb la utilització de tres juntes. Finalment a l’aïllament del marc només cal rejuntar be i la
resta és fàcil ja que queda dins la cambra de la llana d’ovella.
El conjunt te un valor de conductivitat tèrmica de 0,94 w/m2k.
Concretant en el disseny
Un cop els elements a utilitzar en la
construcció queden definits i els gruixos
d’aïllament queden establerts inicio la
fase de disseny. En aquesta fase l’ajuda
de Manel Sebastià de l’empresa Fustes
Sebastià de Rialp resulta molt profitosa.
Ell ja te experiència en l’aplicació de la
llana d’ovella i en construccions
bioclimàtiques.
En el detall del dibuix del costat es
reflexa com queda la nova construcció,
considerant de dins a fora. És la següent:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cairó (ja existent).
Tauló (ja existent).
Làmina Vapor 140.
Bigueta nova (formant cambra aïllament)
Làmina Transpir.
Tauló nou.
Pissarra

En el segon detall es
representa un aspecte
important.
La
tapeta
exterior,
aquella
que
tanca el perímetre i que
evita que la llana caigui
va encaixada a les noves
bigues. Seguidament es
rejunta.
D’aquesta
manera
s’aconsegueix
d’una
manera
molt
efectiva que l’aire no
penetri, i refredi, la
cambra de l’aïllament.
El dibuix permet veure un
segon
detall.
Els
travessers, que es posen
cada 400 mm perquè la
llana
no
es
vagi
desplaçant
avall,
no
6
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poden coincidir ja que això evitaria que es poguessin collar lateralment amb la biga.
També aquest mateix dibuix permet veure un tercer aspecte rellevant. Les noves bigues
per la llana és fan coincidir amb els cairons de la borda. En el dibuix esmentat es poden
veure els forats, efectuats en el moment de la fabricació de la biga a Fustes Sebastià, que
permeten collar en obra amb els cairons antics. D’aquesta manera queda una bona fixació
i una estructura molt reforçada. A més a més, estèticament, la nova biga sobresurt fen
una mica de voladís i incorporant un tall paral·lel al terra per evitar que és mulli amb les
pluges.
Comencem a construir!
Començo a construir!. Be, per ser precís el primer pas es destruir o sigui treure la xapa.

Foto 2

Foto 3

Foto 4

La foto 2 correspon a abans de fer-hi cap actuació mentre que la 3 i la 4 es després de
treure la xapa metàl·lica. A la foto 4 es veuen les llates de fusta on es collava la xapa. Són
fustes de 2,5 cm de gruix i en aquest petit espai en algunes zones hi havia fibra de vidre.
En algunes llocs es veu el mal estat dels taulons.
La foto següent, la 5, ja es veu la coberta sense els llistons i sense els taulons
defectuosos. Alguns ja s’han canviat per taulons nous. I, important per experiència, posar
una lona per si plou (foto 6). És un consell que cal seguir sigui on sigui la construcció però
si aquesta és en el Pirineu és d’obligat compliment. Durant la jornada de treball s’enretira

Foto 5

Foto 6

Foto 7

la lona en la zona en que es treballa i en acabar es torna a posar. La foto 7 ensenya les
bigues que s’han de canviar una vegada que ja s’han retirat els taulons de sobre.
Finalment la foto 8 mostra les noves bigues ja canviades. Aquesta feina requereix que les
noves bigues recolzin a tres punts: la paret, la ventrera i en el carenat i, a més a més, es
mantinguin dins les línies traçades per dos cordills que
segueixen la resta de la coberta. Per aconseguir-ho caldrà
retocar la circumferència de la biga o posar alguna falca. Un
cop anivellat posarem els taulons.
Caldrà fixar la lona amb llates de fusta per evitar que una
ventada ens deixi al descobert.
Foto 8
7
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Entrebigat
Una vegada canviats els cairons i els taulons de fusta en males
condicions es continua la rehabilitació refent el marc perimetral
de la borda. Les bordes es construïen en sec, és a dir,
col·locant pedres sense lligar entre elles. Això provoca que, amb
el temps, la part superior de les parets és vagi desfent degut al
moviment de les bigues i cairons i al fet que moltes pedres no
tenen prou pes a sobre.
A la foto 9 es veu com refaig l’entrebigat. I, com en moltes
d’altres feines, la faig amb l'ajut importantíssim de la Silvia.
Sense la seva energia, la seva vitalitat i la seva profunda
sensibilitat humana i medi ambiental difícilment hagués emprès
un projecte tan ambiciós. A la foto 9 es veu com la Silvia i jo
refem l’entrebigat posant pedres i ciment. Mentre treballem en
un departament es veu con en el del fons ja s’ha omplert de
ciment i pedres fins arran de les bigues. Més avall, a la foto 10,
es veu amb més detall els departaments que formen
l’assentament dels cairons. El del fons ja te una mica de ciment
mentre que en el de davant encara cal encaixar les pedres i
omplir de ciment.
Cal esmentar que abans de posar el ciment s’ha de treure la
terra seca i remullar una mica les pedres. Fent-ho així queda tot
més ben adherit.
Malgrat que l’aportació de ciment ja dona consistència jo vaig
decidir que era important que les pedres quedessin ben
encaixades com si no hagués de posar ciment posteriorment.
Aquesta feina de l’entrebigat és molt important. No només per
evitar l’esmicolament de la paret i consolidar l’assentament sino
que, a més a més, forma un perímetre consistent en la part
superior que augmenta considerablement la resistència
estructural.

Foto 9

Foto 10

Col·locant la làmina de barrera de vapor
Just abans de començar a posar les noves bigues cal col·locar la làmina Vapor 140. (o
una marca semblant). Aquest material actua com a barrera de vapor i, a la vegada tenen
la funció de impermeabilitat en el cas que entrés aigua per l’enllosat. No obstant si això
últim arribés a passar seria certament una avantatge pels habitants de l’edifici però una
desgracia per a la llana d’ovella i la seva funcionalitat.
Les diferencies de pressió entre l’interior i l’exterior de l’edifici provoca un desplaçament
de la massa d’aire i, per tant, del vapor. Aquest vapor condensa si entra en contacte amb
superfícies que tenen una temperatura inferior al punt de rosada de la massa de vapor. Es
a dir, si passa per zones suficientment fredes. I la conseqüència de tenir condensacions
deriva en tres grans inconvenients:
1. Aparició de fongs i floridures. Dolent per a l’edifici i la salut
2. Disminució del poder aïllant. Dolent per les pèrdues energètiques
3. Augment de la degradació dels materials. Dolent per la seva funcionalitat
8
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Si la zona on és concreta la construcció és en una
localitat on s’arriba a temperatures de sota cero
s’augmenta considerablement la possibilitat de tenir
condensacions i humitats. Cosa que succeeix a la
borda Pina. Es fa necessari, doncs, col·locar barreres
de vapor que redueixin els problemes descrits.
Sortosament la llana d’ovella és un material
higroscòpic. Aquesta capacitat fa que pugui absorbir
humitat de l’aire saturat i ajudi a evitar condensacions
en les cambres d’aïllament. És una nova avantatge
d’aquest aïllant tan natural.
La làmina és presenta en rotllos de 1,5 metres x 50
metres. I la seva col·locació s’inicia per la part més
baixa de l’enllosat. Un cop estesa la primera franja i
grapada a la fusta s’inicia una segona tirada mirant que
solapi un bon tros (normalment aquestes làmines ja
porten una marca que indica per a on cal solapar).
Fent-ho així la franja de més amunt sempre queda per
sobre de la de més avall. Per tant qualsevol humitat o
condensació relliscaria avall en lloc de filtrar-se.
Foto 11
A la foto 11 és pot veure la làmina i l’inici de la posada
de les bigues noves.
La mala noticia, almenys per mi, és que aquesta làmina parteix de polipropilè, un derivat
del petroli. No he sabut trobar un material millor. La part positiva és que, segons el
fabricant, es reciclable.
Puc acreditar que és molt eficaç contra la pluja ja que va haver de resistir una tempesta
just després de posada. Només en els punts on les successives trepitjades van provocar
alguna ruptura va entrar aigua. Aquesta experiència ha de servir per avisar que cal evitar
tan com sigui possible que els operaris la trepitgin ja que la inclinació de les vessants fa
que la làmina aguanti tot el pes de la persona i es pugui estripar. Això indica,
implícitament, que la làmina és antilliscant i que la resistència mecànica no és tan gran
com diu el fabricant.
Col·locant les noves bigues
La foto 11 es veuen les falques que aconseguien aixecar la biga a
l’alçada de anivellació adequada i aplanar la coberta.
Ens a situem en una vessant i el procés d’anivellació és el següent:
1. Col·locar les dues bigues dels extrems.
2. Lligar tres cordills entre biga i biga. Un a l’extrem superior,
l’altre al mig i el darrer a baix.
3. Procurar que a cada punt mesurat quedi del cordill a la
làmina un mínim de 20 cm.
4. Si no hi queda aixecar la biga de l’extrem que faci falta.
5. Un cop anivellat es treu el cordill del mig per evitar
obstaculitzar l’entrada de les bigues
6. Es col·loquen les bigues i es posen els gruixos i les falques
necessàries. A cada biga és posa, momentàniament, el
cordill del mig, es mesura i es torna a treure.

Foto 12

Foto 13
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En la foto 12, un cop col·locats els cordills d’anivellació es veu com
s’ajusta la biga a aquesta referencia.
La foto 13 en Dani collant amb un cargol llarguíssim la nova biga al
cairó interior. Cal dir que en Dani és un gran professional i és el
verdader protagonista en la proesa de convertir la vella superfície
ondulada en una nova superfície plana. Cal ser molt hàbil i enginyós
per aconseguir-ho. Cal ser just i donar al Cèsar el que és del Cèsar.
A la foto 14 novament el Dani fent falques i gruixos per solar les
bigues.
La foto 15 és veu el progrés en l’assentament de les bigues.
La foto 16 el Dani amb el seu ajudant, que responia al curiós nom de
Catalin tot i ésser d’origen Romanès. Un bon treballador amb una
fortalesa física extraordinària.
La següent, la 17, es veu pràcticament enllestida tota la vessant est.
Al mateix temps es pot apreciar com a la banda dreta ja es comencen
a posar les fustes d’unió entre bigues per formar els compartiments
on finalment s’hi posarà la llana. Aquest és un aspecte en que més
endavant si farà una menció més detallada però ara avancem que la
idea d’aquestes barreres es impedir que la llana amb els anys es vagi
escolant cap a la part baixa i deixant sense aïllament la part alta. Que
és la més important, per altra banda.
La següent foto, la 18, ja es comença a entreveure l’obra d’art del
Dani. Les columnes d’una vessant i les de l’altre es troben en el
carenat i dibuixen una línia pràcticament recta. Un cop situades totes
les bigues els seus excedents es tallaran i quedarà una línia perfecta.
A la foto 19 es collen les dues bigues per la part de la unió en el
carenat. Dos espàrrecs llargs de M.12 d’inoxidable fixen les dues
bigues, a banda i banda de l’enllosat i vincula el hipotètic lliscament
d’una amb la posició inamovible de l’altre. És un gran sistema de
fixament. En aquesta mateixa foto es pot apreciar, també, que
l’excedent de la biga ja s’ha “afaitat”.

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Col·locant la llana
Per raons de logística en el transport el subministrament la llana ve
fortament compactada en bales de 12,5 kg. Per aquest motiu el
primer que cal fer es esponjar la llana. Cal descompactar-la. A la foto
20 es veu aquest procés.
Una altre qüestió molt important es la densitat de col·locació. Es
sabut que tant perjudicial és una densitat baixa com excessivament
alta. Atapeint més la llana no s’aconsegueix millor aïllament. I això és
així perquè l’aire retingut dins la llana (atrapat i sense moviment) és
qui li dona una baixa conductivitat tèrmica. Si compactem tan
exageradament la llana el que fem, en realitat, es eliminar aquest aire
i conseqüentment perdem capacitat d’aïllament. Si la densitat és tan
baixa llavors el que possibilitem és que l’aire tingui moviment i per
tant augmentem el transport de calories per convecció.

Foto 19
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Després de nombroses consultes a experts i llegir documentació relacionada amb això
vaig decidir posar una densitat de 30kg/m3. Però com es pot controlar el compliment
d’aquest valor a l’obra?. Per evitar que la llana pugui lliscar cap a la part de baix es posen
uns travessers com es veu a la foto 23. Aquest travessers també portaven unes fustes
verticals per retenir millor la llana, veure novament la foto. En bastants casos això donava

Foto 20

Foto 21

Foto 22

uns caixons de 64 cm x 60 cm. Tenint en
compte que el gruix era, també en molts
casos, de 20 cm podia calcular el volum.
Aquest volum és 0,0768 m3. Si la densitat
ha de ser de 30 km/m3 em dona un pes de
2,3 kg. A la foto 21 es veu el rudimentari,
però eficaç, sistema de pesada de la llana.
Vaig omplir un bon nombre de bosses amb
aquest pes. A la foto 22 es veu com el
Lluís (un col·laborador desinteressat) porta
una bossa i intenta abocar-la en un
departament escollit. Aquest sistema ens
Foto 23
va permetre ser rapits en l’omplerta de
molts caixons i ens va donar el
coneixement suficient per saber la densitat necessària en aquells departaments on les
mides eren diferents de les estàndard. Aquests departaments, per altra banda, no podien
ser tots iguals ja que la seva amplada depenia de la situació de les noves bigues i
aquestes havien de coincidir amb els cairons antics que no estaven situats sempre a la
mateixa distancia exacta.
El tema rapidesa en la col·locació de la llana, esmentat anteriorment, no és un tema
menor. Es important que la llana quedi exposada el menor temps possible a les
adversitats climatològiques. Seria un autèntic desastre que es mullés. Per tant es
imprescindible que quan es col·loqui la llana es pugui tapar amb la làmina Transpir en el
mateix dia.
Tapant amb els taulons
Una vegada col·locada la llana cal posar la làmina Transpir 150. Malauradament no tinc la
foto ja que unes boires ploraneres amenaçaven i no em van donar temps de fer-la. Les
advertències en col·locar la làmina Transpir són les mateixes que per la làmina Vapor
140. No obstant cal incidir en que la funció d’impermeabilitat és molt més critica en la
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Transpir que en la Vapor. I, per tant, cal extremar la vigilància
en les ruptures i els solapaments. Fins i tot el Dani va
aconsellar que entre biga i biga la làmina fes una mica de
panxa per ajudar millor a conduir l’aigua en cas d’un problema
amb la pissarra.
Finalitzada la instal·lació de la làmina el proper pas es posar
els taulons (foto 24). L’advertiment més important aquí es la
d’advertir que cal clavar-lo molt be a les bigues noves
Foto 24
inferiors. I per fer-ho cal marcar primer la línia on hi ha
aquestes bigues. Un clau cada 4 dits de distancia, com a màxim, es el que nosaltres
vàrem fer.
L’acabat final, la pissarra
Sembla que hi ha dues maneres tradicionals per posar la pissarra: Amb claus i amb
ganxos. La primera requereix foradar la pissarra mentre que la segona aquesta queda
recolzada en l’ham que fa el mateix ganxo. Els experts no es
posen massa d’acord sobre quin és el millor mètode. Uns
diuen que es millor no haver de trencar la pissarra i altres
diuen que la llosa que va clavada cau avall quan es trenca
mentre que la que porta ganxo queda retinguda dificultant la
localització de la possible ruptura. Jo vaig decidir posar la
pissarra amb ganxo ...
Foto 25
La segona consideració prèvia és si es vol la pissarra rodona
o quadrada. Tampoc sembla aquí massa unànime l’opinió
sobre quina és millor. Fins i tot sembla que darrerament hi ha
unes pissarres més petites. Aquest tema també es discutible.
Jo l’únic que defensaré es que la pissarra sigui gruixuda (més
resistència al trencament), més gran (més pes i, per tant més
estable al vent, a la neu o als animals), que solapin força (més
estanquitat) i de qualitat (més durabilitat). Malauradament tots
aquests factors representen més pes. O sigui que cal reforçar
l’estructura.
Foto 26
Abans de començar a col·locar la pissarra cal marcar el lloc a
on caldrà posar el ganxo. Es marca amb un fil que tenyeix. Es
posen els extrems d’aquest amb contacta amb el tauló.
Seguidament per la part central s’aixeca curosament el fil i es
deixa anar de cop. L’impacta amb la fusta deixa una senyal
que combinada amb la senyal perpendicular ens dona el
creuament a on caldrà clavar el ganxos. Es una senyal prou
perceptible però en cas de pluja s’acostuma a esborrar amb
Foto 27
molta facilitat.
A la foto 25 l’Idan (una extraordinària persona) col·locant pissarra. A la foto 26 el Guifré
comprovant el so de la pissarra. Un cop de martell a la pissarra provoca un so que si és
greu indica pissarra defectuosa i si és agut és bona senyal. La Marta i la Gemma semblen
atentes al so.
A la foto 27 el Dani i el Catalin obrint la segona finestra. Just abans de posar la pissarra es
marca el punt on es vol la finestra i amb la moto serra es talla la fusta. Uns escaires
subministrats pel fabricant de la finestra permeten la seva fixació.

12

Data 1-abr-12

Enllosat estiu del 2011
El progrés final de l’obra
Les següents fotos indiquen el progrés final de l’obra. La foto 28 pendent de posar la
darrera finestra, la foto 29 amb el marc incorporat i la 30 amb els vidres posats.
Paral·lelament la zona exterior s’ha anat netejant.

Foto 28

Foto 29

Foto 30

El progrés final de l’obra
Una petita mostra dels detalls que van sorgir i
que es van resoldre sobre la marxa. El primer
va ser en la part de darrera de la borda. Els
cairons quedaven vistos des de fora. I les
bigues noves, en coincidència, també. A més a
més aquestes havien quedat una mica
aixecades pel tema de anivellar la superfície.
Per tan des de l’exterior es veia massa fusta i
massa exposada a la cara nord. En Jordi
Mestres, aparellador que va tramitar tota la
documentació de les reformes, va tenir la idea
de revestir-ho amb pissarra. En Dani i va saber
Foto 31
donar el toc en fer aquesta bonica figura.
Veure la foto 31.
Per la part de davant el problema va ser a
l’inrevés que a darrera. Aquí el cairó no era
vist. Era en el mig de la paret. Per aquest
motiu al posar la nova biga de 20 cm la paret
de pedra va quedar baixa. Així que es va
decidir que calia reomplir amb pedra. I calia
posar-la sense que s’apreciés la diferencia
amb la pedra vella. Com es pot veure a la foto
32 el resultat va ser pràcticament perfecta.
Aquesta cara va ser una bona idea que la fusta
no quedés exposada a les clemències
climatològiques ja que aquí hi ha molt Sol a
més a més de pluja i neu factors tots ells
enemics de la durada de la fusta.
Foto 32
Aprofitant les obres també es van lligar les
pedres perimetrals superiors d’aquesta façana i la de darrera. D’aquesta manera
s’aconseguia disminuir considerablement l’entrada d’aire que es produïa entre la paret
malmesa i els taulons. Aquest tema quedarà definitivament resolt al revestir la cara interior
de la borda.
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Comparació final
Les dues fotos finals, la 33 i la 34, permeten veure el canvi estètic. No obstant el principal
canvi potser resideix més en el que no es veu que no pas en el que es veu.

Foto 33

Foto 34
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Agraïments
iniciar un projecte com aquest, tan ambiciós i inabastable (almenys sovint m’ho sembla)
es necessita una gran dosis d’energia, determinació, convicció i un cert grau
d’inconsciència. Construir a l’alt Pirineu amb una climatologia tan inestable com
contundent, amb uns accessos que fluctuen entre difícils i impossibles per segons quins
vehicles, amb uns costos elevats ja que cal fer coses molt artesanals i de qualitat, amb
una xarxa de serveis minsa o inexistent, amb la manipulació i translació de bigues i grans
pesos sense ajuts de maquinaria, amb traves burocràtiques de tot tipus, etc.

Panoràmica borda Pina a l'agost

Per superar aquests obstacles he tingut la sort de disposar de persones extraordinàries:
A la Silvia per la seva inesgotable energia, suport i recolzament. Mai li podré agrair prou
tot el que ha fet per mi. Estic en permanent deute amb ella.
A la Gemma pel constant suport espiritual i material.
Al Guifré, l’Idan i la Marta per invertir el seu temps lliure en ajudar-me.
Al Lluís per aportar els seus coneixements i treball.
A la Mònica i a l’Alex per ajudar de moltes i diverses maneres.
I, encara que dins una relació professional, tampoc vull deixar d’esmentar al Dani, al Jordi
Mestres, al Manel de Fustes Sebastià, al Catalin, al Salvador, al Bunyesc i tants d’altres
que m’han orientat i ajudat més enllà del tracte comercial.
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