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L'Aragall és una masia construïda entre els segles XVII i XVIII sobre l'estructura d'una masia medieval. Va
bastir-se aprofitant el desnivell natural del terreny, pel que la part primitiva es troba semisoterrada. També
podria formar part d'aquesta construcció la torre semicircular de la part de mestral del conjunt. El mas
modern va consolidar-se aprofitant aquests vestigis, així com per noves construccions, com són la capella i
els annexes agrícoles, formant un pati frontal i posterior. Durant la segona meitat del segle XX es va fer una
important reforma a la casa, ampliant el volum en alçada i vers a garbí, on s'han incorporat diversos
elements que imiten la tipologia tradicional.
El volum principal consta de semisoterrani, planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat amb un escut a la
clau amb l'anagrama "IHS" l'any "1604" i "ARA...". Seguint el mateix eix hi ha un finestral d'arc pla de
pedra carejada amb la llinda inscrita: "ISIDRO ARAGALL" amb l'any "1686" i l'anagrama "IHS"
intercalats. El cos de garbí presenta un gran pòrtic amb llinda de fusta i brancals de pedra, de factura
moderna. A la part de gregal de la façana hi ha adossat en perpendicular un cobert i diversos volums
superposats, des d'on comença una portalada amb brancals de pedra que tanca la part frontal de la casa.
Aquest mur segueix en una cota inferior tot contenint el pati, on hi ha unes escales que descendeixen al
nivell semisoterrat. Aquest espai està sostingut amb voltes de pedra i hi ha un portal d'arc pla de pedra que
permet accedir a la casa pel semisoterrani. La façana de garbí presenta un cos avançat quadrangular obert
amb dos portals d'arc de mig punt de pedra, la part superior del qual s'ha reconstruït i s'ha habilitat coma
terrassa. Aquesta enllaça amb un balcó corregut que es prolonga a ambdós costats i que, com la resta
d'obertures d'aquesta façana, són de factura moderna. La part de mestral acaba amb una torre semicircular
construïda sobre la roca natural i que s'obre amb grans espitlleres. Al seu costat de tramuntana s'hi va
adossar la capella del mas. El tractament exterior dels murs és la pedra vista, amb restes de morter de calç
en alguns trams. Davant de la portalada d'entrada hi ha el pou de pedra de planta circular i cobert amb volta
esfèrica.

Història
La primera notícia documental del nom Aragall es remunta al segle XI, quan s'esmenta entre les
afrontacions d'un alou de la Vila Pedrosa. Segons Fortià Solà, l'origen del mas Aragall el situem al voltant
del segle XIII, quan ja es trobava sota el domini directe dels senyors de Cruïlles. L'any 1450 Pere Aregall i
els principals caps dels masos d'Aiguafreda, van crear un censal per redimir els mals usos en favor de Pere
Llobeta. En el fogatge de 1497 hi consta "en Aregual" i en el de 1553 hi consta Francesc Aragall, així com
Miquel Aragal del Mas. Al segle XVII era una de les propietats més grans del terme, dins la qual s'hi
contaven diversos masos que havien adquirit recentment: Lledó, Pla, Vilademunt, Bellsolà i Serres. En
aquest moment, el mas era una propietat emfitèutica dels Aimeric, pel que els Aragall només hi exercien el
domini útil. Durant la Guerra de Successió el mas va ser saquejat, motiu pel qual els propietaris es van
construir una casa al poble. En l'amirallament de l'any 1850 hi consta que pertanyia a Joan Aregall i Vila,
àlies Caló. Durant la primera meitat del segle XX el propietari era Joan Aregall i Soler, que va exercir
d'alcalde entre 1920 i 1922, així com l'any 1925. És probable que l'Aragall d'Aiguafreda tingui alguna
relació amb el mas Aragall de Calldetenes, que en època medieval estava sota el domini del convent de Sant
Tomàs de Riudeperes.
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