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Gel, aigua solidificada pel fred. Massa incolora i transparent. L' aigua 
en solidificar-se augmenta de volum i sura sobre 1' aigua líquida. La 
temperatura de fusió del gel és igual a 0° C. El gel té un brillar vitri, és 
incolor, blavós verdós en capes gruixudes, fragil i plastic. 

Des de l'antiguitat l'home ha sentit la necessitat de guardar gel per 
als dies d'estiu, de preservar l'hivern fins l'estiu, de buscar una mica 
de descans a les grans calors de 1' es ti u, en altres paraules, torcer lama 
a la naturalesa, fer-Ia emmotllable als seus propis assumptes. Tant és 
així que en el que avui es reconeix com 1' are a arab apareixen des de 
l. 700 anys a.C. els primers intents de conservar gel en caves. En aquells 
moments és possible que s' arribés a aquestes construccions de forma 
empírica mitjan~ant l'observació que en !'interior de coves o en llocs 
molt foscos i humits es conserven més temps el gel i la neu. 

El principi teoric d' aquesta practica és la següent: la temperatura del 
sol disminueix amb la profunditat fins a arribar als 20 m; i encara que 
en una superfície d' aproximadament un metre de profunditat la tempe
ratura oscil·la entre el día i la nit i entre hivern i estiu, a partir d' 1 metre 
les oscil·lacions són cada cop menors de manera que als 10 metres la 
variació és mínima i la temperatura es manté constant durant 6 mesos. 
Quan s' arriba als 20 me tres, la temperatura es fa invariable i es manté 
constant per sota del punt de congelació. A partir deis 20 metres la 
temperatura comen~a a pujar, augmentant 1 o cada 33m, és 1' anomenat 
grau geotermic. Per tant un pou amb una profunditat de cinc a deu 
metres manté una temperatura constant i, en aquest sentit, un bon pou 
de gel hauria de tenir aquestes mesures. 
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El costum de conservar el gel és d' origen mesopotamic 
(Mesopotamia ocupa va el territori que més o menys ocupa 1' actual 
Iraq), i fou continuat després pel món grec i roma, posteriorment amb 
la caiguda de la cultura grecoromana perles invasions dels anomenats 
barbars, aquest ús es perd a Europa i és reintrodu'it a través d'Espanya 
amb 1' arribada dels arabs a la Península (abril o maig de 711- principis 
de 1492). En aquesta direcció és possible situar els pous del gel que es 
troben a diferents llocs de Catalunya dels quals es tenen notícies o 
aquells que encara es poden visitar com el de Guissona o Morella. A 
Cervera el pou del gel es troba als baixos de 1' actual Paeria i s' estén per 
sota de la placeta del davant de 1' església de Santa Maria, sota una gran 
volta de pedra. Aquest pou esta documentat des del segle XVI i va estar 
en funcionament fins a finals del segle XVIII, 1 el Consell Municipal 
donava en concessió la seva explotació, i fixava el preu i on es podia 
vendre, ningú no podia vendre'n si no era del pou comunal, i el Consell 
rebia dos diners per cada lliura de gel venut2. L' any 1.600 el pare Gil, 
en la seva Geografia de Catalunya, assenyala !'existencia de pous de 
gel al Montseny i d'una vertadera organització comercial que abastava 
tota la Península. 

Sobre quin era el gel que es conserva va en aquests pous, és possible 
que es conservés neu recollida directament després de les nevades 
d'hivern, la qual després d'emmagatzemada i perla pressió de noves 
capes es convertía en gel. Aixo té l'inconvenient que finalment s'obté 
un gran bloc de gel compacte. En les practiques que encara es conser
ven en 1' actual món arab es poden trobar altres formes de conservar el 
gel que potser expliquen millor el sistema d' emmagatzematge. Al món 
arab encara avui s'utilitzen els pous de gel i en ells es conserva gel 
produ'it en petits estancs de pocs centímetres de profunditat i amb una 
alta paret de toves, 1' aigua perd calor per irradiació cap a dalt i rep calor 
alhora per conducció des de sota. Els murs la protegeixen dels vents, 
de manera que a les nits d'hivern l'aigua es congela perla perdua de 

1 Salat,Teresa; Cuñé, Blanca (Coordinadores).- Guia histórica de Cervera: Deis orígens als nostres dies.
Cervera: Centre Municipal de Cultura de Cervera, 1993. 

2 Duran i Sanpere, Agustí.- Llibre de Cervera.- Barcelona: Curial, 1977. 
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calor cap a dalt i és facil de desprendre per sota ja que per la calor de 
convecció 1' aigua no acaba de congelar-se, també els murs, en fer ombra, 
permeten tallar el gel en plaques al matí, després de tallat, el gel es duu 
als pous o caves on es conserva, i s'usa palla com a ai1lant entre les 
capes i entre les capes i les parets3 

• És possible que aquesta practica de 
conservar el gel en plaques separades també s'usés en aquests llocs, ja 
que Duran di u que els molins d' aigua deixaven un cap de la peixera o 
resclosa pera recollir el gel en ple hivern. La peixera no és més que un 
obstacle situat al mig del riu amb la finalitat de desviar-ne 1' aigua i 
conduir-la a través d'una sequia fins a la bassa.4 Els molins del Grau, 
de Fillol i de Sant Pere dels Arquells tenien basses de gel. 

Sobre l'ús al qual es destinava el gel conservat en els pous es pot dir 
que en primer lloc es cita els usos medicinals. El gel en si mateix és un 
antitermic col·locat en bosses o en draps a sobre del front o al cos del 
malalt que fa baixar les febres al tes, serveix pera preveure els hematomes 
en cas de cops i com anestesie davant d'un mallocalitzat. En l'antiguitat 
es pot citar el metge grec Dioscorides que visqué en el segle 1 d.C; que 
recomana l'ús d'aigua amb gel pera desprendre les sangoneres que 
s'aferraven a la pell. El metge Avicena (filosof i metge persa, 980-
1037) que junt amb Razés (també filosof i metge persa, 865-923) són 
considerats els metges més rellevants del món arab, i fins i tot les seves 
obres foren estudiades a Occident i traduYdes alllatí fins al segle XVIII, 
prescrivia l'ús del gel en practiques sanitaries. Per últim cal citar la 
prescripció feta pel metge tunisia Ishaq b'Imrán a l'agleví Ziyadat 
Allah pera curar-li una asma al·lergica.5 

Un altre ús molt més festiu que 1' anterior és la utilització del gel en 
les begudes, com els sorbets; la paraula "sorbet" es d' origen arab "sarab" 
amb que es designa les begudes coilgelades i dolces (sorbet en catala; 

3 Pala u Rafecas, Salvador "El Galo" .-Els molinsfariners hidriiulicsde Catalunya: 690 molins inventariats.
Santa Coloma de Queralt-Alt Gaia: Museu-Arxiu de Montblanc, 1992. 

4 Bahadori, Mehdi N.- Sistemas pasivos de refrigeración en la arquitectura iraní.- Investigación y ciencia, 
Núm.19. Abrill978. 

5 Vernet, Juan.- La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente.- Barcelona: Ariel, 1978. 

19 



sherbet en angles; sorbet en 
alemany i frances ). Així mateix 
la paraula arab "sarab" esta 
emparentada amb la veu 
babilonica "suripa", a1x1 
s' estableix la tradició en la 
utilització del gel en aquest 
tipus de begudes. En cites 
literaries sobre l'ús del gel en 
les begudes es documenta que 
els arabs l'utilitzaven des del Pou del gel de Cervera (Foto X. Santesmasses) 

segle IX coma mínim, jaque apareix en la recopilació de relats . "Les 
mili una nits", on a la desena nit, al relat. "El missatge i les tres donzelles", 
es parla de sorbets servits alllegendari califa Harun al-Rashi (766-
809). Més endavant l'autor al-Hamadani aconsella als seus lectors el vi 
mesclat amb gel. Duran i Sanpere a la seva obra, cita que el principal 
consum a la ciutat "era degut al gust per certes begudes, i per aixo el 
mateix arrendatari del gel ho era de 1' aiguardent". 

Que es pot extraure d' aquestes notes sobre gels i pous? Que és possible 
tornar a mirar el passat i adonar-nos un cop més que el genere huma ha 
intentat des de 1' antiguitat trencar la natura, trossej ar-Ia i utilitzar-la a 
la se va mesura. Primer tanque m la calor de 1' es ti u en focs atrapats entre 
pedres, les llars que ens acompanyen des de temps ancestrals. 1 després, 
pel que s'ha dit, atrapem l'hivern pera poder utilitzar-lo i degustar-lo 
apoca poc durant l'estiu. 

1 per una altra part demostrar un cop més, per si encara no esta 
suficientment clar, que tota la cultura que ens envolta i ens fa ser el que 
som i no una altra cosa, és producte de molts segles i de moltes persones 
de diferents pobles que han anat aportant les seves observacions, les 
seves experiencies i els seus exits, el seu gra de sorra o, com en aquest 
cas, el seu gla~ en un llarg i fructífer camí d' intercanvi, de descobriments 
i de troballes que ens duen fins al present i, si som capa~os d'entendre 
la idea de convivencia, ens portaran al futur que desitgem. 

Benvolguts amics del barrí, que aquest sigui un bon Sant Magí. 
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