
ELS POUS DE GEL DE LA PASQUALA  DE MONTBLANC (segle XVIII) *

Josep M. Grau i Pujol 

Les primeres referències documentals sobre els pous de gel  a la partida de la Pasquala  daten 
del primer terç del segle XVII, és el 1632 quan el matrimoni de la petita noblesa local format 
per Francesc Jori i Isabel Desclergue, compren una peça de terra on hi havia un pou de glaç, 
aquest però no era la única nevera existent al terme de Montblanc. El 1727 Francesc Cabeça, 
notari de  Montblanc i la seva esposa Francesca Fau, venen a Francesc Batlle, ciutadà honrat 
de Barcelona,amb residència a Vilaverd, un pou de gel a la partida del Pontarró o de la Canal 
(el qual es vendrà posteriorment el 1748). A la Vall de dins, el pagès Josep Casanoves,també 
tenia un pou de neu. En el casc urbà de la vila ducal  es té notícia d’un altre pou,situat al costat 
de la muralla. A Lilla el 1699 se n’esmenta un el 1699 de la mateixa manera que a Rojals, on el 
1723 sabem que eren propietat de la referida família Batlle de Vilaverd.Tampoc oblidem a la 
resta de Conca ,com per exemple Forès (s. XVIII), Barberà de la Conca, Sarral (ss. XVI-
XVIII),Vilaverd, els dels monjos de Poblet (un a la Pena  de grans dimensions (sols en resta el 
forat) i l’altre en el propi monestir,encara visitable i en bon estat de conservació,a Vilanova de 
Prades, Santa Coloma de Queralt, Aguiló,Montargull (Llorac) i altres comarques properes 
(Urgell,Segarra,Garrigues, Camp de Tarragona i Priorat).Tornant a als dipòsits de la Pasquala 
sabem que el 1712 Francesc Vergonyós,mercader de Montblanc,ven un pou de neu a 
l’ajuntament de Tarragona i al capítol de canonges de la mateixa ciutat que el primer tenia al 
terme montblanquí a l’esmentat lloc. L’any següent els dos comuns tarragonins compren 20 
jornals de terra campa i de bosc al mateix lloc. El 1731 es té constància d’un altre pou i de les 
obres de reforma que han d’efectuar al pou gran a càrrec del mestre d’obres Antoni Gelambí, 
de Montblanc,el qual a més arranja les bases. Posteriorment el 1787 es treballa en 
l’aprofondiment i enllosament d’un pou. L’adquisió d’un pou per part dels canonges i regidors 
de Tarragona l’hem d’emmarcar en la Guerra de Successió (1701-1714)i la necessitat 
d’assegurar el proveïment estable  de gel a la capital de vegueria,tant per la població civil com 
per l’exèrcit, recordem que el fred es terapèutic pels cops , les ferides i  rebaixar la febre, però 
també el glaç servia per a refrescar les begudes a l’estiu, vi, aiguardent, llimonades i orxates, a 
més de la conservació d’aliments. Les classes benestants (noblesa,hisendats,església) eren un 
dels principals consumidors però també d’altres  estaments més inferiors.

La seva comercialització era en règim de monopoli,era una concessió pública que s’arrendava 
cada quatre anys, sols hi havia una botiga, que s’anomenava la casa del refresc, el preu de 
venda oscil·lava en base a les existències de la matèria prima. El consum era estacional, 
sobretot de juny a setembre,amb punxes per les festes com Corpus. Reus es proveïa dels pous 
de neu de Prades i Valls dels de Vilaverd,però Tarragona serà la única ciutat que els tindria en 
propietat, llevat del monestir de Poblet que en tenia de propis per a la seva comunitat, com ja 
hem esmentat anteriorment.

La fabricació del gel es feia de dues maneres,la  primera més senzilla era arreplegar neu de les 
nevades de l’hivern, compactar-la i baixant-la als pous, tot separant-la en pans mitjançant palla 



(és aïllant), la segona requeria aigua de la mina,es canalitzava amb teules i s’omplien unes 
basses de poca fondària i s’esperava la seva congelació, a continuació amb un pic es trencava i 
amb cabassos es  baixava al dipòsit a través de corrioles. A La Pasquala tenim notícia de la 
construcció d’una bassa el 1719,un dels problemes habituals era l’entrada de bestiara la finca 
que embrutava l’aigua amb els seus excrements, per la qual cosa es prohibia la seva entrada. 
Sembla que el mateix any 1712 al costat del primer pou s’edifica una casa o mas per a 
habitatge dels guardians, que derivarien amb el renom de Pasqualers (avui dia encara els 
membres de la família Grinyó mantenen aquest sobrenom). El 1731 es reforma la cuina de la 
casa per a facilitar l’alimentació dels empoadors que pujaven a treballar a jornal des de 
Montblanc.

Un altre aspecte a remarcar és el transport del gel des de la muntanya fins a Tarragona, el 
realitzaven traginers a bast,per evitar el desgel els pans es cobrien de palla que es carregaven 
en sàrries a llom de matxos o mules.En el període 1712-1713 els encarregats del viatge eren de 
Vilaverd i després series de la mateixa ciutat deTarragona, el seu número  era d’uns catorze, 
generalment es movien de nit, per evitar les hores de calor. Els costos dels ports suposava un 
25 % del total de les despeses de l’explotació.Una altra qüestió important era el manteniment 
i seguretat dels camins  d’accès als pous (documentem assalts a la comitiva durant les guerres 
carlines). Entre juny i setembre feien un viatge per setmana i en el segle XVIII els arrendataris 
dels pous eren tarragonins però a partir del segle XIX seràn ja de Montblanc o Vilaverd. 
L’aboliment dels monopolis en el trienni liberal i governs posteriors transtornarà la seva gestió 
fins el 1855 quan amb la desamortització passarà a mans privades.Un any abans quan es 
declara l’epidèmia del còlera,els metges de Tarragona alerten que els refrescos i gelats podien 
ser un vehicle transmissor de la malaltia.El 1863 amb l’arribada del ferrocarril de Reus a 
Montblanc els transport ja es faria en tren. El 1884 en la premsa de Reus es publicita la venda 
de gel provinent dels pous de Montblanc,tres anys més tard en aquesta darrera ciutat s’inicia 
la fabricació artificial de gel.

A mitjan del mil set-cents una lliura de glaç es venia per 8 diners.La feina d’empoar sols es 
podia fer quan les temperatures baixaven a zero graus o menys,aquest fet i la conservació dels 
comptes a l’Arxiu del Capítol de Canonges de Tarragona (avui a l’AHAT) possibilita el 
coneixement de l’evolució de les temperatures en un període concret i la seva comparació 
amb l’actualitat. Els mesos de treball i en conseqüència de gelada eren el gener (39 
%),desembre (31 %), febrer (17 %) i novembre ((8%) i puntualment abril i març. Entre 1749-
1791 la mitjana diària d’homes per a empoar gel als dous pous de la Pasquala era de 21 el mes 
de novembre i 30 el de gener, amb una mitjana general de 25. Si comparem les xifres de 
glaçades amb les del segle XX,quan ja disposem de termomètres podem comparar dades,així 
el mes de desembre dels anys  1749-1779 hi ha 6,8 dies que fa el fred suficient per congelar 
l’aigua,  dos anys anys després sols són 5,5,les xifres darreres ens les va facilitar el Sr. Josep M. 
Jàvega Roselló. Les del mes de gener ja són més imilars, així en la centúria del XVIII són 9,1 i en 
la del XX 9,03,en números absoluts en el primer període hi ha més de 8 dies de glaç que en el 
segon.

En definitiva la història dels pous de Montblanc és significativa de l’aprofitament dels recursos 
naturals que feien els homes i la seva conservació es un deure de les actuals generacions i de 



les administracions que no es poden permetre el luxe de perdre aquest patrimoni monumental 
ni oblidar-lo.

Nota: * Resum de la conferència que l’autor realitzà a la sala d’actes del Museu-Arxiu de 
Montblanc el diumenge dia 13 de juny del 2010.Per ampliar la informació us remetem al 
nostre llibre, La indústria tradicional de Montblanc i la Conca de Barberà en el segle 
XVIII,Montblanc,1989,ps. 15-86.

Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc) núm. 61 (juliol-agost 2010),ps. 9-10.


