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ELS POUS DE GLAC
Lluny d'haver-se esgotat les possibilitats artisuques i arqui-

tectoniques de! Penedes en e! que es refereix a capelles roma-
niques i castells mitgevals i únicarnent per a donar una major
varietat a la secció iniciarern, aquesta setmana, una serie d'arti-
cles dedicats a les humils consrruccions de carácter rural que
encara es poden trobar a la nostra comarca.

Són, tal vegada, e!s pous de glac, dins d'aquest tipus de
construccions, els més desconeguts per la seva relativa raresa,

UNA INDúSTRIA RURAL EXTINGIDA

Per l'establiment d'aquesta indústria cal, sobretot, comptar
arnb un 110cde fortes glacades ibones aigües que estigui a l'en-
sems no massa allunyat deis 110csde consum i ben servit de
vies de comunicació.

Durant e!s anys 30 se sap que e!s pous de glac de Puigcerdá,
la Molina i Núria encara estaven en plena activitat per la sen-
zilla raó de que e! consum de glac obtingut durant l'hivern
s'efectuava, a l'estiu, en la mateixa contrada.

En aquesta epoca els nombrosos pous situats en e! rengle
de muntanyes que van des de Sant Llorenc de! Munt a Tordera
i que subministraven en la seva majoria la ciutat de Barcelona
estaven ja condemnats a una rápida desaparició en l'irnpossibili-
tat de competir amb les modernes fabriques de gel artificial.

Una interessant referencia sobre e!s pous de glac de! Mont-
seny es troba a la Geografia de Catalunya de! jesuita Pere Gil
escrita entre e!s anys 1551 i 1622 on diu textualment: «La
montanya de Montseny, després dels Monts Pyrineos es la mes
alta de tota Cataluña: perque per a pujar ala summitat delta, y
ha cami de llegua i mit]a o dos lleguas. Sempre esta montanya o
casi sempre acceptat Juliol y Agost y ha Neu. Los pous de Neu
que enparts delta se son feys per a recollir laneu, y servirse delta
en lo Estiu' per a regalo de la Ciutat de Barcelona, y altres
ciutats viles y ltochs veyns delta, seria llarga cosa descriureles»,

BASSES, POUS I POUES

La primera operació en el preces d'obtenció de! glac era la
d'omplir les basses on l'aigua es anava glacant. Aquestes basses
solien tenir de 60 a 80 cm. de fons.

Els pous tenien una part sota terra que constituia el veri-
table magatzem i una coberta en mitja taronja a flor de terra.
Per regla general el pou era circular i les seves parets estaven
revestides per un mur de pedra seca. A la part inclinada que
forma la volta hi havien dues obertures: una per a l'entrada
deis homes i un altre que servia per a introduir i extreure e!
glac per rnitjá d'un petit torno Les dues obertures anaven tapa-
des amb fustes, sacs i tot el que pogués isolar l'interior de la
temperatura ambient.

Quan el gruix de gel obtingut a les basses arribava a uns
. 20 centÍmetres es feia una campanya de recollida. Després de

tallat el gel en forma derblocs els carregadors els baixaven al pou
on es colocaven per pisos convenientment separats entre sí per
coixins de rematge i palla . .f\l fons del pou es posava un gruix
de branques de prou d'un mefte per evitar e! remollament, iso-
lant-se les parets laterals pel -mateix sistema.

Les poues eran. cavitats no tan amples ni fondes com e!s
~ous on es emmagatzenava neu ataF)eida. Els «n~veters» després
ae les fortes nevades recollien quanta neu podien llencant-la a
les poues on I'apilonaven trepitjant-la amb els peus. Al igual
que en els oous de. glac les diferents recollides ~e neu se sepa-
raven unes de les altres per capes de rarnatge i palla.

J.Vlrella

EL SUBMINISTRE DE GEL A VILANOVA

En un estudi realitzat anys enrera per Teresa Basora, es
dona compte d'algunes de les particularitats de! subministre
de gel a Vilanova durant e!s segles XVII i XVIII.

Te especial intere la transcripció de! contracte d'arrendament
celebrat l'any 1758 entre «tot hom kue vulla entendrer 'en' arren-,

.dar la facultat de uendre neu o glas en la present vila» i «lo
Magnifichs Señors Regidors»; Diu entre altres particularitats
aquesta contracta:

- sapia lo arrendatari que haurá de vendre la neu o glas en
la present vila y son districte a rao de tres diners per lliure, y
no mes...

- sapia lo dit arrendatari que haurá de fer vendre la neu
o glas en una de les cases situada desde la Iglesia de Vilanova
fins a la plassa del Pou, dita lo Palmera ...

- sapia que baurá de estar ben provehit de neu o glas y
donarne a tots los naturals y habitants de la present vila la
que hauran manest er ...

- que tindrá obligació de donar neu o glas a tots los fo-
rasters que [aran transit... y que no la puga fer pagar a mes
del preu referit. _

Aquest contracte tenia valides a «per lo temps que comensará
a correr als quinse dies del mes de abril y finará als trenta de
nooembre»,

En lo que es refereix a la procedencia del gel venut a Vila-
nova se sap per un contracte d'arrendarnent de! any 1678 que
l'Universitat de Vilanova de Cubelles va comprar quaranta cinc

«CONEIXEM EL PENEDES»

El proper dimecres dia 12 d'octubre (festivitat del Pi-
lar) l'lnstitut d'Estudis Penedesencs dona inici a una serie
de visites guiades a la nostra comarca sota el lema "Ca-
neixem el Penedés».

La primera d'aquestes visites correspon al últim ltl-
nerari dcscrit en aquesta secció referent al terme de
Subirats.

Posats en contacte arnb la directiva de !'Institut hem
obtingut la Iacultat de Ier extensiva la invitació als nos-
tres lectors.

El punt de reunió sera I'esplanada del Castell de Subí-
rats a les 11 del mati finalitzan la visita més o' menys
a les dues de la tarde.
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cárregues de neu a «Ilmo. Sr. Abat del Real Convent de Santes
Creus», Més tard, l'any 1728, va ser un comerciant de Barce-
lona e! proveidor de gel a la nostra vila.

LA RECOLLIDA DE NEU AL PENEDP.5

A la nostra comarca i comarques veines la indústria de la
neu no va tenir la importancia assolida en altres regions del
Principal. No obstant, queden encara alguns pous que testifi-
quen dita activitat en terres penedesenques. _

En terme de Cubelles i prop de Can Cucurella n'hi havia un
mínim de dos pous de glac segons es despren d'una notícia pu-
blicada a la premsa local l'any 18580n es diu al referir-se a la
manca de gel de l'any anterior: « ... los pozos de la Casa Cucu-
rella podrían estar corrientes dentro de una semana y el río
Foix está helado, manos a la obra ... ».

Actualment, un d'aquests pous encara es troba en bon estat
de conservació. Esta situat a uns quinze metres de! llit de la

riera de Foix en un marcat revolt dessota una mola rocosa que
impedeix l'accés directe de les aigües al mar. Es precisament
aquesta muralla de roca que dóna a aquest lloc la protecció del
sol indispensable per a la formació d'abundants glassades.

El pou de Can Cucurella s'identifica, en líneas generals, arnb
l'anterior descripció que hem fe!' per un pou hipotetic. Arnida
uns cinc rnetres de diárnetre a la boca i un poc menys en e!
fons lo que 1'hi dona una lleugera conicitat. La profunditat de!
pou es de difícil apreciació per e! gran nombre de pedres que
hi han estar abocades, creiem no obstant, que no tindria menys
de cinc metres de fons.

Per la seva re!ació amb Vilanova 'es també interessant e! pou
éxistent a Santa Fé del Penedes prop de Can Gustems. El pro-
ducte d'aquest pou era transportat fins a Vilanova amb sárries
tcnint com a principals clients e!s Iarrnaceutics.

Cal afegir a la Ilista de pous penedesencs dos en terme de
Begues, un en terme de Querol (Castell de Ramonet) i un altre
ja destruit en terme de Ge!ida.

Xavier Virella


