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INTRODUCCIÓ 

El nostre patrimoni arquitectònic és, sense cap dubte, molt important, i cal 
tenir-ne cura. Aquest treball sobre la Capella de Sant Antoni i la Mare de 
Déu de Gerb, inclosa dins l’església parroquial d’aquest petit poble de la 
comarca de La Noguera vol enriquir més encara el coneixement sobre el 
patrimoni arquitectònic. Sorprén i entristeix una mica que de l’antiga 
església o del castell no es conservi res, tan sols un record documental que 
es recull en aquest treball. Començarem coneixent la comarca, l’entorn, i 
de mica en mica ens anirem apropant al poble de Gerb, a la seva historia i 
a la seva església, i farem esforços per a que es pugui conservar en 
perfecte estat durant molt de temps. 
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LA COMARCA DE LA NOGUERA 

Geografia 

La comarca de la Noguera, 
amb una superfície total de 
1.784’06 quilòmetres 
quadrats, és la més extensa 
de tot Catalunya. Es situa al 
sector central de la 
demarcació de Lleida i es 
caracteritza per ser la zona de 
transició entre les terres 
planeres de la Depressió 
Central catalana i les 
estribacions pre-pirinenques. 
La meitat meridional de la 
comarca és planera, i en 
destaca la presència de planes 
al.luvials pròximes als rius i l’abundància de margues i gresos, així com la 
presència de tossals residuals de forma cònica i plataformes tabulars. A 
mida que s’avança cap al nord, el relleu va guanyant alçada amb l’aparició 
d’unitats com les de la Serra Carbonera, el Mont-roig, Sant Mamet i 
Montclús, serres totes elles conformades per roques calcàries i 
carbonatades que assoleixen alçades màximes que oscil.len al voltant dels 
700-1000 metres. Entre aquestes estribacions s’obren valls com la d’Àger o 
la de Vilanova de Meià. 
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A l’extrem més septentrional de la comarca es localitza la serralada del 
Montsec, massís calcari d’orientació Est-Oest, que queda dividit pel riu 
Noguera Pallaresa en dos unitats (Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies), i 
que assoleix els 1.684 metres al pic del Mirapallars. En aquesta serralada 
hi ha zones on els materials del secundari se situen per damunt dels del 
terciari com a conseqüència de l’existència de mantells de corriment, que 
alteren l’ordre lògic dels estrats. 

 

La comarca de la Noguera limita al nord amb el 
Pallars Jussà i les serres del Montsec (Montsec 
d'Ares i Montsec de Rúbies) i la serra de 
Comiols. Al Montsec d'Ares podem trobar el 
recent inaugurat Parc Astrònomic del Montsec, i 
és un serra ideal per la pràctica de campionats 
d'ala delta. 

Els dos Montsecs, es poden travessar pel 
Congost dels Tarradets, que ens porta fins a 
Tremp per la carretera C-13. 
El Montsec de Rúbies és ideal per al senderisme i l'escalada, i es pot 
travessar pel Pas Nou, un camí que ens porta fins al Pallars Jussà. 
 

ontsec d'Ares 
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Una carretera arreglada fa uns anys, passa pel Port de Comiols i ens porta 
fins a Tremp. 

Limita al nord-est amb l’Alt Urgell on trobem la 
Baronia de Rialb, amb l'embassament que 
passa pel costat de la carretera que ens porta a 
Andorra, a l’est amb el Solsonès i la Segarra i, 
al sud amb el Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell i el 
curs inferior de la Noguera Ribagorçana, que 
boreja els pobles d'Albesa i Torrelameu. 

Dos carreteres força transitades són les que 
comuniquen la Noguera amb la capital del Segrià, Lleida. Són la C-12 i la 
C-13. 
 
A la part més oriental, trobem les comarques del Pla d'Urgell i l'Urgell, amb 
la carretera C-53, que ens porta fins a Tàrrega. 

Limita a l’oest amb el territori aragonès, a la 
part nord del qual trobem l'espectacular 
Congost de Mont Rebei, que ens permet creuar 
fins a l'Aragó. 

Més cap al sud, 
l'embassament de 
Canelles primer, i després 
el de Santa Anna, acaben 
alimentant el riu Noguera Ribagorçana. 
La carretera C-26, ens permet creuar el riu, i 
travessar cap a l'Aragó i Viella. 

Destaca la majestuositat de la serralada del Montsec, 
que dividida pels rius Noguera Pallaresa i 
Ribagorçana forma el Montsec d’Ares i el Montsec de 
Rúbies. El pas d’aquests rius disposa els talls 

impressionants i feréstecs dels congostos de Mont-rebei i Terradets. 

Seguint la mateixa orientació trobem  les valls d’Àger i la Coma de Meià 
amb un seguit de serres intermèdies com Montclús, Sant Mamet, Sant 
Miquel, Mont-Roig, Serra Carbonera, etc. que acullen coves, avencs i 
indrets d’impressionant bellesa. La Noguera Alta contrasta amb la plana de 
la Noguera Baixa, que ocupa un àmplia extensió de terres molt suaus i 

 
Pantà de Rialb 

 
Riu Noguera Ribagorçana 

 
Congost de Mont Rebei 
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regades per sèquies i canals. El paisatge d’aquestes vastes planures és ple 
del verd dels farratges, els cereals i els arbres fruiters. 

La Noguera s’inclou dins l’àmbit de Ponent, zona en la qual també 
s’integren les comarques de les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell 
i la Segarra. 

L’origen del Topònim 

El topònim de Noguera apareix precisament amb la creació de les 
comarques com a unitats administratives. Aquest topònim fou recollit en la 
proposta de delimitació comarcal de la Ponència de la Divisió Territorial del 
1933 i fou instaurat en el moment que les comarques adquiriren vigència 
legal, el 1936. El topònim fou recollit per la Generalitat l’any 1987, 
moment en què es reinstauraren administrativament les comarques. 

Buscar un nom amb una certa tradició històrica per a la comarca definida 
entorn a Balaguer no era fàcil. Des d’una perspectiva més historicista 
alguns s’haurien definit més aviat pels Aspres de Balaguer, que apareix ja 
abans de la conquesta cristiana, durant la mateixa i posteriorment. El nom 
és esmentat en els documents d’època amb els noms Mons d’Aspres i els 
Aspres, ben indicadors d’unes terres dures de treballar, en muntanyes 
trencades, valls profundes i alts roquissers. Aquest nom fou viu fins al 
segle XVII, apareix com a topònim equivalent als altres topònims 
comarcals en la cartografia dels segles XVII i XVIII i és anotat així en la 
Geografia de Catalunya del jesuïta Pere Gil. En aquesta geografia apareix 
ja Balaguer com a cap de comarca i Montgai al límit d’aquesta, entre 
Butsènit i Bellcaire. Però el topònim Aspres no deixa de ser un topònim 
referit només a una part del territori de la comarca actual, l’àrea de relleu 
trencat i terres primes que va des del N de Balaguer a la Vall d’Àger. 

El topònim Noguera referit a un àmbit més o menys comarcal té també 
alguna citació històrica. Pere Gil assenyala un sector amb el nom de la 
Noguera, el que va des dels congosts d’Escales, Areny i Montanyana vers la 
comarca de Lleida, tot seguint la Noguera Ribagorçana a l’una i l’altra 
banda del riu. Aquesta zona, en el Cartulari de Roda, apareix amb el nom 
de Noguerola, tal vegada perquè la Noguera Ribagorçana té un cabal 
inferior al de la Noguera Pallaresa. Altrament, el topònim Noguera 
completa el nom d’algunes poblacions riberenques de la Noguera 
Ribagorçana: Ivars de Noguera, Tragó de Noguera, etc. 
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Tot i amb això, en els moments immediats a la promulgació de la Llei 
d’Organització Comarcal aparegué un cert moviment favorable al canvi de 
nom de la comarca. El nom del comtat d’Urgell, proposat des de les 
instàncies del mateix Consell Comarcal, recorda els millors moments de 
capitalitat de Balaguer. L’esplendor medieval de Balaguer, viscuda en el 
moment que els comtes d’Urgell residien en el Castell Formós i posada en 
perill pel compromís de Casp i la derrota de Jaume II el Dissortat, roman 
en la memòria de la ciutat. 

Població 

Des del punt de vista administratiu, la comarca la conformen 30 municipis i 
122 entitats singulars de població, i la capitalitat comarcal l’ostenta 
Balaguer. Els 37.565 habitants empadronats en data 1 de gener de 2005, 
representen el 9’4% de la població de la demarcació. 

El tipus de poblament és concentrat, amb l’existència d’un nucli de 
poblament urbà que és Balaguer, ja que és l’únic que supera els 10.000 
habitants, i dos nuclis de poblament intermedi (Artesa de Segre i Ponts). 
La resta d’entitats de població correspondrien a la categoria de poblament 
rural ja que, en cap cas, el nuclis ultrapassen els 2.000 habitants. Cal 
remarcar que més de la meitat dels municipis de la comarca, 16 
concretament, presenten poblacions inferiors als 500 habitants. 

La Xarxa Hidrogràfica 

 

 Tot el territori de la 
comarca de la Noguera es 
troba inclòs dins de la conca 
hidrogràfica del Segre, 
destacant per importància, 
a més del propi Segre, 
altres dos rius: la Noguera 
Pallaresa i la Noguera 
Ribagorçana. Aquests tres 
cursos fluvials són de règim 
nivopluvial, és a dir que 
l’aportació d’aigua té dos 
orígens: la precipitació i el 

desglaç. Aquest fet dóna lloc a un cabal amb dos màxims anuals, el primer 
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dels quals es produeix a la primavera, quan a part de precipitacions més 
abundants es produeix la fusió de les neus acumulades a les capçaleres 
pirinenques. L’altre màxim, menys important, té lloc a la tardor i és degut 
exclusivament a la pluviometria. 

Espais d’un gran atractiu natural s’apleguen al voltant dels embassaments 
de Camarasa, Canelles, Santa Anna, Sant Llorenç de Montgai i Rialb, que 
configuren l’espai més gran d’aigües tranquil.les de Catalunya. Entre el 
verd del paisatge boscós i el blau de les làmines d’aigua trobem espais 
envoltats d’una rica i variada fauna i flora, com la que podem apreciar a la 
reserva natural de Sant Llorenç de Montgai i a l’aiguabarreig del Segre 
amb el Noguera Pallaresa. 

El riu Segre travessa bona part d’aquest ampli territori entre espadats i 
racons fantàstics com el Congost de Salgar i el Cel de Rubió fins a arribar, 
aigües avall, a Alòs de Balaguer, on el riu queda encaixonat formant el 
Congost del Mur, un dels paratges més impressionants del seu curs. 

Aquests règims naturals són modificats per l’home mitjançant la 
construcció d’embassaments (Embassament de Camarasa a la Noguera 
Pallaresa; embassaments de Canelles i Santa Anna a la Noguera 
Ribagorçana; embassament de Sant Llorenç de Montgai al Segre), que 
permeten regular-ne el cabal i obtenir-ne un aprofitament hidroelèctric, 
així com també són explotats per a reg (La Noguera Ribagorçana alimenta 
els canals de Pinyana i el de Catalunya i Aragó; el Segre proveeix el canal 
d’Urgell). 

Altres rius que drenen el territori de la Noguera són el Llobregós, el Sió i el 
Corb, tots ells afluents del Segre, així com també hi ha petits rius i rieres 
amb conques petites que no abasten més enllà que un petit territori dins 
de la comarca. 

Les aigües subterrànies també tenen la seva importància, amb la presència 
d’aqüífers que alimenten fonts i pous en les àrees properes als rius. 

 

Climatologia 

El clima a l’àrea meridional de la Noguera és mediterrani de tendència 
continental, i està caracteritzat per precipitacions irregulars, amb una 
acusada secada estival, i poc abundants ja que els relleus que envolten 
tota la Depressió Central exerceixen de barrera als vents humits. Les 
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temperatures esdevenen extremes i l’amplitud tèrmica molt marcada. A 
l’àrea septentrional de la comarca les precipitacions són lleugerament més 
quantioses i les temperatures menys contrastades, donant lloc a l’aparició 
d’un clima mediterrani de muntanya mitjana i baixa. 

És remarcable l’existència de dos fenòmens meteorològics que es 
produeixen a la comarca i que són la boira ( tardor-hivern) i les 
calamarsades (primavera-estiu). 

Els Sòls 

Els sòls predominants en aquesta zona són les xero-rendzines, de 
tonalitats ocres i vermelles pàl·lides i amb un perfil A-B-C. Són poc 
profunds i molt secs, formats sobre roques sedimentàries carbonatades i 
amb un horitzó B molt ric en carbonat càlcic. 

En les àrees més septentrionals de la comarca s’hi troben algunes terres 
brunes, sòls molt fèrtils amb un horitzó humífer bastant desenvolupat i poc 
àcids, sota el qual es troba un horitzó argilós. 

La Vegetació 

El carrascar és la vegetació climàcica de la zona i estaria caracteritzat per 
l’existència d’un estrat arbori dominat per la carrasca i un sotabosc amb 
presència d’espècies com el garric, l’arçot, la gatosa, o l’argelaga. Però en 
realitat la zona està molt antropitzada i l’estrat arbori és poc profús, 
deixant lloc al predomini dels arbusts. Apareixen també algunes 
timonedes, comunitats conformades per mates baixes de romaní i timonets 
distribuïdes de forma esclarissada. 

Les rouredes de roure martinenc amb un sotabosc de boix són un bosc poc 
ombrívol que ocupa espais importants a l’àrea més septentrional de la 
comarca, especialment a les obagues, i corresponen a un paisatge 
submediterrani. 

Història i Patrimoni 

 Pel fet d’haver estat l’avantguarda de la Catalunya Vella, bona part de la 
comarca (Alòs de Balaguer, Camarasa, Cubells, Montgai, Bensa -a La 
Sentiu-, Santa Linya i Privà -VIlanova de la Sal-) va ser patrimoni primer 
de la Casa Comtal de Barcelona, i inclús van guadir de batllia Reial i 
Vegueria pròpia (La de Camarasa), va deixar empremta en viles, castells, 
esglésies i monestirs. El millor romànic el podem admirar a la col·legiata de 
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Sant Pere d’Àger, l’església de Santa Maria del Castell de Cubells, la 
canònica de Sant Pere de Ponts, el claustre del monestir de les Avellanes, 
el monestir de Santa Maria de Palau de Rialb. El gòtic és present a Santa 
Maria de Balaguer, Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes o Sant 
Salvador de Vilanova de Meià. 
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BALAGUER 

Altitud: 233 metres 

Superfície: 57 Km2 

Habitants: 15769 persones 

Història 

La població oscil·là, del s XVI al s XVII, entre els 1 400 h i els 1 800, 
entre el 1718 i el 1787 passà de 1 600 h a 3 806, i arribà a 4 938 h el 
1900. A partir del 1920 el creixement fou ràpid fins els anys vuitanta, 
moment a partir del qual s'alentí. tot i que han sorgit barris sencers, 
especialment a l'esquerra del Segre.  

La ciutat, centre 
comarcal de la Noguera, 
és a la vora dreta del 
Segre. Durant l'època 
musulmana hi residia 
encara una comunitat 
cristiana; la ciutat 
musulmana fou 
establerta al peu del 
coster. La suda, bastida 
sobre un tossal entre 
Almatà (el 1968 hi foren 
descoberts uns mosaics 
d'època islàmica) i la 
ciutat nova, fou 
fortificada el 897. A mitjan s XI esdevingué ja tributària del comtat 
d'Urgell, la frontera del qual era anomenada marca de Balaguer. Fou 
incorporada el 1106 (després d'una conquesta efímera el 1101) al comtat 
d'Urgell, del qual esdevingué capital. El 1311 el comte Ermengol X 
reorganitzà el govern de la ciutat i definí les funcions dels paers. El 1280 
s'hi feren forts els nobles catalans revoltats contra Pere el Gran. El 1413 
ho féu el comte Jaume II en la guerra contra Ferran I; el castell palau 
dels comtes d'Urgell, dit Castell Formós, i l'església de Santa Maria de la 
Suda foren destruïts durant el setge. Balaguer perdé la capitalitat amb 
motiu de l'annexió del comtat a la corona i esdevingué cap de vegueria . 
Ferran I la donà (1418) amb títol de senyoria al seu fill segon l'infant Joan 
(el futur Joan II), i aquest la cedí el 1458 al seu fill segon, l'infant Ferran 
(el futur Ferran II). Des d'aleshores la senyoria de Balaguer ha estat 
portada pels primogènits de la corona, juntament amb el principat de 
Girona, fins a l'acabament de la dinastia dels Àustria. Durant la guerra 
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contra Joan II, Ferran II hi féu batre moneda. El 1542 li foren concedits 
vots a les corts. Tingué un paper important durant la guerra dels 
Segadors (setge del 1645), al principi de la qual baté moneda de plata de 
cinc rals i cinc sous, i la de Successió (caigué el 1711). Amb el decret de 
Nova Planta esdevingué cap d'alcaldia major del nou corregiment de 
Lleida, i el 1835, cap d'un partit judicial incorporat al de Lleida. El 1938, 
durant la guerra civil, s'hi estabilitzà el front i prop de la ciutat es lliurà la 
batalla del Segre. 

Arquitectura 

Conserva, d'època medieval, el mercadal, porticat, i alguns carrers i 
places, també porticats, a l'interior de la muralla comtal.  

Col·legiata de Santa Maria 

L'església i antiga col·legiata de Santa 
Maria fou començada el 1351 en aquest 
indret, quan l’antiga església de Santa 
Maria d’Almatà fou donada a les 
clarisses. La nova construcció va ocupar 
el solar de la petita església de Sant 
Miquel i al seu voltant s’hi va situar el 
cementiri. És possible que la base del 
campanar de l’església actual, que 
interiorment forma una capella amb 

finestra de mig punt, sigui una part de l’absis poligonal d’aquella església 
de Sant Miquel.L’església es va aixecar amb la voluntat de ser la parròquia 
de la ciutat, interinament la titularitat va passar a la de Sant Salvador, a la 
part baixa. 

L'edifici, però, tardà molts anys en acabar-se, la construcció fou 
generosament finançada per la comtessa d’Urgell 
Cecília de Comenge, vídua de Jaume I d’Urgell. 
També ens consta l’interès de Pere el Cerimoniós 
en fer avançar l’obra, però, per altra banda, tot fa 
pensar que aquest interès mai es va materialitzar. 
El 1390-91 es van col·locar les campanes i el 1413 
el comte Jaume II d’Urgell va utilitzar el temple 
per una reunió amb el Consell de la Ciutat, quan 
possiblement encara estava en obres. 

L’església no fou consagrada fins el 1558; però la 
parròquia, que des del 1351 era a l'església de 

http://www.monestirs.cat/monst/nogue/no07alma.htm�
http://www.monestirs.cat/monst/nogue/no07alma.htm�
http://www.monestirs.cat/monst/nogue/no07alma.htm�
http://www.monestirs.cat/monst/nogue/no07clar.htm�
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Sant Salvador, no s'hi traslladà fins el 1575, i amb ella la comunitat de 
clergues que hi residia. 

  

Aquesta comunitat que tenia el seu origen en l'església de Santa Maria 
d'Almatà, encara subsistia el 1797 (amb vint-i-
tres membres). A partir del 1836 pateix una 
forta davallada fins la seva extinció el 1851. 

Aquesta construcció ha patit sempre problemes 
estructurals, en el 1710 ja ens consten obres de 
restauració al haver-se mogut un contrafort. 

A començament del segle XIX, durant la Guerra 
del Francès, va resultar tan malmesa que fins i tot 
hom va pensar en aixecar-la de nou. A la Primera 
Guerra Carlina s’utilitzà de caserna, més 
endavant de presó i encara més enllà altre cop de 
caserna. El 1881 es van portar a terme obres de 
neteja. 

Arrel de la Guerra Civil va tornar a patir 
desperfectes i s’han portat a terme diverses 
campanyes de restauració amb posterioritat. 

  

Es tracta d’un edifici de nau única amb absis 
poligonal i capelles laterals. Bàsicament és del 
segle XIV.  Té un poderós campanar, la base del 
qual és ocupada per la capella de la Mare de Déu. 
A l’angle nord-oest hi ha un segon campanar el 
“del Moro”, més petit. 
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Convent de Sant Domènec 

La fundació 

El convent fou erigit per desig d’Ermengol X (comte d'Urgell entre el 1268 i 
1314), tal com va disposar en el seu testament atorgat el 1314. En el mateix 
acte el va dotar de béns i rendes. Tot i aquesta disposició, la construcció no va 

arrencar fins el 1323, quan Jaume II va 
obtenir del papa Joan XXII la llicència. 
Consta que ja era habitat el 1333. 
Hom va començar a aixecar una església 
d’una única nau, amb capelles laterals 
entre els contraforts. La coberta era de 
fusta de doble vessant i sostinguda per 
arcs de diafragma. El 1350 era encara en 
construcció, donat que hi ha constància 
que el bisbe d’Urgell reclamava 
l’acabament de l’obra iniciada. 

 

Destruccions i reconstruccions 

Balaguer va patir especialment els efectes de les lluites que van significar la 
desaparició del comtat d’Urgell. En 1413 Jaume II el Dissortat, oposat a Ferran 
d’Antequera, fou empresonat, el Castell Formós saquejat i també Sant Domènec 
es va veure afectat. Hom té notícia que Ferran d’Antequera va assignar 2.100 
florins per la restauració d’aquest monestir. L’església es va haver de refer en 
bona part. 

El lloc va tornar a patir destrosses amb la Guerra de 
Successió, els efectes foren l’enderroc d’una part de 
l’església, que es va escurçar desapareixent la façana. La 

Esglesia de Sant Domènec 
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façana actual, resultat d’aquells esdeveniments, porta la data del 1716. 

El 1810 els frares es van veure obligats a fugir temporalment, per por dels 
francesos. Els dominics hi van residir fins l’exclaustració, el 1835. Es va subhastar 
el 1844. Fou cedit com a Casa de Caritat fins el 1856, quan el bisbe hi va 
organitzar un noviciat de jesuïtes, fins el 1868, quan van ser expulsats. El 1872 
fou convertit en hospital i després en caserna. El 1881 va ser adquirit pels 
franciscans que encara hi romanen ara. El 1949 va patir els efectes d’un incendi. 
Posteriorment es va declarar Monument Nacional. S’ha restaurat, encara que 
parcialment. 

Els edificis 

Del convent cal fer esment de l’església i el claustre. L’església es troba ara 
restaurada, és de nau única, amb cinc capelles a cada costat, entre els contraforts. 
La façana, de començament del segle XVIII, és llisa i pràcticament sense 
decoració. 

   

 

 

 

Conreus 

El terme comprèn les terrasses al·luvials entre el Farfanya i el Segre, 
l'extrem septentrional de la plana regada estesa a banda i banda d'aquest 
riu i el sector inferior de la ribera del Sió. El canal d'Urgell rega una petita 
part del terme, però gairebé tota l'horta de Balaguer és regada per 
sèquies d'origen preislàmic (del Cup, a la dreta del Segre, i de Montfar, a 
l'esquerra). El 1999 entrà en funcionament el primer tram del canal 
Algerri-Balaguer Els conreus de secà, a la dreta del Segre, produeixen 
blat i ordi, ametllers i oliveres (més de 3 000 ha en total), i els conreus 

Absis de l'església de Sant Domènec 

El claustre de Sant Domènec 

http://www.monestirs.cat/monst/nogue/no07jesu.htm�
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de regadiu, a l'esquerra del riu (unes 2 000 ha), fruiterars, sobretot, i 
alfals, blat, sègol, ordi, gira-sol i blat de moro. Les terres de conreu, no 
gaire repartides, són explotades sobretot per propietaris i es reparteixen 
en unes 440 explotacions, la majoria inferiors a 20 ha.  

Ramaderia 

La ramaderia és força important i es basa en el bestiar porcí, oví (més de 
1 500 caps) i boví (més de 2 500 caps), origen, aquest darrer, d'una 
indústria lletera. Hi ha una cooperativa agrícola d'àmbit subcomarcal que 
ha impulsat la indústria agrícola (pinso).  

Industria 

La central elèctrica de Balaguer té 8.000 kW de potència. Les indústries 
alimentàries (farina, oli, vi, alcohol i, sobretot, conserves de fruita) 
absorbeixen més de 400 treballadors. El sector tèxtil és important en 
fibres dures.  

La indústria del paper aprofita la palla de la Noguera i de les comarques 
veïnes. També es destacable la metal·lúrgia. Hi ha, a més, indústries de la 
fusta, de la construcció i d'altres de tradicionals (sabó, espardenyes); 
n'han desaparegut les antigues adoberies. Conserva un important mercat 
el dissabte, a la plaça del Mercadal. És centre d'una subàrea comercial, 
dins l'àrea de Lleida. 
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OS DE BALAGUER 

La vil.la d'Os, que constitueix la capitalitat administrativa de tot el 
municipi, es a dos quilòmetres de la cruïlla que hi ha al quilòmetre 179,4 
de la carretera C-12, tram de Balaguer a Àger, abans d'arribar al monestir 
de Bellpuig de les Avellanes. El poble, amb 447 habitants a 4 de març de 
2008, es va construir als peus de l'antic castell dels Siscar, edificat sobre 
un turó que domina un petit congost que hi havia al marge esquerre del riu 
Farfanya. 

La vida del poble d'Os ha tingut sempre una forta dependència dels 
propietaris del seu castell, la construcció del qual es remunta al segle lX, 
fortificat pels sarrains la repoblació del poble s'ha fet després de conquerir 
el castell, sota el domini dels comtes d'Urgell. 

 Os de Balaguer. Any 2006 

La propietat del castell es mantindrà sota el domini dels comtes d'Urgell 
fins al segle XV. Després d'un període de temps sota el domini de diverses 
famílies nobles, a mitjan segle XVI ja apareix el castell sota la propietat de 
la família Siscar, la qual mantindrà la propietat fins al segle XX, quan ja 
s’haurà convertit en un casal fortificat. 
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L'església parroquial d'Os, dedicada a sant Miquel, el patró del poble, i en 
honor del qual se celebra la Festa Major el dia 29 de setembre, fou 
construïda al segle xvn i manté una façana barroca, molt deteriorada peí 
transcurs del temps i a causa del tipus de material utilitzat en la seva 
construcció. En el centre de la vila s’alça la font monumental de Sant 
Petiot, que data del 1700. 

També en el centre del poble hi ha les dependències municipals de tot el 
conjunt del municipi, des d'on s'administren els diferents nuclis que 
conformen tot el municipi d'Os: el poble d'Os, la petita vila d'Alberola, el 
monestir de Bellpuig i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb. 

L’ECONOMIA 

L'allunyament de la vila de les rutes de pas ha fet, malgrat el reduït 
nombre d'habitants, que Os hagi tingut sempre un cert nombre de 
comerços. El riu Farfanya que passa pel costat dret del poble, per darrere 
del turó del castell, no porta suficient cabal per donar reg a les terres del 
terme, les quals estan dedicades a cultius de secà de forma preferent, com 
els ametllers, les oliveres i alguns cereals. Altres activitats productives son 
les ramaderes i, de forma significativa, una industria centenària dedicada a 
la producció de mel, caramels i torró. 

Altres activitats son la producció d'oli, amb dos molins, dos productors de 
vi, alguns empresaris del sector de la construcció que també operen fora 
del municipi, una farmàcia, una perruqueria, un forn de pa, tres botigues 
de queviures, dues carnisseries amb productes fets a casa, dos bars i dues 
entitats bancàries. 

Al monestir de Bellpuig de les Avellanes, que també manté dependència 
administrativa d'Os, hi ha oberta una hostatgeria i un restaurant. I també 
hi ha un productor de vi, procedent de les vinyes ancestrals de la zona. 

La construcció dels pantans de Santa Anna i Canelles faran desaparèixer 
l'antic poble de Tragó i les terres que restaran com el nucli d'Alberola, el 
qual havia estat agregat al poble desaparegut, passaran a formar part del 
municipi d'Os, que començarà a rebre unes importants compensacions 
econòmiques de la companyia hidroelèctrica operant i que ajudaran a 
mantenir un cert desenvolupament econòmic al poble d'Os de forma 
prioritària. 

A mes d'un centre d'ensenyament primari, la vila d'Os compta també amb 
un casal d'avis, una residencia d'avis amb 25 places i una pista 
poliesportiva amb piscines. En aquesta pista se celebra des de l'any 1987 
un dinar multitudinari preparat pels veïns en la conegudíssima Trobada 
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dels Campaners. Els organitzadors d'aquesta festa, l'Ajuntament i la 
Confraria de Campaners, han sabut donar-li un caire popular i festiu i obert 
a tota la societat catalana, fins i tot de fora de Catalunya. 

La creació d'un futur Museu de les Campanes, que podria tenir la seva seu 
en les dependències del mateix castell en fase de reconstrucció, després de 
ser donat al poble d'Os l'any 1990, de ben segur que donaria a la vila un 
nou impuls social i econòmic, totalment necessari per aquests pobles de 
l'interior minvats de tota classe de recursos econòmics per sobreviure. 

LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

Com a conseqüència de l'agregado del poble de Gerb a Os l'any 1876, a 
partir d'aleshores, la vila de Gerb funcionarà com una Entitat Local 
dependent del municipi d'Os i regida per un alcalde o president que 
presidirà una Junta Administrativa o Veïnal elegida, durant molts anys, pels 
propis veïns. 

Així mateix, l’Ajuntament d'Os escollirà, de forma periòdica, dos consellers 
de Gerb, que actuaran a l'Ajuntament d'Os per tractar, bàsicament, els 
assumptes de la seva vila. 

Amb la democràcia, els gerbolins podran elegir de forma directa els seus 
regidors pel sistema electoral de presentació de llistes que segueix vigent. 
Com que Gerb tindrà menys habitants que Os, els seus regidors sempre 
estaran en minoria a l'Ajuntament d'Os, fet que dificultarà, de vegades, la 
gestió municipal gerbolina. 

No obstant això, la vila de Gerb mantindrà una certa independència 
econòmica i administrativa per mitjà del president de la posterior Entitat 
Municipal Descentralitzada (EMD) i dels dos vocals que sempre seran 
ratificats per l’Ajuntament d'Os. Així, l'Ajuntament gerbolí podrà tenir el 
seu pressupost anyal i realitzar una activitat financera pròpia, encara que 
en certs moments també limitada. 

La distancia de 14 quilòmetres entre els dos pobles serà un impediment 
per la realització d'algunes gestions, i les dificultats administratives per 
posar-se d'acord en la distribució dels recursos de les respectives hisendes 
municipals crearan una certa tensió i un desig permanent del poble de 
Gerb de tornar a ser independent o, com a mínim, poder agregar-se a un 
poble mes proper. 

Tot això, unit a la diferent distribució de població actual, fa pensar que en 
un futur no massa llunyà, potser es podria plantejar, amb les formes 
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legalment establertes, una nova situació administrativa entre els dos 
pobles. 

EL MONESTIR DE LES AVELLANES 

Al costat de la C-12, al km 180 del tram de Balaguer a Àger, hi ha un 
paratge rodejat d'arbres i vinyes, el monestir de Santa María de Bellpuig de 
les Avellanes, fundat l'any 1166 pel comte Ermengol VII i la seva esposa 
Dolca. Els comtes serien enterrats al monestir, però els seus sepulcres 
foren venuts en els primers anys del segle XX, i actualment es conserven 
al museu The Cloisters de Nova York, si be l'any 1967 foren retornades a 
Bellpuig les despulles dels comtes en uns senzills sarcòfags de pedra, els 
originals resten en aquella ciutat americana. 

No serà fins l'any 1303 quan el comte Ermengol X farà construir les grans 
construccions com el claustre, la porta lateral de l'església, la sala capitular 
i el refectori, i el monestir viurà uns anys de plenitud. 

Però a mitjan segle XIV, quan la Pesta Negra envaeix Europa, també aquí 
afectarà a la comunitat i començarà la decadència de Bellpuig. En els inicis 
del segle XVIII el monestir es troba quasi en ruïnes i la futura dependència 
de Poblet servirà per tornar a reconstruir l'edifici i continuar la vida 
monàstica, l'aigua corrent arribarà al monestir el dia 13 de setembre de 
1760. 

La invasió dels francesos l'any 1810 i la posterior Llei de Mendizàbal l'any 
1835, confiscant les cases religioses, tornaran a deixar abandonat el 
monestir, el qual posarà en venda l'Estat espanyol l'any 1840. Tot l'edifici 
serà adquirit pel governador militar de Lleida, Manuel de Oviedo Gil, i posat 
a nom de la seva esposa, Dolores Ruiz Chavero, en aquests anys 
desapareix l'arxiu amb tota la documentació des de l’època medieval. 

L'any 1906 es tornarà a posar a la venda, l’adquirirà el banquer Agustí 
Santesmases per 27.000 pessetes. L'any 1910 arribaran a Bellpuig un grup 
de maristes fugint de Barcelona i s'instal·laran al monestir, que convertiran 
en un seminari i s'hi farà el noviciat. Durant la guerra civil, l'edifici 
conventual serà destinat a fer funcions de sanatori mental, hi portaran els 
malalts d'altres llocs de Catalunya. 

 

 

El monestir, reconvertit ara en una residencia hospitalària depenent de la 
comunitat marista, acull tota classe de viatgers en unes instal·lacions mes 
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pròpies d'un hotel que no pas d'una hostatgeria conventual, i suposa una 
bona opció per viatges en família de caràcter cultural o per grups de joves 
de nova catequesi cristiana que aprofiten aquest lloc per la celebració de 
reunions o festes de tradició religiosa com la Pasqua o la Setmana Santa. 
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GERB 

Situació I límits 

El nucli principal urbá de Gerb es troba al peu de "La serreta de Gerb", 
prolongació occidental de la serralada del Montsec cap al sud i que limita 
amb la plana del Segre, que s'estén des de Sant Llorenç de Montgai fins a 
Balaguer. 

El poble actual es va començar a construir a finals del segle XIX, a una 
distancia de dos quilòmetres del riu Segre i amb aquest emplaçament el 
poble va tornar a situar-se molt a prop d'on havien estat ubicats antigament 
els poblaments ibers i romans. 

La situació del poble primitiu, construït a dalt de la serra, era estrictament 
defensiva i estratègica, i per això en alguns períodes de la historia de 
Catalunya va arribar a tenir una gran importància: alguns comtes d'Urgell 
hi van residir de forma habitual, mentre lluitaven per conquerir les terres 
als sarrains. 

El terme de Gerb limita al sud amb els termes de Balaguer i de Castelló de 
Farfanya; a l'est, amb el terme de Camarasa; al nord, amb Sant Llorenç de 
Montgai i a l'oest, amb els termes de Vilanova de la Sal i amb Os de Balaguer, 
aquest terme situat en una petita franja de terreny on hi ha l'anomenada 
Torreta dels Quatre Batlles. 

La superfície total del terme, segons el cadastre, es de 1.814 ha, i el centre 
de la vila té una altura de 244 metres sobre el nivell del mar. La part alta 
del nucli primitiu es troba a 337 metres d'altura. 

El poble està agregat administrativament al municipi d'Os de Balaguer, 
forma part de la comarca de la Noguera i amb dependència judicial de la 
ciutat de Balaguer, capital de la comarca. 

Durant molts segles, Gerb dependrà eclesiàsticament de Solsona, va 
esdevenir filial eclesiàstica d'aquella canònica, però des del segle XVIII, la 
vil.la consta adscrita al bisbat d'Urgell de forma definitiva. 
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  Gerb en l’actualitat 

La vil.la està situada a una distancia de 3 km de Balaguer, en la ruta que 
porta a Camarasa, passa per la població de Sant Llorenç de Montgai, petita 
vila que es troba a una distancia de 6 km. A 9 km del poble, en direcció a 
la serra, hi ha la població de Vilanova de les Avellanes, també coneguda 
amb el nom de Vilanova de la Sal. La distancia per carretera fins a Os de 
Balaguer es de 14 km, via Vilanova, però seran 18 km, via Balaguer. 

La vila actual està també comunicada per ferrocarril de la línia Lleida – la 
Pobla de Segur, amb una parada però sense estació, la qual es a un 
quilòmetre del centre del poble. 

 

El nom de Gerb 

Hi ha diverses teories sobre la procedència de la paraula Gerb. Una teoria 
molt estesa es que procedeix de la forma àrab djess, la qual vol dir 'ges' 
(guix). De fet, els pobles de Gerb i Algerri (també a la Noguera) han estat 
rics en ges i, per tant, aquests topònims podrien tenir aquella procedència. 
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Hi ha antecedents mes antics, per exemple, de la llengua ibero-tartésica, 
on la paraula gis vol dir coure, calcinar. I en base, es diu 'gisu'. 

La paraula guix, ges en català occidental, i en castellà 'yeso', al sud de 
l'Ebre i Valencia es diu algeps, paraula provinent també de l’àrab. Anant 
mes enllà, recordem que aquestes accepcions provenen del grec jifos, 
(guix) i del llatígipsum (guix). 

A la Val d'Aran, també s'utilitza el mot 'ges'. Hi ha el poble de Gessa, entre 
Salardú i Arties, on també hi havia hagut guixeres a la muntanya. 

Altres estudiosos mantenen que el predomini de la forma en -b, en el 
període primitiu, mostra que es un mot acabat en -erbe, de procedència 
preromana. Posició tampoc descartable, perquè un dels nuclis primitius de 
Gerb, amb alfabet reconegut, i localitzat en la partida local de Morulls, 
correspondria a l’etapa de la dominació romana en aquesta zona de la 
Noguera. 

La composició del terreny sota l’actual nucli de Gerb, és una barreja de 
argil.les i guixos i, a mes, tenim molta presencia d’humitat al subsòl. El 
que ara es tan sols una curiositat, després es convertirà en tot un 
problema quan fem l’estudi de les patologíes que afecten l’església. 

Els diferents nuclis 

A mes del centre principal de la vila, a través dels anys s'han format 
diversos nuclis que conformen el poble actual. 

El mes conegut es l’anomenat "Club del Segre". Es troba a uns dos 
quilòmetres del centre de la vila. Està constituït per una trentena de cases 
adossades que conformen una comunitat de propietaris, la qual manté un 
local social dedicat a reunions i activitats. Construït l'any 1976, a iniciativa 
de diversos propietaris veïns de la propera localitat de Balaguer, amb una 
finalitat de segona residencia i de lleure, actualment un 20% dels 
propietaris han passat a viure-hi de forma habitual. 
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 Carretera de Vilanova (ara carrer Diputació) l'any 1 965 

Prop d'aquest conjunt d'habitatges, i a la partida anomenada Cantaperdius, 
s'ha anat creant també en els darrers anys una petita urbanització, 
formada per unes trenta cases i algunes parcel·les encara sense edificar. 
Amb una finalitat inicial de segona residencia, actualment alguns dels seus 
propietaris hi viuen de forma permanent. 

En els terrenys propers a la Torre Serra (partida El Carla), hi ha un petit 
nucli de sis cases, la majoria de primera residencia, a les quals s'hi ha 
afegit la pròpia Torre Serra (antiga Torre del Carla) i que actualment es 
habitada, després d'estar tancada durant molts anys. 

També prop de l’antiga estació de la Renfe, malauradament destruïda des 
de fa uns anys, per raó de modificar-se l’emplaçament de la nova estació - 
baixador, hi ha un petit nucli de vuit cases, habitades durant molts anys 
per treballadors de la Renfe. Actualment, algunes es fan servir com a 
segona residencia. 

La població 
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Per tractar de la població de Gerb, necessàriament haurem de tenir en 
compte el fet singular d'haver existit al llarg del temps dos pobles ben 
diferenciats, pel que fa a la seva localització concreta. 

Deixant de banda els nuclis primitius ibers i romans, assentats en llocs 
diferents als punts on han estat els dos pobles mes moderns, resulta difícil 
poder fixar una data determinada sobre l'inici dels primers pobladors del 
poble mil·lenari de Gerb. 

Hi ha constància documental de l’existència del primer castell de Gerb, 
l'any 1061, i serà a partir de la conquesta del primer castell i la construcció 
d' una nova fortificació pel comte Ermengol IV, quan aquest ordenarà la 
repoblació del lloc de Gerb mitjançant la carta de poblament datada el 30 
de marc de 1082, un dels documents mes importants i antics de la historia 
del poble. 

El cavaller Mir Arnau serà l'encarregat, pel comte Ermengol, de repoblar la 
zona. Com que tant aquest comte com alguns dels seus successors 
residiran al castell, es lògic pensar que al seu voltant es construiria el que 
seria el poble de Gerb, amb un nombre d'habitants indeterminat però 
suficient, ja que el comte ordena també construir una església, dedicada a 
sant Salvador, i un cementiri. 

Una vegada realitzada la conquesta als sarrains de les ciutats de Balaguer i 
Lleida, es lògic pensar que molts dels habitants del nou poble de Gerb 
anirien a repoblar aquelles ciutats conquerides, de manera que aquell nucli 
quedaria reduït a un petit llogarret. 

De les dades dels fogatges existents durant el segle XIV, podem deduir que 
la població estava formada per unes 100 persones. Així, l'any 1359 hi ha 
documentats 28 focs, i aplicant la densitat de 3,78 persones, segons el 
parer de l’ historiador Josep Iglesias, per la zona de la Noguera, hi viurien 
106 habitants. En segles posteriors, el nombre de focs disminuirà, i l'any 
1553 només apareixen 16 focs, i es reduirà, per tant, el nombre 
d'habitants. 

En els llibres parroquials de Gerb constaten que l'any 1702 hi ha 30 
habitants, nombre que s’anirà incrementant de forma progressiva durant el 
segle XVIII. Dels diferents censos de població realitzats durant aquest 
segle, resulta que l'any 1787 tenim una població de 101 persones i l'any 
1830, de 150 habitants. Per alguna raó que desconeixem, es torna a 
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reduir, i l'any 1845 Madoz fa constar en el seu Diccionario que a l'antic 
poble de Gerb hi ha 59 habitants. 

El canvi de lloc del poble i la construcció de noves edificacions en la 
ubicació actual, a l'inici del segle XX, amb la construcció d'una nova escola, 
una església i un cementiri, i la consolidació d'un incipient pla d'ordenació 
urbanística, possibilitarà l'ampliació de la població i el començament de 
l'arribada de l'emigració a Gerb des de diversos llocs de Catalunya, primer, 
després de l'Aragó, i a l'últim, d'altres llocs d'Espanya. 

Encara que sembli un contrasentit, serà durant els anys 1936-1939 de la 
guerra civil, quan Gerb tindrà la població major fins aleshores, arriba a 510 
habitants durant l'any 1938, segons consta en les actes municipals. Les 
causes d'aquest increment es deuen al fet que hi havia pocs veïns del 
poble al front i que van arribar diverses famílies de refugiats provinents de 
Madrid, les quals es van quedar fins al final de la contesa a les cases de 
diferents famílies del poble i en llocs habilitats per l'Ajuntament. 

El 31 de desembre de 2005, la població de Gerb era de 465 habitants, va 
recuperar, després de cinquanta anys, la població dels anys 1950-1955. El 
31 de desembre de 2006, el nombre d'habitants arriba a 492, i el 4 de 
marc de 2008, la població gerbolina assoleix els 530 habitants, amb un 
increment constant. 

El clima 

El clima es mediterrani continental, comú a la comarca de la Noguera, amb 
temperatures extremes al hivern i a l'estiu. 

Els hiverns solen ser crus a causa de la fredor, la gebra, la boira persistent 
i les minses precipitacions. 

Els estius son molt calorosos, amb temperatures que els darrers anys 
estan fent pujar la mitjana, durant molts dies dels mesos de juliol i agost, 
produint de forma negativa la maduració avançada d'alguns productes 
fruiters i de l'horta. 

El canvi climàtic i algunes actuacions irregulars de certs productors estan 
fent disminuir de forma considerable la pluviositat en algunes estacions. 

Es remarcable la persistència de la boira que comença a finals de la tardor i 
es perllonga durant tot el hivern, i que pot durar dies i setmanes, a 
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conseqüència de la inversió tèrmica de la plana i la proximitat del riu 
Segre. 

Els vents mes habituals en aquesta zona son el seré, procedent de ponent; 
la tramuntana, un vent fred i sec que ve del nord; el llevant, que arriba de 
l'est, i la marinada, procedent del sud. 

La vegetació 

Una part del terme de Gerb es troba ubicat a la part alta del poble, es a 
dir, en els últims extrems de la serra que limiten amb la plana del Segre. 
Tots aquests terrenys son de seca i, per tant, només hi viuen plantes 
adients a aquests terrenys d'altura i de seca. 

Atesa l’existència d'una font mil·lenària dins de l'antiga propietat d'Almacir, 
l'aigua ha permès durant moltes dècades regar una part de l'horta del 
poble, i ara també permet fer-ho en bona part de les terres cultivables 
d'Almacir, amb moderns sistemes d'irrigació. Així, moltes de les terres de 
seca de la propietat estan destinades a la producció de fruita. 

Els altres terrenys cultivables de la zona de la serra estan dedicats al cultiu 
d'oliveres, ametllers i sembra de cereal a les parts mes baixes i humides. 
Hi ha també una gran extensió de terreny sense cap mena de cultiu, pel 
tipus de terreny argues i sec, on creixen només els matolls de secà com la 
boga, el romer, el timó, el coscoll o garric, la brolla, les argelagues i altres. 

En alguns llocs mes alts de la serra també hi podem trobar zones de pi 
mediterrani i alzines, tot i que en els darrers segles aquest arbre s'ha fet 
quasi desaparèixer, a causa de la gran tala feta per la població. El consum 
de llenya a les cases i en els forns de les industries de ges i ciment ha 
influït de forma important en la desaparició dels arbres de la serra. 

En la part del secà hi havia vinyes en èpoques anteriors, i era costum de 
fer-se el vi de forma artesanal, per al consum propi la venda a tercers, 
però en la dècada dels anys setanta van desaparèixer les vinyes. 
Actualment només dos gerbolins tenen plantada vinya, ara en zona de 
regadiu, i es fan el vi a casa per al propi consum. 

Una altra part del terme, la que es troba a la plana propera al riu Segre, 
sempre ha estat dedicada al cultiu de productes necessitats d'aigua. La 
proximitat del riu, amb el Partidor de Gerb i el pantà de Sant Llorenç de 
Montgai, ho han fet possible amb l’existència de dos canals de reg. 
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A la dècada dels cinquanta del segle passat, es cultivaven diferents 
productes com cotó, lli, cànem, cigrons, mongetes, remolatxa, sègol, ordi i 
blat, els quals necessitaven molta mà d'obra per a la seva recol·lecció. 

A poc a poc, les terres es van començar a dedicar de forma prioritària al 
cultiu d'arbres fruiters, seguint la tònica dels pobles propers al Segre, i així 
la producció de fruita ha anat persistint fins ara, juntament amb la 
producció de farratges. 

En el trajecte del riu Segre que travessa el terme gerbolí, entre Sant 
Llorenç de Montgai i Balaguer, existeix una gran diversitat d'arbres de 
ribera que viuen en les terres properes a l'aigua. 

La fauna 

Atesa la complexitat del terme, format per una part de terrenys de serra i 
una part de regadiu, hem de constatar una diversitat de fauna fins i tot 
difícil de determinar. Si hi afegim les terres humides de la llacuna del 
Partidor, amb una superfície de 42 ha, podem afirmar que en aquest terme 
hi ha una fauna molt variada i diversa, i de la qual només citarem alguns 
dels animals mes coneguts, com la perdiu, el tudó, els pardals de diversa 
classe, el conill, el teixó, la guineu, el porc senglar, la geneta, el corb, la 
cogullada, la calàndria, el xamerlí, els mussols, etc. 

Pel que fa a la fauna fluvial, podem citar una gran varietat de peixos que 
viuen en la zona del riu, com ara: la carpa, el barb, la madrilla, el carpí, la 
truita, el black-blass o perca americana, etc. A la llacuna del Partidor hi ha, 
entre altres, ànecs de coll verd, fotges d'aigua, el martinet menut, l'agró 
roig, el cabusset i els colibrís. 
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HISTORIA DEL POBLE 

Època Ibèrica 

La vila de Gerb es troba dins del perímetre de poblacions on s'ha 
demostrat, per les troballes, l’existència de diferents poblaments anteriors 
a la nostra era cristiana. En aquest sentit podem citar les coves de 
Camarasa, Àger, Os de Balaguer, Sant Llorenç de Montgai i altres 
assentaments en la zona de Balaguer. 

Com passarà en èpoques posteriors i mes modernes, també en els anys 
anomenats de l'edat del bronze i després del ferro (2500-500 anys aC), 
diversos pobladors es van anar instal·lant a Catalunya i mes concretament 
en aquesta zona de les terres de l’interior, a la Noguera. 

En aquesta darrera època, el poble iber s'havia assentat en tota la 
Península, probablement entorn l'any 3000 aC, i de forma mes particular 
en tot el territori de Catalunya, on s'han trobat múltiples assentaments. 

A la província de Lleida hi ha molts nuclis que ens demostren l’existència 
de poblaments ibers, amb troballes d'utensilis de treball, armes i 
ornaments personals. Entorn a Gerb s'han trobat assentaments ibèrics 
importants, podem citar-ne alguns: Arbeca, El Cogul, La Guardia de 
Tornabous, La Ràpita, Camarasa, Vallfogona, Balaguer, i de forma 
particular, Os de Balaguer. 

La Colomina 

El complex arqueològic de La Colomina està constituït per una necròpolis 
tumularia i un poblat. El jaciment està situat dins del terme municipal de 
Gerb, a poca distancia del cementiri i a cinc-cents metres del nucli urbá, al 
costat de l'antic camí que va de Gerb a Sant Llorenç de Montgai. 

Les primeres intervencions arqueològiques es van produir l'any 1965. Hi va 
col·laborar el conegut historiador L. Diez-Coronel, el qual ja s'havia 
interessat per les troballes romanes aparegudes a partir de 1949 a la 
partida dels Morulls. 
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El gerbolí Joan Curia Sancho havia iniciat el dia 13 de febrer de 1965 
l’anivellament d'una parcel·la de terra de seca de la seva propietat, i es va 
adonar de l'aparició de cendres i d'algunes olles mes o menys trencades. 

Després de comunicar-ho a l’ Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, els 
historiadors Lluís Diez-Coronel i Rodrigo Pita, així com Pedro Gutiérrez, de 
l'IEI, van començar els treballs d'investigació. 

Olles funeràries de La Colomina. Museu de Lleida: diocesà i comarcal 

Es aleshores quan es descobreix la coneguda necròpolis de La Colomina, 
en la qual hi ha nombrosos túmuls, tots de forma circular i fets amb pedres 
de la zona, i trenta-tres urnes funeràries. 

Les urnes trobades, normalment falcades amb pedres o grava, apareixen 
tapades amb una lloseta i excepcionalment amb una làpida. Pel que fa a 
l'estructura externa, un anell de còdols o de pedres sorrenques clavades a 
terra delimita totes les tombes, definint plantes circulars o ovalades de 
diferents mides. 
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L 'hivern de 1987-1988, es tornarà a fer una nova intervenció arqueològica 
en les terres del veí Joan Curia Mirada, fill de l’anterior propietari, i 
tornaran a aparèixer mes estructures funeràries. 

Es aleshores quan es descobreix a uns 400 metres de la necròpolis un 
poblat en el qual es comptabilitzaran una quinzena d’àmbits que conformen 
un lloc que havia estat habitat, i en el qual es poden veure fàcilment les 
restes que determinen la forma d'accés als habitatges, el paviment i les 
estructures corresponents a una casa. 

Sobre aquest poblat, els estudiosos confirmen les semblances amb d'altres 
de coneguts d'aquesta època: l'orientació dels habitacles, la proximitat a 
un eix fluvial, una situació poc elevada del terreny i un lloc ric per al cultiu 
agrícola. 

Es molt important el conjunt de materials i objectes trobats en el jaciment i 
de forma especial en el poblat: els recipients ceràmics, objectes metàl·lics i 
altres objectes d'utilitat domèstica i per a activitats relacionades amb la 
metal·lúrgia i l’agricultura. 

L'any 1990 la Generalitat va adquirir els terrenys de la necròpolis i el 
projecte de recerca va quedar aturat, amb algunes estructures sense 
excavar, perfectament visibles i exposades a la progressiva degradació. 
Ara només es pot visitar la necròpolis, delimitada l'any 1992 per una tanca 
metàl·lica de protecció, sense fer-ne cap mena de manteniment especial. 

Època romana 

Els Morulls 

La partida dels Morulls es a uns 800 metres del riu Segre, a una distancia 
de 2 km del centre de la població, i al voltant del camí que travessa l'horta 
mes propera al riu Segre. 

Es en aquesta zona on es van trobar l'any 1949, en el curs d'uns treballs 
agrícoles, diversos capitells de pedra i alguns sarcòfags, objectes que 
serien guardats en la casa del gerbolí Enric Rufach, aleshores propietari de 
les terres. Els capitells restarien oblidats durant uns anys, sostenint les 
botes del celler de cal Mosso. 
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En la dècada dels anys cinquanta del segle passat, l’ historiador Diez- 
Coronel que ja tenia informacions dels Morulls, va realitzar diversos viatges 
a la Noguera i es va interessar per aquesta partida de Gerb. 

Durant l'estiu de l'any 1957 es van fer diversos requeriments des de Lleida 
al gerbolí Enric Rufach, aleshores alcalde de la vila, per l’ entrega de les 
peces trobades. No obstant això, aprofitant la celebració dels cinquanta 
anys de la construcció de l'església parroquial, quatre d'aquells capitells es 
van instal·lar al temple per decorar i donar suport a Tara de Faltar. 

De nou l'any 1961, Diez-Coronel va realitzar, amb l'autorització del senyor 
Rufach, una actuació en el lloc on s'havien trobat els objectes l'any 1949, i 
on semblava haver-hi l’estructura rectangular identificada com una 
basílica. En el terreny contigu, propietat de Joan Sabaté, també es van 
trobar noves sepultures. 

Durant l'any 1971, Diez-Coronel va voler iniciar unes noves actuacions a la 
zona, però sembla que quan es va presentar el dia 19 de desembre de 
1971 per fer els treballs d'excavació, es van trobar les finques totalment 
alterades i pràcticament destruït el jaciment existent. 

Aquest seria l’últim intent de procedir a inspeccionar els terrenys, fins que 
l'any 1996 Joan Ramón González va tornar a examinar les terres on s'havia 
trobat la necròpolis i va visitar alguns veïns de Gerb, entre ells la casa de 
la família Rufach, on veuria les sepultures que encara tenen guardades. 

El jaciment dels Morulls està incorporal a la Carta arqueològica de la 
Noguera des de 1989 i els capitells que encara sostenen l’altar de l'església 
parroquial de Gerb han estat documentats, també, per Josep Giralt a l'obra 
Catalunya Romànica. 

En el fons arqueològic de l’ Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida es conserva, a mes d'algunes tombes dels Morulls, un acroteri de 
pedra que fou incorporal a l'IEI als anys seixanta. Es tracta d'una peça 
singular que podia correspondre, segons Joan Ramón González, a un 
element decoratiu angular que se situar-la a la cantonada superior d'una 
teulada.  

La visita del senyor Joan Ramón González a Gerb, juntament amb Lluís 
Diez-Coronel, fa possible un estudi titulat Jaciment tardoromà dels Morulls, 
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publicat l'any 1996 per l'Ajuntament de Lleida. Es un treball exhaustiu i 
amb molta informació sobre les troballes aparegudes des de l'any 1949, on 
els autors fan la seva interpretació sobre l’època de l’assentament, la 
importància arqueològica de la necròpolis trobada i la possibilitat de 
l’existència d'un temple cristià. 

Aquests historiadors mantenen que la troballa dels sarcòfags i altres 
materials corresponen a un jaciment de l’època tardo romana i visigòtica, 
entre els segles IV i el VIII dC, abans de l’arribada dels àrabs a aquesta 
zona al segle VIII. 

Mantenen també que de les observacions realitzades i segons els materials 
trobats, en aquell lloc dels Morulls hi hauria una església de 23 m de 
llargada per 13 m d'amplada, i una petita capella. Alguns vells gerbolins 
recorden l’existència, en aquell lloc, d'una gran cambra subterrània amb 
escala inclosa que podria confirmar l’existència d'aquell temple cristià. 

Tenint en compte la gran quantitat de troballes extretes d'aquest lloc i tot 
el que resta per descobrir, es podria afirmar que en aquesta partida dels 
Morulls podia haver-hi existit un nucli rural romà, al costat d'una ruta 
romana que vindria de Lleida, passant per Corbins i Balaguer, i que 
arribaria fins a Camarasa. 

El mes d'abril de 2007, alguns tècnics de l'administració autonòmica han 
procedit, després de cinquanta anys, a investigar la zona on es van trobar 
els capitells mil·lenaris i han pogut comprovar, ara amb mitjans mes 
moderns, l'abast i configuració de tot el jaciment amb l'objectiu de 
preparar un projecte d'estudi per fer una futura investigació, comptant 
amb l'autorització dels propietaris afectats 
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Tomba dels Morulls. Casa particular 
 

Els objectes trobats en la necròpolis i poblat de La Colomina i el material 
aparegut en la zona dels Morulls, es troba dispers per alguns museus de 
Lleida i, fins i tot, per cases particulars.  

Època sarraïna 

En tot el terme de Gerb no s'han trobat objectes o utensilis que puguin 
provar que els sarrains haguessin viscut en algun indret del poble, tot i que 
sembla força raonable que hi tinguessin construïda una torre de vigilància, 
atesa la importància estratègica del lloc i perquè està documentada amb el 
nom de Giso. Però si tenim en compte la proximitat de Balaguer, be podria 
ser, també, que visquessin a Balaguer, on hi tenien les mesquites, cosa 
indispensable per a ells, i també els llocs de treball i comerç. 

Totes les edificacions, inclosa l'esmentada torre de vigilància, que 
s'haguessin pogut fer en l’època de domini sarraí a la Noguera, com també 
les edificacions que es van construir durant els anys dels comtes d'Urgell a 
Gerb, han desaparegut en la seva totalitat. Fins i tot les edificacions que es 
van fer sobre les anteriors, també han estat destruïdes i mai s'ha fet una 
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investigació seriosa en la zona on se suposa que hi van haver aquelles 
construccions de defensa i també de residencia comtal. 

El que sí que tenim documentat es la construcció feta pels sarrains de la 
canalització de reg mes antiga de la zona, anomenada segla (sèquia) del 
Cup, la qual està encara en ple funcionament. 
 

 
La sèquia del Cup 
 

Època moderna 

La construcció del nou poble 

Després de quasi mil anys de mantenir-se en el nucli primitiu del poble, 
situat en l'antic turó de Giso, a la punta est de la serra de la Mora, que 
alguns denominen la serreta de Gerb, a les acaballes del segle XIX els 
gerbolins es van començar a replantejar el futur, quan alguns propietaris 
de terres s'havien construït la casa en la zona mes plana. I prengueren una 
decisió dràstica i determinant: deixar el vell nucli i crear un poble nou, a la 
part plana del terme i mes propera a les aigües del riu Segre i de les 
sèquies de reg i dels camins que enllacen amb les poblacions veïnes. 

De la manera com es va fer el canvi poblacional, amb la construcció de 
noves cases i nous llocs públics i religiosos, i amb la destrucció total del 
vell poble, podem pensar que els habitants de Gerb d’aquella època van 
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decidir abandonar i destruir a poc a poc tot vestigi de l'antic poble, com si 
algun fet transcendental els conduís a aquella decisió. 

Així, entre els anys 1900 i 1910 es bastiren la majoria de les cases que 
conformarien el nou poble, i també l'any 1907 es va obrir al culte la nova 
església, després de destruir l'antic i quasi mil·lenari temple fet construir 
pel comte Ermengol IV. 

De l'antic nucli només quedaren en peu les cases de la part baixa, properes 
a la carretera de Vilanova de la Sal, algunes de les quals encara 
subsisteixen, en podem destacar la casa de cal Mes (antiga casa Batlle), la 
qual ha sofert diverses reformes a iniciativa del seu descendent i actual 
resident, Miquel Pedrol Justribó. 

Serà a partir de l'any 1914 quan la Junta Administrativa de Gerb, tot i 
seguir depenent del municipi d'Os de Balaguer, decidirà fer el primer pla 
urbanístic amb l'objectiu d'ordenar la constant construcció d'habitatges que 
s'anava fent. 

Aquest procés de construcció del nou emplaçament durarà una vintena 
d'anys i alguns propietaris, com l’Antonio Serra de la Torre Carla i la família 
Antillach, facilitaran la venda de parcel·les per a la construcció de cases a 
molts veïns amb pocs recursos econòmics. 

La guerra civil espanyola de 1936-1939 
 
Des de la proclamació de la República el dia 14 d'abril de 1931, la situació 
política general d'Espanya i també de Catalunya es va anar agreujant, a 
causa en bona part de la no-acceptació del nou règim polític pels grups 
conservadors i per l'Església. Aquesta situació de crisi política permanent 
també aniria afectant els petits pobles com Gerb i es crearia un ambient 
polític i social que culminaria amb un canvi radical en la vida política. 
A partir de 1931, els regidors de Gerb que constituïen la Junta 
Administrativa es van solidaritzar de forma entusiasta amb el nou règim 
república. Van fixar el català com a llengua corrent en tota classe de 
documents municipals, van adquirir les banderes republicana i catalana i 
les van posar de forma visible en el lloc mes emblemàtic del poble, l'edifici 
de l’Ajuntament. 
La propera ciutat de Balaguer viu una gran activitat política amb la creació 
i funcionament de tota classe de partits polítics i sindicats, adscrits a totes 
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les tendències, tant progressistes com conservadores. Diaris i revistes dels 
uns i dels altres animen i provoquen a la població que viu un moment 
crispat i, de vegades, quasi prebèl·lic a causa de la radicalització de la 
majoria. 
També a Gerb influiran els partits i sindicats balaguerins i molts veïns 
començaran a declarar les seves idees i s'afiliaran als partits de Balaguer 
de forma individual, arribaran a crear també noves seccions a la vila. 
Amb tot això, l'Ajuntament continuarà fent gestions davant tots els 
organismes oficials per aconseguir la segregació del municipi d'Os, i la 
comissió creada el 25 de desembre de 1931 seguirà actuant en tots 
aquests anys de govern república. 
El 12 de juliol de 1936, uns dies abans de l'inici bèl·lic, la nova Comissió 
Gestora Municipal acordarà delegar un dels membres de la Comissió de 
Segregació perquè porti l'expedient a Barcelona, a la Generalitat. 
El període de la guerra civil comportarà uns canvis radicals en la vida del 
poble de Gerb.  
 

 
Entrada a un búnquer de la guerra de 1936-1939 a la Curriola o Curióla. Any 2008 

 
La primera reunió significativa de l'Ajuntament se celebrarà el dia 14 
d'octubre de 1936. Serà la primera vegada que els representants dels 
partits polítics i sindicats es fan càrrec del govern de l'Ajuntament, amb 
una reunió a la qual assistiran un gran nombre de veïns i on es posaran 
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d'acord per constituir el nou Ajuntament, amb el seu comitè permanent i 
les diferents comissions. 
A partir d'aquesta data, l'activitat del govern municipal anirà a càrrec dels 
partits i sindicats locals, dels quals es desconeixen la majoria de dades per 
haver desaparegut a partir de 1938, quan el poble serà ocupat per les 
tropes de Franco. 
D'alguns documents guardats a l'Arxiu de Salamanca i procedents de Gerb, 
es pot constatar que, a mes de l'Ajuntament, també hi havia un Comitè 
Local del Front Popular de Guerra, presidit durant el mes de juny de 1937 
per Jacint Tribó Porta. El dia 29 d'aquell mes, aquest comitè va acordar la 
confiscació de totes les finques rustiques i urbanes de les propietats Almasí 
i Carla. 
El mestre gerbolí Miquel Tribó Salmons, en el seu llibre Records i Vivències 
editat l'any 1999, fa constar que durant l'any 1936 va col·laborar en la 
fundació de la secció del POUM a Gerb, de la qual seria secretari, i diu 
també que eren de trenta a quaranta afiliats a aquell partit. 
El sindicat Unió General de Treballadors (UGT), un dels grups mes actius 
durant el període de 1936 a 1938 a Gerb, el mes d'octubre de 1937 estava 
presidit per Antonio Sabaté Parré i n'era el secretari Gaspar Ballester 
Agüera. També en aquest mes d'octubre seria elegit nou alcalde Joan 
Rodés Molins, afiliat a la CNT, i com a segon alcalde Silvestre Sarro 
Sabaté, afiliat a Esquerra Republicana. 
Durant l'any 1936 arribarien al poble fins a 48 persones refugiades 
evacuades de Madrid i que l’Ajuntament allotjarà en diferents cases de la 
vila i al pis del mestre Ramón Trepat Tribó, que havia marxat al front. 
El mes de febrer de 1937 serà una data significativa en la vida del poble, 
perquè se sobrepassarà la xifra de 500 habitants (505) per primera vegada 
i, sobretot, perquè el dia 8 de febrer la Generalitat decretarà la segregació 
de la vila de Gerb del municipi d'Os i es constituirà, després de seixanta 
anys, un nou municipi independent. 
El nou Ajuntament sol·licitarà tota classe de documentació al poble d'Os 
per actuar de forma independent i instarà la creació d'un jutjat al poble. 
Així, el Departament de Justícia de la Generalitat, amb data 8 d'abril de 
1937, decretarà la creació d'un jutjat popular local, a la vila de Gerb, 
dependent del Jutjat de Primera Instancia de Balaguer 
Pel que fa a l'economia, l'Ajuntament controlava les existències dels 
cereals que es produïen i els productes de primera necessitat com la farina 
i la carn, es feien enviaments periòdics al front de guerra i es controlava la 
distribució a tots els veïns que residien al poble. 
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L'Ajuntament continuarà encarregant-se del control de les diferents lleves 
de soldats que aniran al front en els destacaments que depenen de 
l’exèrcit governamental o república. Per a molts serà motiu, en finalitzar la 
contesa, d'arrest i passar un temps a la presó, també n’hi haurà que 
hauran de tornar a complir un nou període de servei militar. 
Durant el període de guerra, no es va cometre cap assassinat de persones 
civils o religioses del poble. Ara be, el dia 15 d'agost de 1936, un grup 
d'homes forans van portar al cementiri de Gerb, on seria assassinat, el 
sacerdot Josep Forcat Figueres, rector de Claravalls d'Agramunt i que havia 
nascut a Camarasa el 9 de febrer de 1877. 
En alguns llocs del poble encara es poden examinar les trinxeres del front 
de guerra i els seus observatoris (búnquers), tot amb no gaire bon estat de 
conservació, però que donen expressa constància de l'acció bèl·lica del 
període 1936-1939 a la vila.  
El dia 4 d'abril de 1938 havia acabat la batalla de Lleida, aquesta ciutat fou 
ocupada per les tropes de Franco. Aquell mateix dia, la 51 Divisió entraria 
a Alfarràs i el dia 6 d'abril ja atacaria les cotes de Balaguer. El 7 d'abril la 
brigada d'aquella divisió ocupava la zona entre Balaguer i la cota 371 
situada al poble de Gerb, a prop del cementiri. La 2a brigada de la divisió 
51 aniria fins a Vilanova de la Sal i Montalegre. 
En l'esmentada data del 7 d'abril, el cap de les tropes de Franco procedirà 
de forma immediata a l'elecció d'un nou Ajuntament, farà constar que 
actua complint les ordres del Generalísimo Franco i que, el poble de Gerb, 
com que té un cens de 510 habitants, té dret a constituir Ajuntament, de 
conformitat amb la llei de Calvo Sotelo posada de nou en vigor. 
D'aquesta manera, el tinent coronel De la Vega nomena alcalde , secretari i 
regidors perquè constitueixin l'Ajuntament i normalitzin la vida 
administrativa de la població. 
Per tant, el poble de Gerb va continuar constituït de forma independent, 
amb l'aprovació expressa de les autoritats militars franquistes, fins al mes 
de desembre de 1938. 
El dia 4 de desembre d'aquell any, l’alcalde Josep Tribó Cudós va convocar 
tot l’Ajuntament i els va comunicar el requeriment rebut del governador 
civil de la província en virtut del qual s' ordenava la dissolució de 
l'Ajuntament nomenat el dia 7 d'abril de 1938, al·legant que havia estat 
constituït sota el domini roig i per això reordenava la dissolució. Manava 
que el poble depengués de nou d' Os de Balaguer, es tornava així a la 
mateixa situació del dia 18 de juliol de 1936, amb el funcionament d'una 
Junta Administrativa presidida per Josep Tribó Cudós. 
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El 10 d'abril, es va reunir de nou l’Ajuntament i es van adoptar diversos 
acords, entre ells l’obertura de diversos expedients a persones 
considerades "desafectes al règim", i de forma expressa es va acordar 
dirigir una instancia a Gerb en què s'indicava que l’Ajuntament havia de 
quedar dissolt immediatament, i el poble restava, de nou, agregat al 
municipi d'Os. El mateix acord d'aquell Ajuntament fa constar que en 
l'agregat de Gerb es procedirà a la destitució del metge, del mestre i de tot 
element oficial que es consideri "desafecte" al "glorioso movimiento". 
Antoni Camats, en el seu llibre El que jo sé de Gerb, fa una llarga exposició 
de fets i anècdotes sobre els anys de contesa que ell també va viure, i fa 
constar que després de l'ocupació del poble per les tropes franquistes van 
ser empresonats entre quinze i vint gerbolins, un dels quals, Francesc 
Teres, moriria a la presó. 
Com es pot suposar, a partir del dia 7 d'abril de 1938, tant les actes 
municipals com qualsevol tipus de document oficial o privat tornarien a ser 
escrits en llengua castellana, fet que perduraria durant tota l’etapa del 
règim de Franco, fins que el nou Estatuí de Catalunya de 1979 instauraria 
de nou la llengua catalana com a llengua oficial. 
A partir del mes d'abril de 1938 i durant molts mesos, la vila restaria 
ocupada per un gran destacament militar que seguiria operant en els 
fronts de guerra propers al Segre, fins a la finalització de la contesa en els 
primers mesos de l'any 1939. 
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EL CASTELL DE GERB 

Per estudiar el o els castells de Gerb, ens hem de situar a la primera meitat 
del segle XI, quan la majoria dels pobles i castells la Noguera estaven sota 
el domini dels sarrains. A la ciutat de Balaguer, la qual només es troba a 
una distancia de 3 quilòmetres de Gerb, el conegut Llop-ibn-Muhammad ja 
va començar a construir, l'any 897, el que seria el castell mes important 
d'aquella zona. 

Durant el segle x els àrabs construiran castells i fortaleses defensives en 
diverses poblacions, expandint també el comerç, nous sistemes de 
coneixement i la seva religió, amb la construcció de mesquites en les 
poblacions mes grans. 

La majoria d'historiadors consultats fixen en l'any 1080 la conquesta 
efectuada pel comte Ermengol IV de la fortalesa de Gerb, per fer-hi un nou 
castell i començar a planejar la definitiva recuperació de la propera vila de 
Balaguer als àrabs. 

En el curs de la investigació dels orígens de la mencionada fortalesa 
conquerida, hem pogut verificar en un document de 21 de desembre de 
1061, que en aquella data ja hi havia un castell. El mencionat document, 
trobat a l'arxiu diocesà de la Seu d'Urgell, es un testament autoritzat per 
un tal Miró, que abans de fer un viatge al Sant Sepulcre de Palestina, féu 
donació del castell de Gerb, un alou del bisbe i d'Arnau Berenguer, a favor 
de Ramón de Peramola. 

Per tant, podem certificar que l'any 1061 ja hi havia un castell a Gerb, fet 
que també es desprèn de documents posteriors, quan es parla del castell 
superior i un d'inferior. El comte Ermengol V, el 17 de gener de 1094, féu 
donació en alou a l'església de Santa Maria d'Urgell del castell "superior" de 
Gerb. D'aquest fet, podem pressuposar que hi havia un altre castell o 
fortalesa en un lloc inferior, o bé un castell amb dues línies defensives. 

De la documentació consultada, resulta que seria el comte Ermengol IV qui 
va fer construir el nou i posteriorment molt anomenat castell de Gerb a la 
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part mes alta de la serra; el comte Ermengol serà anomenat "el de Gerb" 
perquè va morir en aquest castell el 15 de març; de 1092. 

Des de l'any 1080 fins al 1091 es tenen poques dades sobre el castell, cosa 
que fa pensar que durant aquests anys fou repoblada la vila i es construí el 
nou castell, en el qual a partir de 1091 el comte Ermengol hi fixà la 
residencia oficial amb la seva família. A partir d'aquest any el castell de 
Gerb adquirí una gran importància i es convertí en la capital provisional del 
comtat d'Urgell, segons afirma el Pare Sanahuja a la Historia de la ciutat 
de Balaguer. 

La zona del castell es componia de dues parts, una superior o mes alta, on 
residiran els comtes i els senyors, i una altra inferior, destinada als 
militars. En la part superior s'hi construirà una església per a la noblesa, 
sota l'advocació de sant Salvador, i en la part inferior, s'hi va preveure la 
construcció d'una església mes petita, sota l'advocació de sant Sadurní i 
destinada al poble, però no s'ha trobat cap indici que pugui demostrar la 
construcció d'aquest temple, ni en aquells anys ni mes endavant. 

Des de l'any 1091 fins al 1105 serà l’època mes important del castell. Un 
cop reconstruït, hi viurà el comte Ermengol IV, anomenat el de Gerb, amb 
la seva segona esposa Adelaida, comtessa de Provança. Després de morir 
el comte a Gerb l'any 1092, hi viurà també el seu fill Ermengol V, 
anomenat el de Mollerussa perquè va morir en aquella ciutat l'any 1102. 
També hi visqué el vescomte Guerau de Cabrera, mentre era governador 
del Baix Urgell i tutor del comte Ermengol VI. Finalment, s'hi establiria el 
comte de castellà Pedro Ansúrez, amb el seu nét Ermengol VI. 

Tot plegat fa pensar que el castell s'havia convertit en una important 
fortificació, ja que hi visqueren durant molts anys alguns comtes d'Urgell i, 
mes endavant, altres nobles catalans. 

El castell de Gerb tindrà una importància cabdal durant molts anys i rebrà 
impostes dels castells sarrains de Llorenç, Castelló, Albesa i altres. També 
el rei de Lleida Almudafar li lliurarà cada any una quantitat de provisions 
pel domini de Balaguer. I durant 15 anys Gerb serà frontera cristiana entre 
Llorenç, Os, Castelló, Algerri, Balaguer i Lleida. 

A partir de la reconquesta definitiva de Balaguer, l'any 1105, el comte 
Ermengol VI amb els seus avis, els comtes de Valladolid Pedro Ansúrez i la 
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seva esposa Elo, aniran a viure a Balaguer i el castell de Gerb quedarà en 
un segon terme i la seva propietat passarà a diferents mans. 

Tenim constància que el 8 d'octubre de 1175 Bernat d'Anglesola atorgà 
testament, féu donació del castell de Gerb al seu fill Arnau Berenguer. Així 
mateix, el 10 de maig de 1205, Arnau de Sallent atorgà testament, fent 
donació del mateix castell a favor del seu fill Bernat. 

També hi ha constància que l'any 1309 el prepòsit de Solsona, Berenguer 
Sola, i els seus canonges es van refugiar al castell de Gerb, fugint de la 
ciutat de Solsona. 

Durant la guerra que mantenen els francesos amb el rei d'Espanya durant 
el segle XVII, hi ha constància que els soldats franceses ocuparen el castell 
durant l'any 1645, fet que ens demostra que encara no s'havia destruït. I 
fins ben entrat el segle XVIII, el caria del castell de Gerb apareix rebent 
delmes de Balaguer, segons afirma el Pare Sanahuja en la seva obra sobre 
la ciutat de Balaguer. 

Actualment, no hi ha cap vestigi de les edificacions on podria haver estat 
construït el castell. Tan sols una senyera envoltada de restes en indica la 
situació aproximada tan de la part superior del castell com de la primitiva 
església de Sant Salvador i capella de Sant Antoni.  
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Fotografia de Gerb de l'any 1 943 
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L'ESGLÉSIA DE GERB; DE L’ANTIGA A LA NOVA 

En un document datat el 29 d'octubre de 1091, el comte Ermengol IV fa 
donació a Santa María de Solsona de l'església que s'ha de construir a 
Gerb, sota l'advocació de sant Salvador. 

Del contingut del testament atorgat per Guillem Isarn el dia 20 de 
desembre de l'any 1092, jurat davant l’altar de Sant Joan de l'església de 
Santa María de Solsona, llegant una horta i vinyes del terme de Gerb a 
l'església de Sant Salvador, podem deduir que en aquella data ja devia 
estar construïda aquella església situada en la part alta del castell superior 
de Gerb. 

També podem deduir l’existència de l'església, del document de donació, 
datat el 23 de novembre de 1106, que fan els comtes Pedro Ansúrez amb 
la seva esposa Elo i el seu nét, el comte Ermengol VI, encara menor 
d'edat. En aquest document es fa donació del castell de Gerb i de l'església 
de Sant Salvador, amb tots els delmes, primícies i oblacions dels fidels a 
Santa Maria de Solsona. 

El bisbe Ot de la Seu d'Urgell farà la consagració de l'església l'any 1102 i, 
per tant, es probable que fou en aquell any quan l'església devia estar 
acabada i oberta al culte, sobretot pels comtes que residien a Gerb. 

Un cop conquerida definitivament la ciutat de Balaguer l'any 1105, el 
castell de Gerb i les seves esglésies i poblat, van esfumant-se de mica en 
mica, havent ja acomplert la seva missió. No es estrany que poc a poc vagi 
disminuint la documentació de que disposem per a la historia de la nostra 
església, que un dia fou la dels comtes d'Urgell. 

A mitjans del segle XII, el 1151, una Butlla del Papa Eugeni III declarava 
pertanyent a Santa María de Solsona, l'església de Gerb entre d'altres, 
possessió que fou ratificada l'any 1163 en l'acta de consagració de 
l'església solsonina; romania encara sota el seu domini al segle XIII, 
segons que s'indica en la relació d’esglésies dependents de la canònica de 
Solsona, que es conserva en l’arxiu capitular d'aquesta Diòcesi. 
Posteriorment el temple de Gerb figura esmentat en les relacions de la 
dècima recaptadora de la Diòcesi d'Urgell els anys 1275 i 1391. Per 
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conèixer els vestigis d'aquest temple serien necessàries una neteja de l’ 
indret ¡ una prospecció arqueològica. 

Consta també documentalment, com ho refereix el Pare Sanahuja en la 
seva historia de la ciutat de Balaguer, que l'any 1091 "Ermengol de Gerb 
donà al cenobi de Sant Serni de Tavèrnoles un lloc sota l'edificació mes alta 
del castell de Gerb per a què Pere, llur abat, hi alces una església a honor 
d'aquell sant. Li assignà així mateix una cavalleria i una certa suma 
procedent de tofes les pàries que, fossin d'on fossin, han d'ésser lliurades 
al castell de Gerb, fins que amb l'ajuda de Déu, sigui guanyada la ciutat de 
Balaguer." Aquest fet es ben explicable, ates que el Monestir de Sant Serni 
de Tavèrnoles (Anserall) redreçat econòmicament per l'esmentat Abat, va 
col·laborar "amb mes de set quilograms de plata pura i 150 sous en diners 
en l'esforç reconqueridor dels comtes d'Urgell". Amb tot no sabem si 
aquesta església es va arribar a bastir, ja que de la mateixa no disposem 
de cap document que doni constància de la seva construcció. 

     

     Restes del castell o de l'església. Poble vell. any 2005 

 

Tot seguit hi relatarem algunes curiositats recollides a la consueta, de la 
qual hi parlarem mes endevant 

1. "Dia 20 de febrer de 1763, Jo lo infrascrit per comissió i llicència del 
Dr. Don Antón Vergés, Canonge Prelat Sacrista, y Vicari General en 
Sede Vacant de la Santa Catedral de Urgell, ab consentiment del Sr. 
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Rector Pere Juan Trepat, y del Poble de Gerp, beneí una campana de 
pes 14 arroves segons lo Ritual del Bisbat de Urgell. Ho signa: Pare 
Antón de Deu Rector de la Escola Pía de Balaguer". 
2. L'any 1887 es van fer venir de Barcelona les imatges de Sant Josep 
i de Sant Roc. Van costar les dos juntes 50 duros, es a dir 25 cada una. 
Van ser pagades per una persona piadosa. El mateix any es va fer el 
cor, que costa uns setze duros. 
3. El dia 27 de juny de 1889, entre les dotze i l'una de la nit, es presenta 
una furiosa tempestat amb llamps i trons espantosos. A l'església hi 
caigueren dos llamps: l'un va caure sobre la campana i va fer trossos 
la pedra que aguantava la creu del campanar... i l'altre va caure sobre 
('altar dels Dolors, i, deixant intacta la imatge, va trencar dos gerros i va 
partir per la meitat l'altar... una altra espuma va obrir la porta del sagrari 
i va Hangar el crucifix que l'adornava, però no va tocar la custodia que 
es guardava dins del tabernacle per ser ('octava de Corpus. A l'església 
hi havia un home sol, que tocava la campana. No va rebre cap dany, 
solament s’emportà un gran sobresalt. 
4. El mateix dia de l'any següent, el 27 de juny de 1890, va caure un 
altre llamp a l'església. Va fer una tempestat tan furiosa que els plans 
de la Mora i Juncá anaven de mar en mar. 
5. Al mes de setembre de 1891, es va reparar ¡ blanquejar l'església; es 
va pintar la part superior de l'altar major, i també els costats laterals. 
Les despeses del paleta i del pintor van sumar 32 duros amb quatre 
pessetes. 
6. Al mes de juny de 1894 es compra el taló de Sant Salvador. I al 1895 
es va arreglar la sagristia, es va fer l'armari per a les casulles i es repara 
la volta del cor que havia caigut. 
7. El darrer acte ressenyat en la "Consueta", celebrat a l'antiga església 
de Sant Salvador es "la primera missa del prevere Antoni Tribó i Cudós, 
en la que va predicar el Reverend Dr. Miquel Estrada. Fou una festa 
religiosa de les mes grans que s'ha pogut celebrar en la parroquial de 
Gerb. Van ser padrins Josep Turruela i Rosa Aguilera, que varen fer 
pujar l'orquestra de Balaguer. Van honrar la festa amb la seva presencia 
un bon nombre de sacerdots, amb el rector de la parròquia, Mn. Esteve 
Pallerés." 

Si ens situem a finals del segle XIX, tal com recull la consueta de Gerb, 
resulta que el temple antic de Sant Salvador estava format per una única 
nau, construïda amb el presbiteri d'esquena a l'est i amb la porta principal 
de cara a ponent. El retaule de pedra de la Verge i de Sant Antoni omplia 
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la paret del fons d'una capella lateral que s'obria al costat de l'evangeli, 
prop del presbiteri, aquesta capella adoptava el nom del retaule. Davant 
d'aquest, hi havia un altar dedicat al sant i davant de l’altar una tomba 
honrava les despulles de mossèn Joan Vilar, des del dia 24 de setembre de 
1696. 

En els murs de l'església hi havia quatre imatges sepulcrals, dues d'home i 
dues mes de dona, totes amb els braços estirats i encreuats damunt del 
ventre. Aquestes quatre figures eren de pedra i podrien tenir la mateixa 
antiguitat del retaule. Al temple hi havia altres imatges de pedra que foren 
venudes, juntament amb el retaule, durant l'any 1905. 

Curiosament aquest temple no seria enderrocat ni malmès en cap de les 
guerres que s'esdevindran en els segles posteriors al XIV, amb algunes 
batalles molt importants que tindran lloc en els pobles mes propers a Gerb, 
com Balaguer, Sant Llorenç de Montgai i Àger. 

Aquell temple quasi mil·lenari fos enderrocat en la seva totalitat, cosa que 
devia succeir a partir de l'any 1905, quan van ser venuts diversos objectes 
sacres de valor, juntament amb el conegut retaule de pedra del segle XIV 
de Sant Antoni i la Verge, amb la finalitat de construir un nou temple, per 
la qual cosa potser es van fer servir els materials de l’ antiga església. 

La nova església de Sant Salvador 

Dades documentals de la consueta: 

El difícil accés al poble construït al cim del turó junt al castell i a l'església, 
la terra fèrtil del pla amb les noves vies de comunicació que es preveien, 
van propiciar que a principis del segle XX les cases s'anessin traslladant de 
la muntanya a la plana. 

1. A la consueta el rector Esteve Pallerés l'any 1902, hi escriu: "La primera 
casa que es va construir fa 60 anys fou la de Maties Tribó (a. Massiá), el 
qual, al fer d'hostaler, la situà al camí que baixava de la Conca passant 
pels Tarradets. Alguns anys després s’edificà casa Hereu. Mes tard casa 
Sinto, casa Mosso i casa del Batlle. Van passar bastants anys sense 
edificar-se cap altra casa. I després s’edificà casa de Paleta i casa de Ton 
de Sinto." 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 50 

 

2. Davant la migració escalonada de les cases cap a la plana, el rector ja 
esmentat, Mn. Esteve Pallerés, 'Tany 1896 eleva l'expedient a Madrid 
demanant la construcció d'una nova Església parroquial en el poble nou". 

3. "Al novembre de 1897 es començà a construir el pont del barranc, 
essent alcalde pedani Antoni Rufach; es va construir amb prestació 
voluntària, i al mes de març de l'any següent es va acabar." 

4. "Al desembre de l'any sant 1900 es va rebre la Real Orde aprovant 
l'expedient de la construcció de l'església parroquial de Gerb". 
5. "Quan va venir l'Arquitecte, l'any 1901, per revisar l'església antiga i 
fixar el lloc de la nova ho va fer a la Creu per ser el punt mes cèntric." 
Però indecisos els veïns de la ubicació del poble, s'abandona la idea 
de construir-la en aquest lloc. 

Dades dels documents de l'arxiu parroquial i diocesà 

1. Amb data 28 de juny de 1905, s'autoritza la venda "de l'altar de 
pedra i retaules existents i invertir el producte en la construcció de una 
nova església parroquial". 

2. El 15 de setembre de 1905 el Sr. Bisbe autoritza la benedicció d'una 
capella provisional. Per les actes del llibre de baptismes, consta que 
sols s'hi va administrar aquest sagrament en set ocasions, des del dia 
8 de març al 4 de juliol de 1907. 

3. Amb data 14 de juny de 1906, el Sr. Bisbe 1) Aprova el projecte i 
pressupost de la nova església. 2) Autoritza l'execució de l'obra, deixant 
per a mes endavant la de la Casa rectoral "ja que los fondos existents 
no permeten sufragar les despeses d'una i altra edificació". 3) "El Sr. 
Ecònom procurarà el mes prompte possible, adquirir per cessió gratuïta 
a favor de la parròquia, el solar ofert per Andreu Curiá".4) "Adquirit el 
solar, s’edificarà sobre el mateix l'església parroquial de Gerp, que 
substituirà a l'antiga." 5) La nova església guardarà el mateix titular, de Sant 
Salvador. 6) "El Sr. Ecònom portarà tots els comptes detallats de les 
despeses que es facin en l'edificació: comptes que presentarà a la nostra 
aprovació". 
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4. Consta per l'acta, guardada a l'arxiu parroquial, que Mn. Josep Bragat, 
arxiprest de Balaguer, beneeix i col·loca la primera pedra de la nova 
església el 7 de març de 1907. 

Copia de l'acta de benedicció de la primera pedra. " Al poble de Gerb, bisbat 
d'Urgell, arxiprestat de Balaguer i Província de Lleida, el dia set de març de 
mil nou-cents set, havent-se fet present en l'esmentat poble el Rvd. Josep 
Bragat, rector de Camarasa i arxiprest de Balaguer, delegat per l'Excm. 
Sr. Josep Laguarda i Fenollera, bisbe d'Urgell, per a l'acte solemne de la 
benedicció i posar la primera pedra en el temple que els feligresos de 
l'esmentat poble han determinat alçar a honor de la Transfiguració del 
Senyor, vulgarment anomenada de Sant Salvador, per trobar-se en 
ruïnes l'antic temple que el comte d'Urgell, Armengol de Gerb, havia 
ergit en el segle XII, es va procedir a la benedicció amb l’assistència dels 
testimonis que mes avall es diran. Es va col·locar al forat de la dita 
primera pedra un recipient de vidre amb els objectes següents: una 
medalla del Papa Lleó XIII de l'any 1887, una altra del Sant Crist de 
Balaguer de l'any 1900, i altres dos del mateix Sant Crist i de la Verge del 
Miracle, una moneda catalanista de l'any 1900, una altra moneda de la 
República de 1870, altra de cinc cèntims d'Alfons XII de l'any 1878, un 
número, el 7582, del diari El Correo catalán, diari carlista de Barcelona, la 
portada del Butlletí oficial del Bisbat d'Urgell, corresponent a primer de 
març de mil nou-cents set. Signat: Josep Bragat, arxiprest, Enric Sangrà, 
rector, Josep María Bosch, pvre. i Jaume Coll, pvre. Nota: Els noms dels 
testimonis que varen signar la copia d'aquesta acta, que es posa en el 
recipient de vidre de la primera pedra, son: Jaume Antillach, Antoni Tribó 
(Ton de la Rosa), Josep Tribó Justribó, Modesto Camarasa, Domingo Tribó, 
Antoni Curià i Antoni Antillach, amb Ramón Riera, mestre director de 
l'obra." 

5. Amb data 11 de juliol de 1907, el rector Enric Sangrà demana al 
Vicari Capitular de la Diòcesi l'autorització corresponent per a beneir la 
nova església, que es desitja inaugurar el dia cinc del pròxim mes 
d'agost. Autorització que li es concedida amb data 15 de juliol del 
mateix any. 

6. Amb data 10 d'octubre de 1907, el rector Enric Sangrà certifica que 
es conforme a la veritat la petició d'Andreu Curià i Torres, de que "havent 
ofert gratuïtament el solar en el que s'han construït l'església i la casa 
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parroquial, suplica que se l'autoritzi a tenir un banc en l'esmentada 
església". Petició atesa pel Sr. Bisbe el dia 14 del mateix mes. 

7. Al llibre de comptes hi consta que al setembre de 1907 s'inverteix 
"per la construcció del púlpit i fons baptismals la quantitat de 250 
pessetes". 

8. Amb data 14 de maig de 1912 el Ministerio de Gracia y Justicia de 
Madrid, a fi de poder continuar "les obres de reparació del temple 
parroquial de Gerb es concedeix al rector de Gerb la quantitat de mil 
dues-centes cinquanta pessetes". Aquesta subvenció ens fa pensar, 
que encara que en el nou temple s'hi celebrava ja ordinàriament el 
culte, les obres no estaven plenament acabades l'any indicat. 

9. Al juliol del 1936 el temple es convertí en una cooperativa agrícola. 
El 10 d'abril de 1938, netejada i reordenada l'església, fou beneïda de 
nou per Mossèn Antoni Tribó Cudós, fill de Gerb i rector de Salàs de 
Pallars, que regenta la parròquia fins el dia 1 de juny de 1939. Durant el 
període de la guerra civil (1936-1939), i com en la majoria de pobles regits 
pels nous ajuntaments republicans, també a Gerb l'edifici de l'església 
depenia del poder municipal i fou destinat a altres finalitats. De les 
anotacions examinades del llibre La Consueta de Gerb, tenim constància 
que tots els objectes de l'església foren profanats, destruïts o incendiats 
l'estiu de l'any 1936. Només es van salvar els llibres sacramentals 
parroquials existents a partir de l'any 1660, i la mateixa Consueta, 
guardats en alguna casa del poble fins a l'acabament de la guerra. 

10. Al setembre de 1938, segons constava en una inscripció feta a la 
paret, darrera el confessionari "Esta iglesia ha sido reconstruida por 
los siguientes soldados vascos: Doroteo Barandiaran, d'Ataun 
(Guipúzcoa) albañil; Miguel Ganzarain, de Beasain (Guipúzcoa) car 
pintero; José Maria Zcurreria, albañil de Leiza (Navarra). Peón, Próspero 
Tribó, de Gerb. Buen peón". 

11. Al complir-se els cinquanta anys de la construcció de l'església, 
l'any 1957, essent rector de la parròquia Mossèn Josep Escur, es van 
col·locar com a sosteniment de la mesa de faltar major, els quatre 
capitells paleocristians trobats a l’ indret anomenat "Morulls". 
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12. L'any 1967 l'altar adossat a la paret frontal es posat al mig del 
presbiteri, per a una major participació del poble en la litúrgia, segons 
la reforma promoguda pel Concili Vaticà II. 

13. El  Pare franciscà,  Jaume Solsona, rector de la parròquia, els anys 
1987 -1988 promou una sèrie de reformes: Es renoven els anys, la 
instal·lació elèctrica, i l'equip de megafonia;   es torna a  pintar l'església i 
s'embelleix la paret frontal amb un fresc de la Transfiguració, pintat per 
Fra Pasqual Girona; i es posa un nou paviment de rajola de ceràmica.  Les 
obres foren inaugurades, el dia 15 de maig de 1988, pel Sr. Bisbe Diocesà, 
Mons. Joan Martí Alanis, que confirma en aquesta ocasió deu nois i noies 
de la parròquia. 

14. Al construir l'església a principis de segle es va iniciar la planta del 
campanar, però solament s’alçà el primer cos de la torre. Amb data 5 de 
febrer de 1996, essent rector de la parròquia el Pare Jordi Grau, franciscà, 
i Alcalde del poble Cinto Tribó, es decideix l'acabament del campanar i la 
restauració de la façana de l'església. Les obres es porten a terme gràcies 
a les aportacions de la Generalitat, de l'Ajuntament i del veïns de Gerb. El 
19 de febrer de 1997 es posen les campanes amb l'ajuda d'una grua. I el 
diumenge, 15 de maig de 1997, Gerb viu una gran festa: la inauguració de 
les obres. 

 15. El diumenge 8 de maig de 2005, el Sr. Bisbe, Mons. Joan - Enric 
Vives visita per primera vegada la parròquia de Sant Salvador de Gerb. A 
l'arribada es saludat pel Sr. Batlle, Cinto Tribó, amb el poble aplegat 
festivament a la plaga. Administra el sagrament de la confirmació ja un 
grup de nois i noies de la parròquia, i beneeix una campana. 
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Església de Sant Salvador. Any 1980                     Centenari de l’església. Any 2007 

 

 

 
Capitells de l'església de Sant Salvador de Gerb 
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EL RETAULE DE PEDRA DE LA VERGE I DE SANT ANTONI 

A les acaballes del segle XIV es construeix un gran retaule de pedra, 
seguint les noves idees dels arquitectes i mestres d'obra de Lleida, que es 
col·loca a la capella de Sant Antoni, al costat del presbiteri de l’església de 
Sant Salvador de Gerb. Una obra que, de ben segur, devia ser el delit de 
tots els feligresos gerbolins i de tots els pobles veïns. 

Als darrers anys del segle XIX, els habitants de Gerb decideixen construir 
un nou poble a la plana del Segre i destrueixen totalment l’ antic i quasi 
mil·lenari enclavament. 

Segons consta en els arxius parroquials, el bisbat d' Urgell, mitjançant un 
decret del 28 de juny de 1905, i en virtut de l'autorització del nunci de Sa 
Santedat de Madrid, autoritza el rector de Gerb perquè pugui vendré l’altar 
de pedra i els retaules de l’església de l’antic poble de Gerb i invertir els 
guanys de la venda en la construcció de la nova església. 

Així, durant l'any 1905, Salvador Babra, un llibreter i col·leccionista de 
Barcelona, que regentava la Llibreria Antiga i Moderna del carrer Canuda, 
va adquirir el retaule de pedra, algunes imatges i altres objectes de 
l’església de Gerb. 

L’ historiador Duran i Sanpere, en un article publicat al Butlletí dels Museus 
d'Art de Barcelona del mes d' agost de 1931, afirmava que abans de l'any 
1920 ja havia vist el retaule de Gerb a la rebotiga del llibreter Babra, fet 
que també podem constatar perquè l'any 1929 la vídua de Salvador Babra 
va ofertar el retaule a la Junta de Museus de Barcelona. 

L' esmentada Junta de Museus va aprovar, en la sessió del dia 27 de 
desembre de 1929, la compra del retaule per la quantitat de 45.000 
pessetes, xifra molt inferior a la sol·licitada per la venedora, la vídua de 
Salvador Babra. L' adquisició del retaule, segons consta en la 
documentació consultada, es va fer efectiva el dia 22 de gener de 1930, 
fent el pagament en tres terminis. 

Actualment el retaule de pedra, considerat un dels mes representatius de 
l’escola de retaules de pedra, també anomenada "Escola de Lleida", forma 
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part del fons d'art gòtic del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), 
s'exposa a la sala gòtica d' aquest museu. De la resta d' objectes venuts al 
col·leccionista Babra, en desconeixem la descripció i on poden estar ubicats 
actualment. 

El retaule de Gerb té una doble dedicació: la Verge i sant Antoni. Per raó 
de la seva antiguitat i perquè es tracta d'una imatge molt lligada a la gent 
del camp, la de sant Antoni, els feligresos gerbolins van fer una protesta 
molt airada, ja que no volien prescindir de la contemplació d' aquelles 
imatges tan familiars. 

El retaule té unes dimensions de 3,60 m d'altura i 2,38 m d'amplada, està 
compost per un petit bancal amb figures d’apòstols, entre els quals sembla 
que es distingeix la de sant Pere màrtir. Mes amunt i al mig, hi ha altres 
relleus de la mateixa alçada que els del bancal, amb la Pietat de Jesús, la 
Verge, sant Joan i dos personatges que sostenen llibres oberts. La imatge 
de la Verge amb el Nen al brac que porta una magrana i un pardal, i la de 
sant Antoni, amb bàcul i llibre, apareixen sota dosserets acabats amb 
altíssims pinacles. A cada costat, dos relleus superposats relacionats amb 
la imatge central mes propera. Al costat esquerre, mort de la Verge, 
assumpció i coronació (en la mateixa escena). Al costat dret, temptació de 
sant Antoni, i el sant turmentat pels diables. 

Duran i Sanpere, al Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, del mes 
d'agost de 1931, admet la possibilitat, tot esperant el parer dels futurs 
estudiosos, que el retaule de Gerb podria ser obra de l’escultor Bartomeu 
de Robió, autor del retaule major de la Seu Vella de Lleida, on treballava, 
segons el Pare Villanueva —diu ell— , vers l'any 1362. 

 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 57 

 

 
Retaule de Gerb. Museu d'Art de Catalunya (Barcelona) 

 

Ara be, en els Llibres de l’ Obra de la Seu de Lleida, on es detallen amb especial 
minuciositat les persones que intervenien en una construcció tan important, 
amb indicació de salaris, materials, etc., hi hem trobat les dades del mestre 
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d'obres i, per tant, també arquitecte, Guillem Solivella i Carlí, el qual va 
treballar a l'obra de la Seu des de l'any 1378 fins al 1405. 

En la documentació examinada d'aquesta època apareix molta informació 
sobre aquest arquitecte, el qual realitzava també elements escultòrics, i 
treballaven amb ell un o dos filis seus en les obres del recinte de la catedral 
de Lleida, segons detalla M. Caterina Argües, en el seu treball Preus i salaris a 
la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d'Obra de La Seu. 

Segons aquesta documentació, durant els anys 1387, 1388 i 1390, Guillem 
Solivella va treballar molt poc a Lleida i el 1395 no va acudir cap dia a 
l'obra de la Seu. A mes, està documentat que l'any 1383 estava treballant 
a Gerb, perquè hi ha documentada una despesa pagada el 22 d'abril de 
1383 a un missatger que el Capítol de Lleida envià a Gerb perquè tant el 
mestre d'obra Guillem Solivella com el pintor Arganyá tornessin a Lleida per 
continuar els treballs del retaule major. 

Tot això ens fa pensar amb quasi total seguretat que l’ autor del retaule de 
Gerb fou el mestre d' obra i arquitecte Guillem Solivella i Carlí que va comptar 
amb l'ajuda del pintor Arganyá, per tant es podria determinar que aquest 
retaule es féu entre 1380 i 1390. 

Tanmateix, resulta estrany que en un poble tan petit i de ben segur mancat 
de recursos econòmics, fos realitzat en aquella època una obra tan 
important i per un mestre d'obra tan reconegut. Això no obstant, durant 
aquells anys l’ església gerbolina era propietària de moltes terres i també hi 
ha constància que la vídua del gerbolí Ramón Penal, anomenada Gueraula de 
Gerb, devia tenir una fortuna considerable, segons es pot constatar en un 
pergamí de l'Arxiu Comarcal de La Noguera, datat el 21 de marc de 1375, 
on es fa constar que el síndic de Balaguer, Arnau Cortit, realitza una venda 
per 1.800 sous a la veïna de Gerb. 

Davant la impossibilitat de poder obtenir la restitució del retaule al poble 
de Gerb o realitzar-ne una copia amb la gran despesa que això suposa, la 
mestra gerbolina Mercè Tribó va pintar-ne una copia i la va donar a 
l'església l'any 2005. Aquesta copia s'exposa a la capella lateral de la part 
de l'evangeli, al mateix lloc on hi havia el retaule original a l’ antiga 
església. 

LA CONSUETA DE GERB 
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La Consueta es un petit llibre que es conserva a l'Arxiu Parroquial de Gerb i 
que pel seu contingut, de caràcter religiós i civil, podem afirmar de forma 
rotunda que es un dels documents mes importants de la historia del poble, 
i mes si tenim en compte el període que compren, des del 1660 fins al 
1972. 

Aquesta obra conté un índex que conforma diverses matèries, com ara: 

1. Llista de rectors de Gerb des del 1662. 

2. Llibre anomenat pròpiament Consueta, o sigui relació de costums 
propis de la parròquia de Gerb. 

3. Llibre de fundacions. 

4. Llibre de censals 

5. Dades històriques i curiositats. 

Durant el període de mes de 300 anys, els diferents rectors de la parròquia 
de Sant Salvador han anat escrivint en aquest llibre diverses dades, tant 
pel que fa a la vida estrictament religiosa com a fets histories relacionats o 
no amb la vida del poble, com ara la construcció del nou poble i la seva 
església. 

També hi trobem dades sobre la climatologia, d'algunes guerres i, alguna 
vegada, manifestacions personals com el cas de mossèn E. Pallares, en 
que critica la forma de crear el nou poble, als primers anys del 1900, i la 
posició de diversos propietaris de les terres que després conformaran el 
nou nucli habitat. 

De l'apartat 5, sobre fets histories o curiositats, podem destacar que "el 
dia 4 de febrer de 1868 es va donar garrot vil a Balaguer, a dos germans 
de Cubells, i que van assistir a la seva mort 14.000 persones, morint 
resignats com a cristians". 

Un altre fet destacable serà la tràgica historia de la casa Penell. Durant el 
mes de març de l'any 1946, el gerbolí Jaume Sans va disparar i causar la 
mort de dos germans seus i de la pròpia mare. El van detenir, jutjar i fou 
castigat també amb la mort. 
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Pel que fa als fets de la guerra civil de 1936-1939, també es fa constar que 
l'únic assassinat que hi va haver al poble va ser el del sacerdot Josep 
Forcat, natural de Camarasa i rector de Claravalls. 

L'estat de conservació del llibre de la Consueta es bo, malgrat els anys 
transcorreguts des de 1660 i la quantitat de persones que l'hauran fet 
servir en aquest temps, potser s'hauria de guardar en un lloc mes adient. 

 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 61 

 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESGLÉSIA 
 
 
Començarem per l’exterior de l’edifici. Les façanes de l’església son de 
pedra sense arrebossar. Les pedres amb les que es va construir l’església 
procedeixen de l’antiga església i del castell, ambdós situats al turo a prop 
del poble. Al veure les pedres, hom pot comprobar la gran irregularitat de 
les mateixes. Això s’explica ja que a l’enderrocar tant el castell com 
l’antiga església, els operaris llençaven les pedres muntanya avall i, 
rodolant, arribaven a la plana, i d’allà eren transportades fins a l’església. 
La molt difícil accessibilitat de l’antiga església feia gairebé imposible un 
transpor alternatiu de les mateixes. 
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El campanar es va construir el 1996, amb pedra de Vinaixa, i és l’única 
part de l’església que gaudeix de regularitat en les pedres. 
 
El sistema constructiu de les façanes de doble mur, de pedra tant a 
l’exterior com a l’interior, execpte el campanar, la cara interior del qual es 
va fer amb bloc de formigó. 
 
Les diferents cobertes son de teula àrab, a dues aigües en la nau central, i 
a quatre aigües al campanar. Tanmateix, les petites teulades de les 
capelles i la sagristía, son només a una aigua. 
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La façana nord, disposa de tres petits contraforts a sobre de les capelles, 
mentre que la façana sud només en té un de sol. Ambdues façanes 
longitudinals tenen quatre finestres a la part superior. La façana posterior 
no hi té cap finestra o obertura, mentre que la façana oest o principal té, a 
més de la porta d’accés, una rosassa. 
 
Els ràfecs de les cobertes de la nau central i el campanari estan fets de la 
segúent manera; coronant la paret hi ha un primer gruix de rajola el qual 
sobresurt de la mateixa. Sobre aquest, es col.loquen teules de forma 
transversal, que sobresurten de l’anterior i, finalment i just a sota de les 
teules de coberta, es col.loca un altre gruix de rajola. 
 
Els ràfecs de les cobertes de les capelles i sagristía tan sols disposen de 
dos gruixos de rajola. 
 
Un cop accedim a l’nterior de l’església a través de la porta de clavendes, 
ens trobem una segona portalada també de clavendes, amb una porta gran 
al front, i dues portes petites als costats. 
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Un cop a dins l’església, veiem el paviment, de ceràmica rústica esmaltada, 
de dimensions 29,5 x 29,5 cm. Les parets estan arrebossades amb morter 
de calç i pintades, excepte la part inferior, la qual es ve repicar a una 
alçada aproximada de 120 cm des del nivell de paviment, deixant la pedra 
vista. Tanmateix, les pilastres que hi han entre capelles es van repicar fins 
a arrivar a la cornisa inferior de la nau central. Les cornises estan fetes 
amb guix. 
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També hi podem observar les voltes de mig punt de les capelles laterals. 
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La capella de Sant Antoni i la Mare de Déu té la paret posterior repicada 
completament, i les dues parets laterals reicades fins a la cornisa interior 
de la capella. Quan es van treure els arrebossats, va quedar al descobert 
un arc de pedra que comunica amb la sagristía. No queda recollit en cap 
dels arxius als quals he tingut accés, pero la sagristía es va construir 
posteriorment a l’església, i aquest arc segurament sería un segon accés, 
per al públic, o bé per al capellà, ja que la rectoría quedava just a darrera 
de la capella de Sant Antoni, i capelles contigües. 
A la capella hi ha un quadre que reprodueix el retaule de l’antiga església. 
Quan es va construir la nova església, es va mantenir una mica la forma de 
l’antiga, tot i que la nova suposadament és de dimensions mes grans, i 
amb capelles laterals (la vella tan sols hi tenía la capella de Sant Antoni). 
El retaule de pedra original mai ha estat a la nova església. 
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Al fons de l’església hi trobem el presbiteri, amb l’altar major suportat per 
quatre capitells romans del jaciment “dels Morulls” 
 

 
 
Al presbiteri s’accedeix a través de tres esglaons de pedra. El paviment es 
també de ceràmica esmaltada, a l’igual que la nau central i capelles 
laterals, i les parets no estan repicades, a excepció de dues pilastres a 
ambdós costats. A l’esquerra del presbiteri hi accedim a un petit espai a 
través d’una porta, que serveix per a guardar els estris de neteja, i a la 
dreta, ens trobem la porta que accedeix a la sagristía. 
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La sagristía està completament arrebossada, el paviment es de mosaic 
hidràulic de color vermellós i hi té un fals sostre d’escaiola. 
Hi han un parell d’armaris, posteriors a la guerra civil, sense cap tipus de 
valor històric o de patrimoni, a l’igual que la resta de mobiliari de 
l’església. Hi ha una finestra que dona a un petit espai al qual no es té 
accés. 
 
Sortint de la sagristía i situant-nos a l’altar major, tornant la vista enrere, 
hi podem veure el cor, a sobre de la porta interior de clavendes. El cor està 
totalment arrebossat, i la barana metàl.lica es va col.locar l’any 1996. Sota 
el cor, a la dreta segons es mira, hi tenim una petita porta que accedeix a 
les escales del campanar, i a l’esquerra una petita mitja volta que conté 
una pila baptismal. 
 
 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 73 

 

 
 
 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 74 

 

 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 75 

 

 
 
El paviment d’accés al campanar es de rajola ceràmica, segurament de 
quan es va construir l’església. El primer tram d’escales es de pedra, i la 
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resta, fins a arrivar a la la planta cor, de rajola. Les parets estan 
arrebossades i pintades fins a una alçada de 5,11 metres a comptar des 
del paviment de l’accés al campanar. A partir d’aquesta cota, ens trobem la 
cara interior del campanar nou, de blocs de formigó. Tanmateix, des de 
nivell de planta cor, les escales son de formigó armat. 
 

 
 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 77 

 

 
 
Situats a la barana del cor, tenim una bonica visió de l’església en general, 
i del presbiteri i la volta de la nau central en particular 
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A sobre i a sota del rosetó hi han un parell de tensors d’acer de 25mm, 
que subjecten dues UPN 200 a ambdós costats de la façana principal. 
Aquesta reparació es va fer conjuntament amb les obres de construcció del 
campanar, l’any 1996, per evitar que continués l’esquerdament de la 
façana principal. 
 
Continuant el nostre particular tour per l’església, anem pujant per les 
escales del campanar, i hi arrivem a l’últim replà. Aquest replà disposa 
d’un accés a l’espai que hi ha entre la volta de mig punt de la nau central, 
on podem observar l’estructura de l’edifici. Antigament l’estructura de la 
coberta era d’encavallades i biguetes de fusta, tretes de l’escola del poble 
vell. 
 
Quan es va fer el nou campanar, es va decidir també fer noves les 
cobertes, i l’antiga estructura de fusta va ser substituida per encavallades 
de formigó armat i biguetes T-18, també de formigó. 
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Aquest últim replà abans d’arrivar al campanar no està arrebossat, i hi ha 
una escala metàl.lica vertical per accedir a l’última planta del campanar. 
Tanmateix hi podem veure la volta de la nau central en la seva part 
superior. Aquesta volta, i suposem que la resta de voltes de les capelles 
laterals també té un gruix d’uns 10 cm, el que vol dir que hi ha dos gruixos 
de rajola col.locades amb guix. El gruix de la volta de la nau central es 
dedueix per diferencia de cotes quan s’observa la secció transversal 1 de 
l’edifici (plànol 04/01). 
 
Dins l’espai de sota coberta, a mes de les encavallades i biguetes de 
formigó armat, hi podem veure la solera encadellada que serveix de base a 
la teulada. En total hi han quatre encavallades, ja que ni la façana 
principal, ni la posterior, en tenen. 
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Finalment accedim a la planta del campanari, que segueix el mateix 
sistema constructiu comentat al començament de mur interior de bloc de 
formigó i mur exterior de pedra de Vinaixa. El gruix total del conjunt del 
mur en aquesta planta es de 49 cm. 
 
L’estructura que suporta la coberta del campanar está formada per un 
forjat de biguetes T-18 i revoltons de formigó. 
 
L’únic element a destacar en aquesta part de l’església es la campana, tot i 
que és nova, concretament de l’any 2005. 
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Com a comentari final, cal dir que la gent del poble hi té cura de mantenir 
l’església en molt bon estat. Poques son les patologíes que afecten l’edifici. 
Durant les meves visites sempre m’he trobat l’església ben neta, amb 
l’excepció quasi lògica de les teranyines que hi han a les cornises 
superiors.  
 
No obstant, resulta trist pensar que aquest recel que es té ara per 
mantenir en bon estat el temple, no es va tindre ara fa poc mes de cent 
anys. Resulta trist pensar que per fer aquesta església es va enderrocar 
l’antiga església... de mes de nou cents anys d’historia. 
 
Però s’ha de mirar sempre endevant i amb optimisme perque cadascuna de 
les pedres de l’església parroquial de Sant Salvador i la capella de Sant 
Antoni i la Mare de Déu de Gerb tenen molta historia. 
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L’AIXECAMENT 
 
INSTRUMENTS DE MESURA 
 
Per pendre mides de l’església, shan utilitzat els següents estris 
 

1. Cintes mètriques, des de 1 metre de longitud, per a petites coses i 
ús general fins a 25 metres de longitud, per amidar grans longituts i 
les diagonals interiors de les naus. 

2. Cordills, per a comprovar alineacions. 
3. Nivell d’aire, per petites comprobacions de nivell o aplomament 
4. Nivell d’aigua, per a comprovar nivells en grans longituds 
5. Plomada, per a comprovar desploms en alçades importants 
6. Dues escales llargues 
7. Una regla de dos metres i càmara fotogràfica digital. No serveixen 

per a mesurar, pero son una bona referencia mentre es treballa amb 
els arxius de cad. 
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Posteriorment, i degut a que les escales, tot i ser llargues eren insuficients, 
es va utilitzar un mesurador laser “Hilti”, per a mesurar les alçades de les 
voltes, així com per comprovar cotes horitzontals. En aquest sentit, cal dir 
que la cinta mètrica continua sent perfectament vàlida per a aquests tipus 
de tasques, pero també s’ha de defensar el mesurador laser, ya que es pot 
manipular sense ajuda de ningú, tot i que té mes limitacions a l’hora de 
pendre mides. 
 
També s’ha utilitzat en fase de dibuix, una aplicació informàtica per a 
utilitzar amb el programa de dibuix Autocad. Es tracta de “homograf”, una 
aplicació que ens permet dibuixar en cad sobre fotografíes, i convertir-ho 
posteriorment a “veritable magnitud”. Aquesta aplicació ha estat bastant 
útil per a dibuixar els diferents paraments de pedra de l’església, i ofereix 
bons resultats quan la fotografía que es pretén “calcar” s’ha fet des de 
lluny i amb zoom òptic; les fotografíes preses de molt a prop i sense zoom, 
tenen bastanta deformació circular, per efecte de les lents de tipus gran 
angular que acostumen a equipar els equips fotográfics. 
 
DEFINIR LA PLANTA 
 
El primer pas es decidir la manera de radiar la planta per pendre mida de 
diagonals i fer “la caixa” de la planta. Aquí ens trobem el primer problema, 
ja que les pilastres que ens han de permetre la presa de mides de 
diagonals están repicades, i algunes pedres sobresurten bastant mes que 
d’altres . aquestes pilastres tenen un sortint que, a la seva banda interior 
es bastant regular, pero malhauradament no em permet aconseguir 
diagonals de tota la planta, així que s’han de fer diagonals desde la 
cantonada exterior de les pilastres. Per tal de no tenir grans errors, a cada 
pilastra observem primer els sortints de cada pedra per compensar el 
posible error. A la primera fotografía es pot veure la gran irregularitat que 
tenen les pilastres. 
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Un cop promediat l’error que ens pot donar la cantonada de la pilastra, 
procedim a medir totes les diagonals posibles. 
 

 
 
 
A l’hora d’escriure aquestes mides, prenem com a precisió 0,5 cm. 
 
El següent pas es mesurar la profunditat de les capelles laterals. Per fer-
ho, col.loquem un regle de pilastra a pilastra, i prenem mides de las 
profunditats, excepte a la capella de Sant Antoni; com que és mes gran 
que les altres, prenem les mides per mitja de diagonals, i el mateix farem 
amb la sagristía. 
 
Seguidament procedim a mesurar longitudinalment, arrastrant mides per 
no tenir error, i transversalment entre pilastres. 
 
Un cop ja tenim definida la planta general, procedim a mesurar tots els 
elements de la mateixa amb una cinta mètrica petita. 
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Per definir la planta del cor, repetirem les mateixes passes que en la planta 
general. 
 
Un cop definides les dues plantes, procedim a mesurar l’exterior de 
l’església, tenint sobretot molta cura alhora de pendre mides en l’àmbit de 
la porta d’accés, ja que ens farà molt mes fàcil la labor d’encaixar ambdós 
amidaments. 
 
No obstant, no és fàcil, ja que tota la façana sud de l’edifici té edificacions 
adosades, amb lo qual no podem treballar còmodament. Aquí em vaig 
trobar amb un problema força important. L’ajuntament està adosat a 
l’esglesia al costat dret de la façana principal. La façana de l’ajuntament 
está aplacada, i aquest aplacat està sobreposat a la pàret de l’esglesia 8 
cm, tot i que aparentment no sobresurt. No em vaig adonar d’aquest error 
fins que no vaig començar a dibuixar les seccions transversals, i no va ser 
fàcil trobar l’error.  
 
Ara ja tenim una bona col.lecció de mides de planta per poder dibuixar les 
plantes. Així que continuarem per definir nivells. 
 
L’objectiu de definir nivells es de tenir punts de referencia correctes per 
quan mes tard procedim a pendre mides verticals. De la mateixa manera 
que es van utilitzar les pilastres per començar els amidaments horitzontals. 
Per aixó es pren una mesura vertical a qualsevol pilastra, que ens servirà 
com a referencia (jo vaig escollir la pilastra situada entre la primera i 
segona capella, entrant a la dreta, i hi vaig pendre una mesura de 1,50m, 
fent una anotació a un paper adhesiu situat a la pilastra després de treure-
li la pols).  
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Després de tenir la referencia procedim a treure nivells de totes les 
pilastres amb el nivell d’aigua. D’aquesta manera tenim definit el paviment 
de l’església, cosa que ens permet pendre mides verticals des de terra amb 
total confiança. 
 
 

 
 
Amb ajuda de les escales es va poder arribar fins a la part inferior de les 
finestres. I per a cotes superiors em vaig ajudar posteriorment del 
mesurador laser, col.locant-lo a terra, en posició totalment vertical (amb 
ajuda d’un nivell d’aire) per poder donar correspondencia horitzontal a una 
cota vertical. 
 
Un altre factor a tenir molt en compte alhora de fer l’aixecament es la 
comprovació de desploms i desnivells. Així doncs es va comprobar la 
verticalitat dels murs a diversos punts, amb resultat correcte 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI I 
LA MARE DE DÉU DE GERB-ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 

SALVADOR 

 

Estudiant: Juan Puyal Ortuño                                     Gener 2009  Página 90 

 

 
 
No vaig tindre la mateixa sort amb els desnivells de les cornises; aquestes 
son 1,5 cm mes baixes a la façana nord, a prop del campanar, i 0,5 cm 
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mes baixes al presbiteri. Tot sembla indicar que el terreny s’ha enfonsat 
una mica en aquesta zona. 
 

 
 
 
Aquí he explicat la metodología utilitzada per a mesurar la nau central, i 
tant la sagristía com l’interior del campanar es va fer el mateix. Tanmateix 
la referencia de nivell que es va fer a les pilastres interiors, es trasllada 
també a l’exterior, per tal de poder definir el paviment del carrer. 
 
Vaig triar com a cota 0,00 la situada just a sota del campanar a la façana 
principal, ja que em va semblar una bona referencia al poder pendre mida 
des del terra fins a la finestra del campanar. A la foto es pot veure que 
amb l’ajuda de la càmara fotogràfica es podíen pendre bones mides 
d’alçada a llocs inaccessibles. 
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Conclourem aquest apartat fent un petit comentari sobre els estris no 
electrònics utilitzats per a fer l’aixecament, ja que hom podría pensar que 
a data d’avui son obsolets. Particularment considero que aquests estris son 
encara perfectament vàlids i fiables. 
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