
Enllà
plaers 

El solitari castEll dE sant GErvàs, amb una Ermita a la 
vora, dominant dEs dE l’altura la vall dE barcEdana

Castell sobirà
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Enllà per vidal vidal

 plaers

Retallant-se contra el cel, gairebé 
a la carena d’un serrat que clou pel 
nord la tranquil·la i recòndita vall de 
Barcedana, la silueta de la torre ci-
líndrica del castell de sant Gervàs 
–una de les dues que resten dem-
peus, si bé aquesta més alta està es-
ventrada en el tram superior– des-
punta per damunt de la massa arbò-
ria d’alzines i carrasques, en l’antic 
emplaçament d’un nucli de pobla-
ció abandonat fa segles que rebia 
el nom de Castelló Sobirà, els veïns 
del qual van baixar coster avall a la 
recerca d’una posició més avinent 

Rostres petris
Quasi al caire de la façana lateral de l’ermita, que dóna 
al camí, es poden observar dues gracioses i enigmàti-
ques caretes esculpides a la pedra amb un traç tosc, 
senzill i elemental, que en revela l’antigor, no queda clar 
si d’homes o dones. En cas que fossin masculines, no 
es pot descartar que es tracti d’una rudimentària re-
presentació dels titulars d’aquesta antiga esglesiola del 
castell, els bessons milanesos Gervàs i Protàs –o Ger-
vasi i Protasi–, fills de sant Vidal de Ràvenna i santa Va-
lèria de Milà, màrtirs cristians tots ells de les persecu-
cions imperials romanes del segle II. Els dos germans 
eren tinguts per advocats contra hèrnies i trencadu-
res, i havien gaudit d’una gran devoció entre els veïns 
de la vall, que pujaven a retre’ls culte en concorreguts 
pelegrinatges. 

el castell és en un lloc 
solitari, però d’accés fàcil a 
peu i a quatre rodes
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i conreable, fins a establir-se en els 
poblets actuals de Sant Miquel de la 
Vall i, encara alguns, a Sant Martí de 
Barcedana, que aleshores es deien 
Castelló Jussà i Castellet. 

En un emplaçament solitari, 
però d’accés prou fàcil, tant en vehi-
cle sense tracció a les quatre rodes 
com a peu o en bicicleta tot terreny, 
aquesta fortalesa erigida als segles 
X i XI, que podríem incloure entre 
els denominats castells de frontera 
medievals enfront dels sarraïns 
de la línia del Montsec, no només 
comptava amb una colla de cases 
als peus de les muralles –l’esmen-
tat nucli desaparegut– sinó també 
amb un temple a l’altre extrem del 
recinte fortificat.

Aparcant a baix a Sant Miquel, 
sota l’església, es pot seguir ca-
minant una horeta per la pista de 

terra o mitja pel dret, per un sen-
der costerut entremig d’una vegeta-
ció densa, o continuar amb el cotxe 
cinc minuts més fins arribar a dalt. 
De seguida, es troba l’ermita dels 
sants Gervàs i Protàs, en part ro-
mànica i en part gòtica, coberta de 
lloses de pedra, normalment oberta 
i que al dedins permet veure unes 
pintures barroques rústiques, un 
altar lateral en un arcosoli i a l’al-
tre cantó una capella amb creuries. 
Un centenar de passes més enllà, 
es descobreixen les restes del cas-
tell, prou impressionants, consis-
tents en un bon pany de muralla 
d’un metre de gruix amb espitlleres 
i les dues torres rodones, aixecades 
sobre una penya, l’una migpartida, 
l’altra mig esbalandrada, com unes 
ruïnes romàntiques a penes res-
taurades amb un resultat que po-
dria ser contraproduent, perquè el 
pes del formigó col·locat al capda-
munt per consolidar la més baixa 
comença a fer cedir algunes filades 
de carreus. 
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