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EL M O L ~  DE LA TORRE BALDOVINA 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET(BARcELoN.??s) 

Del dia 27d'abrilal dia 4 de juny de I'any 1983 s'excavaren parcialment les restes 
d'un molí medieval situat prop de la Torre Baldovina de Santa Coloma de 
Gramenet. 

Durant la primavera d'aquest rny 1983, mentre es duien a terme unes obres, 
realitzades per I'Ajuntament de Santa Coloma a la p la~a  que hi ha sota de la dita 
torre Baldovina, van aparkixer, a tocar de la paret que tancava el jardi d'aquest 
edifici, unes restes que sernblaven d'epoca gdtica, aixi com diverses moles de molí i 
alguns objectes cerhics.  Davant d'aixb, s'emprengué una excavació d'urgencia del 
jaciment! 

ELS MOLINS MEDIEVALS 

D'acord amb els estudis realitzats fins ara, eis molins de l'alta edat mitjana eren 
molt senzills. Només eren formats per una resclosa, un rec o canal f o r ~ a  cun i una 
petita casa o casal on hi havia les moles. Segurament. la major pan d'aquestes 
construccions devien tenir una vida efímera, a causa d'ésser de fusta o bé de pedres 
quasi sense treballar. Potser, en aquesta primera epoca, tan sols no haurien encaixat 
en aquesta descripció alguns molins comtals o bé alguns molins dels grans senyors 
eclcsiastics. De fet, pero, fins als segles xi i x r i ,  la sirnació general de perill i de 
pobresa generalitzada feren que els esfor$os const~ct ius rnés aviar s'orientessin 

esies-. vers altres empreses més vitals -torres, castells- o més sagrades - e s & ] '  ' 

l .  Pcr adur a termeaqucrraexcavaci0, d'una banda. IsAjuntamr.nr de SantaCoIornadcGramener hi 
destina alguns delr obrcrr que cobraven del funs de I'arur; de I'dtra. el Servei d'Arqueologia del 
Deparrarncnt de Cultura de la Genrrzlitat de  Caulunya enr n'encirregj Ir direcció. 



Degué ésser pero al llarg dels segles XI i, sobretot, x n ,  al mateix t m p s  que es 
produia la feudalització de la societat, que aparegueren gairebé a tot arreu els 
primers grans molins, evidentment senyorials. Aquestes construccions ara ja molt 
més costoses, les hem de relacionar amb els noms dels comtes i vescomtes i també 
amb els del senyors jurisdiccionals o bé, encara potser més sovint, amb les grans 
institucions eclesiistiques, monestirs, catedrals o ordes militars i, potser algun cop, 
amb viles o poblacions importants. Pels estudis realitzats fins I'actualitat sabem que 
els segles XiI, XIri, x i v ,  etc., es ferm edificar grans edificis de pedra picada, ben 
treballada i escairada, els quals servien de casal o obrador dels molins. Aotí, per 
exemple, el molí del Codony, al Camp de Tarragona, que es por relacionar amb el 
moneitir de Santes Creus; el d'Albió, a la Conca de Barberi, sobre el qual els 
Templers tenien drets; el de la vila de Montblanc; els de la riera de Navel, que 
depenien de I'abadia deserrateix, i, segurament, tants d'altres encara ineditsf D'al- 
tra banda, al mateix temps que el casal es feia més gran i costós, tambe aparegueren 
altres transformacions encara potser molt més importants en I'estructura del molí: 
la creació de les basses -més adaptades a les necesitats de les terres prepirinenques, 
litorals o interiors de Catalunya- i, sobretot, la construcció del cupo pou, destinat 
a augmentar el salt, la forca de I'aigua que queia sobre el rodet, i per tant la potencia 
de  les moles. El molí podia ésser una font d'entrades important peral senyor, que 
havia fet, pero, una inversió imponant construint-lo. 

Aquests molins senyorials molts cops no tenien només una o dues moles, sinó 
diverses, i aquestes moles cal suposar que no  eren petites, com les de I'alta edat 
mitjana, sinó tan grans com la majoria de les utilitzades el segle passat o, fins i tot, 
aquest segle. 

Així doncs, I'estructura d'aquest molíde la baixa edat mitjanaés molt semblant a 
la que trobem en els molins moderns; tant és aixi que, quan es construí un bon molí 
fariner el segle XIIi o al segle XIV, aquest, moit sovint, es continui utilitzmt fins 
I'actualitat, sense que hagués de sofrir cap modificació important. 

Per acabar aquesta introducció, amb la finafitat que es pugui entendre més bé la 
descripció de les restes del molíde la torre Baldovina, podem esmentar breument Les 
característiques bisiques d'aquests molins de la baixa edat mitjana? 

D'una banda, en aquests molins bladers, hi havia la resclosa de hsta o de pedra 
-segons les contrades-, generalment forca allunyada del molí; d'altra banda hi 
havia una canalització o rec -que evidentment pedia servir per a regar-, la qual 
acabava amb una bassa. que podia tenir un pou a la part més propera al casal del 

2. Vcgtu: Frrncesca Español: Elr carair de rnolrnr rnudzryalr i1 les cornnrqusr unagoniner. Contri- 
bwiá n i'ertiidi de la rez,.n iipologru nrquñect6nica, í .Acta Hirtorica et Archreologica Mediaevalia-, 
núm. 1, Baicelonz 1 9 X 0 , P .  231-25f;Jordi Bol6r-lñaki Padilla: Un molid'origmrnedtai<ii: elMolinrt 
de )\iaoel, 2 ~Quadrrni escudar mcd*cuaL,  ""m. l .  Barcelona 1980, pags. 49-55. 

3 .  Vrgw rarnbi: Jordi Bolbs-Josrp Nurr: Elr mol~nr farinrrr, Kerrer Ediiora. Barcelona 1983. 
cspeciaiment pagr. 16-43. 
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l .  . \ l c > l i  dc 11'I'iirrr Baldovina (Sanca Colonia dc Cirarncnrr) 

molí. Dins l'edifici hi havia un nivellsiiperior, on hi havia les moles. i und'inferior o 
carcau, o n  hi havia el rodet. Un  eix unia la mola sobirana amh el rodet, mogut al scu 
torn  per I'aigua que entrava per la canal situada al fons del carcau. Així mateix. ;iri 

altre eix servia per a obrir o tancar aquesta a i p a  provinent de la bassa i una alti., 
barra d e  ferro permetia d'apujar o de  haixar el banc quc hi havia s i~ta  el rodrt, í:-nt 
que  la mola rodés més de  prrssa o més a poc .i poc. 

ALGUNES DADES HISTORIQUES 

Almenys d'enqi del primer q u a n  del segle XI apareix documentada 1'esglL:sia de  
Santa Coloma de  Granienet i tamhé la torre Baldovina. .4qiiesra torre de 9ait . i  Jc 
planta circular, f o r ~ a  alta. que  darrerament ha estat restairrada, es d e w é  construir 
vers I'any 1000, com tantes altres torres frontereres o de  rigi1inci.i d'aquesta +oca 
d e  després d e  la ritzia d'al-Mansur. 

Per algunes notícies po~teriors, creiern que aquccra torrc driaia dependre de  la 
catedral d e  Barcelona; fins i tot, hom coiieix el nom d'al*ns del$ seus hatlles. '.Is 
representants del senyor encarrexats de  la torre. 
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L'any 1323, sabem que Pere G ~ n y  heredade Jaume Gxuny els drets que aquest 
tenia sobre la torre Baldovina, amb la casa i amb altres edificis que hi havia 
construits a prop seu, així com amb un molí i la seva aigua i altres pertinentes; tot 
aixo, evidentment, era situar a la parroquiade Santa Coloma de Gramenet. Gairebé 
no  cal dir que aquest molí és molt probable que fos el moli que s'ha excavat, el qual 
possiblement fou bastit en aquesta epoca. 

A la segona meitat del seglexrv. el possessor de la torre era Antoni de Sitjar, el 
qual sabem que pagava, pero, un cens al bisbe de Barcelona. 

El segle XVI, la torre Baldovina era en mans de la família Santclhent; cap a 
mitjan segle x v i i ,  la torrepertanyia aMiquelde Riber. Una pubilla Riber, af'ial del 
segle XVIII, es va maridar amh un membre de la família Sagarra. Actualment és 
propietat municipal. 

Com ja hem dit, fou en relació amb aquesta constxucció defensiva, sota la seva 
prorecció, que es va edificar el molí que ens interessa. Els molins de Suira Coloma 
de  Gramenet se sap que el segle x v i  eren dels canonges de Barcelona: l'any 1584, es 
reuní el Consell de Cent per adiscutirel fet queels canonges havien desfet la resclosa 
del rec comtal per tal de poder agafar I'aigua peral moli que tenien a Santa Coloma 
de  Gramenet. 

En epoca moderna hi havia aSantaColomae1 molid'enTristany o .Molinet. iel 
moli d'en Riber. Es forFa possibleque aquest darrercalgu~ relacionar-lo ambelde la 
torre Baldovina i el seu nom li vinguidel que tingueren els possessors d'aquest 
edifici durant els segles XVII i xvrir.* 

L'EDIFICI 

L'edifici que actualment es conserva, desenterrar en bona part durant I'excava- 
ció, té una longitud de 12,10 rnetres i una amplada de 5,30 metres. S'hi poden 
distingir dos nivells: el superior, molt malmes, on hi havia les moles, i I'inferior, 
format pels diversos carcaus del molí, alguns dels quals foren buidats al llarg de la 
campanya d'excavació. Tot aquest edifici és adossat a una paret septentrional, 
gruixuda, que separava el casal de les moles de la bassa, situadaon ara hi hael jardíde 
la torre Baldovina. 

Amb tot, al nivel1 superior del casal del molí, sembla que encara fa pocs anys hi 
havia una sala amb unes arcades gbtiques, que suportaven un trespol, damunt el 
qual hi havia la casa dels masovers. Actualment, aquest arcs s'endevinen a la paret 
posterior -la de tramuntana-, l'única conservada; tota aquesta pan superior del 
molí fou tirada aterra. 

4. Aquesrer notes hisrbriquer les hrm tret sobrctot del liibre: Joan Vilaseca i Segalés: Hitciriz de 
Santa Coiomn deGramrnct dwrantelregkxIx, Conseller~deCultur~deI'Ajunramen~deSantaColoma 
de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet 1980. 
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3.  Planra i secció del regon caicau del molí, cornengant pcr l'orst 

Les arrencades de les tres arcades que hom veu al mur nord disten entre elles uns 
3 18 cm; les dues extremes ~ o n  separades dels murs est i oest de la constmcció 170 i 
200 cm, respectivament. 

D'altra banda, hi ha dues petites voltes ogivals buidades a la paret del fons, que 
coincideixen amb els dos espais situats entre aquestes tres arcades plausiblement 
gdtiques, ara desapareydes. Aquestes voltes entren gairebé t metredins el mur, el 
quaf té una alcada de 6.69 metres-des de I'acnial paviment de la salade lesmoles-. 

A aquesta gran sala, reaprofitada en una epoca moderna pera servir d'estables 
del bestiar -hi ha unes meniadores d'obra a la banda meridional-, es devia entrar, 
en una epoca inicial, pels dos extrems de la parer de migjorn. A la pan central 
d'aquesta fafana principal, a I'exterior, el nivel1 del terra era més baix; per aquesta 
zona central s'escorria l'aigua provinent deis carcaus. Aquestes dues pones laterals 
modernament foren tapiades. de tal forma que nomé* es podia entrar a aquesta nau 
per una porta obena a I'extrem de ponent. El paviment d'aquesta sala era formar 
bisicament amb les moles trencades. 
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ELS CARCAUS 

Els carcaus - q u e  també poden rebre el nom de cacaus o de carcavans-, com 
hem dit més amunt, havien de contenir els rodets, que voltaven en caure'ls a sobre 
I'aigua provinent de la bassa; aquesta aigua, en sortir del túnel del carcau, es devia 
escórrer fins al proper riu Besos. 

El carcau més occidental té una amplada de 145 cm i una longitud gairebé igual a 
I'amplada de I'edifici superior, més la profunditat del buidat creat amb les voltes de 
la paret posterior; en total, doncs, té una llargada de gairebé 7 rnetres. El seu sostre 
fou fet, en bona pan de la seva longitud, amb un encanyissat. En el tros mes propera 
la porta, la volta molt rebaixada és feta amb totxos posats en forma de plec de llibre. 
L'arc de la porta que surt a l'exterior -segurament I'únic element mai 
transformat- és de migpunt i és fet amb carreus hen treballats. 

El segon carcau -anant cap a l'est-, quan fou descoben, es trohava molt més 
ben conservat que el precedent, el qual havia sofen modificacions i, arnés a més, 
tenia la volta esbotzada a causa de les obres realitzades abans de cornencar l'excava- 
ció. Aquest segon túnel descoben, amb una longitud igual a la del primer i amb una 
amplada semblant -oscil.la entre 125 i 165 cm-, ens permet d'endevinar perfecta- 
ment I'estrucmra interna d'aquests carcaus. El corredor també és cobert arnb una 
volta encanyissada i amb un revoltó de totxos, a la sonida; I'obenura exterior es feta 
amb un arc de pedra. Tanmateix, el fons del carcau, tal com el virem trobar, mig ple 
de fang, amagava testimonis de les peces de fusta que hi hagueren. En buidar-lo es 
trobaren trossos molt desfets del banc de fusta, també fragments de fusta i de ferro 
de la canal. D'altra banca, aterra del carcau s'endevina perfectament l'encaix peral 
banc i els encaixos per al rodet i per a encabir la barra que havia de pennrtre de 
moure el banc. 

La petita canal de fusta que es troba migdesfeta era situada a I'extrem d'un forat 
que comunicava el carcau amb la bassa--on segurament hi havia un cupo pu-, 
situada, com ja hem dir, on ara hi ha el jardí de la torre Baldovina. 

El tercer carcau excavat era molt semblant a aquests dos, encara que fou més 
retocat en la seva part interior. 

Suposem que, en aquest mateix edifici, més cap a llevant, hi haviad'haver encara 
un quart carcau, el qual, tanmateix, no vaésser buidat del fang que el colga; hom p t  

veure, pero, de la sala de les mole5 estant, el forat que permetia el pas de l'eix o arbre 
del seu rodet. 

Creiem també que més cap a I'oest, ja fora d'aquest edifici gotic, immediata- 
ment, pero al seu costat, segurament en una epoca posterior a la medieval, es va 
afegir una cinquena rnola, amb el corresponent carcau. Aquest carcau t a m p c  no ha 
estat excavar. 



L'APARELL CONSTRUCTIU 

Les pedres que resten d'aquest molí gotic, que podem veure sobretot a la paret 
nord i a la facana de migjorn, són forca regulars, ben escairades i treballades. Les 
filades de carreus tenen unaampladad'uns 15 cm-oscil.laentreels 12 i els 18 cm-. 
La llargada d'aquests carreus és, en canvi, d'uns 20 a 25 cm, encara que, de tant en 
tant, alguna pedra por arribva tenir una iongitud de només 10 cmo de, fins i tot, 30 
cm. 

LES MOLES 

N o  hem trobat cap mola al seu Iloc, en canvi, com ja hem esmentat mésamunt, el 
paviment de la sala gotica és fet amb diverses moles o, mis sovint, arnb fragments de 
moles. El radi de la majoria d'aquestes pedres sol &ser de 59 cm (encara que algun 
cop només fa 53 cm i en d'ahres arriba a mesurar 66 cm). Hi sol haver una clara 
diferencia entre el gruix de la pan externa de la mola--de 8 a 18 cm- i el gniix que 
hi ha al forat interior - d e 9  a 20 cm-. En una de les m e s  se solen veure encara les 
estries, m& o menys desgastades; generalment, fins i tot encara es distingeixen els 
solcs més gruixuts dels més prims (cada 7 de prims n'hi ha un de m& ampk). 

INVENTAR1 DEL5 MATERIALS 

La major pan del material5 van apar&ixer sobre el paviment de I'obrador o sala de 
les moles. S'hi trobi sobretot: 

-terrissa grisa 
-terrisa envernissada 
-ceramica decorada amb verd i manganks 
-ceramica amb decoració blava de Barcelona o del País Valencia 
-ceramica arnb decoració daurada de reflexos metil.lics. 
A més a més, tambe hi aparegueren alwns f r a p e n t s  de cerimica decorada en 

blau, bisicament dels segles XVII i X V I I ~ ,  dels tipus de la ditada, de I'arracada, amb 
influencies franceses, etc. 

A part, també hem d'esmentar i'aparició d'algun fragrnent de ferro -general- 
ment sense forma-, d'alguna moneda d'epoca moderna i contemporhia i 
d'algun tros de fusta, que devia &ser pan de la canal o del banc. Els fagments de 
fusta, que són de la darrera epoca en la qual fou utilitzat el molí, foren trobats en un 
dels carcaus. 

Ceramica grka 

En els estudis arqueologics de I'epoca medieval, I'anomenada cerhica grisa sol 
tenir un paper molt imponant. Gairebé en tots els jaciments cristians, que no foren 
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4 .  Fngmenrs de  cerimira grira trobars duran1 I'excavació del molí de $2 Tome Bildovina 

abandonats més tard dels Iímits de I'edat rnitjana, el predomini de la terrissa negrosa 
o grisa, en relació amb les cerhiques decorades, sol ésser molt ciar. En el cas del 
molí de la torre Baldovina, segurament a causa que continua essent utilitzat gairebe 
fins a I'epoca contemporania, el tant per cent de ceramica cuita en una atmosfera 
reductora no és pas gaire gran -i encara alguns dels padellassos grisos són molt 
rnoderns-. 

La rnajor part dels fragments trobats a Santa Colorna de Gramenet són d'epoca 
tardana. Molrs d'ells, els de pasta compacta i fina, pero amb alguns fragments de 
quars, és possible que es ~ u g u i n  datar el segle xrv o xv. Algunes peces, pero, de 
pasta fina, sense cap tipus de desgreixant visible i fetes amb un torn molt ripid, 
segurament són de la darrera epou d'ús del molí (segles Xv~ii o Xix). 
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Amb les escasses restes que ens han pervinyt es pot endevinar amb dificultat 
I'existencia d'algunes olles -potser en relació amb les anses 6, 7, 8 i 9 o amb ies 
vores 2 i 3-, d'un recipient -vora número 1- i d'alguns ckntirs o bé poals- 
fragments 4 i 5-, etc. 

1. Vara sortint i recta d'un recipient rancat. La reva pasta és compacra. dura, amb f r agmen~de  
uars i amb mica a l'cngalba. Té un color, a I'inurior, gris no gairr clnr(N 6 de la cana Munscll de colors 

le roques) i, a I'exrerior, gris olivaclar (5Y6/l de ladiracana); I'enplba ésdecolor gris no gaireforc(N 
4). Gruiu: 7mm. Datació aproximada: seglesxiv-Xv. 

2. Petit fragment de  voiarortint i arrodonida. Té la pasra fina i amb algun fragment dequars. Color 
tr is  brunrnc (5 YR 4/1): I 'endba 6s una mica més misenca lerir no eaire fosc. N)). Gmix: 5 mm. ... 
batació aproLmada: s e ~ l e x i v ~  

3.  Vara sortint, amb la cara superior aplanada i amb I'extrem del llavi afuat. La seva puta és 
compacta. amb a lpnes  petites bomboller i amb h a p e n r s  de quu r .  Té un color N 6  (gris no gairechr); 
I'engalba és de  color N 4 (gris no gaire fosc). Gniix 6 mm. Uatació aproximada: seglesxiv~xv. 

4. F r a p e n r  de  la base d'un reci ienr de fans pla. Pasta compacra unb  ercusos fiagmentr de uarr 
El colorde la pastavariaentreel griso~vaclar(5 Yb/l) iel ismirjifN5). ~atacióaproximada:se$eXv. 

També s'ha conservar un altre fragmenr d'una basedeKns pla, el qual tenia, pera, und ihe t r ede  13 
cm. 

5 .  Base d'un recipient de  fons pla. La reva pasta és compana i molr fina i té un  color gris mirji (N  5). 
Daració aoroximada: seeles xvlii-xix. 

b. .<m= de p,stbrc i>lscra. P z t r  cumpacra anih rrqmrni, dr quarr i amb mica 2 l'cngaiba h 
I'inicrior. el colar dr la pu ta  ér 6"' r nq i  (N 551; a l a  pan mrl exterior e .  bru pal.licl \ 5  K 5 2, .  tc una 
c n p l b ~  de rulur grlr bruncoc(5 SK 4 I I  Gmir Jr la parir 4-b mrn Vaiiiiu apru*lrnrJr. srylc\Ii 

7 Pr;,; f r i p c r i i  ú'anra I'arla ~i>mpa:ra C.oli>r yi, ;lai(U 7) :  anlh uriacnylbaiic ;olur tris l < i ~  
( N  31. Daració anroxcmada: sevleXv ~~ , ~~~ ~ - -  r~ ~m ~ 

8 .  I.ragmcnt J'rn,a Pasta ruinpxta i fina. ainb a l p o  r ,ca  Irahvicnr Jr qu*r\ . amb un cuiur bm 
groguen~ p i I ~ l d l 1 3 \  K h. 2 ; t iun~rn~ lhzdrco :~>rhru  pd.lid<5YK 3 ?, I > r i z i i ~ a p i i i x t n i a d ~ s r ~ r * i  

9 .  P ~ i i r  frarrncnrd'an,a. P s t a  rumi>=rraiJurr. o ~ r u i m b r l ~ v n  tratmcrii J r i~uars  <;ulurrri,miiti 

~ a m b é  es t&bi  duranr I'egcavació: Un f r a p e n t  de fonr anular (basf roninr amb 1. pan central 
entrada) molt malmes i, seguramcnt, del segkxv~ii  oxix;  la srva pasraés molt fina i compacta. 

Un fragment gairebé infame, quedevia peninyer a una ansa. Tenia una pura molt remblmt a Ir del 
fragment precedent. 

Un tros d'una pacer corba d'un recipienr, acabada, en un costar lateral, amb un tdl  jaorigind. Podia 
ésser pan  d'un fogoner o d'una $1 sembluit. Té la puta compacta, pero conté al ns f r a p e n u  de 
quars; Cs d e  colar gris no %aire ,airePOc (N  4) i té una en~alba  de  color gris no gaire cg (N  6). Ditzció 
aproximada: segiexv. 

A parr d e  ror aixo, rambé vanapareixerdiversosaltresfrapents quariinformes, queregurament eren 
parr d e  parers amb gniixos que orcil.ko entre eis 5 i el 8 mm. 

Terrisa envernüsada 

D ' e n ~ a  dels segles XIv iXV, d'una forma progressiva, la terrissa popular fou cuita 
ja en una atmosfera oxidan1 i, molt sovint, fou coberta amb un vernís verd o melat; 
de mica en mica, aquest tipus de cerhica va substituir la terra negra, la qual, com ja 
hem vist, abans era dorninant, i també, no cal oblidar-ho, potser va substituir, en 
part, la fusta. 

Al molí de la torre Baldovina només va apareixer, d'aquest tipus, el fragment de 
la vora d'una cassola que tenia tota la cara interior i la part alta de I'exterior coberta 
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amb un vernís verdós. La seva pasta és compacta -encara que conté alguns 
fragments de quars-, cuita evidentment en una atmosfera oxidant i amb un color 
bru rogenc pkl.lid (10 R 5/4. El vidrat té un color gris oliva clar (5 Y 5/2) .  Es pot 
datar vers el segle XIV. 

Cerimica decorada amb manganer o amb verd i manganer 

La ceramica decorada més vella que normalment hom troba als jaciments 
catalans medievals -i cristians- és la que conté una decoració feta amb dxid de coure i 
amb bxid de manganks. Encara que aquest tipus de cerh ica  ja existia el segle XiIt, 
molt sovint cal datar-la el segle x~v.' 

5 .  Fragments de  ceramica decorada arnb nianganks n rmb mure i manganes rrobarr al molí di. la 
Torre Bsldovina. 

5.  Vegeu: Francesca Riera-Joan F. Cabestany: Ceramica de Manrrra. Segle mi', Caixa d'fsralvis 
de  Mancera, Manrcsa 1980; Joan-F. Cabesnny-Friincesca Riera: Cerimica de Mnnrera (regle mi), a 
~Cerhmica grisa i terrisa po "lar de la Caralunya medieval.. annen 2 de I'Acra Mediacvrlia. Barcelona 
1984, pigr. 183-197; L.uir dnrea i - jaumc Barrnchim: EicnrteUde Lltnarrdel Vall?r. Oncaralnoblea la 
Catalznya delregle xv. Publicacioi~s de  I'Abadiade Montrerrat. Barcelona 1983, phgs. 93-124. 



Tot i tenir una evident influencia andalusí, sembla que aquest tipus de cerhica 
fou feta, fins i tot, en diverses ciutats de la Catalunya Vella. 

Mentre molu cops els motius decoratius eren fets amb manganis i amb coure, 
alguns cops, en peces potser menys luxoses, només hi havia la decoració negrosa de 
l'bxid de  manganes, tal com potser s'esdevenia en eis nostres dos darrers casos. 

l .  Fragment d'un possible rallador o plat, decorar amb una sanefa formada per dues franger doxid 
de manganes i una. intercalada, d'hxid de coure; el verd del coure s'crrén, pero, m& pil.lid. cap i 
I'exterior. de tal manera que es forma de fer una seeona fianii d'ruuerr color. Només ér envcrnissada L " . . 
cara superior. Gruix: 11 k m .  

2. Fragment d'un pssible plar decorat amb verd i manwnes, Envernirrar només en la cara 
decorada. Gruix: 7mm. 

3.  Fragmentde la pan central d'un plat, unb una bwc lleugeramen~ prominenr i amb undihetredc 
5 cm. A la cara suwrior. envernissada, hi ha un escut decorar amb bxid de mancanes; a I'interior de 
I'escut hi ha unacrk.  G N ~  de h uet  6 mm. 

- 
4. ~ e t i t  fragment d'unpssibfeP1ai, decontamb treslínisferesambbxiddemanpanff.~robem les 

seves dues cares cobertes amb un vernís, que conté forqa impureses bhves. Gwix de b pare: 7 mm. 

Ceramica amb decoració blava 

Normalment, un tant per cent important de la cerimica decorada que es troba 
als jaciments catalans de la baka edat mitjana conté decoracions fetes amb bxid de 
cobalt. Tanmateix, com sembla que s'esdevé amb les peces trobades a Santa Coloma 
de  Gramenet, no sempre tota la cerhica amb decoració blava té la mateixa 
procedencia. 

Dins les terres de la Corona catalano-aragonesa, sembla que inicialment aquest 
tipus de cerimica fou feta al País Valencia i després fou imitada a Catalunya, 
segurament a Barcelona; les peces barcelonines pero solien ésser més pobres que les 
valencianes, tant en els motius decoratius com, fins i tot, en els materials emprats. 
Les peces fetes en aquesta ciutat catalana tenien un vernís pobre, que deixava 
transparentar el color de la pasta i que feia que aquest vernís tingués un to rosat; 
altres vegades aquesta cobem, p o w r  per contenii impureses, era més grisenca. A 
més a més, els atuells fets a Barcelona sembla que en principi, només tenien 
envernissada llur cara superior. Pot ésser que fossin fets en aquest indret els 
fragments de cerimica amb decoració blava trobats al molí que tenen els números 
6-10. 

La major pan dels restants padellassos sembla que pertanyien a objectes que 
varen ésser fets a Paterna; així, per exemple, el número 1, amb el seu motiu 
decoratiu característic, que recorda els radii &una roda de bicicleta. 

El fragnent número 5, si de debo tingué, al costat del blau, una decoració de 
reflexos metil4ics, caldria gairebé col.locar-lo en un altre grup dedicar a les anome- 
nades cerimiques de Manises. 

Segurament, tots aquest fragments pertanyien a escudelles i a plats que foren 



6 .  Fragments de cerimica blava trobatr al molí de IaTorre Baldovint 
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tornejats, cuits i decorats el segle~v,  encaraque, d'una formaestricta, alguns potser 
foren fets el mateix segle X I V . ~  

J .  Fngrnrnr del fons d'una possiblr escudella. El color de la pasta és rosa taronja suau (5 YR 814). 
Té totrs dues carrr envcrnisiader. Ladecoració es blava; tenia,prribiemcnr. un motiu decoratiu radial. 

2.  Frazment del fans d'un pht. Calar dc la parra: raranln erirenc (10 YR 7/41. Vernir n totes dues . .. 
caris. Drcoració formada prr dibrrrer linier blau&. 

3 Fragmenr d'una porsiblr escudella. Pasta d'un color semblanr al del f r apen t  primer. Vernis a 
ambdues carel. Drcoració blava. Gmix: 10 mm. 

4. Fragmrnt d'una posrible ercudella. Color de la parra: taronia rogenc suau (10 R 616). Vernis a 
roces duer carrr molt clirrllat i fer malbé. Ambdrcoració blava. Gruix: 5-10 mm. 

5. Fons d'un possible plar. Color de la y: rosa rlronia (10 R 6/4). Vernis aambduer ares. Amb 
decoraoó blava. Sembia com si hi ha~wér ahmr rambe una decoració daiirada dc reílexos metal.lics. 
Gruixde  la paret: 8 mm. 

6. Fragment d'un plarer de  14 cm de diimetrr. Nomes té vernis a la cara su rior Colorde la parta: 
rosa taroniasuou (5 YR 8/41, Només révernir a h c a n  superior. A 1% partcentrapd'aq"estacur hi hnuna 
aspa de  color bhu. 

7. Frayment de  "ora d'un plater. La parta és de color rosa raronia ruau (10 R 714). A causa 
d'haver-hi un vernis molt pobre -i nomér alacarasuperior-, aquesr prenun color molt semblanr alque té 
la pasta. Amb decoració b avenca al margcde lavort. Gmix: 7 mm. 

8. Vora d'un plar. Pasta de color rosa taroniasuau ( 5  YR 814). coberca, a la cara ruwrior, amb un 
vernís que cond fGSa inipurerrs. Amb decoració blam. 

9. Fragment del fons d'un lar La parta té un color remblanc: rosa taronia ruau (10 R 7/4), fer que 
dona al vernís -que també és mo[ pobre- un ra rorat pal.lid. 

10. Petit fragmenr d'un piar. La pararé un color molt blanquinós: gris rorat (5 YR 811). Nomésés 
envernissada la cara superior. Amb decoració blava. 

A més a mes, es irobaren tres irapenrr de peces que havirn errar decorades amb blau. Dos d'ells, 
molt petits. porraren vernis a <ores d ~ c s  cares; el tercer. una mica més sror, nomér té una cara 
envernissada. 

Ceramua amb decoració darrrada de reflexos meral~lics 

Mentre veiem que els frabments de cerimica arnb decoració de color blau tenien 
probablement procedencies diverses, la cerarnica de reflexos que es trobi al molíde 
ia torre Baldovina sembla que gairebé tota tenia una única es  probable 
que hagués estat feta a Barcelona mateix. 

Els motius decoratius de tots els fragments trobats són molt semblants i foren 
fets amb l'anomenat pinzell-pinta, eina que devia tenir tres puntes, la central molt 
més ample que les dues laterals. Els dibuixos que es representaven eren geomktrics. 

Segurament, tota aquesta cerimica fou feta el segle XVi o, a tot estirar, a la 
primeria del segle següent. 

Com veurem, els atuells decorats amb reflexos metal~lics són, en general, 
escudelles amb les anomenades orelles; algun cop, pero, el f r a p e n t  sembla que 
devia pertanyer a un plat, com hom pot veure clarament en e1 padellis que nosaltres 
hem donat el número 6.' 

6.  Andreu Barlluri-Lluis M, Llubii: Crrimica catnhna decorada. Barcelona 1949; f.uir Monreal- 
Jaume Barrachana: Op. 61. 

7 Andreu Batllvri-Liuis M Llubii: Op. nt., pig. 90, gravat62. 
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7. Fragmciitr de  crraniica decorada amb reilexor mrril.lic> rrubars al molí de IiTurrc Baldovina. 

1. Fragmenr d'una escudella. Pasrade <olor rornnroniasuru (5 YR 814). Ambdccoraciódauradaa 
roter durs  cares, amb un color bm suau (5 YR 3/4) .  A lacara supcrior elr moriusdccortiius són icts amb 
un  pinrcll-pinta; a la cara interior només hi ha tres iinier longitudinals. 

2. Fragment d'un possiblr plat. H i  ha vernis a roresduer carer; nomér hi lis rrrtadedrcoració a la 
qimerinr Gruix 4-1 1 m m ~  .. . .. ....... 

3.  Fragment d'una possible escudelln. Panca mer groguenct: color bru rlar (5 YR 614). Decoració. 
,<>ni en cl prinici trapnrni. a ii,irr ducr rare,. <;ruix 7-8 inni 

4 I r a ~ n i c n r  de l i  par, irnrralrl'un rriiptrnt Pa%raJc~<ol~>r r i n l  rir.snir ;ririii;,, YK  7 2 Trlic>ni 
\ 'crJcic n<irmrlciicni. aiiib \rrni\  i i Ir i i>rac~úr i<irr., Juo cirrr.  < ; u i r  1: mni 
i 1 rayrnr.nr J r  la bair. ni> J i t ~ r c n ~ i d a  J'un rcopirnt. amb ton5 :,>n,du Aii~b trrriir 8 Jc.orai,u 1 . . 

ambdurs cares. 
6. Fragmcnr de  la vora d'un plat. Decoració molr esblnimada. 
7. Fragment de  la "ora d'una escudella. Gairebé nomér ha qurdat rl vcrnis: Jeioraci6 Jr rcflrxos 

molr csblaimada. 
8. Orella d'una cscudella. 1.a decoració eaiiebe noés visible. 
9. Base d'un recipient llcugciamrnr diferenciada i amb el fons pla. P a t a  muir clara. drcolortrronja 

grisenc (aproximadamenc 10 YR 714). Ladecoració ér molr esblaimada. 
10. Fons d'un recipienr fiwtrrr una eseudella?). La decoracie daund i  eaircbé ér mrduda. , . 
A pan d'aquert dru ira .ments, hi hasisfraLmenenÍs mes q u c p ~ t a n y m a f & .  oielkso "ores, pcr6quc 

no  aponrn  c a p  forma dikrenr d'aqurrrrs que hem visr suara: llur dcroració rambé es aairebé brn 
csblaimada. 


