
El molí fariner, normaln~ent mogiit per l'aigua, era un dels edificis 
més importants que  hi havia en gairehé tots els pohles medievals, juntameni 
amh I'església, el castell o casa forta, la ferreria, etc. No sols era important 
per les seves mides o per la seva forma, sinó t a ~ n h é  per la funció social i 
economica q u e  tenia. 

Pel que  fa a la seva situació e n  relació amh el pohle, podia ésser 
situat més a prop o més iluny del centre d e  pohlament, d;acord amb les 
característiques del terreny i d'acord arnh el tipus d'hahitat. Així mateix, el 
molí, com qualsevol altre element del paisatge pohleta, el podetn relacionar 
facilment ainh altres elements del seu entorn, com poden esser els camins. 
els horts, una zona dedicada a la pesca, els camps o els inateixos hahitatges.' 
Aquesta relació, pecó, variava d'un lloc a un altre. 

Les caracteristiques del molí, en  hona part, eren determinades pel 
tipus d e  societat que  hi havia en cada moment. Els trets caracteristics d e  la 
societat repercutien, en  primer Iloc, sobre aquel1 que podia ésser el possessor 
del molí i, aixi mateix, sohre com era aquest molí i sohre la relació q u e  hi 
havia entre el molí i els altres elements del paisatge del seu entorn. 

Cal tenir present que  poder fer un molí, o trnir-ne un, depenia d e  La 
possihilitat que  tenia qualsevol persona d'utiiitzar I'aigua dr ls  rius i rierrs. 

1 I'el que fa a I'rsrurli dri  paisatgr mt.dic\*al i a les relaciona rnrrc rls diversos 
~ I r m r n r  del pai;ttgr: J. IIOLOS, .Hisri)ria i pitisi~tgr: iin estar de la qdi.stii>", Fine.srreilc.~, 4 ,  
1992, p igs  49-63 





'l'enen un iiitert.~ especial per a nosaltres els trehalls fets sohre els 
molins d e  les <liverses regions cl'Occitania o <le les altres terres d e  la I'enín- 
sula Ibi.rica, en  relació anib totes les quals e s  planteja una prol>leiii~tica 
semhlant a la que  troheiii al nostre país.' 

Darreratnent, [,el qiie fa a Catalunya, s'han fet alguns estutlis d e  inolins 
medievals, a partir dels docliinents escrits i tainbé ainb una metodologia 
arqueol6gica. Podeiii assenyalar els trellalls pri~nerencs fets per A. Altisent i 
per J.P. C u ~ i i l i e r . ~  Després jo iwateix he fet diverses aportacions a I'estudi 
dels inolins rnedievals, tl'una forma especial eis de les comarques del Bergued2 
i d e  la G a r r o t ~ a . ~  Hi liem d'ai'egir eis trehalls puhlicats, al llarg tl'aquests 
darrers deu anys, a Catalulya Romanica.'" 1 també, entre d'altres, els estudis 
tle F. Español i d e  F. Fit6 o els trehalls d e  S. Caucanas o els fets per R. Martí." 
Així inateix, cal assenyalar que  darrerainent, e n  algiines comarques, s 'han 
estudial i inventariat inolts rnolins, majorit2riament rnoderns; aquests inventaris 

7 Germlin SICAIID, A ~ i x  ominrs  des ssocie%tis aanunyilzes. L o i  n%<ii~lins de Tuuluusr a u  
Mvyeil Agr, París 1953; Uruno I'HALLI', .Le inoiilin 2 cuu mt.dieval. Prol,l$me rt apporr de la 
docrimrntation langiirdocirnnr.. A~'che%olo,qie du Mirli in<di4ual, X, 1992, pips  63-96; Jean 
GAUTIER DALCHÉ;"M«UI~~ 3 eau, seigneurk. communautt. rliraie dans le ~ o r c i  de I'Espagne 
(Xi-Xille sMclesj.. &~tdes rle Ciu;li.sation niidiéuole ~I,Ye-XllesiGlíle~), I'oitirrs 1974, pags. 337- 
349; J.A. GARCÍA DE CORTÁZAII. -El cquiparnicnto molinar . . ,  pags 387.405; A. SÁENZ DE 
SANTA MAKIA, Mcrlinus hidxiulicov cn el Valle Altu del Ebro (s. IX-XV), Vitoria-Gasteiz 1985. 

8 Agristí ALTISENT, .Eqiiip.imenI d'im inioli Iiiddulic 1 Monll>lanc, el l686., Bolclin 
Arqueiilógicu, CXIII-CXX, F~rragona 1971-1972, p2gs 357-365; Jl'. CUVILLIEK, .La proprit.ti. 
de l'rii~i rt I'utilis;irion des ouirrages tiydrauliqitc dans la Catalognr mt.diévalr (XIllr er XIVe 
si+clesj: essai d'liistoirr éronomiqur ct sociale., M&cd lunia hi . s f t i r i~  catalana. Scriplori~nt 
P<ipuleli, 111. Pal>ler 1970, pAg 243-257; CU\'ILLIEI¿, 42irrig:ttion dans la Caoilognr int.ili$valr 
et i~iodernt.., Milunges de la Casa de Ve(rizy~6ez. XX, 1984, p3gs 14 5-187. 

9J.  BOLOS - 1. PADILLA, .Un m<-ilí ~I'origrn nirdicval: el Molinet de Navrl.. Quarlei-n.s 
dt'<f~~di.s  medierials, 1, 1981, p2gs 49-55; IIOLOS - FABIIEGAS, ..Els molins de la conc;i mitjana 
del Llohrep~t durant I'alta edat miijana. 1.- Introducció., Quudrr-ni dkstudis nredierirrl.7, 9, 
1982, pags. 556-568; DOLOS - NIJET k1.s ;iin~lii7r,/uriner.s, Barcelona 1983; lSOLOS, 451s molins 
protoinedirvals del comtat de licsaiú i de les seves rodalics", Acle.s i cun~crnii.uci<im de la IV 
A.s,semhlro &F3tudi.s del comlai de Besalú. Olot 1983, t xa~s .  195-207. . . 

10 Vrgeu rls estiidis i l c l  molin dcl Molinrt i de Cün Trrms, de la rirm de Merles, de 
Iluida-cacs, deis Cups, de Cal Matu a S;tirores, de la Torre de la Iliera. drls v<ilrims de Catului?);a 
Romunica de les comarqtirs del Uergned2, S<ilsonh, Uaix 1'enrdi.s i T~rragonis, Ilarcelona 
1985-1995. 

11 F. ESI'AÑOL, .Els czsals de molins medirvals z les comarqurs tairagonines. 
Conrrihució a l'rsrudi de la seva tip>logia arquirect<>nica., Acto hi,slorica rt archueologiica 
Me~liaewlui, 1. 1980. pAgs 231-254; F. FKÉ, -Un sprriprimrnr a l'rstudi dcls molins del Montsec 
i L;i ira11 ~I'Aner.. Acta h>storicu el orchun>hqicu Mediueuulio, 4. 1983. w i ~ s  207-238: Svlvie . . . . .. . . 
CAUCANAS, .Les prrmierr mrnrions de moitlins en ll<i~issillr,n.. t~s~udi.sRi~.s.srll~ir?e,s~r,sded;~ol.~ 
a en PercPiin.sich; 12rrpiiiy.i 19x7, pdgs 167-174; H. MAIITL,  . . ~ ~ i c i a  un;, ;irqurr>lopia hidráuli- 
tic: li! genr i s  del m<ilinr> ieridid en C;iti!lnki", Aique<il<,,qiír niediei,ul. Es /o.< efiirr-ur del 
~nirdie,iul;smo; 1iinrccloti:t I9M, p2gs 165-194. 



ens  poden aportar, pero, iiiolta inforinació sohre els niolins i i iedie~als . '~  
Així mateix, tenen per a nosaltres itn intcires especial les recerques 

fetes al País Valencia o a les Illes Balears sobre els molins i sobre I'ús d e  
I'aigua, d e  cara, per exeinple, a poder interpretar més hé allo que  s'esdevingiik 
a la Catalunya Nova." 

2. Histdría 
La historia dels molins medievals catalans, com es  tlespren del que  he 

dit més  amunt,  cal fer-la d e s  d 'una  dohle  perspectiva, documental  i 
arqueologica, que  han d e  compleinentar-se. Gracies als documents, podre111 
saber la distrihuició dels inolins, el paper que  tenien dins la societat o, fins 
i tot, ohtenir una relació d e  les despeses que  suposava fer-ne un. Anih riiitjans 
arqueologics en podrem saher les característiques reals i con1 evolucionaren 
al llarg dels segles; també podrem relacionar I'edifici atnb el medi on era 
situat. 

a. Elsprimers molifzs 
És sahut que  els molins hidr2ulics foren inventats a Orient, tot i que  ja 

e n  epoca romana eren coneguts a 1'Europa Occidental. Hi ha una descripció 
feta per Vitruvi, arquitecte roma q u e  visqué el segle I aC, sohre  les 
característiques d'un molí inogut per I'aigua. De fet, en  epoca romana els 
molins no arribaren a esser gaire notiibrosos a causa d e  la iinportancia que  
hi tenia I'esclavitud; n'hi hagué, pero, alguns. Pal ladi, el segle V", recoinanava 
als latifundistes que  en  construissin. Potser un dels molins d'epoca roiiiana 
més coneguts é s  el d e  Barhegal, a la I'roven('a, prop d e  la ciutat d'Arlr. La 
canalització que  portava aigua fins a aquesta ciutat, poc al->ans d'arrihar-hi, 
e s  hifurcava, un  rainal anava cap a la població i I'altre cap a un conjunt d e  
niolins d e  roda vertical situats en serie, un sota I'altre, tot aprofitant el pendent 
del vessant d 'un turó. 

En relació amh aquest complex moliner d e  Barhegal, crec que  cal 
assenyalar tres fets: en  primer lloc, el Iligdm amh una ciiitat, en  segon lloc, 
que  fos un conjun't tan important d e  molins i ,  en  darrer Iloc, que  la roda que 
movia el niolí fos veriical. Era una insta1 lació molt costosa. Segurainent iiiai 
podreiii saber si prop d e  ciutats catalanes roiiianes coin Barcino, Gerunda, 
Tirraco o llerda hi va liaver en  aquesta Epoca rotiiana uns iiiolins semhlants. 

12  Salvador I'ALAU, EIs rnoiinr,furiner.s hidruultcs de Cululunyu, Santii Cc>lom;i de 
Qurrair 1992. 

13 A. FUKIÓ - L.¡> MAIIT~NEZ: .Assi~is i rnolins solire rt Xilqucr en la Uaixa E&lt 
Miljlna., IYCongA d%ryfi~eok,aiu Me6lilie!,ul i-:~pan,yolu, 111, Al:icdnr 1993. pags. 575-586; M.A. 
CAIIRONEIIO, .Terrasres prr iil ciiltil! iriigal i rlistiil>oció sricial 'Ir i'aigtil a Banyall>obr 
fhtall<>rca)., Dr>cumenr,s /lAndli.si Gci,~qr@/icu, 4 ,  19x4, psjis. 31-69. 





i>otser algun clels esiiients d e  ,-iiioiins vells  que  iroheiii en epoca carolíngia 
correspon a consrriiccions d'aqiiesta ?poca, com per exeiiiple el d e  Molivedre, 
lloc situat precisainent al costar de  I'alaii cle Moniagur (Garrotxa) i del riu 
Fluvii i ja esmentat com a ,,vedre,z (vell) en un dociiiiient d e  I'any 940.'" 
Taiiihé surt esnientat I'any 833 un inolifzarem ant icum a la val1 d e  Lillet 
(Bergueda)." Si aqiiests dos molins són anterior5 a la conquesta franca, 
alesliores podem suposar qiie en aquestes conirades, en epoca de  doiiiini 
got, ja n'lii Iiavia. El primer potser cal relacionar-lo aiiih i i n , f u n d ~ ~ s d e  tipiis 
fiscal, el segon iiiés aviar ainh la coriiuiiitat d e  pohladors d'una vall. Tot 
plegat es, pero, noniés una bipótesi d e  treball. 

h. Els molins de I'6poca caroli~zgia 
En epoca carolíngia (segles IX' i X )  hi iiagué canvis. El conjiint d e  

novetats q u e  supostrn que  s'esdevingueren en  aquesta epocd en  pa r t  són 
reflex d'un creixement general i d'una nova organització, iinposada després 
d e  la conquesta franca, i en part, taiiihé és  cert, poden ésser fruit d'un rnirarge 
creat pel fet que  s'hagi conservat tina gran quantitat d e  fonts escrites 
relacionades a ~ n b  aquesta etapa de  la nosrra historia. Les novetats que  setiibla 
que  hi va haver en aqiiesta etapa són, per exeinple, l'existencia d 'un gran 
noinhre d e  vil.les i d e  vilars que,  segons els docuiiients, es repartien per tot 
el territori; iiein d e  pensar que  alinenys algunes d e  les vii.les i la majoria dels 
vilars foren creats en epoca carolíngia. Tanihé fou una novetat l'elevat noiii- 
bre d e  parróquies que  s'esrenien arreii. 1, aixi iiiateix, fins i tot podern con- 
siderar una novetat I'important noinhre d e  iiiolins que,  d'acord amh les fonts 
escrites, l i i  Iiavia per toca I'anornenacla Cataiiinya Vella. 

Als documents dels segles IX i X troheiii niolt sovint esliients d e  molins. 
Segons es despren d e  la lectura dels iesiiinonis escrits, en principi, en relació 
ainh cada petit nucli d e  pohlació senibla que  almenys n'lii havia un. 

Si agafeiii, per exeinple, el coilitat d e  Besalú i intenteni d e  trasiladar la 
inforinació que  ens donen els docuiiients sobre un iiiapa, ens adoneiii que  
gairehé n'hi Iiavia a tor arreu."' 1, fins i tot, segurarnent, si queda algun Ihiiit 

en el mapa és  inés friiit d'iina niancdnea de  documents qiie no pas del fer 
qiie n o  n'hi hagués cap. Si Iiom fa el niateix pels coiiitats cle Rosseiló, Conflent 

18 J .  BOLOS - V .  IIURTADO, AllasHls1,i~ic <le Caroiun)w. i 759-992: full 10-1, llürcr- 
lona 1984. 

19 C. IIAIMUT, .Les iictrs de consagr;icir>ns d'rgl(.sirs del 1hish;it d'Urgrll., Urgellia: 
1, 1978, pigs. ll-182s doc. 1. 

20 1 .  IIOLOS. .,Els molini protoiiirdic-iuls . . ,  nr;%p;t rlr Is @R. 206. incli~s i;ki~il>C. ;i 

IIOLOS - NCET, W i  i~zolii?.~,fonizei.s, 1p3#s j0-51 



i Vallespir, hoiii pot arribar a unes cosicliisions senihlants." Segurainenr a 
Catalunya, al  segle X, el tant per cent d e  coiniinitats aiiih iiiolí era iiiolt més 
elevat que  el 38% que  s'lia assenyalat en  relació aiiih les terres clel siid-est 
d'Anglateria, a I'Gpoca del DornesdnyBook(1086), contrades o n ,  d'altra Iban- 
da,  l i i  havia la densitat inés alta d e  iiiolins d e  lota l'iila.2i 

Veient aqiiesia riquesa asiorarlora d e  iirencions, ens pode111 plantejar 
tres qüestions fonaiiientals. En primer Iloc, e n  quina epoca foren fets aqiiests 
iiiolins i ,  sohretot, com pot ésser que  s'liagi suposat que  ahans dels carolingis 
no hi liavia res? De fet, aquesta dohle qüestió ja resta resposta, en  hona part, 
anib el que  acabein de  dir ara mateix i, fins i tot, es  respon ainh la mateixa 
pregunta. Cal siiposar que ,  al mateix tetnps que  duran1 aquests segles 
carolingis s'intensificava el pohlarnent de ii~oites contrades d e  la Catalunya 
Vella, tanit>é augiiienlava el nombre <le molins, una part dels quals, pero, ja 
devien existir ahans." En algiins esr~idis s'ha proposat que,  imiiiediataiiient 
ahans d e  I'any 800, fou un iiioinent en  que  es  constriiiren iiiolts molins2' 

En segon lloc, ens heiu d e  plantejar sobre les principals característiques 
que  tenien aqliests iiiolins que  trohein repartits ainh tanta regiilaritat per tot 
el territori. 

A causa d e  la gran difusió d e  molins que  hi Iiavia ahans d e  i'any 1000, 
segons la docurnentació, pot arrihar a passar pel cap la possihiiitat q u e  quan 
als textos es  parla d e  mole~idi?zis o nzolinis en  realitat noiiiés es  fes referencia 
a inolins iiiancials (per tant n o  inoguts per l'aigiia). En un docuinent d e  I'any 
980 relacionat aml? el lloc d e  Vilosiu (Berguedh) s'lii troha dociiiiientada 
I'exist+ncia d e  molins, que  n o  Iiem pogut localitzar sobre el terreny anih 
segurerat. Al Mas ,,B. <le Vilosiu, durant L'excavació que I i i  ferein els anys 
1984-1986, lii sortiren, en  canvi, diversos rnoiins d e  lila, d e  p e d ~ a . ~ ;  Aixo ens 
podria portar a pensar que  en aquesta val1 pirinenca nornrs hi havia moliiis 
maniials i qiie són aquests els estris als quals es  refereix el docurnent del 

21 Vcscu: Sylvir CAUCANAS, ..Les p i r m i ~ r r s  nirnrions . . ,  pag. 168; CAUCANAS, .Els 
molins medirvals i clh sisremes de rrgatgr.,  Cat6lIunyrr Riinzdnicu, XI\', 1l;ircrlonu 1993, Ngs. 
83-84, 

22 John LANGBON, "Lordsliip anrl I 'caant C<insilinrris!ii in tlir Milling Inrlusriy of 
Early Foi~nrrntl>-Crntury Englan'l., Pa.st G Pre.selzl, 345, 1994, @g. 46. 

23 I>otser t;~#iil>& n'hi 1i;ivia en Ics rrrrcs cl'on p rovrn i rn  r l s  noiii rcp<il>lacl<>rs. IVCI q u e  
Fa al rnovirncnl de la pol>lacii>: J .  I1OLOS - J .  MOIWN, Repertf,n d'AntropGnlr?l.~ C'il'llurn 
fRAO 1, ilarcr1on;i 1994. phgs 25-52. 

24 11. M A I P T ~ .  0 p  cit., p3g. 176, piirl;i de la gran ciifrisii> d e  molins srglt: Vlll$. 
25 J. 1 3 0 ~ 0 ~  - A. SEIIIW - J .  NABAL 1. SANCHEZ, iIi7 rrzili. nrerlrcuuIpirinenL.: elinris 

"B. de Vll,>.si~< fCei.c.~, B ~ e r ~ u e ~ l i i l .  fi.~litdi del.$ ed(/icfi i dele riiuto-ial, rrob~tt.~ rlz,,ani 1e.s 
w.cur,',cirin?; (19<S4-19KGI: Llrid;~ 1995 (en crirs ilr piililic;icií,). 

26 MAI<T~,  .Hacia iimi arqtirc,l<,gi;i . *ig. 167. 



final del segle X" que  parla d e  molerrdiizis i molendii?ariis. I'eró, n o  creieiii 
pas que  íos així, ja que  la descripció que  se'n ta al docurnent és  molt clara, 
pel que  fa a llur identificació coin a moiins Iiidraulics (ja que  tenien, segons 
el text, illorum capud aquis  et exequatoriis et gleva~.iic). Si d e  dehó tenien 
uns cap-recs, iins eixaugadors o vessadors i uns glevers havien d'ésser rnoguts 
per I'aigua. D'altra banda, e n  més tl'tin estudi fet aquests darrers anys, s'ha 
arrihat a la concliisió que  hi havia una elevada fidelitat entre alló que hi ha 
inventariat als docunients altomedievals i el que  I i i  Iiavia en  ~ e a l i t a t . ~ ~  

D'altra handa, cal recordar que  no gaire Iluny d e  Vilosiir, a la riera d e  
Merles, situada al Iímit d e  les coiiiarques del Berg'iedi i Osona, ens Iia quedat 
un magnífic testimoni iniprés a la roca d e  les característiques d'alguns 
d 'aquese  molins fets en una data propera a I'any 1000." Al llarg d e  tot el 
curs d e  la riera, gairehé des  que  neix als Rasos d e  Tuhau fins que  aflueix al 
riu Llohregat, hi ha dotzenes d e  coniunts d e  forats, que  en interpretar-los 
ens mostren rescloses per a desviar I'aigua, canalitzacions d e  vegades cavades 
a la roca i indrets on I i i  podia Iiaver petits rnolins d e  fusta (o potser d e  pedra 
i fusta). Llurs característiques coincideixen bastant amh les que  ens proposen 
els documents. Eren petits i sovint situats niolt a prop del riu.= 

Finalment, en  tercer Iloc, ens podein plantejar qui foren els constructors 
d;aquests edificis inoliners i qui n'era el possessor? Basicarnent ens heni d e  
fer la pregunta, que  ja Iia rstat feta en  reiació anih altres indrets, sobre si 
tenien un origen senyorial o hé  un origen page~ .~~Segura inen t  inolts d'aquests 
inolins eren fets pels mateixos pagesos o per comunitats d e  pagesos. Així ho  
suposen la maior part dels que  iio Iian est i~diat .~" El fet que  en  molts dels 
esrnents dels prirners molins es digui que  eren dividits en  parts, tingudes 
d'una forma indivisa, mes aviat dóna suport a aquest origen pages.5' A inés 
a inés, el preu d'aquests prirners molins pagesos era riiolt reduit, molt més 

27 V e p u  rl mapa drls rnolin dc la riera de M r r l d ,  fe1 prl qui: i gna  aqurstrs iatllrs, 
puhlicat a I'AllesdeHisldrir< de Cutulunyu, Ed. 62, Darcel<inii 1995 T.1mh6: nOL6S - FAI~REGAS, 
Op. cfr.. i diversos ünicles puhlicats al volum XII de Curulunyu Rt,!,r,iunicrr dedicar 11 13rrgurd:i. 

28 1. BOLOS - M. FALIKEGAS, Op. cil.. Vegru i:itnb~ la rrcr>nsrrucciir qtie se'n h a 
I'Allesd'Htit6rirr de Colrilunyri, Ed. 62, Darcelcinii 1995 (rn c o r  de puhlicaci0). 

29 PHALIP, Op. cil., p. 64. 
30 IIONNASSIE. Calalunya mflanys ..., 1, paga. 401-402. 
31 Aixii 11" trohrm aixi en iclacii> an ih  alguns dels rsmrnis mis  vcllc de la 

docu~i>rnraci¿> caralana. U n a  itidivisii> senil>lanr tiimlit la  rrohrtii, cn aqursta epoca, ;i Occirania, 
a Casrrlla o a la Llombardia. 

32 Frdncesc MONSALVATJE, Nolicius h;.sr<i~icrr\, 11, Otrit 1890, pag. 206. 
33 Que podrm ir;idi,ir com: 4 s  seus motins ;tmh C I  cap-rrc i Irs aigücs i iiitr Ilurs 

acccrsoris [o piofiisl. ami> illrs Ircrrrs 8uany;trlcs al riiil i pnbrs.. S. I'UIG: I_p;su>l>rih,~qi<i c/u Icl 
.se~l~'Bu~c¿nonens~ Biircclona 1929, aprnclix X X I I I  



liaix que  el dels tiiolins d'aquesta iiiateixa epoca q u e  salieiir qiir e r rn  fets 
per senyors. 

Al costat d'aquests molins pagrsos, i i i  Iiavia, dones, tanibé a l g i ~ n s  
riiolins senyorials o cotiitals. Sahetn qiie existien, pero no sahrin vas com 
úevirn Gsser, tot i qiie Iiavirn d'ésser iiiolt iiiés grans qiie els fets prls pagrsos: 
aiirh tiiés pedra, anih unes inoles iiiés grosses, aiiih tin r rc  més Ilarg, r te.  
Així, per exemple, saheiii qiie sota ia ciutat d e  Brsalú, e n  iin doinini comtal, 
segons un docittnent d e  I'any 977, I i i  havia molendil-lis a c  molendinaf-iis." 
Aixi niateix, en  itn doniini cedit, I'any 965, pel comte  Borrell -coi11 a 
niartnessor- al Besos s'esmenten nzoliizos suos cum capudregum el  aqu i s  er 
uiziversis utilitatih~rs suis c ~ r m  iizsulis e tp ra t i s i .  .l." Són noiiiés dos exeiiiples. 

Un altre aspecte co~iiplenientari d e  I'anterior q u e  no podem ohlidar é s  
el dels rrcs o stiqiiies. Alguns recs iliiportants són ú'tipoca carolíngia (tot i 
que  sovint ting~iin precedents en ohrrs més antigiies). El Rec Monar de  Girona 
ja surt dociimcntat al segle X; portava I'aigua del Ter fins a I'Onyar. Un altrr 
r rc  notahle és  la Sequia Monar, que  srgiieix el riu Ripoll (VaIIPs Occiclental) 
i passa pel costat d'Arraona; I'any 982 ja surt dociimentada corn a Rrc M ~ n a r . ~ "  
1 potser la canalització tnés coneguda é s  el Rec Coiiital d e  Barcelona, o n  el  
comte barceloni tenia diversos iiiolins." Aquest rs  construccions e ren  
destinades, en priiiier Iloc, a moure molins, con? es  úrspren del noni q u e  
rehien; amh tot, d'una forma secundaria, taiiihé podien servir per a regar les 
terres que  hi havia al costat. Cal pensar, d'altra banda, que  seguraiiient 
degueren ésser frtes (o refetes) per alguna aiitoritat, corn el  conite. 

c. Els molins a les terres sota domini iizusnlmB 
Al nión nrusul~na hi havia tainli2 molins. En principi s'hi distingeixen 

els inolins anih un rodet horitzontal (raha) dels iiiolins atnh una rocla verti- 
cal (sniziya), en relació atnh cadascun dels qiials l i i  ha forca docutiientació, 
sobretot d e  tipiis legislatiu.'%l nión iiiusulmi els tiiolins eren d e  terratinrnts, 
cle col~lectivitats locals o d'individus particiilars, que  notiit.s havien d e  pagar 
un itiipost pel fet d e  fer una activitat artesanal. No era pas iin inonopoli 
senyorial coin fou, per rxeiiiple, a la Catalunya Velia despies d e  la feii<lalització 
d e  I'any 1000. 

34 .l. KIUS SEIII<A: Curlul'trii, de "SunI Cug~il~ del Vu1lC.s. v<il. 1, I+arceli>nii 1946, doc. 
148. p2p. 124. 
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A Catalunya, a les regions d e  Lleida, d e  Balaguer, d e  Tortosa i potser 
d e  Tarragona, durant els segles de  domini isl2iiiic segiiraiiirnt Lii liaglieren 
diversos iiiolins nioguts per I'aigua. Segiirament els podrieiii relacionar amh 
les nonihroses séquies que  trohein en aqiiestes corriarques. Hi lia z~lguns 
docunients d e  després d e  la conquesta cristiana que senihla que  reflecteixin 
l'existencia d 'uns niolins ainh un origen anterior. A iiiés a mes, la mateixa 
gran quantitat d e  sequies i d e  molins que  trohem després d e  la conquesta no 
seria coinprensihle sense que  hi Iiagués tins prece<lentsi7 I'odeiii assenyalar 
que, per exeiiiple, I'any 1,149, iminediatament després d e  la conquesta, Raiiion 
Berenguer IV dona en feu una ',torre,, al Segrii amh els inolins que  hi havia.* 
En un document una mica més tarda es diu que  inig nioli ( m o b z a r ) ,  situat a 
Pardinyes, aiiih les seves moles, Iiavia estat coniprat al conite per 40 s o ~ s . ~ '  
Potser, pero, l'exemple m6s ciar el troheni quan, en  un docunient d e  I'any 
1167, se'ns parla d'uns inolins situars a Balaguer, prop dels m o l e ~ l d i l i o s  vetulos 
q u i  fuerutz l  d 'A lmt~dafar?"  De fet, en  un docunient d e  I'any 1106, per tanr 
molt poc després d e  la conquesta, relacionat ainb la iiuteixa ciutat d e  Balag~ier, 
ja s'esmentaven ipsis rno lend i~ l i s  q~lo.7 ib i  abef ve1 a b e b i t 4 '  

En estudiar el paisatge n o  pode111 deixar d'establir relacions entre allo 
que  trobern i la societat que  I i i  Iiavia. El coneixeinent d e  les caracteristiques 
d e  la societat, d e  vegades, pot ésser I'íinica forma d e  poder conéixer el per 
que  d'lina forma deteriiiinada d'organització del territori. En aquest sentit, el 
fet que  I'ús d e  I'aigua n o  estigui sotmes a iin han, perinet I'existéncia d e  
sequies llargues que  portaven I'aigua a hastants quilonietres d e  distancia. 
Per contra, m& tard, quan s'esdevingué la conquesta cristiana i el territori es  
fragmenta en termes castrals i en senyories banals fou niolt mes difícil d e  
inantenir aquesta siluació. 

Aixi mateix, un altre aspecte que  cal assenyalar és  la reiació diferent 
que  hi havia entre I'hort o la terra destinada al regadiu i el inolí al iiión 

37 J .  BOLOS, .I>aisatgr i socirlal al .Srgria 11 srgli. Xlll., Pui.sulgs isocietalo la Plunu 
de Lleida u I'Kdai Miljunu, Lleirla 1993, pag. 65. 

38 Diu: ipsos molmdin«r yuirunt interminoprediclefurnir A. ALTISENT Diplomotui, 
deSantrr Mana dePoblrl, 1, lbrcelona 1993, doc. 119 Ciny 1149). Pel que fa al riynific;il dc 
.torre. a la Cataliinya Nova: BOLOS, "Fivis;it~r i socirial . . ,  54-57. 

39 Diu: ipvrrrn medium n<i.~lmm molnrrr de Pardii%rs Yle>.de, C C L L ~ L  nii>lur yui ihidci*~ 
runc, el sicut nms ucaprat<iiinzus a contire Raim~cndi Burchinoncnsi, pet-XL s<rlidri.c de iuyuen.Te.s 
monrta, salriurn dii.ecfurn rrgi?;. ALTISENT. Op. cit., doc. 294 (any 1166). En iiqurst c:l, un 
.m<>lna~ era un ci1sal moliner. 

40 Les afr»nraciiins d'üqiirsls molins, vrnuts prr 1lrrengucr;i de Puig, rren rls tiii>lins 
dels tcmplrrs; la si.quii# de I'iiona, els miilin.; d'Almiiii;if>ir i el riu Srgrr. lI1iD., cfoc. 311 Ciny 
1167). 

41 C. I\AIIAUT, .El% di,cuinents deis ;@"y  1101-1150, de I'Arriu Capitular 'ir la Seit 
d'iirgell., U~gellla, 9: 1988-1989. dr>c 1240. 



~iiusiil~nii i la que  l i i  liavia al iiión cristia. Mentre al món cristia o feiidal al 
senyor li interessaven els iiiolins i iiiolt poc I'horta, perqiie en trria pocs 
Iheneficis, al iiión niusuliiia s'intentava rnolt iiiés d e  trobar iin equililhri entre 
Iiorts i niolins (o  fins i tot passaven al davant eis pri~i~ers) ."  De fet, seiiihla 
que  els senyors feudals noinés s'adonaren d e  la importiincia del regadiu allii 
o n  es  regaven els cereals, fet que,  com h e ~ n  intenrat d e  demostrar, pernietia 
que,  per exeiiiple al Segrid, l i i  l lagi~rssin uns rendiinents niolt diferents entre 
les terres d e  seca i les d e  r e g a d i ~ . ~ )  

d .  Els molins de la haixa e h t  miijana 
Amh la feudalització d e  la societat que  Iii hague després d e  I'any 

1000, hi van haver uns profunds canvis en la societat, q u e  comportaren 
tainhé canvis en els iiiolins, en llurs característiques i, sohretot, en la sitiiació 
d'aquells qiie els posseien i d'aquells que  els havien d'usar; fins i tot, alguna 
vegada, els senyors o Iliirs representants obligaren els pagesos a usar-los. 

A la haixa edat initjana, pero, la situació era hastant coniplexa, iiics 
del que  pot semhlar a primer cop  d'iill. I'odem considerar que,  des  d 'un 
punt d e  vista social: 

a) Hi liavia uns ~iiolins domenges (o dominicals) tingiits directaii?rnt 
pel senyor. 

h) Tanihé hi havia uns alrres molins tinguts per uns tenidors. Aquests 
iiiolins eren estahlerts a canvi d'una deteriiiinada quantitat a un moliner o a 
un pages. 

c) En nioltes cases pageses 1ii havia els ~nolins que  podein considerar 
dotii?stics. Bisicaiiient aquests ~nol ins  eren manuals. 

d) Hi Iiavia, finalnient, els molins urhans, d e  les viles o c i u t a t ~ . ~ ~  
Dins la societat i l'econoiiiia d e  la haixa edat niitjana el pes que  hi 

tingue el iiiolí fou f o r p  gran. I'er entendre la seva situació exacta crec que  
cal tenir present una serie inolt coinplexa d e  factors q u e  esinentareni 
detingudanient mes avall, pero qiie ara ja cal exposar. D'una handa cal tenir 
present, con1 heiii dit, la pressió senyorial que  Iiagueren d e  patir els pagesos 
per tal que  utilitzessin els molins doiiienges. En principi, els pagesos coin a 
reacció tendiren a utilitzar llurs tnolins dom?stics, d'una foriiia "il-legal,,. 

Reduir, pero, la prohlematica social dels niolins a aquest enfrontament 
segiirament 6s nom@s veure una part d e  la prolhlern2tica. Cal tenir present 
d'una banda el p e s q u e  seinpre han tingut les pervivencies, iiies encara en la 

42 M. IIAIICELÓ, .La arquri,logia rntrnsiv:i y el estudio de la crración del t.sp;ici<> 
ri!r;il., A>y.riai>io,,q,u inediw~tl. ,?ti irir uJiii/~,s riel ~mediel,uit.snzi>., Il;ircrli>n:i 19x8, pAgs 230- 
243. 
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Cuna  forma especial el d e  I'Albió o el cle la Vila d e  Monthlanc."' A1 Baix 
l>ened?s podeni assenyalar el niolí d e  Cal Mata a Saifores, tarnlht fet anih 
carreus escairats, o al Caiiip d e  Tarragona el d e  la ?'erre d e  Ja Riera, al costat 
del Gaia, o h t  el cle la Granja del Codony i el del Mas Mascaró." Un tipus 
senibiant a rots aquests el podein trolhar en  el iiioli d e  Castellnoli d e  Montfalcó, 
prop dSAgrainunt, foriiiat per una resclosa graonada, una gran bassa i un 
edifici coinpost per iina saia feta amh pedra picada i ,  al dainiunt, iin Iiahitatge 
per al inoliner fet d e  tapia. Dins d 'aquest  conjunt, tainbt: conve assenyalar 
els iiiolins d e  la contrada d ' ~ g e r . "  Finalnient, voleni assenyalar el  molí d 'en 
Riher d e  Santa Coloina d e  Gramenet, proper a la Torre Baldovina, en el qual 
s'lian fet diverses campanyes d'excavacions." 

Tots aqiiests inolins poden esser datats en  un inoinent a cavail.de 
I'epoca roiiianica i la gdtica o ja plenament en  $poca gbtica. Gairehé tots ells 
tenen con1 a eleinent comú que són fets amb  pedres hen escairades. Tots 
tenien, així inateix, una resclosa situada poc o inolt lluny, tenien una bassa 
forca gran i sovint un cup o pou, tenien, taiiihé, una sala d e  les riioles forea 
espaiosa i monumental. Tots aquests iiiolins foren fets per gent anih molts 
diners, que  sabia, a niés, que  fent un  iiioli podria treure notables heneficis. 

En relació airih aquest aspecte, e n s  podein plantejar tina qüestió: per 
que  eis inolins eren tan hen fets? Suposo q u e  era aixi per dos rnotius: perqu? 
interessava que  fossin resistents i sohretot perque convenia iinpressionar La 
pohlació, en priiiier lloc aquells que  els liavien d'utiiitzar. El iiioii era tan 
luxós coin el  casiell fe1 pel scnyor o hé com l'església, sovint pagarla pel 
mateix senyor. Era un simhol del poder senyorial. De fet, pero, no  sahem 
c o n e r e n  en aquest moinent els niolins estahlerts a pagesos, possihlemenr, 
en  part, heréncia deis molinets coniunitaris del passat. 

Un aspecte qiie tainpoc n o  podern deixar d'esnientar e s  q u e  a Europa 
hi havia dos grans tipiis d e  inolins hidriulics: els d e  rodet lioritzontal i els d e  
roda vertical. Es pot afirniar q u e  e ls  primers són tipics d e  les terres 
inediterr2nies i els segons d e  les terres atlantiques i m6s septentrionals. Tainhé 
s'ha proposat tina certa relació entre els molins d e  rodet horitzontal i els 
molins fets per pagesos. Un dels pafsos o n  es  veu precisainent m r s  h t  aquesta 
contrlposició es a Occitinia. En relació amh el Llenguadoc, s'ha assenyat la 
diferencia entre unes terres muntanyoses onpredominen  els inolins ainb 

50 F ESIJANOL, "Els cuszils de molilis , pags. 240-248. 
51 Vegcu: DOLOS - IlUSQUETA - UlIl~f - RESINA, .Molí de Cal Mara., Cololunya 
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rodet i unes terres planes on són predoniinants els molins de  roda ~ e r t i c a l . ' ~  
A Catalunya hi havia a tot arreu rnolins atnh rodet Iioritzontal, tot i que  no 
pugiiem descartar totalment la possihilitat que, des de  poc despres d e  I'any 
1000, n'hi hagués algun ainb una roda vertical, coin el <locuiiieniat I'any 
1007 a Sant Joan del I'la d e  Corts (Rosseiló), o n  es féii un rnolirlo rotario, 
segons un acord entre I'abat del monestir de  Santa Maria d'Arles i uns 
r>articulars.ji Una mica inés tard, al segle XIII, al nord d e  Lleida, a la contrada 
d e  Segria, hi havia tainhé un moiiroderi"egurainent, en  aqiiest segon cas, 
hi hauríem pogut trohar una influéncia andalusina. 

A la baixa edat initjana, pero, a part rlels molins hidriulics fets a terra, 
tamhé sahem que I i i  havia alguns inolins d e  nau, que, per exeinple, suraven 
sobre el riu Segre i ,  inolt possihlement, sobre I'Ehre (a Arnposta, per exeinple) 
o en  algun altre riu. Al Llenguadoc han estat documentats des  del segle XII.j7 
Pel que  fa a Lleida, en el Llihre <le Consells d e  l'any 1350 d e  la I'aeria, 
s'esmenta l'existéncia d'un molí "de nau. que  hi havia al Segre, en una ~,peixerat, 
o resclosa feta davant d'aquesta ciutat.jR El 11iecanisiiie d'aquests inolins d e  
nau havia d'ésser més seniblant al dels rnolins amh una roda vertical que  n o  
pas al dels molins ainh rodet horitzontal que  són predoiiiinanrs al nostre 
país. De fet, trobem una represeniació d e  com podia ésser aquest niolí d e  
nau en  una pinlura d e  Memling anomenada "Els set goigs d e  Maria,,, feta cap 
a I'any 1480, on veiein tres harcasses situades al costat d'un pont, que  tenien 
unes grans rodes verticals a la handa d e  bahord. Dainiint d e  la harca hi liavia 
una estructura d e  fusta en  forma d e  tenda, dins la qual hi devia haver la 
maquinaria i les moles." 

A I'Europa occidental, no  fou fins al segle XIl o al Xlll qiian es  va 
difondre el molí d e  vent. A Catalunya, a la regió d e  Tarragona, semhla que  

54 PI-IALIP, Op. C i l . ,  pAg. 92. També: C. PAKAIN, Ouriis, rthnies el dir,eloppemenr 
hiSforique, París 1979, pAg. 309. Podem citar, en canvi, la difusi6 de rnolins amh rodei a 
Tolusa: G .  SICAKD, A m  ungines des wciélés ononymes. Les mo~~i inr  de T«U/OUS~ au ntoyen 
Úge, París 1953. 

55 CAUCANAS, Op. cfr., pjgs. 169 i 172. 
56 BOLOS, .Paisargr i socirtat . . ,  pag. 67. 
57 PHALII: op .  cit., pag. 94. 
58 Al bll LXII, del Llibrr de Consells deis iinys 1349-1350 (Arxiu Hisi6ric Miinicipil de 
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prxrrii que SS davant la citirat, en lo qi~ii Lpirtl drspes 1% XVlll Ilirirrs i . 1 ~  
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inolí és  com traslladar I'aigiia del riu, riera o font fins al rodet que  lia de  
inoure la inola sohirana. El sistema niés senzill -i el que  encara troheiii en  
relació ainh alguns niolins moderns pirinencs- era clesviar aiiih uns troncs o 
amh tina estacada el curs d e  I'aigua i portar I'aigua per un rec no gaire llarg 
fins a una canal d e  fusta (niig tronc huiilat), per on llisca amh forca i cau 
sobre el rodet. Aquest sisteiiia, pero, iioniés es  pot aplicar aiiih seguretat, en 
terres amh un cursos d'aigiia molt regulars, no  gaire grans i sense riuades. 
Tinc la iinpressió que  quan s'intenta d e  portar aquest sisteriia A s  senzill a 
terres més meridionals, coi11 el Raix Berguedj, no  hi va baver iliés reniei que  
compensar el perill d e  les riuades a hase de  situar, per exemple, el inolí al 
costat d'un indret on el llit del rin canviava de  nivell bruscainent. 

Una altra forina d'evitar, ja durant l'alta eilat iilitjana, en terres planeres, 
tina perillosa proximitat del molí amh el curs de  I'aigua era fer uns recs o 
sS!quies ~iiolt llargs, que  podien tenir una longitud de  diversos quiloiiietres. 
Aquest tipus d'empreses segurament, pero, havien d'ésser endegades per 
una autoritat superior (com podia ésser el comte). Coin hein dil, Iii Iia f o r ~ a  
exeinples d e  recs d e  I'alta edat iiiitiana, ainh una longitud notahie, destinats 
en  priiner lloc a niolire niolins, al Vallt!s, al Barcelones, al Girones, etc.; 
potser el ~ i i é s  conegut és  el Rec Cointal d e  B a r ~ e I o n a . ~ ~  

El niés normal, pero, després d e  l'any 1000, n o  era ni tina cosa ni 
I'altra -que quasi no  tinguessin rec o que aquest fos inolt llarg-. El sistema 
més utilitzat per a desviar i'aigiia del riu, a les terres planes, era la construcció 
d'una resclosa (resclausa) forta, d e  fusta o, niés endavant, d e  pedra, que  
suposava I'inici (caput aquis) del rec ( i q o  qzli est depredicto muliizaf,io6'); 
poc o molt llarg -norinalment d'un cluiloinetre, si la no  fa-; i la conslrucció 
d'una hassa ainb cup a I'extrcni final d e  la sequia. 

Les rescloses fetes aiiih f~istes eren forniades sovint per dues línies d e  
higues verticals, unides per taiilons, farcides d e  pedres i d e  fang; darrere 
d'aquesta resclosa hi havia terra i iang aiiih rels (segurainent el gleuare)."" 

L'existéncia a tocar del iiiolí del cup o pou (o d e  la iiiateixa hassa) feia 
que  n o  calgués la canal d e  fusta. L'aigua surt ainh molta pressió del forat que  
hi ha al fons del carcau, a causa d e  la diferencia d e  nivell entre la superficie 
de  la hassa (o  del cuy>) i el forat per on s'escapava I'aigua cal3 al carcau on l i i  
ha el rodet. El cup,  com hem dit, fou segurainenl tina novetat del segle XII. 
Lany 1177, el nionestir d e  Pohlet Iiavia d e  construir un moleizdino coperio a 
I'Espluga d e  Francolí, El 1205, l i i  havia tres iiioiins, dos molins ainb est'allador 
o todell i un  amh cup (dzro suizt lodelaria et uizuin coperi~mfl).~' 

64 i<üSQUETA - HUNTiNGFOi<D - SOLA, 013. ' i r .  a I;i nciia 35. 
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66 I~OLOS - FAI~IIEGAS, Op. cil; vrgeu ra#»l>i  SICAI<D, Op. cir., p". 29. 
67 Cirrru1ai.i dePohle1. Edició riel munii.s¿i?r rie nri.irr,q<ino, I.E.C.. Ilarcciona 1938, diics. 

228 i 229. p3gs 137 i 1.38. 



Esqrirml d'un molí fai inrr amb un iodrr Ihorirzontiil. H i  podrm vrisre e l  cünii  segixit p r r  
I';iigiia que milu el ri,drt, I'arlire i I;i nirrla sol>ir;ina. A tr;ii*&s dc la c;in;il 1';iiguii p;tssa de ki 
Ih;issa i el cup i cato sobre el rodrr qitc lhi Iia al c;lrciiil. El grri, en rilnvi, Ii;i J't.sscr ;il>ocar :i la 
rrrmii ja, passa pel canllor i caii entre les 'Iurs inolcs. I;i i i ~~ l~ i l  < >  soliiran:l i 1;s firii (amli un 
~ i r l l i i r  espes); la farin;a rellisca p r l  fiirin;il cap i 1;i hrinrr:i. En el  tiir>li els princip;tls ohjectcs de 
frrri) (en n r ~ r e )  són Ik i  n;idilla, rl ccill-lerrr,, I'agulki i el d:iii. (dihuix: 1 .  Holi>s) 
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propers al ciirs d'una torrentera, el iiiolí -forra petit ja que  el iiioliner n o  hi 
vivia- no era gaire iiuny del pohie. En terres on el pollle saiilinya ciei curs 
del riu, i i i i  canií porta del iiioli fins al lloc cle pohlamenr; en  aquest cas,  el 
iiioli sol ésser hal>iiat. 

1 encara, en  terres on predoiiiina l 'hihirat dispers, els molins es  
reparteixen al llarg del curs del riu o riera. En tina parroquia n'hi pot Iiaver 
un o n'lii poden haver diversos. En relació arnh cada iiiolí I i i  podia virire una 
faniília. 

Del dit ara iiiateix, es  despren que un aspecte qiie cal tenir present 6s 
la relació entre els molins i els camins. En especial en les terres aiiili un  
pohlainent dispers, trohein sovint a prop del riil el inoli i al seu costat un  
cariií qiie segueix paral.lel al curs d e  I'aigua. Així Iio troheni, per exemple,  ai 
Molinet d e  Navel, on ,  ja al segle X, hi passava un cami que anava d e  Cardo- 
na fins al Berguedi7" En podríeiii trohar iiiolts altres exemples. 

A continuació, vull cridar novainent I'atenció sobre el fet que  e l  iiiolí 
no  era pas un eleiiient isolat, ans cal situar-lo e n  relació aiiih i'econoiiiia de 
la coinunitat del lloc o n  era situat. Així iiiateix, tainpoc no podríein entendre 
nioltes d e  les característiques dels triolins i d e  les transformacions que  solriren 
sense estahlir una reiació aiiih la societat d e  I'epoca, una societat que ,  
evidentiiient, no  era pas igual a tot arreu i que  va variar forra al llarg dels 
segles. 

a .  Importalzcia eco?zc5micn del moli 
Un primer aspecte que  cal tenir present és  qut. representava per a 

I'econoinia del pages i clel senyor I'ús d'un molí. S'lia calculat qiie iiioldre 
aiiih un molí nianual tot el gra que  necessitava una faiiiilia sliposava q u e  un 
iiieiirhre d'aquesta faiiiilia lii havia d e  tledicar una Iiora cada dia. Que  
suposava, en  canvi, per al p a g k  haver d e  pagar al senyor del Iloc, p r r  iisar 
el molí doiiienge, per exemple, 10 o 20 solis, coi11 a moltura?" Podeiii saher 
que  aqiiesta qiiantitat corresponia a 4 o 8 dies d e  reina dsun piquer d e  Lleida 
o a 10 o 20 ilies d e  feina d'una dona que  trehallava en aquesta iiiateixs ciutat 
o a 30 o 60 dies d e  feina d 'un  inosso que  trel->allava a I'Alt Bergueda.'" l'er a 
un pages pohre representava, doncs, Iiaver d'anar d e  10 a 30 dies a jornal. 

70 J IIOLOS, Aponacions ai conrixerncnl clc les virs dc cot>ii!nicaciO., Sy,iipo.?iunz 
Infernocionuimhreelso1-~~~7~d~Ca~(1l~~ny~ (.segle.< VIII-XII, 1, 1991, ~ J g s  409-436;I. HOLOS 
- V. HUI<TADO. .La xitixi viaria cilraiana 21 I';ilta rda t  initjana. Una aproxim;~cifi dcs de la 
csrt<igrafia., Airuurio de e.rti~dio.s nzrdie,,ur/e.s, 23, 1993. pigs 74 .  

71 Aqitrsta qiiantifat I'lirli? caicul;it en rci;tciO iinh el qiic pgaven rl".~grx<" d r  dos 
in;is<>s de I;, p;!rriiqi,iiz ilc Siillrnr (la Garrotx;i) ri scglc XIV, un  d e  mes ;ivi;ir prrir i i,i;irgin;kl 
i l'aliri- de ~i,iti;iii;tmrnt fi':tt'. Vrgru: 110L65, El iitu.~, e1p~r.qG.s i alseyyr,r: I<;it.ccl<rii.# 1995. 



Q u e  interessts m t s  a una familia pagesa tina cosa o i'altra - m a r  o no al iiioli 
del senyor- depenia dones no sois d e  la pressió srnyorial i <le la tradició del 
Iloc, sinó tamhé d e  les caracteristiqties d e  l 'explotació pagesa, d e  la 
iiizportancia del  merca( d e  trehall, d e  la possihilitat d e  coinercialitzar algitns 
prodiictes, d e  la disponihilitat per part de  les dones d e  la casa d e  dedicar-se 
a inoldre els cereals, rte. 

Una altra cara d e  la mateixa moneda 6s els heneficis que  aportava I'íts 
del molí al senyor. En relació ainh el monesrir d e  Banyoles, he  caiculat que  
les entrades derivades del dret sobre el iiioli hanal podien suposar d'un 10 a 
un 15% dels heneficis trets d'un iiias; si el pagts tenia un inoií propi, estahlrrt 
pel senyor del Iloc, el tant per cent devia ésser tina inica m t s  reduit." 

Un altre aspecte que  m'agradaria dsassenyalar és  la relació estreta que  
hi podia haver entre els molins i el regadiu. Ja h o  indica 1'. Bonnassie, en 
especial en relació ainh els canvis que  s'esdevingueren després del canvi d e  
mil lenni, quan diu que  la irrigació passi a un priiiier pla en les preocupafions 
deis hoines'Qarreranient, taiiibC ha estat, pera,  assenyalada la difer2ncia 
que  hi havia entre el sisteiiia niusult1i2 i el sistema cristii d'aprofitament d e  
l'aigua deis recs o sequies. Mentre els senyors fettdals valoraven iiiés allb 
que  podien treure d e  la iiioltura dels iiiolins, en  canvi, segons M.  Barceló, 
els pagesos i senyors d e  les terres sota doiiiini isl2inic valoraven d'una forina 
nits  equilihrada alló que  es podia treure d e  les terres regades i allo que  es 
podia treure dels inolins." 

Un aspecte coinpleiiientari, en relació amh les canaiitzacions dels 
inolins, a part del profit derivat d e  l'ús del molí i dels heneficis derivats de  
I'existencia dels recs per a regar, és  l'ús d e  la liassa o d e  la resclosa con1 a 
peixera. I>ot esser un aspecte secundari, pero no rehutjahle d e  cara a 
I'alirnentació d e  la pohlació. l'recisament el rtloli de  nau que  Iii Iiavia al 
Segre, davant d e  la ciutat d e  Lleida, era, con1 Iieiii vist, a la peixera del riti (o 
resclosa), al costat del pont. 

72 Vr~eu: Catcrina AIIGILÉS, Preur i .suluri$ U lu Lleidri deis seglis M V  i XVsegons e/\ 
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vlLAl<Ó, Baronie.< de Pinór i Muiuplunu, 11; Harccl<ina 1947, ps. 295.296. 
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drls inolins. LANGDON, Op. cil., pYg. 5. En rel;$ciÍ> ami> Franc;!, G. lh>is f.8 una valrimció de 
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h. El molí i la socieiat 
Sovint hom I i a  presentat el  molí coi11 un progrés, coiii la difusió #una 

iiiillora trcnica que  va coniportar un  estaivi d'energia itnportant pe ra l  pagrs  
i, certament, uns heneficis ~ i i é s  grans per al senyor que era qui iiioltes vegades 
el construid. Altres vegades, per contra, hoiii Ira considerat que  rls  iiiolins 
foren el initja utiliizat pels senyors per auginentar les rencles que  sostreien 
dels pagesos, el?; quals, per tant, s 'oposaren a aquesta nova forina d'opressió, 
que  se  suinava a totes les altres creades o aiiipliades cap  a I'any 1000. 
Segurainent, pero, anant inés enll.3 d'aquestes visions contraposades, cal 
pensar que  veure noiiiés en  el inoli un progrés innocent 6s potser, en  relació 
ainh certes etapes del passat, pecar d'ingenultat; taninateix, veiire noinés 
amh ulls nrgatius la difiisió dels molins 6s tai~ihé simplificar iwassa la realitat 
que  sol ésser més complexa i que,  per desgracia, coneixein massa poc. 

ES cert que  el han permetia q u e  el senyor, després d e  I'any 1000, 
poguts  obligar a tothoin a haver d e  destruir els molins domtstics i a haver 
de  fer ús del iiiolí hanal. El molí, juntairient aiiih el forn i la ferreria, esdevingut5 
inonopoli del senyor d e  la jurisdicció. Aquesta realitat en  principi indiscuti- 
hle resta, d e  fet, limitada per iiioltes circitmstancies q u e  n o  podeiii pas 
menystenir. 

No podem considerar que  la difusió dels molins anés lligada a la 
iriiposició del han,  d'entrada pel siiiiple fet que  ja abans d e  I'any 1000, coin 
acahem d e  veure, n'hi havia molts. Cal pensar que  en  un país o n  ahans d e  
I'any 1000 no I i i  Iiagués cap moií hidriulic, els inolins creats pels senyors 
després d'aquesta data haurien estat uns tiiolins dornenges, constriiits d'acord 
ainh les necessitats senyorials. De fet, per exeiiiple, a Anglaterra, a la zona 
septentrional, o n  els molins varen arribar molt tard, els heneficis que  se'n 
treien el segle XIV eren ~no i t  iiiés grans que  a les contrades meridionals 
d'aquest país, o n  hi Iiavia iiagut inolts rnés molins en  una data iiiés priinerenca 
(alinenys al segle XI).'" 

Així, d'acord amb aixo, a Catalunya, es  pot plantejar la paradoxa que  
a I'anoinenada Catalunya Nova, on e n  principi les condicions socials eren 
més hones -no hi havia la remenca-, el lligam al molí senyorial íos més fort 
que  no pasa  la Catalunya Vella, on al senyor li calia lluitar contra inolts clrets 
adquirits. Segurament, per exetnple, a l'anoinenada Catalunya Vella hi liavia 
molts nits  iuolins en  relació ainh cada parroquia. A més a mes, en  certa 
inanera la dispersió del pohlament <le la Catalunya Vella afavoria I'existencia 
d e  diversos iiiolins, nientre la concentració d e  I'liahitat a la Catalunya Nova 
tendia a afavorir I'existi.ncia d'un únic molí, senyorial. Hoiii lia pogut calcii- 

76 LANGDON, Op. c f i ,  p3gs 3-46. 



lar que  e n  nioltes parróquies de  la Caialiinya Vella i i i  havia tina proporció 
d 'unes  10 fainílies per inolí (el Callent, Taradell); de vegades, en  d'altres 
Ilocs, s 'ha  calculat  encara una relació d e  inenys faniilies per inolí 
(Collsacahra)." 

Una forma primaria de  lliiitar contra la imposició senyorial d'liaver d e  
fer ús del molí del senyor era fent servir els inolins maniials. D'aqiií es 
deriva la persecució, a tot Europa, per part dels representants del senyor 
d'aquests estris casolans. Malgrat aixó, coin ha estat proposat, no  6s pas 
segur que,  sempre, els pagesos s'estimessin més rnoldre el gra manualiiient, 
feina dura, diaria i que  en certa manera ja havia estar superada en  I'erapa 
precedent, a I'epoca carolíngia." El fet que  els pagesos s'oposessin a I'ús del 
moli senyorial no  vol dir necessariaiiient que  s'oposessin a I'ús dels niolins. 
Fins i tot, el fet que  ringuessin moles inanuals, con1 les que  Iiem trobat al 
Mas ,*B. d e  Vilosiu, no  iia d e  voler dir que  tot el gra el iiiolguessin a casa.?' 

Coni he  dir més amunt, en aqiiest aspecte, coin en  iiiolts altres, 
segiirament també caldria diferenciar la situació dels pagesos rics de  la dels 
pagesos mi.s pohres. Segurament per al pages que  n o  en  tenia prou aiiih el 
q u e  treia d e  les terres, que  li  sohrava teinps i 1i faltava gra, era iiiolt iiiés 
carregós pagar la nioltura que  n o  pas per al pages ric, que  fins i tot podia 
sots-estahlir part d e  les seves terres.*" De fet, a iiiés, coin hom por veure a la 
parr6quia del Sallent (la Garrotxa), norinaiment els pagesos iiits rics tenien 
el seii propi moli coin a tenidors. 1 tot i que  la difertncia no era gaire gran, 
hi era. He calculat, per exemple, qiie iin pagts que  havia d e  donar la setzena 
part del blat que  Iiavia d e  moldre, donava al senyor (i al moliner), al segle 
XlV, per valor d'uns 10 sous en un inas petit i per valor d e  20 a 30 sous en  iin 
inas gran. I'er contra, un pagks -ric-, per tenir un inolí pel senyor Iiavia d e  
pagar, per exemple, 17 sous. La diferencia es  petita, p u ó  cal tenir present 
que  aquesta quantitat d e  17 sous era fixa i n o  variable, segons la producció, 
com la priinera. A inés, cal pensar que  el pagés que  tenia un iiioli no sols 
devia triturar els seus cereals, sinó que  taiiihé en podia iiioldre d'altres, fet 
que  l i  podia siiposar una font d'entrades suplement2ries. 

77 HOLOS, E¡ mas, elpaga i e¡ srnyor Ihrcr loni i  1995. 
78 Segons Bock&'s, alciirnys calia una hor;~ pri a trnir La Fdrina que nrcessiiava un;i 

familia: Pirrrr BOCKES, MedieriulSlciti~.ry andLihe>wtion, Cliicag<> 1982, p j g s  185-186. 
79 Holl, en rrklció arnh Anglaterra, afirm;! que rnolri pigccos ste\rimavcn alié\ fcr (Ir 

dcls molins d'aigw i> dr vcnl que no p a s  llriis propis inolins rniinnals. I-IOLT. Op. cit.: phg. 52. 
80 I>rl que fd a h m<iliilra: IIOLOS. El ??>',.S: <s.lpcr,qes i el.sr?iy<>i: MAIlTi: .Hircia tiw 

ar<luri,lr,gia hidiri i l ic;~ . . .  psgs 182-183. 



5. Conclusió 
D'una handa, el moli t s  un  eleiiient iiits clel paisatge. És un eleiiient 

que,  ho  podetn hen dir, tingiié el seu nionienl m t s  h o  al llarg dels segles 
inedievals. 

D'altra handa, la seva existencia, al iiarg d e  I'edat mitjana, va restar 
iiiolt condicionada per les caracteristiques de  la societat. Les tensions socials, 
típiques del iiión rural iiiedieval, entre unes aiitorilats, lins senyors hanals, 
uns pagesos sgrassos,, i uns pagesos ,,nienuts. resten reflectides en  la hisloria 
dels molins que  trobeiii repartits per tot arreu. 

En aquesta perspectiva ens  adoneiii que  saheiii encara poques coses 
sobre  la verilahle historia dels molins inedievals. Dels prisiiers segles 
iiiedievals, per exeiiiple, no  en  sahein gairehé res. 

Suposem que entre el segle V' i el segle VIIIVii Iiavien alguns riiolins; 
no  sahem, pero, ni coiii eren,  ni on eren, ni qui els va construir. Cal oiiiplir 
aquest huir d'aquesta etapa tan poc coneguda -tan poc estudiada- d e  la nostra 
Iiistdria. 

Dels segles VIII-X, en  relació amh les terres sota doiiiini carolingi, 
sahem q u e  d'una banda hi Iiavia petites installacions rnolineres, fetes 
seguraiiient aiiil-i molta fiista i asiih poc ferro i poca pedra. Són petits inolins 
fets per comunilats pageses o per senyors locals. No podem ohlidar pero 
que en  aquest inoriient el veritable senyor d e  l'aigua era I'autoritat superior, 
en  principi el  con te .  Noinés aquesra autoritat superior podia fer o autoritzar 
no sols aqursts  petits inolins sinó sohretot la construcció d e  grans recs o 
séqliies que  desviessin el cabal d'un riu. Al costat doncs dels petits iiiolinets 
pagesos troheni obres molt mks aiiihicioses, sovint en  relació arnh les ciutats, 
coiii el Rec Monar d e  Girona, el Rec Corntal de  Barcelona o la Séqliia Monar 
d'Arraona (Sal->adell), al Vallt.s. La construcció d'aquests grans recs va suposar 
la transforrnació d 'un territori i la possihilitat -seguramen[ no prou aprofiraúa- 
d e  convertir en  hortes unes extensions considerables. 

Al les zones sota domini isliiiiic, coin és  prou sahut, es feren iinportants 
obres hidriuliques. El lligani i la complernentarietat entre el niolí i I'hort han 
estat assenyalats niolt sovint. En la franja de  la Catalunya d e  les "marques  o 
hé a les regions d e  Lleida i Baiaguer o d e  Tortosa es  construiren notahles 
srquies i noiiibrosos rnolins. Cal suposar que  molts dsaqiiests inolins eren d e  
rodet horitzontal, pero prohai-ileiiient tamht. nshi havia alguns d e  roda verri- 
cal, a dins dels rius (de naii) i al costat de  les sequies (de roda). 

Atiih la feudalització, al segle XI, el iiiolí pot esdevenir una eina en 
iiians dels senyors jurisdiccionals en  contra dels pagesos. S'han assenyalat, 
en  relació arnh el molí, <liversos aspectes negati~is derivítrs d e  I'existéncia d e  
la nova societat feudal: la mateixa creació clel molí hanal, iiionopoli del 
senyor i causa d e  noves rendes: la liniitació, per part del senyor, d e  les terres 
regades drstinacles als horts, poc prodirctiiis, en Iienefici del molí, etc. Con- 



tra aquesta nova situació, ahans d e  la violencia pagesa dels darrers segles 
medievals, que  va poder suposar la deslrucció d'algtins iiiolins, hi hagiieren 
altres reaccions. En alguns Ilocs, o n  l i i  havia la tradició d'iins molins anteriors, 
alguns pagesos semhla que  n o  restaren sotinesos a aquest nionopoii, fet que  
no vol dir que  tots els iiiolins no Iiaguessin d e  pagar una quantitat a1 srnyor."' 
En d'altres Ilocs, els pagesos degueren frr servir, tant com podien, els molinets 
manuals, com els que  hein trohat al mas - B  d e  Vilosiu (encara que  hi 1iagut.s 
el molí del senyor). Encara, en  altres Ilocs, la importancia d e  les citttats o 
viles i I'augment del pes d e  I'economia d e  mercat va afavorir l'aparició d e  
molins urhans i tamhé I'incrernent del nombre d e  molins rurals, fet que  
semhla que  n o  va pas comportar precisament un auginent deis heneficis deis 
senyors. 

Per acabar, podem dir que  els molins romanics o gbtics que  han restat 
són ,  com els castells o com les esglésies d'aquesta epoca ,  una obra 
arquitectbnica que  ha d'ésser respectada i conservada. Són per tant riiolt 
lamentables les noinhroses destruccions que  han sofert, fins i tot aquests 
darrers anys, alguns dels grans riiolins catalans d e  la haixa edat initjana, 
testimonis d'una societat, d'un paisatge i tamhé d'iina d e  les prinieres i més 
importants indústries d e  l'epoca inedieval. 
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