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7

PRESENTACIÓ

Teniu a les mans un llibre que intenta aportar una visió diferent del 
Collsacabra, una visió des de les seves rieres i torrents que es vol convertir, 
al mateix temps, en un viatge a un passat ignorat des de fa dècades. 

Tothom sap que al Collsacabra hi havia hagut molins, tothom n’ha vist 
algun, si més no alguna vegada, o fins i tot algú sap on es trobava… Però no 
és tan fàcil trobar persones que siguin capaces d’aprofundir una mica més 
en el tema i dir-nos de quins tipus de molins estem parlant, qui eren els 
seus propietaris o, encara més complicat, com pot ser que hi hagués tants 
molins si a l’estiu la majoria de rieres redueixen dràsticament els seus ca-
bals. I, heu sentit a parlar mai d’un molí de Tavertet que no agafava l’aigua 
de cap riu ni riera? O d’un molí que no era un molí, sinó un tornall? O de 
molins blanquejadors, escairadors o drapers? 

Sí, tot això —molins, nocs, tornalls, etc.— eren instruments moguts per 
la força de l’aigua, instruments associats a vegades a algun tipus de cons-
trucció, fins i tot a autèntiques masies, que donaven un caràcter especial al 
nostre paisatge. Els rius i rieres del Collsacabra, en alguns trams, presen-
taven alguna d’aquestes estructures cada cent o dos-cents metres. Res més 
allunyat, doncs, de les raconades ombrívoles i tranquil·les com avui dia ens 
imaginem aquells mateixos espais. Els rius eren sagnats fins a la darrera 
gota; l’aigua era acumulada esperant poder convertir la seva energia en pro-
ductes de primera necessitat o en objectes per poder posar al mercat. Tot 
plegat eren espais tan poblats que avui dia costa d’imaginar-se’ls, acostu-
mats com estem a la solitud de la raconada del torrent amb uns pollancres 
moguts per la brisa del capvespre, amb el xiuxiueig de l’aigua de fons… 
Amb una mirada, en definitiva, d’un altre temps, una mirada romàntica que 
només veu el que toca veure, una mirada capaç d’obviar els sorolls del passat 
que —si us hi fixeu bé— encara se senten entre la remor del vent. 
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8 Francesc Roma i Casanovas

La descoberta d’alguns d’aquests indrets —ho hem de confessar— ha 
causat en nosaltres un estat d’excitació difícil d’explicar. Han estat tantes les 
vegades que hem dit «no pot ser, aquí no hi podia haver hagut un molí!» o 
«no n’entenc el funcionament!»…, perquè és aquest un món que ha perdut 
el manual d’instruccions, un món en què ja ningú pensa seriosament que 
aquells temps de masies de burra i porc puguin tornar. Potser per això, pot-
ser perquè aquells temps no tornaran, hem estat nosaltres els qui els hem 
anat a buscar. 

I el que hem trobat ens ha semblat tan interessant que ho volem com-
partir amb tots vosaltres. És per això que us convidem, doncs, a redescobrir 
els molins del Collsacabra. 

Deixeu-nos, però, que no us diguem què era un molí fins més endavant, 
perquè de moment es tracta de posar sobre la taula la gran presència que 
aquesta mena d’infraestructures varen tenir en el passat sobre la geografia 
del Collsacabra. De fet, ja ho va dir el geògraf Josep Aparici a inicis del se-
gle xvii: del riu Ter «se trauen moltes séquies per à molins de molrre farina, 
de drap, de paper; per à obrar ferro, serrar fusta y altres Ingenis» (Iglésies, 
2002, p. 181).

Abans d’entrar a detallar cadascun d’aquests tipus de molins, deixeu-nos 
dir que hi ha tres maneres d’acostar-se a l’estudi dels molins. D’una ban-
da, hi ha aquelles persones que s’hi acosten a partir dels documents, com  
els historiadors i historiadores, per exemple. D’altra banda, hi ha persones 
que prefereixen calçar-se unes botes i recórrer camins preguntant a la gent i 
explorant cada raconada. I, dins d’aquest darrer grup, hi ha gent que busca 
edificis que contenien molins (els casals) i altres que resseguim els cursos de 
les rieres buscant antigues rescloses. 

Cadascuna d’aquestes tres aproximacions produeix resultats diferents, 
tot i que no hem de pensar que són maneres incompatibles d’accedir a la 
realitat del món dels molins. De tota manera, sí que s’ha de dir que nor-
malment es dona major importància a una metodologia o a una altra i és 
veritat que els resultats han de ser visiblement diferents. D’aquesta manera, 
a vegades, els molins dels historiadors es troben en rieres de noms descone-
guts i pertanyen a masies que no són altra cosa que noms sobre vells papers 
polsosos i mig esborrats. En canvi, des de l’altre punt de vista, a vegades es 
troben uns forats al llit dels torrents que et criden l’atenció i que no pots ni 
dir-ne el nom, i no només el nom particular, el topònim, sinó ni tan sols el 
nom genèric. I, faltada de documentació històrica, amb aquesta metodolo-
gia plantejar de quina època podien ser resulta poc més que una quimera. 
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9Molins del Collsacabra. Història i inventari

Aquests darrers som nosaltres: calçats amb botes d’aigua per poder tre-
pitjar les rieres, remirant cada raconada buscant, no una paret antiga, sinó 
forats —quadrats o rodons— i potser alguna cosa que suggereixi que allà 
hi havia hagut algun rec o canal en qualsevol raconada. I, hores més tard, 
també som nosaltres els qui som a l’arxiu, llegint papers esborrats en una 
llengua i amb una cal·ligrafia que se’ns fa difícil d’interpretar, i provant de 
posar en relació aquells forats oblidats de tothom amb allò que aquells do-
cuments diuen. I també som nosaltres als qui aquesta pràctica ens fa sentir 
impotents en no ser capaços de lligar una cosa amb les altres, però la vida 
és feta de renúncies com aquestes i cada nou forat, cada nou document, és 
un pas més en el coneixement del que ens envolta. I amb això solament ja 
n’hauríem de tenir prou per ser feliços. I potser sí, o potser no… 

En aquest treball volem donar a conèixer els molins de les rieres  
del Collsacabra, però ja veureu que no tot eren molins, sinó que hi havia 
altres coses que no molien res: unes esmolaven, les altres batanaven i les al-
tres —sí, efectivament— molien, però molien coses diverses: grans, roldor, 
escorces, etc. Per ser honestos hem de dir que entre la riera de les Gorgues 
i la de Rupit hem trobat tot això i moltes coses més. Algunes d’aquestes 
coses hem estat capaços d’interpretar-les, però d’altres encara no en podem 
dir res massa concret. 

Començarem el nostre viatge fent un repàs històric per les dades que 
tenim dels molins a la nostra àrea d’estudi, des de l’alta edat mitjana fins 
a èpoques més recents. Després farem una descripció de les restes arque-
ològiques que han deixat aquests antics molins i finalment us proposa-
rem un inventari de cadascuna d’aquestes peces, amb les informacions que 
n’haguem pogut obtenir. Si tot va bé, esperem que al final d’aquest llibre 
haguem estat capaços de fer-vos descobrir una realitat que feia segles que 
era amb nosaltres, però que corria el perill de perdre’s per sempre més. Si és 
així, ja ens donarem per satisfets. 
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EL CONTEXT HISTÒRIC 

Tot i que els primers molins hidràulics es troben ja a l’època de l’imperi 
romà, el cert és que tradicionalment el canvi més important quant a la 
tecnologia de la molta de cereals es va donar amb l’arribada del mode de 
producció feudal (Bolòs i Masclans i Nuet i Badia, 1983, p. 46). Tot i 
que les dades arqueològiques són molt més antigues, a Europa els primers 
molins hidràulics apareixen documentats al segle viii tant a Alemanya com 
a França, i entre el ix i el x a la resta d’Europa (Aguirre Sorondo, 1990,  
p. 424; Gironella i Granés, 2014). D’aquesta manera quedaven enrere 
els sistemes de molta basats en l’energia humana o animal i s’alliberava 
temps que podia dedicar-se a altres activitats. I —diuen els especialistes— 
que si els molins no s’havien desenvolupat amb anterioritat va ser perquè en 
un món basat en l’esclavisme el que sobrava era, precisament, temps. 

A la nostra zona d’estudi, els primers molins podrien ser uns establi-
ments de nom i localització desconeguts que l’any 908 varen ser venuts a la  
zona de Sau. Després, l’any 917, es venia un molí en terme del castell de 
Cornil, igualment a la vall de Sau, i el 959 apareix una referència a un molí en 
terme de Casserres, al riu Ter, a la vall anomenada Villaret ( Junyent, 1980).

El 29 de març de 1019, Oliba i la seva dona, Quixolina, venien a Re-
mundo i la seva dona, Quigelme, la meitat d’un «mulnare cum ipsa insula 
de Collo Benuzar […] et est ipso mulnare et insula in comitatu Auxona 
in apendicio de Capraria in villa Archerone»; afrontava per occident amb 
terres de Sant Pere de Roda (Constans, 1992, doc. 55). Segons l’autor 
d’aquest diplomatari, el coll Benusar es trobaria a prop de les parròquies de 
Tavertet i de Sant Pere de Roda, però creiem que la villa Archerone de què 
parla el document fa referència a mas Arquerons de l’Esquirol. 

L’any 1022 apareix el primer esment al molí de l’Espluga, de Sant Martí 
Sescorts, situat també dins del curs del riu Ter. 
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12 Francesc Roma i Casanovas

De la mateixa manera, entre 1048 i 1049 tenim referenciats els molins 
de Gutes i de Piles, situats al riu Ter, i entre els anys 1109 i 1137 apareix 
referenciat el molí de Velamala, a Sant Joan de Fàbregues (Llop, 2009).

REFERÈNCIES DOCUMENTALS DE MOLINS A PARTIR DEL SEGLE XIII

• Molins de Miralles i Baucells (Sau, Sorerols, 1205) 

• Molí de mas Bosc (Querós, 1215) 

• Molí del Gorg Negre (Sant Joan de Fàbregues, 1217)

• Molí a Sant Vicenç Sarriera, establert juntament amb el mas Pujalt 
(1259)

• Molí draper de Piles (Sant Vicenç Sarriera, 1261)

• Molí de Fontanella i un molí propietat de Ramon Moliner i Ferran 
Sabater a Sant Joan de Fàbregues (1263)

• Molí de Novelles (Tavertet, 1297)1 

• Molí de Roser (Tavertet, 1308)2 

• Molí Vell de Crous (Tavertet, 1317)3 

• Molí de Restanyada (Santa Maria de Corcó, 1360) (Parés i Ganyet, 
1985, p. 264)

• L’any 1379 apareixen diversos molins a Sant Joan de Fàbregues: d’Ai-
guabella, d’Arquimbau, de Bernat Castell, de Casaça, de Caules, de la 
Roca, de la Teula, de l’Hort, Mitjà, des Salt, Nou, de la Pomereta, del 
Pont, Sagalàs, del Soler, de Simó de Torrent4 

1. ABEV, Tavertet, R/4 (1292-1297).
2. ABEV, Tavertet R/8 (1305-1308). L’any 1609 se signava un precari de Fran-

cesc Arau, alies Correu, que era casat al mas Castell de Tavertet, al qual es concedia 
el mas dels Gronys de Ça, i una feixa de terra anomenada «a ça fexa de ça mola 
supra molendinum des roser», que no hem pogut identificar (ABEV, ACF, 1921, 
fol. 26v).

3. ABEV, Tavertet, R/11 (1317).
4. ABEV, notaria de Rupit, 899.
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• L’any 1428, Pere Joan de Novela, de Sant Feliu de Torelló, venia a Joan 
de Soler la meitat del molí de nou construït a la riera de Sallent, al costat 
del moli del Castell de Rupit. Així mateix, també li venia les dues parts 
que posseïa en un altre molí de la riera de Sallent, de nou construït i 
no massa lluny de l’anterior. La resta de les parts de tots dos molins les 
tenia Joan Esquirol, que havia viscut a Santa Maria de Corcó, però que 
en aquell moment vivia a Barcelona5 

• En un capbreu de Santa Maria de Corcó, de l’any 1537, apareixen els 
molins d’Arau (situat a la Gorga), Borina, Campàs, de les Gorgues, del 
torrent de Sant Genís, del torrent Pur (antigament dit d’en Guàrdia), 
d’en Dot, de la Nitonera, de l’Om, de les Planes

El quadre annex recull les referències documentals que coneixem a par-
tir del segle xiii en el nostre marc d’estudi. Després d’aquesta llista, que 
considerem incompleta, les referències es van fent cada vegada més espar-
ses. A part de l’escassetat documental de certs moments històrics, segura-
ment també hi té molt a veure el fet que els antics establiments s’anaven 
consolidant al llarg del temps, com veurem que va passar a Rupit, on el 
1617 es varen tornar a establir la majoria de molins de la riera de Rupit 
(dita llavors de Sallent) i en tots es deia que ja havien estat establerts de 
temps immemorial. El mateix va passar amb alguns altres molins durant 
l’any 1751.

Però si fem un salt en el temps i ens situem a mitjan segle xviii (1753), 
ens adonarem que els cadastres només parlen de tres molins a Santa Maria 
de Corcó —el molí d’Arquerons, el de Novelles i el d’en Camps—, mentre 
que a Tavertet hi apareix el molí del Noguer (que sembla que corresponia al 
molí Bernat, segons documents de l’ajuntament) i el de Novelles.6 De tota 
manera, tenim ben clar que aquesta documentació amb finalitat recapta-
tòria no deixava constància de tots els establiments que existien en aquell 
moment. 

5. ABEV, ANV, 908, fol. XV.
6. ABEV, AVV/672.
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De fet, el 14 de juny de 1748 els regidors de Rupit i del marquesat varen 
fer constar que només al marquesat de Rupit hi havia 13 molins (11 fari-
ners i dos batans), que es distribuïen de la següent manera:7

– Riera de Sallent, deu molins:
– Un fariner propietat de Josep Sala
– Un fariner de Josep Soler
– Un batà de Marià Espluga i Soler Moner
– Dos fariners i un batà de Francesc Castellet
– Un fariner d’Isidre Vila i Manyà
– Un fariner de Joan Sallent
– Un fariner de Josep Roquer

– Riera de Sabaters, un molí fariner de Josep Sabaters
– Riera del Roure, un molí fariner de Josep Rourell
– Al riu Ter, un molí fariner de Josep Colobran i Marquès

Ja a mitjan segle xix, el nomenclàtor de totes les poblacions d’Espa-
nya de l’any 1860 (Burgueño, 2014) recull vuit molins a Santa Maria de 
Corcó,8 tres a Tavertet,9 cinc a Sant Joan de Fàbregues,10 i finalment, tres a 
Vilanova de Sau i tres més a Susqueda. 

Finalment, diguem que el treball de Quirze Parés (1985) va identificar un 
total de 48 molins, 38 dels quals estaven en ruïnes totals o parcials. Quinze 
eren a la conca de la riera de les Gorgues i nou en terme de Rupit, espais  
que eren els que en presentaven una quantitat major. Dels molins que apa-
reixen en el treball de Quirze Parés en tornarem a parlar tot sovint, perquè 
aquest ha estat una de les bases fonamentals de la nostra recerca bibliogràfica.

7. ABEV, notaria de Rupit, 1077, fol. 78.
8. Són els molins de la Bertrana, de la Massallera, de l’Alzina, d’Arquerons, 

del Campàs, d’en Payró i del Vilar, més el molí d’en Callís que es troba al nucli de 
l’Esquirol. Tots aquests molins consten d’un sol edifici de dos pisos i es consignen 
com a molins fariners. En el cas del molí d’en Callís, es diu que a més a més fun-
ciona com a masia. 

9. Molí Bernat (de dos pisos), d’en Coromina (inhabitat) i un anomenat el Mo-
linot, que consta de dos pisos i està situat a quatre quilòmetres del nucli parroquial. 
Tots ells són fariners. 

10. Molí d’en Sala, d’en Sallent, del Soler, d’en Patrones i d’en Rodó. Tots  
ells són fariners i consten de dos pisos, excepte el d’en Patrones que només té un 
pis i està deshabitat. 

Els molins de Collsacabra.indd   14 21/12/17   17:03



15Molins del Collsacabra. Història i inventari

Un sistema moliner

El treball de camp per realitzar aquest llibre es va dur a terme, fonamen-
talment, entre l’estiu de 2015 i la primavera de 2016, que es va caracteritzar 
per ser un període marcadament sec i càlid. És possible que això hagi pogut 
condicionar fins a cert punt la nostra mirada sobre la molineria del Collsa-
cabra, en el sentit de no ser capaços d’explicar-nos com podia ser que hi 
hagués tants molins en unes rieres i torrents amb un règim hidrològic tan 
conjuntural i amb estiatges tan marcats. 

En aquest sentit, el primer que cal dir és que —com sabem amb certesa— 
el clima no ha funcionat sempre de la mateixa manera i que a Catalunya, 
durant les primeres dècades del segle xvii, hi va haver diversos períodes de 
pluja excessiva.11 Segons Mariano Barriendos, el període 1580-1620 corres-
pon a un moment de grans inundacions, nevades, temporals de mar i pluges 
persistents (Barriendos, 1999 i 2005), però sense la presència de sequeres, 
les quals no apareixeran fins a 1620-1640 (Barriendos, 2005, p. 20). 

En canvi, als segles xvii i xviii és ben evident que els molins es varen 
queixar de manca d’aigua. L’any 1608, Joan Balmas, de mas Balmes de Ta-
vertet, deia que tenia un molí amb el seu casal a la riera de Balà, que estava 
preparat per moldre però que no ho podia fer per falta d’aigua, raó per la 
qual no pagava cap cens.12 

Igualment, l’any 1735 es deia que el molí de Novelles (Tavertet), «mól 
un mes en tot lo any, y se li considera trau de molturas lo any una quartera 
de blat, y una quartera de mestall ó sègol».13 Una cosa semblant passava al 
molí Bernat, que es presentava com: 

Un molí fariné dit Molí Barnat propi de Joseph Noguer y situat á la 
Parròquia de Sant Cristòfol de Tavertet, lo qual mól a bassadas, y sols 

11. Especialment 1612, 1617, 1620-1621, 1625-1626, 1628 (Roma i Casa-
novas, 2011).

12. «Cum no defficiat ibi alio misi aqua cum qua possit molere». ABEV, ACF, 
1965, fol. 69v.

13. «Copia autorizada de la Recanación catastral de todas las tierras, casas, 
personales, ganados, y demas ramos del Lugar y Término de Tabartet de la subde-
legación de Vich, formada en el año de 1735», AMTav, 2.4.2.2 Libro de recanación 
cadastral del lugar y término de Tabartet, 1842. 
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16 Francesc Roma i Casanovas

mól, per la falta de aygua, un mes, lo any y se considera treu de molturas lo 
any; una quartera y sis cortans de blat, y una quartera de mestall ó sègol.14

És cert que no podem oblidar que el motiu pel qual es va redactar aques-
ta documentació era per gestionar l’impost anomenat cadastre, fet que faria 
que alguns moliners amaguessin part de la seva producció per no haver de 
pagar tant al fisc. Però, de tota manera, si els molins de Novelles o Bernat, 
situats a la conca de la riera del Gorgàs, vivien aquesta situació de precari-
etat derivada de la manca d’aigua, els altres encara podien passar-ho pitjor. 
En aquest sentit, el molí de la Coromina, situat a l’entrada del poble de Ta-
vertet i segurament construït a inicis del segle xviii, segons indica la llinda 
que encara s’hi conserva, s’alimentava de l’aigua de la bassa que provenia de 
la font del Puig, fet que feia obligatòria la pràctica d’una molta a bassades 
i que assegurava períodes d’aturades constants, fins i tot en les estacions  
més humides. I això per no parlar del suposat molí del Sunyer de Baix 
(Serra i Clota, 1990, p. 54), que en tot cas hauria funcionat recollint 
l’aigua en una «sèrie de replans escalonats conservats actualment, que fan 
pensar en les distintes basses per recollir l’aigua que es necessita per fer-lo 
funcionar» (Serra i Clota, 1990, p. 194). 

Sembla una evidència dir que els molins situats al costat del riu Ter tin-
drien certs avantatges competitius en comparació amb els de les zones altes 
del Collsacabra pel fet de respondre a un règim hidrològic diferent, tot i 
que això no vol dir que aquests no tinguessin problemes de manca d’aigua, 
segurament derivats de la competència d’uns establiments amb els altres. 
En aquest sentit, pensem que el conjunt format pels molins del riu Ter i 
els dels altiplans del Collsacabra podien formar un sistema o conjunt que 
funcionaria d’una manera semblant a la que proposa Fernando Arroyo per 
a la Castella del segle xvi. 

Arroyo distingeix entre els grans molins situats a prop dels rius més 
abundosos i de cabal més constant i uns altres establiments més petits, 
situats en espais més perifèrics, molins petits i lleugers, gairebé provisionals 
—ens diu— que, a diferència dels grans molins, eren molts i estaven pro-
pers els uns als altres i situats a prop de les zones de producció. D’aquesta 
manera, s’estalviaven els costos de transport que hauria suposat centralitzar 
la molta exclusivament en els grans molins. Aquests, tot i tenir aigua durant 
tot l’any, tenien la mínima aportació hídrica a l’estiu, moment en què, a més 

14. «Copia autorizada de la Recanación catastral […] formada en el año de 
1735», AMTav, 2.4.2.2, Libro de recanación cadastral del lugar y término de Tabartet, 
1842. 
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de moldre el blat de les rodalies, també rebien els excedents dels punts més 
allunyats que a l’estiu no es podien moldre per manca d’aigua (Arroyo 
Ilera, 1998, p. 142-144). Creiem que aquest model es podria aplicar sense 
massa matisacions al Collsacabra. 

En aquest sentit, l’any 1613 s’arrendava un molí conegut com a molí 
d’en Jaume Vila, que es trobava al riu Ter, al lloc dit la Llosa d’en Camp 
del mas Perallonga de Sau, i acordaven que el moliner hauria de moldre de 
franc i sense cobrar moltures a Pere Joan Parareda, pagès del mas Parereda 
de Tavertet.15 

Igualment, l’any 1807, en un inventari del mas Perer de Tavertet es diu 
que tenen quatre sacs de blat de set vuitans cadascun (gairebé 500 litres 
de cereal) que es troben als molins d’en Sala i d’en Castellet, a la riera de 
Sallent o de Rupit, per a la manutenció de la casa.16 Podria ser que aquesta 

15. ABEV, ACF, 2155, fol. 232.
16. ABEV, notaria de Rupit, núm. 1129, fol. 89.

Ancoratges de diferents rescloses al molí d’Arquerons.
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distribució hagués estat causada per la manca d’aigua per atendre la molta 
de tots aquests cereals en un sol molí. 

Per parlar de totes aquestes infraestructures els documents més antics 
fan servir diferents conceptes, entre els quals remarquem la paraula mulnera 
o mulnerera, que podria ser que no fos el mateix que un molí (molendinum). 

Així, un document del 21 de febrer de 1323 que es conserva a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, recull l’establiment d’una 
mulnerera situada sota les possessions del mas de Beia, a Berenguer de Beia 
i la seva muller Elisenda. Aquesta mulnerera era emplaçada al riu de la 
Gorga, en un lloc que en aquell moment ja rebia el nom d’Az Mulnar. El 
document estableix també la potestat d’edificar-hi un molí pagant-ne un 
cens mentre el molí no estigui destruït. D’aquesta manera, resulta clar que 
el que s’estava establint era una mulnera en la qual es podria construir, si es 
volia, un molí, distinció que incideix en el que dèiem una mica més amunt: 
que una mulnera no devia ser el mateix que un molí. De tota manera, no ens 
sentim capaços de dir massa més en aquest sentit a part d’apuntar aquesta 
diferenciació. Diguem, a més a més, que per les referències geogràfiques del 
document i per la localització que Quirze Parés atorga al mas Beia, podria 
ser que aquesta fos la primera referència al molí de la Nitonera, tot i que no 
ho podem afirmar de manera rotunda. 

La veritat és que la documentació de l’alta edat mitjana parla sovint 
de les mulneres, però ho fa de manera —si més no per a nosaltres— força 
confusa, raó per la qual creiem que aquest aspecte es mereixeria un estudi 
més aprofundit que no som capaços de dur a terme.17 Sabem, això sí, que 
el concepte mulnera feia referència al dret d’ús de les aigües superficials. De 
fet, en el català occidental antic un mulnar era una certa quantitat d’aigua, 
possiblement la que calia per fer funcionar un molí. Així es comprova quan 
l’any 1313 —lo mal any primer— a València hi hagué una important secada 
i es va ordenar repartir mulnars en algunes séquies (Colón, 2011, p. 230). 
En aquest sentit, també el diccionari Alcover-Moll defineix la mulnera com 

17. Podria ser que, tal com diuen Litle i Rosenwein (2003, p. 212), entre molins 
i mulneres hi hagués una diferenciació cronològica i també constructiva: els antics 
molins o molendinos construïts per les comunitats de colons va arribar un moment 
que amenaçaven ruïna, a més que eren «edificaciones caducas que ya no satisfacían 
adecuadamente las necesidades de la comunidad y apenas podían competir con 
los mulnares que empezaban a construir los señores». Establerta la distinció, entre 
1040 i 1075, segons aquests autors, els molins alodials, sotmesos a les mateixes 
càrregues que els mulnars senyorials, però de tecnologia inferior, ja no varen poder 
competir amb ells. Això va obrir el pas a un monopoli de dret per part dels senyors.
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una mesura d’aigua per fer moure un molí, de la qual derivaria el mot amul-
nar o mulnar, amb el mateix significat. El diccionari recull un text de l’any 
1488 en què es diu que una amulnar de aygua són cinc teules, una altra 
unitat per mesurar l’aigua (Alcover, 2002). 

Les aigües durant l’antic règim

Fem ara un canvi de matèria per parlar d’un altre tema d’interès pel que 
fa a la propietat d’aquests molins i situem-nos, encara que sigui fora del 
nostre marc d’estudi, a l’any 975, al Lluçanès, just en el moment en què 
es venia un «molino i die et i nocte» (Ordeig i Mata, 1999, document 
1182bis), és a dir, el dret de fer servir un molí un dia i una nit cada setmana. 
En un sentit semblant, el 1233 es dotava un matrimoni entre altres coses 
amb «i diem cum sua nocte» en un molí de santa Eulàlia de Riuprimer, 
és a dir, amb el dret de fer servir el molí en el període comprès entre dues 
sortides de sol consecutives (Ginebra i Molins, 1998, document 2307). 
Diguem que, pel que en sabem hores d’ara, els usos compartits dels molins 
varen ser molt habituals, com a mínim fins al desplegament del mode de 
producció feudal. 

Aquesta situació s’explica perquè durant l’etapa carolíngia l’aigua havia 
estat considerada un bé comunal (com els boscos, els erms i les pastures), de 
manera que en podien gaudir lliurement els habitants de les viles (Vilagi-
nés, 2001, p. 64-65), tal com establia l’usatge Strate et vie publique, segons 
el qual els camins, les vies públiques, les aigües corrents, les fonts vives, els 
prats, les pastures, les selves, les garrigues i les roques eren un bé públic i per 
tant s’establia que «sien tots temps a empriu del seu poble senes tot contrast 
e senes tot contrari» (Gudiol, 1908, p. 294; Vilaginés, 2001, p. 91).

El que va passar amb l’arribada del sistema feudal va ser que aquests 
tipus d’aprofitaments col·lectius es varen fer estranys mentre els senyors 
s’anaven apropiant les aigües i el dret a la seva utilització. Aquest és un pro-
cés ben conegut en la nostra historiografia: durant el segle x, abans que no 
s’implantés plenament el sistema feudal, molts particulars tenien molins en 
propietat (sovint compartida), però a partir del segle xi, cada vegada més, la 
seva propietat va passar a mans dels nobles i dels monestirs, mentre els qui 
eren els seus antics propietaris es varen veure convertits, en molt poc temps, 
en arrendataris dels molins (Pladevall i Font i Llavina i Verdaguer, 
1997). I la resta de la població sovint va ser obligada a haver d’anar a moldre 
a determinats molins. 

El procés de canvi de sistema jurídic amb l’arribada del feudalisme va 
ser molt clar, com es recull en un text publicat l’any 1834 i presentat per 
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42 procuradors del regne al rei en demanda que els habitants de la Coro-
na d’Aragó poguessin construir molins i forns i fer servir les aigües sense  
haver d’aconseguir l’establiment del patrimoni reial: 

Nadie desconoce que la regalía de aguas que gozaban los antiguos 
señores en el territorio de sus respectivos señoríos, proviene de las con-
cesiones feudales que los señores Reyes les hicieron; y sabido es que 
antes que se establecieran los feudos, todos los habitantes de un pueblo 
podían utilizarse de las que corrían por su término, y tenían libertad de 
construir molinos; pero por un efecto del sistema feudal los señores se 
apoderaron de los elementos, y se atribuyeron la facultad de vender su 
uso á los demás. Ellos establecieron el principio de que el territorio les 
pertenecía, cuando á veces solo tenían la jurisdicción: que sus habitan-
tes no tenían derecho á más que á lo que poseían en virtud de títulos 
particulares, ó lo que hubiesen disfrutado por el tiempo señalado por las 
leyes para prescribir. Los ríos, decían, no son objeto del comercio, y no 
pueden adquirirse ni por título ni por posesión, como las tierras, prados, 
etc.: de consiguiente solo pertenecen al señor.

De esta consecuencia sacaron luego otra, á saber, que eran los únicos 
que podían construir molinos, pues solo tiene derecho á usar la cosa el 
que es dueño de ella; y con semejantes razones, que se erigieron en prin-
cipios, se establecieron las privativas y privilegios esclusivos de molinos, 
y se precisó al que quería tenerle propio, á tener que pedir estableci-
miento al señor, debiendo reconocerle á lo menos el dominio direc-
to de las aguas, si las tierras sobre que quería edificarle eran alodiales. 
(Anònim, 1834, p. 41)

Fixem-nos que aquest document es va redactar a finals del primer terç 
del segle xix, però que feia referència a fets que s’havien produït abans de 
l’any 1000, de manera que el sistema de doble propietat d’alguns mitjans 
de producció que comentarem tot seguit va durar més de deu segles. Fi-
xem-nos, també, que la petició s’adreçava a la Corona, perquè, amb el pas 
del temps i com a senyor feudal que era, el monarca també havia exercit els 
seus drets senyorials i, a l’edat moderna, els intentava ampliar progressiva-
ment en detriment dels altres senyors feudals. Això va donar lloc a una sèrie 
de conflictes entre ambdues parts per saber a qui corresponia el domini di-
recte de les aigües, i un d’aquests conflictes tindrà com a escenari justament 
els dominis de Cabrera i en Bas. 

Tal com diu Ramon Planes (2008, p. 240), els juristes catalans dels se-
gles xvi i xvii tenien clara la distinció entre aigües públiques i privades, 
que es diferenciaven en funció de si eren navegables o no. Les aigües que 
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