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Resum:  

El procés d’industrialització del tram osonenc del riu Ter al segle XIX ve marcat per la radicació 
de les primeres fàbriques en sentit modern al costat d’aquest curs hídric. En fer això, les noves 
explotacions industrials varen entrar en competència amb antics usos del mateix recurs, alguns 
dels quals es regien per drets consuetudinaris. Més enllà del conflicte d’usos, alguns dels casos 
estudiats mostren els diferents interessos d’empresaris, treballadors industrials i classes 
populars urbanes i la seva articulació conflictiva. 
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Els estudis tradicionals sobre la industrialització a casa nostra varen menystenir la importància 
de la indústria moguda per la força de l’aigua. Tot sembla indicar que implícitament es 
considerava que només hi havia una via d’industrialització i que aquesta era impulsada pel 
carbó. El redescobriment de les colònies industrials i l’aprofundiment en l’estudi de la 
industrialització a les zones de muntanya han aportat un coneixement més exacte d’aquest 
procés, fins al punt que avui dia sabem que la indústria basada en l’aprofitament hidràulic va 
suposar una important competència per als establiments del Pla i que això va tenir 
repercussions fins i tot en la vida empresarial i sindical de moltes ciutats (Enrech, 2003).  

En aquest escrit volem fer un repàs d’alguns conflictes que varen tenir lloc a la conca mitjana 
del Ter, fonamentalment a les ciutats de Manlleu, Roda de Ter i Torelló, tot i que també es farà 
referència a la capital comarcal i a altres poblacions osonenques menys industrialitzades en 
aquell moment. El nostre interès no són els conflictes per la propietat o la utilització dels 
establiments o cursos d’aigua, sinó aquells conflictes que puguin aportar informació per 
entendre com es va passar d’una conflictivitat pròpia de l’antic règim a una conflictivitat 
contemporània. Ens interessaran conflictes com el que va tenir lloc a Manlleu en què l’ús 
industrial dels recursos va deixar sense funcionament un molí de cereals que assortia la 
població local, especialment la més necessitada. O aquell altre cas en què els treballadors de 
Roda de Ter es queixaren perquè el malbaratament de l’aigua per part del molí Dalmasi els 
condemnava a l’atur i, per tant, a la misèria.  
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Per contextualitzar aquests fets, farem en primer lloc un breu repàs al sorgiment del que 
podríem anomenar districte industrial del Ter Mitjà. Tot seguit plantejarem els trets més 
significatius del pas d’un model de conflictivitat basat en els proveïments a un altre basat en 
els salaris per passar després a analitzar algunes dades de climatologia històrica que 
permetran entendre el pes que l’aigua tenia en l’estructura productiva d’aquest districte. 
Caldrà també fer un repàs al funcionament de les relacions sociolaborals a peu de fàbrica, per 
entendre les respostes a la manca de treball i la diferent actuació quan aquesta provenia de 
causes naturals o de causes sociolaborals. Finalment s’estudiaran els tipus de conflicte més 
presents en el nostre marc d’estudi.  

 

La industrialització a Osona 

La comarca que estem estudiant presenta, a l’inici del segle XIX, algunes mostres d’indústria ja 
força moderna. Fins i tot la concentració d’obrers que es desplaçaven dels nuclis rurals o 
d’altres ciutats i pobles cap als nous nuclis industrials havia començat a ser vista com un 
possible element problemàtic abans de la Guerra del Francès, quan el governador militar de 
Vic, Antonio de Arce y Calderon de la Barca, feia pregonar (25 de setembre de 1807) un ban en 
què s’obligava a donar part a les autoritats de les persones que residissin en les cases de la 
ciutat, inclosos els operaris de les fàbriques i tallers.1

La Guerra del Francès i la inestabilitat social i política consegüent (trienni constitucional, 
guerres carlines) varen aturar aquest progrés industrial. No serà fins als anys quaranta que es 
podrà parlar d’un procés d’industrialització modern, aquest cop ja definitiu. Mentrestant, com 
ha estudiat Albareda (1989), Vic i Taradell s’han desindustrialitzat, Manlleu ha entrat de ple en 
el corrent industrial i s’ha convertit en el centre econòmic de la comarca pel que fa a aquest 
sector, Roda ha iniciat un procés irreversible de creixement, mentre Centelles, la vall del Ges i 
Sant Hipòlit de Voltregà també s’enganxen al carro de la industrialització tot i que amb una 
mica de retard. A nivell sectorial, la senyera de la revolució industrial serà feta de cotó i no de 
llana ni lli; i segurament no només perquè el seu treball fos més net, tal com pretenia 
Campomanes (1774), sinó perquè el treball cotoner permetia escapar del marc gremial. 
Manlleu i Sant Vicenç de Torelló varen ser les primeres localitats de la plana dedicades a 
aquest ram (Albareda, 1989: 51). 

 Els esdeveniments polítics i militars 
posteriors varen frenar l’arrencada industrial i varen suposar canvis importants en el paisatge 
industrial de la comarca (Albareda, 1989) fins al final de la primera guerra carlina.  

A partir dels anys quaranta l’evolució industrial de la comarca produeix un canvi de centralitat, 
de manera que les poblacions assentades a les ribes del Ter es converteixen en el centre 
industrial comarcal, un centre que funciona d’acord amb el model que Carles Enrech (2003) 
anomena d’indústria de muntanya. La construcció mancomunada del canal de Manlleu (1841-
1848) simbolitza l’inici d’aquest gir industrial. En aquells anys, el comandant de la Comissaria 
de Seguretat Pública del Partit de Vic, Jaume Oliver, escriu:  

                                                           
1 ABEV, aspectes politics, festes. 1698-1811.  



3 

 

 

“Las muchas fabricas que se han construido y van construiendose (sic) en la orilla del 
rio Ter, si bien es verdad que reparten beneficios inmensos á los pueblos cercanos á 
dicho rio como son S. Felio de Torelló, Manlleu y Roda, estos no tienen comparación 
con los que derramaría este rio si por medio de un canal ó [a]cequia pudiera lograrse 
que regara este fértil y grande llano lo que parece posible podría efectuarse sin 
perjudicar las fabricas ya construidas en dicha orilla, sino que al contrario daría mayor 
ensanche y lugar á nuevas fabricaciones en el terreno que nuevamente (?) pasaría.”2

 

 

Oliver s’adona que la ciutat de Vic no creix perquè el comerç està estancat a causa de la manca 
d’aigua disponible per a la indústria del cotó, fet que estava obligant els fabricants que s’hi 
volien dedicar a anar a Manlleu i Roda. De fet, ja a finals del segle XVIII Antoni Millet parlava de 
l’interès del consistori vigatà per aconduir fins a la ciutat les aigües del riu Ter, fet que 
enriquiria la ciutat al facilitar-se “(...) la construcción de fábricas con cuya presencia aumenta 
sin duda la población, las riquezas y el comercio” (López, 1992: 67). Sobre aquest punt, Eduard 
Junyent explica els intents, ja al segle XVIII, de construir un canal que dugués aigua a la ciutat 
de Vic. Com que no es va poder fer realitat, al 1816 es varen fer noves gestions per aconseguir-
ho, però aquest cop varen topar amb els interessos dels moliners. Un altre intent va ser als 
anys quaranta, fins que al 1843 es va posar l’obra sota la protecció de la infanta Maria Luisa 
Fernanda. Fins i tot una companyia francesa en va estudiar les possibilitats d’execució, però, 
amb tot, l’elevat cost va frenar el projecte (Junyent, 1980: 319). Els anhels vigatans no es varen 
acabar aquí, perquè l’any 1865 es preveia dur l’aigua de Monellots a la ciutat de Vic, 
preferentment per a usos domèstics, tot i que alguns actors la volien aprofitar també per a 
finalitats industrials.3 Aquest projecte pretenia captar una part del cabal del Ter per dur-lo a la 
Ciutat Comtal i tot i que es preveia que la captació fos a Sant Quirze de Besora, l’ajuntament 
de Manlleu s’hi va oposar rotundament, i els “propietarios de edificios industriales, y los 
dueños de maquinaria y arrendatarios de estos mismos edificios” també.4

El relatiu fracàs vigatà va donar ales a la industrialització de les ciutats properes al riu, amb 
Manlleu al capdavant. Els capitals vigatans, catalans i en alguns casos estrangers s’invertiran al 
costat del Ter i amb aquesta instal·lació començaran els conflictes que volem estudiar, uns 
conflictes en què es barreja el model propi de l’antic règim amb un de clarament 
contemporani.  

  

                                                           
2 AMV, 15.51 Canal del Ter s. XIX. Document signat per Jaume Oliver, 9 de maig de 1844.  
3 “Dejando á un lado la comodidad, el recreo y la positiva utilidad que resulta de tener agua á mano en el 
interior de las casas, ¡cuántos establecimientos industriales y fabriles no pueden ser planteados en una 
localidad que carezca de tan necesario elemento! Nadie nos negará que si antes de ahora se hubiese 
podido realizar la conducción de las aguas que nos ocupan á esta ciudad, poseeríamos un buen número 
de estos establecimientos que han ido á sembrar la prosperidad, la animación y la vida á otros lugares 
más beneficiados.” Eco de la Montaña, 184 (1 de gener de 1865), p. 1.  
4 Memoria sobre el abastecimiento de Barcelona su ensanche y pueblos circunvecinos con aguas del rio 
Ter [1865]. AMM. 
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Del conflicte d’antic règim al conflicte contemporani 

Durant l’antic règim el poder municipal l’exercia una minoria que es triava per cooptació fins 
que amb l’aparició dels diputats i del síndic personer al 1766 es va donar entrada a un sistema 
d’elecció amb participació veïnal, que tot i no formar part del govern municipal, estava pensat 
per a controlar-lo i intervenir en la gestió dels proveïments. Fins llavors, “l’expressió de les 
voluntats veïnals estava mancada de vies institucionals i s’havia de manifestar al carrer –l’espai 
públic igualitari- amb l’acció directa” (Renom, 2002: 191). En aquest context, la gestió dels 
proveïments i dels seus preus era una de les qüestions més importants, que no perdria el seu 
lloc en la conflictivitat urbana ni amb l’aparició de la preocupació pel tema dels salaris, ja en 
l’època industrial. De fet, el cas de la conca mitjana del Ter demostra que es podia donar 
alhora una conflictivitat dels dos tipus, de manera que els conflictes industrials a vegades es 
varen solapar amb els conflictes pels preus dels abastaments bàsics.  

Segons Mercè Renom (2009: 123), la subsistència de les persones era la principal exigència 
social que es reclamava als governats de l’antic règim, que tenien l’obligació de garantir-la. Les 
maneres de fer-ho es podien classificar en clams, avalots i motins, formes que van de la 
protesta oral fins als atacs a coses o cases, tot i que rarament persones.  

Aquest procés es dóna en paral·lel a una progressiva diferenciació de gènere en què el 
protagonisme entre homes i dones es veu alterat. Si en les revoltes d’antic règim centrades en 
la provisió del mercat el protagonisme era compartit (tot i presentar pràctiques diferenciades), 
amb la industrialització el paper de les dones retrocedí en la nova lluita pels salaris a les 
fàbriques (Renom, 2008: 55-56). El fet que a la nostra zona d’estudi es mantinguessin encara 
protestes del tipus que anomenem d’antic règim –centrades en la qüestió dels preus- i la 
presència de força dones filadores que actuaven com a subcontractistes internes a les noves 
fàbriques varen permetre certa actuació femenina en la conflictivitat que es va produir durant 
la segona meitat del segle XIX.  

El pas d’un model de conflicte centrat en els preus a un altre basat en els salaris no va ser un 
canvi sobtat, com ho demostra la manifestació de teixidors vigatans que va tenir lloc l’agost de 
1851. En aquell moment va aparèixer al carrer de la Riera de Vic un escrit signat per uns 
teixidors en què es deia que estaven en perill els caps dels forners per haver apujat el preu del 
pa. Finalment el cas es va sobreseure per no poder-se esbrinar qui n’havien estat els autors,5

                                                           
5 “Aviso. El presente sirva para avisar al Gobierno que tome sus medidas para que los Panaderos no 
suben el pan (no se está en esta necesidad) pues del contrario, no respondo de sus cabezas. Unos 
tejedores.” ABEV, Vegueria de Vic, processos criminals.  

 
fet que ens impedeix tota mena d’especulació sobre l’origen social i el gènere de les persones 
que hi havien estat implicades. La revolta lligada a l’increment del preu del pa o dels cereals 
respon a un motí força típic del final de l’antic règim que no sembla estar vinculat amb les 
estratègies obreres, però en tot cas era una de les formes de protesta que tenien a mà aquells 
teixidors, especialment en un moment de forta repressió contra les actuacions obreristes. La 
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coincidència cronològica durant el segle XIX entre revoltes causades pels preus de les 
provisions i revoltes lligades als ingressos salarials és ben coneguda.  

 

Les noves condicions meteorològiques  

Va ser l’aigua el que va permetre que durant aquell període històric Manlleu es desenvolupés  
proporcionalment molt més que la ciutat de Vic i, arran d’això, com ja s’ha dit, el centre de la 
comarca es va traslladar al costat del riu Ter. A partir del moment en què es va començar a 
industrialitzar el tram que s’està estudiant, l’aigua es va convertir en un bé escàs i preuat en un 
país com Catalunya on el carbó era de mala qualitat i la seva importació resultava molt cara 
(Carreras, 1983). A més a més, en la premsa vigatana no varen faltar els escrits en què 
s’afirmava que la ciutat no tenia aigua suficient ni per fer anar les noves màquines de vapor.  

A nivell de tot el país, Mariano Barriendos (1999) estableix que el període final de la 
miniglaciació moderna, anomenat oscil·lació final, (1820-1860) presenta un increment 
considerable d’inundacions o grans nevades, especialment la dècada 1838-1848 quan es 
registren valors pluviomètrics excepcionals. En canvi, el període 1880-1910 va ser un moment 
en que “Se percibe en estos años un incremento de las sequías, lógico después de la Oscilación 
Final. Una sequía muy prolongada aproximadamente entre los años 1870 y 1890, registrada 
incluso instrumentalmente, provoca serios problemas en la agricultura catalana y un periodo 
socialmente delicado”. Tant la sequera com l’excés de precipitacions havien de posar en perill 
la producció en el nostre districte industrial.  

Per fer-nos una idea de la incidència d’aquests tipus d’aleatorietats sobre el món industrial i 
obrer, diguem que a la ciutat de Vic trobem tretze episodis de sequera documentats per la 
presència d’una rogativa pro pluvia sol·licitada per la confraria de Sant Isidre, que acollia els 
llauradors; són els anys 1868, 1877-1878, 1893-1894, 1896-1897, 1898-1899, 1901, 1904, 
1906, 1912.6

Tant l’excés com la manca d’aigua varen suposar problemes en la regularitat de la producció 
industrial, aturades no programades dels processos productius i algun conat de protesta 
obrera individual. De tota manera, l’estructura moral del treball que es desenvolupava en el 
districte que s’està estudiant va apaivagar els efectes de les aleatorietats meteorològiques. 
S’entén així que davant la sequera de 1861 alguns fabricants alteressin les hores de treball del 
dia i la nit per poder aprofitar per torns un recurs escàs. En aquest context, el problema era si 
els molins dedicats a usos no industrials impedien l’arribada de l’aigua a les quadres o si uns 
establiments fabrils entraven en competència amb els altres. De tota manera, i sense voler 
semblar deterministes, és possible pensar que l’estructura sociolaboral de les noves indústries 
s’hagués adaptat, entre altres variables, a aquesta aleatorietat meteorològica.  

 Altres fonts documentals ens informen que també se n’havien fet els anys 1855, 
1856, 1866-1869, 1970, 1871, 1873, 1888, 1899. D’altra banda, les dades del fons Ricart, 
assenyalen interrupcions de la producció lligades a diferents episodis meteorològics gairebé 
cada any a partir de mitjan segle i fins arribar a la gran sequera de 1877-1878.  

                                                           
6 AMV, 15.32 Rogatives per la pluja. 1868-1906. 
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La importància de les precipitacions va a ser tan gran que a partir de 1900 va deixar petjada en 
la legislació i en les reglamentacions fabrils de la zona estudiada. El reglament de la fàbrica 
torellonenca de Castell, Callís i Verdaguer, de 1912, conté un article que fa avinent que la 
pèrdua de treball per manca d’aigua, avaries o festes s’havia de recuperar d’acord amb la llei 
del 13 de maig de 1900.7 El reglament de la filatura d’Antoni Mercadal de 1913 també establia 
que “Cuando por motivos de sequía ó riadas ó averias en la maquinaria se suspendiera el 
trabajo por algunas horas, se continuarà el trabajo el sábado hasta haber completado el 
tiempo perdido.”8 Malauradament no podem datar el reglament de la foneria i tallers de la 
societat José Bracons i C. S. en C. que es conserva a l’AMR, on es diu que els obrers no podran 
reclamar cap indemnització per diferents motius, entre els quals la pluja o la manca de força 
motriu. Curiosament, s’hi estableix que si algú treballa fora del taller i es posa a ploure, la 
societat li haurà de proporcionar una ocupació dins del taller durant tota la jornada suspesa o 
pagar-la-hi.9

A diferència del que passava davant les crescudes del riu, els episodis de sequera generaven 
també repercussions en l’estructura empresarial, perquè alguns establiments s’havien 
planificat comptant amb una presència constant i abundant d’aigua. Quan això no passava, 
començaven les desavinences. Així, l’11 de novembre de 1844, Albert Sala demanda Ramon 
Pujol dient que té llogada la força de l’aigua per a 15 màquines, potència que no sempre li 
proporcionen. La resposta va ser que la força llogada “consiste cuando baja agua por la 
acequia y no cuando falta esta”.

  

10 Com es veu en aquest cas, la natura podia estar a la base de 
conflictes socials, cosa que tot sovint hem oblidat. Dos anys més tard (1846), Joan Blanch, un 
empresari que ha traslladat la seva fàbrica de Mataró a Manlleu, és portat a conciliació perquè 
no paga el lloguer de la fàbrica. En la seva defensa, l’acusat diu que no pagarà els dies en què 
els motors han estat parats.11 El mateix empresari, al 1848, torna a ser demandat perquè no ha 
pagat un motor que havia comprat: de nou la manca d’aigua serà posada com a excusa per no 
complir amb aquest pagament, perquè “(...) le compró [el motor] bajo el concepto que en la 
fabrica habia fuerza para hir dos maquinas de cardar, y como no à habido fuerza para lo que le 
habia prometido pide que le sean abonados los daños ocasionados por la falta de la fuerza que 
le habia prometido.”12

 

 

Les noves condicions socials 

Tant Genís Barnosell (1999: 159) com Carles Enrech (2005) remarquen que els obrers tenien un 
model propi de quines havien de ser les condicions de treball i les relacions amb els amos o 
                                                           
7 Reglament interior de la fàbrica de Castell, Callís i Verdaguer de Torelló, [1912]. AMT, fons municipal, 
989. 
8 Reglamento para el regimen interior de la fábrica de hilados de algodon de Antonio Mercadal en Sn. 
Feliu de Torelló, 1 de juny de 1913. AMT, fons municipal, 989. 
9 AMR, Censos d’obrers, 644/402. 
10 AMM, Actas de 1840-56. 
11 AMM, Actas de 1840-56. 
12 AMM, Actas de 1840-56. 
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majordoms. Aquesta tradició consuetudinària se sustentava en quatre principis o valors 
fonamentals: el repartiment del treball, la idea que a igual treball corresponia un salari igual, el 
respecte a l’antiguitat en el lloc de treball i la propietat usufructuària dels mitjans de producció 
(Enrech, 2005: 73 i seg.; 2003b). 

El repartiment del treball va ser vigent fins a finals del XIX i suposava que es treballava alguns 
dies a la setmana o setmanes alternes en comptes d’acomiadar una part de l’empresa i 
treballar amb una plantilla més reduïda tota la setmana. En aquest sentit, quan la manca 
d’aigua va fer que al gener de 1859 s’hagués de reduir la mà d’obra a la fàbrica dels Ricart 
(Roda de Ter), les filadores es posaren d’acord per anar-hi dues de dia i dues de nit “(...) y axis 
anarsu partin hasta que ya y agues mes aygua.” 13 A la fàbrica dels Ricart de Roda, a causa de 
la poca aigua que passa pel riu, al novembre de 1854 decideixen treballar només tres dies a la 
setmana, distribució que es va pactar amb els líders obrers.14

Aquest repartiment del treball es relacionava amb l’oposició a la mecanització que deixava 
alguns braços sense feina i amb el fet que els fabricants estaven moralment obligats a formar 
nous oficials a través de l’aprenentatge i a cobrir les vacants del seu establiment amb els 
obrers que els enviessin les societats obreres mentre aquestes tinguessin socis aturats. El 
repartiment del treball suposava que calia respectar el torn i, per tant, no era ben vist ocupar 
el lloc d’un treballador o treballadora que abandonés la feina. El respecte del torn de treball és 
tan important que en les Tres Classes de Vapor (fundada al 1869) un dels seus objectius a nivell 
local era “facilitar por riguroso turno la entrada de nuevos obreros y aprendices en sus talleres” 
(Smith, 2003: 86).  

 

Segurament aquesta concepció es recolza en la presència de relacions familiars o veïnals d’una 
certa importància dins de les empreses. Així, als anys cinquanta, a la fàbrica de Josep Vilar i 
Roca de Vic, la família Oferil hi era representada per Marià (teixidor, 41 anys), Domingo 
(ajudant de 27), Llucià, Josep, Ramon, Raimunda (teixidors de 32, 11, 29 i 19 anys 
respectivament), i per Catalina i Dolors (canilleres de 15 i 8 anys).15

El respecte pel torn i l’antiguitat permetien que els treballadors i treballadores més vells també 
treballessin i no fossin substituïts pels joves. Aquestes persones entraven en el repartiment de 
feines encara que faltés el treball i per aquest motiu s’hagués d’aturar la producció algun dia. 

 Aquesta coincidència de 
cognoms, que no podem assegurar que tinguessin relacions familiars, es deixa veure en 
algunes fàbriques on no hi ha cap mena de dubte. Carles Enrech (2003: 106) també constata 
que a la filatura d’Almeda, Alemany i Cia de Manlleu el 45% dels obrers que hi treballaven al 
1886 ho feien amb algun parent, xifra que podria arribar a ser fins i tot més alta. És ben 
possible que això tingués algun tipus de relació amb el paper de subcontractista intern que 
Albert Garcia Balañà (2003) descriu en les fàbriques de bona part de la Catalunya Vella, una 
estructura que s’ha comprovat que també existia en el nostre marc d’estudi i que encara era 
present als primers anys del segle XX (Roma, inèdit).  

                                                           
13 ABEV, fons Ricart, correspondència, 77/1. 
14 ABEV, fons Ricart, correspondència, 71/3. Carta de Miquel Ricart al seu pare, Vic, 12 de novembre de 
1854. 
15 AMV, 12.23 Indústries i fàbriques. 
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D’aquí també la negativa a ocupar el lloc de treball dels vaguistes, perquè l’usdefruit del lloc de 
treball es considerava un costum i gairebé un dret.  

D’altra banda, l’estudi de la microsociologia industrial deixa veure com l’empresariat osonenc 
va intentar controlar la mà d’obra que contractava intentant que respongués a les seves 
expectatives. Per aconseguir-ho, les xarxes familiars i de relació tenien un pes molt important. 
El cas de la família Ricart mostra com existien unes xarxes que reclutaven treballadors 
procedents de les comarques properes, de clústers industrials com Olot o Sallent.  

 

Esquirols i sindicats 

Això obria la porta als conflictes dels anomenats esquirols, obrers que acceptaven ocupar les 
feines quan aquelles persones a qui tocava el torn les havien abandonades en defensa del que 
consideraven just. Vist des d’aquest punt de vista, el paper dels esquirols mereixeria una 
reformulació força profunda. Si l’esquirol o esquirola acceptava treballar en condicions pitjors 
que els obrers que es declaraven en vaga, no era perquè el seu comportament fos irracional; 
més aviat al contrari: l’esquirolatge era una de les poques vies que li quedaven per accedir a un 
treball del que, d’entrada, n’estava exclòs o exclosa per la defensa corporativa dels seus 
“iguals”.  

També caldria posar sobre la taula com el funcionament sindical de mitjan segle intentava 
assegurar el treball en bones condicions per als afiliats a les primeres associacions de teixidors. 
Així, la protecció econòmica era més significativa quan l’obrer acceptava marxar de la ciutat 
mentre esperava ser acollit per una altra associació que li buscaria feina en una altra ciutat: 
aquesta paga no només era una manera de “protecció mútua”, sinó una arma de pressió per 
motivar l’abandonament de la feina i aconseguir així més fàcilment els seus interessos (Roma, 
inèdit). El treballador que acceptava entrar en aquest joc tenia feina assegurada en un altre 
lloc.  

De manera que l’estructura moral del treball acompanyada de la creença tradicional que les 
aleatorietats climàtiques i meteorològiques responien a la voluntat divina o al càstig de 
determinats comportaments considerats inadequats (Roma, 2010) va impedir una conflictivitat 
oberta i un qüestionament de l’estructura socioproductiva. Els conflictes lligats a l’ús de l’aigua 
es donen en altres àmbits, que són fonamentalment de tres tipus: conflictes amb els molins 
dedicats a la mòlta de cereals, conflictes entre diferents industrials i conflictes amb l’ús agrari 
de l’aigua.  

 

Els conflictes amb els molins de cereals 

És en aquest context de canvi estructural que apareixen una sèrie de conflictes en relació a l’ús 
d’aquest bé escàs. Per començar diguem que tradicionalment els usos de l’aigua eren un dels 
temes que es regien per un dret consuetudinari i que va donar lloc a no pocs processos per 
captacions considerades irregulars o que no s’ajustaven al costum del lloc.  
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Un primer cas d’aquest tipus de conflicte el trobem a Manlleu on, després de l’incendi de la 
ciutat de 1839, es varen haver de reedificar els molins de Miarons i de la Caballeria. En l’acta 
de l’establiment ja es va pactar que calia vigilar de no causar perjudicis a les fàbriques que hi 
havia més avall, “(...) aunque quemadas y a las demás que tal vez se construyan (...)”, tot i que 
l’establiment era per a un molí fariner. El document que fixava les condicions de l’establiment 
posava per escrit “(...) que ni el adquiridor ni los suyos por si ni por otros podrán jamas conducir 
ó transportar á su molino trigos ni otros granos desde la Villa de Manlleu asi como tampoco el 
Sr Establidor podrá hacerlo respecto del dicho molino suyo dicho de la Caballeria”. La finalitat 
d’aquesta clàusula era assegurar que el moliner no especularia amb el gra que ja havia arribat 
a la ciutat i que, per tant, vetllaria per la provisió de grans forans. Aquest tema apareix de 
manera recurrent en la regulació dels abastaments de cereals per evitar que qui tingui la 
capacitat de vendre a la menuda la farina no compri el gra al mateix poble on viuen els seus 
clients i clientes, sinó que s’aprovisionarà de cereals portats de fora del marc local. Era, en 
definitiva, una manera d’assegurar un major cabal de cereals per a la ciutat, alhora que 
s’evitava que l’especulació amb els que ja havien arribat a la vila deixés el mercat desabastit.16

 

  

El cas del molí Dalmasi 

Un quart de segle més tard (1863), a Roda es va donar un conflicte semblant a causa de les 
discrepàncies entre els amos del molí Dalmasi (Josep i Bonaventura Fàbregas) i els arrendataris 
de les fàbriques contigües, situades sobre el riu Ter. En aquest conflicte es veu com la 
competència per l’aigua entre un molí de grans i un establiment fabril està causant problemes 
als treballadors assalariats del darrer. Pel que es desprèn de la documentació consultada, 
l’alcalde havia donat una providència a favor dels fabricants, confirmada pel governador de 
Barcelona, a la qual la reina hauria també donat la raó.17 L’interessant d’aquest cas és que es 
va instruir un expedient a l’ajuntament de Roda “(...) a consecuencia de la queja producida por 
la clase obrera por dejar los encargados del molino llamado de Dalmasi que se pierdan 
inutilmente las aguas que dan movimiento a las fábricas en que aquellos libran su 
subsistencia.”18

                                                           
16 Copia de una escritura que justifica el derecho en virtud del cual vienen utilizando las aguas del Rio 
Ter para un molino harinero llamado de Miarons sito en el termino de Manlleu los herederos de 
Francisco Mitjavila. 5 marzo de 1840. AMM. 

 Cal remarcar que aquest conflicte es va produir en el context de la Fam de 
Cotó, un moment en què l’atur va abastar xifres força elevades. Els treballadors es queixaven 
que el molí, que tenia una represa una mica més baixa que la que derivava l’aigua a les 
fàbriques, deixava escapar l’aigua fins i tot quan no estava en marxa. A més a més, com que el 
seu funcionament no era continuat, quan calia refer la presa els hereus del molí no tenien cap 
pressa a reparar-la, perquè no necessitaven l’aigua de manera tan continuada com les 
fàbriques. El problema era que si no hi havia aigua per a la fàbrica, els treballadors i 
treballadores no cobraven i això ja estava previst, tant en cas de manca d’aigua com quan 
s’havien de fer reparacions a la represa. La situació era tan precària que els treballadors 

17 Carta del 12 de febrer de 1863, del Govern de Barcelona a l’alcalde de Roda. AMR, correspondència 
1810-1884. 302-185. 
18 Carta de l’alcalde al governador civil del 6 de març de 1862. ABEV, fons Ricart, doc. Judicial. 80/6. 



10 

 

denunciaven que només traient una fusta de la represa tindrien la fàbrica sense poder 
treballar. 

Al costat d’aquest conflicte que es juga en clau salarial, i per tant en un sentit ja modern, 
n’apareix un altre vinculat a la reivindicació més antiga del dret als proveïments de grans. Això 
es veu quan els treballadors de la fàbrica es queixen que “Durante la escazes (sic) de agua el 
dicen les dio la gana de subir el precio de las moliendas del trigo y esta fué la causa que 
muchos no fueron, y no fueron las fabricas que les perjudicasen.” Un document notarial dóna 
fe que s’havia pactat que en cas de sequera tindria preferència el molí, però que si passaven 
més de sis dies sense aigua els amos del molí havien de pagar als Ricart i als altres fabricants la 
part prorratejada de l’arrendament anual pels dies que no hagués pogut anar la fàbrica. El 
mateix passava si la causa de l’aturada era la ruptura de la represa. Com es veu clarament, 
amb aquestes condicions, uns comerciants-fabricants com els Ricart es cobrien les espatlles, 
però els treballadors quedaven en condicions molt precàries si no hi havia aigua. I com que 
l’inici del conflicte estava clar on es trobava i existia la consciència que aquest no havia estat 
un mal natural,  el conflicte va adquirir unes certes proporcions i va deixar una constància 
documental que avui dia ens permet resseguir-lo.  

 

Conflicte a Manlleu 

A la segona meitat dels anys vuitanta del segle XIX, a la vila de Manlleu es produeix un altre 
conflicte en el qual el dret d’explotació del curs fluvial del riu Ter va topar amb els interessos 
del comú per assegurar el proveïment de farina. L’inici del conflicte es remunta a l’any 1703, 
quan el municipi va voler fer una sèquia per fer anar els seus molins, intent que va topar amb 
els interessos de la família Regàs.19

Bona part del conflicte deriva del nou ús industrial del molí, que havia passat a dir-se molí de 
Can Llanas i havia estat ocupat pels telers d’Homs i Llagostera. D’aquesta manera, al 1886 

 Finalment, el 19 de setembre de 1730, se signava la 
concòrdia en què tot i que es donava la raó als Regàs, aquests varen haver d’acceptar moldre 
el gra que li duguessin la gent del poble i de la rodalia a un preu fix pagat en diners o en 
espècies. La mateixa concòrdia establia que si una inundació s’enduia el molí o la sèquia 
l’haurien de refer en el termini d’un any i mig, excepte en cas de guerra o de malaltia 
contagiosa. La solució pactada va durar fins a finals del segle XIX, quan a instàncies d’alguns 
veïns (1884 i 1886) l’ajuntament es va veure obligat a demanar que es tornessin a reposar les 
pedres de moldre gra gran i petit. Per la instància que els veïns varen presentar el 14  de 
novembre de 1884 se sap que, després d’anar molent durant anys, es va apujar molt el preu de 
la moltura (que la concòrdia havia fixat) i que més tard el molí va deixar de funcionar sense 
autorització i sense el consentiment del veïnat. Cal remarcar que l’escrit que es va presentar a 
l’ajuntament de Manlleu anava signat per 530 persones, de les quals només 7 eren dones, una 
proporció molt important de la població manlleuenca (Roca, 2003: 205).  

                                                           
19 Concordia hecha, y firmada, entre partes de los Sres Carlos de Regàs, y Joseph de Regàs, y Cella padre, 
ê, hijo domiciliados en la Villa de Manlleu Obispado de Vique de una, y los Regidores de dicha Villa de 
otra. AMM. 
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l’ajuntament va demanar a Francesc Comas (de l’empresa Salvans, Comas i Estan de Barcelona, 
que com a successors dels Regàs n’eren els amos) que es reposessin les dues pedres de 
moldre. En resposta se li va dir que es faria tan bon punt s’haguessin tret els telers de 
l’empresa dels senyors Homs i Llagostera. 

Un document notarial de 1891 dóna fe de la continuïtat del conflicte i del fet que si es molia 
era a un preu superior al que establia la concòrdia; per aquest motiu, l’ajuntament va 
continuar les seves gestions davant dels industrials Comas i Salvans. La defensa de Francesc 
Comas i Rusinyol, fabricant, casat i veí de Manlleu, es basava en el fet que la inflació havia 
convertit en no-res el preu fix de la mòlta i que el pagament en espècie (la meitat de la farina) 
ja no guardava relació amb el que valia aquest procés, perquè la moneda s’havia devaluat. Per 
aquest motiu demanava una actualització del preu. Com es veu, l’origen d’aquest conflicte es 
troba en la destinació de la força de l’aigua al seu pas per Manlleu. 

 

El molí de Portavella 

Tradicionalment s’havia considerat que els usos alimentaris dels molins passaven per sobre 
dels altres i fins i tot aquest aspecte era recollit en la legislació de la segona meitat del segle 
XIX. Els intents per part d’alguns fabricants d’aprofitar l’aigua podien suposar moviments de 
reacció popular quan danyaven els seus interessos en aquest sentit. D’aquesta manera, l’11 de 
gener de 1898, un gran grup de persones dirigeix un escrit a l’ajuntament de Roda queixant-se 
que el molí fariner de Portavella fa cosa d’un mes que ha deixat de funcionar, i com que això 
els afecta a ells i a altres veïns de dins i fora de la vila, demanen que se n’informin i que 
obliguin al propietari  “(...) si es de justicia (como se cree) [a] su funcionamiento, haciendole 
comprender que un molino harinero es un artefacto de 1ª necesidad y por lo mismo preferido 
en cualquiera otra industria, segun la ley de aguas vigente.”20

En vista dels conflictes que s’han repassat en aquest apartat, podem arribar a la conclusió que 
la industrialització de la zona estudiada va comportant el qüestionament de l’estructura 
tradicional en la qual els interessos de les classes populars eren protegits, com a mínim fins a 
les dècades finals del segle XVIII, assegurant la provisió a un preu moralment correcte dels 
cereals i els seus derivats. Davant els costos d’oportunitat, alguns dels arrendadors o 
propietaris d’aquests molins no varen dubtar a donar preferència als seus interessos com a 
industrials. Aquesta actuació obria la porta a conflictes com els que s’han exposat.  

 A més, diuen que aquest molí 
funcionava des de temps immemorial, i segons els més grans de la vila, “(...) de antes de 
establecer la industria del edificio donde el mismo molino se halla instalado”.  

 

 

Conflictes amb els usos agraris 

                                                           
20 AMR, Censos d’obrers, 644/402. 
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Un segon bloc de conflictes, que només esmentarem i en donarem algun exemple, fa 
referència a la utilització de l’aigua per a usos industrials en detriment del seu aprofitament 
per al regatge. És el cas del conflicte que va enfrontar Josep Tenes i Serra amb Jacint Bru de 
Sala per l’aprofitament de l’aigua del torrent de Folgueroles o de Canyadell. L’any 1829 Tenes 
havia obtingut el permís per aprofitar aquest curs hídric per a una fàbrica de cardar o filar cotó 
i serrar fustes,21 però l’any següent esclatava el conflicte amb Bru de Sala, que des de feia uns 
quants anys utilitzava l’aigua per regar la trentena d’horts en què havia subdividit la seva 
propietat.22 En aquest cas, l’explotació industrial entrava en competència amb l’extensió del 
regatge i el producte dels arrendaments que aquests horts generaven. En el mateix sentit hem 
trobat un altre conflicte entre Ignasi de Descatllar i Joan Oñós, pagès, vist al jutjat de pau de 
Vic el 5 de juliol de 1842.23

De tota manera, al costat del conflicte entre les utilitzacions tradicionals o agràries i els nous 
establiments fabrils es produirà també un seguit de conflictes entre diferents industrials que 
intentaran explotar la força del riu. 

 

 

Conflictes entre industrials 

L’any 1840 Martí Sangles, fabricant establert a Manlleu, havia aconseguit el permís per poder-
se servir de l’aigua de la sèquia de Miarons per a la fàbrica “de todas manufacturas” que 
estava construint. Entre les condicions que se li varen imposar hi havia que no hi podria 
establir batans ni molins d’oli o de blat i que calia respectar un camí públic que passava pel 
lloc. Martí Sangles podia fer obres per reparar la conducció, i en cas que l’aigua li faltés durant 
més de mig any, també podia agafar-la directament del riu, sense perjudicar la devesa que hi 
havia a l’altre costat ni les altres fàbriques de Manlleu. Un cop utilitzada, l’aigua havia de sortir 
lliurement cap al molí de la Caballeria. Però Josep Codina, àlies Noi Coronel, pretenia construir 
un canal una mica més amunt per agafar tota l’aigua disponible. Malgrat que Codina deixava 
de nou l’aigua perquè Sangles la pogués fer servir, aquest es queixava que d’aquesta manera 
no podria plantar la fàbrica en el lloc on volgués i que l’aigua no tindria prou força per moure 
les màquines. Per això va recórrer a l’ajuntament i es va acordar fer aturar les obres de Codina. 
En resposta, aquest va fer una gestió semblant i va aconseguir aturar també la construcció de 
la fàbrica del seu rival. Com que no hi va haver conciliació, va caldre dur el plet a la vegueria.24

El 27 d’octubre de 1842, Gabriel Llanas, de Vic, signava una petició en què es queixava de què 
la carretera que duia al molí de la Caballeria (del qual era propietari) estava gairebé inutilitzada 
“(...) á causa de los muchos edificios que para la fabricacion se han construido en la orilla del 
Rio Ter lo que hace que los carros hayan de meterse en el agua con grave perjuicio y aun 
peligro (...)”. Llanas proposava construir-hi una carretera en condicions que, a més d’evitar els 

 

                                                           
21 ABEV, Vegueria de Vic, processos civils, 1829. 
22 ABEV, Vegueria de Vic, processos civils, 1830. 
23 AMV, 13.12 Jutjat de primera instància. 
24 ABEV, Vegueria de Vic, processos civils, 1841. 
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possibles danys i fer més agradable a la vista la vorera del riu, donaria més impuls al comerç i a 
la fabricació que –deia- cada dia anava augmentant.25

Aquesta queixa segurament es relaciona amb el fet que l’any anterior (1841) el moliner de 
farina manlleuenc Francesc Mitjavila havia establert en emfiteusi a Francesc Puget, fabricant 
de cotó de la ciutat de Vic, una peça de terra i “(...) toda el agua procedente del canal que 
toma origen de la represa llamada de Dulcet, junto con su embocadura, canal ó acequia, 
represa, margenes y todo lo demas anexo á las mismas (...)”. Aquest acte obliga a tallar els 
arbres a 30 passos de la sèquia per no treure la llum a la fàbrica “(...) y demás edificios que tal 
vez se construirán.” Tot i el pas a una explotació de tipus industrial, Puget es veu obligat a 
mantenir l’aigua necessària per fer anar dues rodes de molí i un trull, per poder blanquejar 
blat, així com a reservar una quantitat d’aigua per a unes basses de cànem.

  

26

Un document que malauradament està sense datar explica el cas de Josep Camp i Sangles, 
llaurador i propietari d’uns molins fariners, drapers i de amolar (daguer) a Roda. Com que el 
molí daguer li donava poc rendiment i la fabricació del fils i teixits de cotó havia crescut, va 
decidir posar-hi unes màquines de cardar i filar cotó sense variar el cabal de l’aigua. El 
document explica que aquesta idea la va posar en marxa en el temps dit constitucional (ja 
abolit). De manera que el molí daguer va ser substituït per una fàbrica de cardats i filats de 
cotó, que li resultava més rendible. En el moment de redactar el document, Camp demana 
poder construir en la seva propietat una nova fàbrica també cotonera, però de manera que 
pugui convertir la fàbrica en molí d’estambre o en molí paperer sempre i quan les 
manufactures o filats de cotó no tinguin sortida, o bé quan les dues fàbriques no li donin prou 
rendiment. Pel moment –podria ser que això hagués tingut lloc als anys trenta del segle XIX- i 
per l’actitud vacil·lant de Camp, sembla que la industrialització de la comarca es va produir pel 
mètode de l’assaig i l’error. Per justificar els seus interessos, el demandant va dir que no hi 
hauria cap variació en la captació de l’aigua i que no faria mal a ningú, ans al contrari, “(...) 
redundara en beneficio del publico por los brazos que se ocuparan, y de la industria nacional, 
tanto por el fomento de ella, como por la comodidad y baratura con que los Fabricantes de la 
Ciudad de Vich y Villas y Lugares de aquel distrito y demas del Principado, podran proveerse de 
algodones cardados y de hilados (...)”.

  

27

                                                           
25 AMM, governació 19, fol. 967. 

 

26 Copia de una escritura que justifica el derecho en virtud del cual vienen utilizando las aguas del rio Ter 
por medio de una acequia particular para el movimiento de sus respectivos artefactos en la villa de 
Manlleu los Sres Vda de Baulenas, Puget y Ca y Vaxeras y Ca. 5 octubre 1841. AMM. 

El 16 de gener de 1829 el moliner Josep Mitjavila ven a Domingo Feyner, resident a Barcelona, Josep 
Valls i Josep Valls i Riu (els dos residents a Vic) la fàbrica que té al seu molí, on hi ha una màquina de tres 
rengles de cardar, una de dos rengles, un diable, la roda i el joc de l’aigua amb les canals i el demés per 
fer-les anar. El molí és propietat de Francesc de Calm i de Toralles. També li ven  el cobert de l’hort. Però 
el territori queda propietat del seu amo. Es compromet a cedir-los el canal ple d’aigua i que mentre ell 
sigui l’arrendatari del molí continuarà amb la concessió per a la fàbrica. No donarà aigua a ningú més, 
excepte la que cal per fer anar les moles, en compliment de la concòrdia que té el seu amo. [Prat, 
Bernat], 1993, Documents del molí de Miarons. Manlleu: l’autor. P. 11 i seg. Manuscrit consultable a la 
Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu. 
27 Document sense data. AMR, Censos d’obrers, 644/402. 
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A Roda de Ter, l’any 1867 hi ha un intent de conciliació que no va reeixit entre el fabricant 
Ramon Portavella i el propietari Salvador Camps i Sangles en el qual el primer demanava que 
Camps tragués el vagan o comporta que havia construït prop de la turbina que donava 
moviment a la seva fàbrica.28  Però un conflicte força més violent va tenir lloc un quart de segle 
més tard.  El 22 d’agost de 1889 diversos operaris de Lacambra treballen reparant la presa 
d’Ordeig, al riu Ter, a les Masies de Voltregà. Mentrestant es presenta Carles Vendrell 
(encarregat de l’empresa Picas, Molas, Reixach i cia) amb diversos treballadors seus armats 
amb armes de foc i dient que les obres els perjudiquen. Hi ha amenaces i insults i fins i tot es 
fiquen dins del riu per impedir les feines per la força amb una barra de ferro com a palanca. 
Finalment els treballadors aturen la feina i a la tarda arriben una parella de mossos enviada pel 
jutge, però no poden aconseguir la paralització.29

 

 

 

Conclusions 

Com es veu en aquests casos, els usos industrials i la protecció dels interessos de les classes 
populars podien arribar a ser força divergents. L’aigua havia esdevingut un bé escàs i preuat en 
un país com Catalunya on el carbó era de mala qualitat i la seva importació resultava molt cara.  

La utilització industrial de la força hidràulica del curs mitjà del riu Ter durant el segle XIX va 
suposar un canvi en el tipus de conflictivitat en el sentit que al costat del conflicte tradicional 
pels proveïments es va situar un cada cop més present conflicte pels salaris. Com a obrers i 
obreres o com a consumidors i consumidores, moltes persones d’aquestes ciutats varen viure 
els efectes dels nous canvis d’usos de l’aigua. L’estudi d’aquests conflictes permet, no només 
seguir els conflictes entre diferents explotacions, sinó el canvi de model sociolaboral que 
s’estava produint en aquells anys.  

                                                           
28 AMR, Administració de justícia, judicis verbals civils.  
29 Sentència donada a Barcelona el 21 de novembre de 1891 contra Carles Vendrell Pujol, a instància de 
la denúncia de Ferran Lacambra. ANC, fons Farga Lacambra, 1, doc. 16.  
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Abreviatures:  

ABEV  Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic 

AMM Arxiu Municipal de Manlleu 

AMR  Arxiu Municipal de Roda 

AMT Arxiu Municipal de Torelló 

AMV  Arxiu Municipal de Vic 

ANC Arxiu Nacional de Catalunya 


