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La riera de Merlès, a vegades tan oblidada, té el privilegi de ser el marc geogràfic d'alguns dels pocs 

elements medievals de l'arquitectura civil descrits en la monumental Catalunya romànica, a banda 

d'alguns castells (vegeu Vigué, 1985). Segurament això es deu a la personalitat de qui va dur a 

terme la redacció d'algunes de les fitxes corresponents al Berguedà, que era també la persona que 

havia escrit un dels llibres clàssics en català sobre els molins hidràulics (Bolòs i Masclans & Nuet i 

Badia, 1983). L'any 2015, mentre dúiem a terme un estudi monogràfic sobre els molins del 

Collsacabra (de moment, inèdit) vàrem voler comparar i utilitzar com a model les estructures que es 

conservaven d'aquests molins medievals, motiu pel qual vàrem visitar algunes de les seves restes. 

També vàrem parlar amb Jordi Bolòs, que ens va recordar que feia anys havia estat interessat en el 

mateix tema. Va ser durant aquestes visites que vàrem prendre consciència de l'interès d'aquest tram 

de riera per a l'estudi dels aprofitaments hidràulics durant l'edat mitjana.  

Aquest article pretén inventariar les estructures que es troben al curs de la riera de Merlès i aportar 

algunes informacions que permetin explicar el seu funcionament i la seva cronologia. Com es veurà, 

el nostre estudi es basa sobretot en una anàlisi quasi arqueològica i ha deixat per a un altre moment 

una anàlisi documental més aprofundida.  

L’àmbit geogràfic estudiat limita al nord amb els contraforts dels rasos de Tubau i per la banda sud 

amb la desembocadura al riu Llobregat. S’ha estudiat el tram principal de la riera de Merlès, i s’han 

deixat de banda els seus afluents. 

 

Documentació històrica 
Una de les coses que ens interessa explicar en començar la nostra exposició és el fet que no tenim 

referències històriques de la majoria d’estructures que es descriuran, o si més no que aquestes són 

molt imprecises. Per altra banda, no és el nostre objectiu entretenir-nos estudiant els casos més 

documentats, que acostumen a ser els històricament més recents. És per això que a continuació 

només donarem les referències més antigues que haguem pogut trobar i aquelles que ens serveixin 

per identificar algunes de les estructures localitzades.  

D’aquesta manera, hem de dir que la primera referència documental que parla d’un molí en el 

nostre marc d’estudi la trobem en l’Atles del Comtat d’Osona, on es recullen dos topònims del segle 

X relacionats amb molins a la zona de Merlès: els molinos de Teudesindo (any 976) i el molinare de 

Ansulfo (979). Aquest darrer cas el trobem en un document de l'any 979 que parla d'uns molins 

situats en un alou a Degollats, a Santa Maria de Merlès, al riu Azest (Merlès):  

“Et ipsos molinos cum illorum usibilia et cum suos caputaquis et illorum resclosas et 

illorum glevares et ipsas pecias de terras qui ibidem sunt afrontat: de oriente in ipsas vineas 

de Sancto Petro, de meridie in ipso boscho, de occiduo in ipso molinare de Ansulfo, et de 

cercii in medium alveum Azesto” (Ordeig i Mata, 1999, p. doc. 1289).  

De fet, podria tractar-se del mateix molí o molins de què ja es parlava l'any 955 i el 976 (Ordeig i 

Mata, 1999, p. 737 i 1214). També apareix documentat un molí sense nom l’any 957 i un molí de 

Adroario (979). Al 994 tenim un altre molí sense nom.  

Posteriorment, en una donació del 26 de gener de 1006, apareix referenciat un altre molí situat 

igualment en el riu Azest (riera de Merlès):  

“Et in comitatu Bergitano, in flumen Azest, dono ipso mulino que emi de Sunier cumn omnia 

que ad illum pertinet et cum exiis et regresiis suis, propter remedium animarum nostrarum” 

(Bolòs i Masclans, 2009, doc. 5).   
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La següent referència que hem pogut localitzar ens porta fins a l’any 1033, quan el monestir de la 

Portella cedia a uns pagesos el mas Móra (Sagàs), les seves terres, boscos i molins situats a la riera 

de Merlès (Aymerich i Boixader, 1990, p. 173): “(...) molinis, molendinariies (...) qui sunt in 

apendicio de Sancti Andree vel in locum que vocant ipsa Mora (...)” (Bolòs i Masclans, 2009, doc. 

14). Aquest molins tornen a aparèixer en un document del mes de maig de 1275 (Bolòs i Masclans, 

2009, doc. 92).  

Dos segles més tard, concretament l’any 1236, els Maçanós, senyors de Comià, varen establir a 

Pere de Solà el mas Comià i el seu molí (Aymerich i Boixader, 1990, p. 174), que hauria d’estar en 

una zona propera a l’actual molí de Danyans.  

Just al final del tram estudiat, gairebé tocant al Llobregat, l’any 1305 el paborde de Berga va 

establir la família Gamisans al mas Llardanosa (Puig-reig) i els va concedir la facultat de poder 

construir cinc molins al riu Llobregat i a la riera de Merlès (Aymerich i Boixader, 1990, p. 175).  

Sabem també que l’any 1600 el monestir de la Portella tenia un molí a la gola de les Heures 

(Aymerich i Boixader, 1990, p. 173). En aquest sentit, el 16 de juny de 1696 Jacinta Euras va 

confessar tenir el mas Euras, que antigament es deia Tuès, amb un molí fariner (Bolòs i Masclans, 

2009, p. 730).  

Aquestes són les poques referències que hem pogut trobar d’alguns molins, normalment sense 

poder-los situar geogràficament. El primer molí del qual tenim un emplaçament aproximat 

correspon al segle XI, i es trobava a prop de la Mora (Sagàs). La propera referència amb una 

mínima localització geogràfica sembla que seria un molí proper al que actualment s’anomena molí 

de Danyans, del segle XIII. A partir d’aquell moment, el model de molí que es dona més 

freqüentment a Catalunya ja correspon a una tipologia que no s’abandonarà fins a finals del segle 

XX: resclosa, rec, bassa i casal de dos pisos, amb obrador i carcabà.  

El nostre treball s’interessa per les restes que podrien correspondre a èpoques més reculades, quan 

els molins sembla ser que es construïen –si més no alguns d’ells– aprofitant parets naturals, balmes 

o tallant l’emplaçament del casal al terra. No es poden descartar, però, les estructures de fusta o/i 

pedra que no haurien deixat rastre en el transcurs dels segles. De fet, l’any 1575 es deia que un molí 

de Rupit (Collsacabra) tot i tenir unes tanques amb clau, les parets eren fetes de pedra seca.
1
  

Un altre element que pot aportar informació interessant són els edificis datats que apareixen en 

aquesta zona, sobretot les esglésies i ermites, que permeten testificar estructures d’habitatge 

permanent, o els ponts, que completen les infraestructures de gestió de l’aigua. Així, entre els segles 

XI i XII tenim documentats indrets com Sant Martí de Boatella, Sant Esteve de Comià o Sant 

Andreu de Cal Pallot, nuclis de poblament que possibilitaven l’existència d’alguna infraestructura 

per moldre els cereals. 

 

Criteris de datació 
 

A partir dels elements que s'han inventariat a la riera de Merlès i dels estudis monogràfics que duem 

fets al Collsacabra i a la riera de Marfà, de moment inèdits, i d'altres elements que hem estudiat de 

manera no sistemàtica, es pot afirmar que els cursos d'aigua de la nostra geografia han estat 

històricament ocupats amb diferents finalitats. Dues d'aquestes finalitats, la molta de cereals o el 

molinat de peces de roba, varen tenir una gran importància històrica. Tot fa pensar que durant l'edat 

mitjana els torrents i rieres de Catalunya varen ser ocupats per moltes d'aquestes infraestructures, fet 

que els donava un aspecte diferent al que presenten avui dia.  

                                                 
1
 ABEV, ANV, 942, fol. 87v i 97v. 
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Com ja s'ha dit, molts d'aquests molins no han deixat cap mena de petjada documental, fet que ens 

porta a pensar en la seva gran antiguitat. Aquesta datació sembla que es verifica a partir de les 

anàlisis morfològiques i estructurals de les restes estudiades en cada cas. 

A falta de dades històriques, per datar algunes d'aquestes estructures s'han fet servir elements com 

la forma de les rescloses, la forma i les mides dels ancoratges que les lligaven al sol del torrent, la 

presència o no de determinats elements com cups i basses, els tipus de materials utilitzats i l’ús de la 

pólvora a l’hora de treballar la pedra.  

Pel que sabem avui dia, els molins dotats de bassa no haurien aparegut fins a la baixa edat mitjana. 

Les descripcions de molins anteriors no les esmenten, com es veu en el cas de l’Empordà, on no 

n’apareix ni una sola referència (Gironella i Granés, 2014). Tampoc al Vallès Oriental, “(...) abans 

del segle XII no consta que els molins tinguessin pròpiament una bassa” (Vilaginés, 2001, p. 92). 

En el cas del comtat d'Osona, la primera referència a una bassa de molí es troba en dos documents 

de l’any 1232 (Ginebra i Molins, 1998, documents 1420 i 2201).  

Els cups o pous també apareixen a partir del segle XII (Bolòs i Masclans & Nuet i Badia, 1983, p. 

19). Anteriorment l’aigua del rec era dirigida directament cap al rodet mitjançant un tronc buidat o 

format per tres posts de fusta. Diguem que existeixen com a mínim dos tipus de cups en funció de la 

manera com estan construïts: els cups d’obra i els cups tallats a la roca. Sembla que els darrers 

haurien aparegut a partir del segle XVII, que va ser el moment en què hi hagué la capacitat per 

barrinar amb pólvora. De tota manera, hem de suposar que ja durant l’edat mitjana hi havia la 

capacitat tècnica per fer de manera manual aquesta mena d’obres, com demostren les tines tallades a 

la pedra que, com les del Castellot, dels camps d’Escrigues o de cal Pallot, apareixen en la zona que 

estem estudiant, tant si es creu que varen servir per guardar aglans com si eren destinades a la 

fermentació del most.  

Pel que fa als obradors o casals, durant l’edat mitjana es tractava d’edificis molt petits, construïts 

amb fusta o bé amb pedres no treballades, i coberts amb algun element vegetal. Normalment tenien 

dos pisos (el carcabà a la part inferior i l’obrador a la superior). Eren, fonamentalment, llocs de 

treball, gairebé podríem dir màquines de moldre gra. El moliner vivia en algun altre indret i només 

s’hi desplaçava en el moment de posar en marxa la molta.  

En la nostra recerca sobre el Collsacabra i en alguns llibres publicats a inicis de l’edat moderna hem 

pogut constatar l’existència de casals construïts sobre empostissats de fusta o en peanyes fetes 

segurament amb pedres estabilitzades amb fustes també clavades amb encaixos, de dimensions molt 

reduïdes. D’altra banda, sabem que no serà fins molt avançada l’edat mitjana que els molins 

esdevindran autèntiques masies, aspecte aquest que sembla que va ser més propi de l’edat moderna.  

També les mides de les moles poden servir d'indicador de l'antiguitat dels molins, però en el cas que 

ens ocupa no n'hem trobada cap de mides especials, motiu pel qual ens sembla que no cal dedicar-li 

més atenció.
2
  

Un altre element que ha estat força utilitzat a l’hora de datar els molins han estat uns forats excavats 

al llit del torrent que servien per aguantar les rescloses, que històricament, si més no a la plana de 

Vic, apareixen documentats com a cunyeres o conyeres, terme que ja es feia servir en un arbitratge 

vigatà de l’any 1233, en el qual es parlava de fer una resclosa “(...) cum petra sicca, sine cuneriis et 

sine aliquo alio bastimento preter petras siccas (...)” (Ginebra i Molins, 1998, document 2914). 

Igualment, en un document de la notaria de Centelles de l’any 1631 es parla de la compra d’un 

terreny que va del rec del molí “(...) fins a les cunyeras y resclosa en ques prenia laygua”.
3
 L’any 

                                                 
2
 Així, les moles que feien els molers de Montjuïc (Barcelona) al segle XIII feien uns 5 pams de diàmetre (97 cm) (Ortí 

Gost, 2000, p. 335). Les moles més antigues feien un diàmetre encara menor, d’entre 70 i 80 cm, com la que hem pogut 

veure a Centelles on en una casa particular hi ha una mola sobirana de 70 cm de diàmetre i 10 cm de gruix (Roma i 

Casanovas, 2015, p. 45).  
3
 ABEV, Centelles, R01/67, fol. 523v. 
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1696, en una taba de la ciutat de Vic es parla de dues rescloses de fusta “ab sas cunyeras” i posts on 

es recollia aigua per empouar glaç.
4
 N’hem trobat moltes altres referències a Sant Hipòlit de 

Voltregà o a Taradell al segle XVIII.  

Tal com dèiem, la morfologia i les dimensions de les cunyeres serveixen com a indicadors de 

l’antiguitat de les rescloses. En aquest sentit, i en el nostre marc d’estudi, Bolòs i Fàbregas varen 

escriure que les cunyeres rodones o quadrades de 15 a 20 cm de diàmetre correspondrien a una 

cronologia medieval, mentre les quadrades d’uns 35 cm de costat serien d’època moderna o 

contemporània (Bolòs i Masclans & Fàbregas i Sabater, 1982, p. 564). L’any següent, el mateix 

Bolòs, però aquest cop junt amb Josep Nuet, considerava que “(...) mentre les fustes que 

s’utilitzaven vers el segle desè no eren escairades, [sinó que] eren de secció rodona, les bigues del 

segle XIV i XV eren tallades i polides. Això es reflecteix en la forma dels forats de les rescloses: 

quan es conserven els de la baixa edat mitjana solen ésser petits, però ja força quadrats” (Bolòs i 

Masclans & Nuet i Badia, 1983, p. 57-58).  

Pel que fa a la utilització de la pólvora en forma de barrinades per treballar grans masses de pedra 

compacta, hem de dir que les referències més antigues que en coneixem a casa nostra se situen al 

segle XVII, tot i que la utilització de la pólvora és força anterior. Aquesta és la datació que hem 

trobat en el cas del Collsacabra i del Moianès.
5
 De tota manera, el Molí Nou (número 22 del present 

inventari), que segons el mapa de patrimoni de la Diputació de Barcelona seria del segle XVIII, 

presenta una sortida d’aigües del carcabà amb un canal d’un metre d’amplada picat a la roca mare 

(tot i que també sembla que s’hi haurien utilitzat algunes barrinades).  

 

Un model de molí medieval 
De tots aquests elements, en podem extreure un model o tipus ideal que podríem anomenar molí 

medieval de muntanya mediterrània, un  model que hores d'ara és encara molt imprecís, sobretot en 

alguns aspectes que no han deixat mostres materials i que la documentació no permet de distingir 

amb claredat.  

El model que proposem tindria una resclosa ancorada al llit del torrent, clavada en uns encaixos de 

formes arrodonides (i cap al final de l'edat mitjana, quadrades) de mides inferiors als 20 cm de 

diàmetre. A la zona de la riera de Merlès, aquestes cunyeres no és estrany que es distribueixin en 

dues línies paral·leles, situades normalment de biaix al curs de l'aigua o amb formes lleugerament 

arquejades. En canvi, al Collsacabra és més freqüent trobar rescloses formades per una única línia 

de cunyeres i de mides més petites (12-15 cm i fins i tot menys). A la riera de Marfà retrobem les 

rescloses de doble línia.  

Cal aturar-se un moment per explicitar el fet que no totes les rescloses eren ancorades al terra 

mitjançant forats tallats a la roca, perquè és evident que en terrenys de sol sorrenc o pedregós els 

posts que aguantaven les rescloses es clavaven directament al llit del torrent. Així ho explicava el 

suposat Juanelo Turriano al segle XVI, que hi afegia que s’hi clavaven amb una maça de fusta o de 

ferro i que per aconseguir que fossin més durs s’endurien amb foc (calia, segons ell, chamuscar les 

puntes d’aquestes estaques puntegudes) (Turriano, 1983, p. 242). En altres casos es feien servir 

pedres que tenien com a missió desviar les aigües que corrien pel torrent, complementades amb 

branques i fang. Aquestes estructures, per la seva naturalesa, no deixen rastre arqueològic sobre el 

                                                 
4
 AHV, Registre de tabbas, fol. 153. 

5
 El 25 d'agost de 1647, Jaume Castell, un pagès de Castellterçol, feia un contracte amb Bernat Birrosa, paleta o 

picapedrer, per construir un pou de gel a Castellterçol i establien: “Item que a més del preu li haja de donar dit Castell 

los claus que seran menester per ensindriar, pólvora per trencar la roca, fusta per los sindres” (Pladevall i Font, 1991, 

p. 210). El canal del molí de la Datzira, a la riera de Marfà, que es va obrir a barrinades, duu gravada la data de 1705. 

Vers l’any 1665, en un document de la notaria de Seva, llegim que Bartomeu Coll té de Pau Pujol una lliura i deu sous 

de pólvora per trencar pedra (ABEV, ACF, notaries foranes, 45, fol. 72). 
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terreny, de manera que és possible que haguessin existit altres molins a part dels que inventariem en 

aquest treball, però que no ens n’hagi arribat cap mena de pista que ens permeti evidenciar la seva 

existència.
6
 

El model de resclosa ancorada al llit del torrent, que és el més freqüent en el cas que hem estudiat, 

s’ha de complementar amb un altre que Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas (1982) anomenen rescloses 

amb suports laterals. Aquest model és poc freqüent, però en el nostre terreny de recerca n’hem 

trobat diversos casos, com ara els números 35, 36 i 50 del nostre inventari. A diferència del cas 

anterior, en les rescloses de suport lateral la resclosa s’aguanta encaixada a les parets verticals de les 

vores del riu, un fet que s’adapta perfectament a la morfologia de les estretes goles de la riera de 

Merlès. En el cas del molí de les Heures, Bolòs planteja l’existència d’una resclosa d’uns 10 m 

d’altura i una amplada de 6,5 m.  

Fet aquest incís, continuem dient que l'aigua desviada per la resclosa era conduïda per un rec fet 

també amb ancoratges de la mateixa morfologia (amb la possibilitat de l'ús de pedra o que el rec fos 

tallat al terra o a la mateixa pedra, com passa als casos número 31 i 63) fins al lloc on es trobava la 

maquinària, que per analogia amb el que coneixem posteriorment seguirem anomenant casal. 

Aquest era de mides molt reduïdes, però no hi ha cap dubte –perquè la documentació històrica i les 

restes materials així ens ho indiquen– que tenia dos pisos (solo i superposito). Tant al Collsacabra 

com a la riera de Merlès no semblen haver tingut una forma definida, sinó que s’adaptaven a l’espai 

on es varen construir (vegeu els números 18, 22, 33 i 35). En aquest sentit, cal remarcar que en 

alguns dels casos esmentats l’emplaçament del casal va aprofitar una olla de gegant formada de 

manera natural. Només en el cas del molí de cal Pallot (número 5) s'ha conservat un casal fet d'obra 

datat a l’edat mitjana, tot i que podria ser que els números 11 i 44 de l'inventari també 

corresponguessin a la mateixa datació. 

En molts dels casos estudiats no s'evidencia la presència de cap mena de bassa, sinó que més aviat 

és la mateixa resclosa i el rec els que fan d'espai d'emmagatzematge d'aigua. 

 

 

Il·lustració 1 - Reconstrucció en planta del molí del pont de Roma (Bolòs, 2002) 

                                                 
6
 És el cas, per exemple, tot i que fora del nostra marc d’estudi, del molí de la Falzia de Moià, del qual coneixem 

l’existència gràcies a les restes del rec tallat a la roca que es conserven (uns 25 m, tot i que la part més evident en fa 

quatre o cinc).   
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Il·lustració 2 - Perfil del molí del pont de Roma (Bolòs, 2002) 

 

Ja fa anys Jordi Bolòs (2002) va publicar una reconstrucció hipotètica d’un d’aquests molins 

(Il·lustració 1 i Il·lustració 2), concretament el que es troba poc més avall del pont de Roma 

(número 55 de l’inventari), que reproduïm a continuació. Com s’hi pot veure, el casal faria poc més 

de 5 o 6 metres quadrats i estaria dividit en dos nivells, amb una altura màxima d’uns 5 metres.  

Queda, encara hores d’ara, un debat per acabar de tancar: el tipus de roda que es feia servir. 

Diversos autors han demostrat la important presència de rodes verticals en pràcticament totes les 

èpoques històriques, fet que vol dir que no hi ha cap evidència que ens indiqui que unes haguessin 

estat històricament anteriors a les altres. Per aquest motiu, no hem inclòs aquest element com a 

criteri de datació.  

 

Peculiaritats dels molins de la zona estudiada 
L’anàlisi de la setantena d’estructures que s’han estudiat en aquesta recerca ens porta a establir dues 

característiques que no hem trobat en altres indrets, tot i que potser caldria més treball per poder-ne 

dir res en ferm.  

La primera és l’existència de molins dobles. Entenem per molí doble el fet que en el lloc on hi havia 

hagut una resclosa es trobin evidències de l’existència de dos recs que corrien en paral·lel al curs 

del riu, un per cada riba. En diversos casos s’ha evidenciat l’existència de casals al final d’aquestes 

conduccions, com passa en els números 1, 10, 16, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 47, 48, 49, 50. Podria ser 

que algun dels canals servís per regar. De tota manera, no queda clar si es tracta d’estructures 

coetànies que permetien utilitzar millor l’aigua de la riera o si és el resultat d’una explotació 

diacrònica de la mateixa. El cas del molí del Salt de Cara de Boc (número 63) sembla indicar que es 

tracta d’estructures fetes en moments històrics diferents, donat que en un cas les cunyeres fan 9 cm 

de diàmetre i en l’altre s’acosten als 20 cm. 

La segona de les característiques peculiars dels molins de la riera de Merlès seria la ja esmentada 

presència de rescloses de suports laterals. Aquesta tipologia va ser descrita per primera vegada per 

Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas (1982) i només recordem haver-ne vist dos casos que podrien tenir-hi 

una certa retirada al Collsacabra, però en tot cas són de dimensions més reduïdes i d’interpretació 

dubtosa.  

Potser també valdria la pena esmentar el fet que al tram superior de la riera les rescloses se situen en 

petits esperons rocallosos situats de manera transversal al riu, on apareixen petits saltants d’aigua 

amb un gorg als seus peus. En alguns d’aquests casos, sembla que no es tractava de rescloses de 

molins sinó de basses utilitzades per amarar diversos materials (lli, cànem, etc.). 
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Limitacions d’aquest estudi 
Aquest estudi està sotmès a unes limitacions importants, que fins a cert punt en poden haver 

determinat el contingut i la validesa. La primera d’elles és el fet que, per la tècnica d’identificació 

emprada, segurament no s’han evidenciat algunes estructures que no varen ser construïdes utilitzant 

cunyeres o fent encaixos i recs a la roca mare. Els anomenats assuts de selva o fins i tot les grans 

obres fetes amb pedra tallada poden desaparèixer amb major o menor facilitat en episodis de pluges 

torrencials i les crescudes que suposen. També s’ha de pensar que si era possible fer una resclosa 

amb pedra o amb fustes i pals clavats al llit sorrenc o pedregós no s’hagués procedit a treballar la 

roca mare. En aquest sentit, podria ser que molts altres molins haguessin desaparegut sense deixar 

cap mena de rastre (de fet, no són estranys els casos en què sabem que existeix un molí i no es troba 

evidència clara del lloc on era situada la resclosa).  

Per altra banda, la presència de calç en la composició de les roques que formen la riera 

(conglomerats i gresos), que hem comprovat empíricament en sotmetre’n mostres a una exposició a 

l’àcid clorhídric, permet l’aparició de manera natural de forats arrodonits que es podrien confondre 

amb cunyeres. El procés és químicament molt conegut,
7
 i geològicament sabem que quan l’aigua 

ataca la pedra calcària i la comença a alterar, en obrir un petit forat, aquest tendeix a conservar 

l’aigua de la pluja i la humitat, fet que incrementa la velocitat de descomposició i la profunditat del 

forat, en detriment de les zones més properes. D’altra banda, la presència de conglomerats amb 

alguns còdols arrodonits de granit també ha donat lloc a altres forats formats de manera natural pel 

fet que aquesta roca es descompon fàcilment i dona lloc a l’anomenat sauló. En aquests casos, com 

hem  vist sobre el terreny, apareixen forats més o menys arrodonits que no eren altra cosa que el 

motllo d’antics palets de riu granítics.  

Una altra limitació és la precarietat dels elements de datació, sobretot de l’estudi de la morfologia i 

mida de les cunyeres. Aquest element és especialment delicat, perquè tradicionalment s’ha fet servir 

com el determinant més clar d’una datació aproximada. El problema és que sabem clarament que 

algunes cunyeres varen ser refetes, com es veu en alguns casos en què varen quedar inacabades. 

Això faria pensar en estructures més modernes del que en realitat serien.  

Però, contràriament, també es podria donar el cas de cunyeres de mida petita utilitzades en períodes 

molt propers històricament parlant, perquè si la funció que havien de complir ja es podia satisfer 

amb unes cunyeres rodones i petites, per quin motiu s’havien de gastar recursos i esforços a fer unes 

cunyeres més grans? 

 

 

Convencions emprades  
 

L’inventari que segueix aquesta nota s’acompanya d’alguns elements gràfics, sobre els quals cal fer 

algunes precisions.  

En primer lloc, quan no s’indica el contrari, s’ha d’entendre que el nord geogràfic correspon a la 

part superior del dibuix.  

D’altra banda, quan en les descripcions parlem de les ribes dreta i esquerra ho fem sempre mirant el 

curs de l’aigua pendent avall.  

Els esquemes topogràfics que proposem han estat fets seguint les convencions habituals, és a dir, 

prenent les desviacions en relació amb el nord magnètic i la distància entre els punts principals per 

                                                 
7
 L’aigua és capaç de dissoldre el carbonat càlcic que forma les roques calcàries, sobretot quan es combina amb diòxid 

de carboni i amb temperatures baixes.  
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situar cadascun dels elements. S’han respectat, per tant, les orientacions i les escales, tot i que en 

alguns casos les cunyeres han estat lleugerament sobrerepresentades per donar-los una mica més de 

notorietat. També, en alguns casos en què era impossible representar-ho acuradament s’han obviat 

alguns elements que no es podien individualitzar (per exemple, per trobar-se massa a prop els uns 

dels altres). Sempre que ha estat possible, hem ofert una imatge del lloc sobre la qual hem ressaltat 

els elements que ens interessaven, normalment els encaixos i espais tallats a la roca. En alguns 

d’aquests casos, l’òptica utilitzada pot haver distorsionat les formes o les mides reals.  

Finalment indiquem que en diversos casos hem fet servir la paraula cunyera per fer referència a 

encaixos que no aguantaven la resclosa, sinó els recs (fet que no podem assegurar que sigui 

històricament correcte). Per no crear cacofonies, en alguns casos hem optat per fer servir la paraula 

encaix o encaixos com a sinònim de cunyera.  

 

 

Inventari d'estructures 
 

1. Un parell de quilòmetres aigües amunt de la confluència amb el riu Llobregat, a la riba dreta 

de la riera de Merlès (31T  x=408114  y=4643463), es troben tres cunyeres quadrades de 

mida gran i diverses de rodones. A la riba esquerra n’hi ha cinc de quadrades grans. El 

conjunt dibuixa un rec que marxava resseguint la riba esquerra, per sobre de la riera. En 

algun tram el rec està aguantat per un mur de pedra que arriba a tocar el curs del riu. 

Malauradament no s’hi ha evidenciat res més, i no es pot assegurar si era un molí o un canal 

d’irrigació.  

2. Possible molí uns 800 m al sud-oest del molí del Vilaró, a la riba dreta (31T  x=408320  

y=4643924). Sembla que se’n conserva el casal, avui dia convertit en barraca d’un hort. 

S’evidencien dues rescloses que hi duien aigua i les restes, tapades de terra, de la bassa. La 

resclosa més propera es troba al final del camp, on es veuen diverses cunyeres quadrades de 

mida gran. La segona resclosa és feta d’obra i grans pedres treballades i es troba una mica 

més amunt. 

3. Molí del Vilaró (31T  x=408996  y=4644153), amb una gran resclosa d’obra aigües amunt. 

Actualment utilitzat amb finalitats residencials. Segons el Mapa de Patrimoni de Catalunya 

seria un dels molins que es va establir a la família Gamisans del mas Llardanosa.  

4. Molí o molins per sota del de cal Pallot (31T  x=409794  y=4647219). Una línia de cunyeres 

corbada uneix la riba esquerra amb el centre de la riera, en un recorregut total de 15 metres. 

Acaba en dues cunyeres rodones de 15 i 18 cm de diàmetre, just a sobre del salt. La resta 

està formada per una quarantena de cunyeres rodones d’aproximadament 20 cm de diàmetre, 

molt properes les unes a les altres, que dibuixen una doble filera irregular. En una zona 

rocosa al mig del llit del torrent s’observen restes de paret obrada i dos claus de resclosa a 

tocar de l’aigua. Al seu costat hi ha quatre cunyeres de més de 10-12 cm de diàmetre.  
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En aquesta riba esquerra es conserven 22 metres d’un rec fet amb grans pedres i aprofitant el 

tall natural de la roca mare. Després el rec continua riu avall, a una certa altura, fins que 

arriba a un espai enmig de tres pedres despreses. Aquí hi ha dos encaixos a un metre del 

nivell actual del sol: un fa 28 cm d’amplada i l’altre 30, i estan separats 3,50 m. El rec 

sembla que continuï encara més avall, però no es pot assegurar.  

Just a sobre, a l’altra banda del camí que duu a cal Pallot, hi ha les restes d’una construcció 

que feia 3,20 m x 3,50 m de mides interiors. Semblaria una barraca feta amb pedra i fang, 

amb la porta a la banda sud i una possible obertura a l’oest (mirant el riu). Algunes de les 

pedres que formen la paret són molt grans i estan lleugerament desbastades. A les rodalies 

apareixen fragments de ceràmica moderna.  

 

A la riba dreta hi ha un altre rec, a l’inici del qual es conserva part del cap-rec i els primers 

metres, tallats a la roca. A uns 20 m de la resclosa, en un pany de paret, es troben tres graons 

tallats a la roca, de mida molt petita (40 x 20 cm). Més enllà apareixen diferents marques de 

picapedrer, un possible encaix rodó  i l’evidència d’una barrinada. De tota manera, en cap 

dels dos costats no es pot assegurar on era el casal, ni tan sols si es tractava d’un molí 

(podria tractar-se d’un rec per irrigar alguns camps propers a la riera, tot i que aquesta 

hipòtesi no explica la presència dels diversos encaixos que hem esmentat).  
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5. Molí de cal Pallot (31T  x=409761  y=4647392). Segons el Mapa de Patrimoni de 

Catalunya, no es conserva cap notícia documental d’aquest molí, però es creu que és una 

construcció de finals del segle XIII o més probablement del segle XIV. Les mides interiors 

són de 4,50 m x 3,50, tot i que l’espai és força irregular, donat que es va construir adossat a 

un mur de pedra natural (possiblement treballat). Presenta una porta de mig punt adovellada 

(1,40 m d’amplada) i es conserven els encaixos del bernat (assegurança per evitar l’obertura 

de la porta des de l’exterior). La volta és feta amb un arc de punt rodó rebaixat i els murs 

són molt gruixuts (més d’un metre) i fets amb grans blocs ben treballats. Presenta una 

finestra espitllerada a la banda sud.  
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6. Forats més amunt de cal Pallot (31T  x=409848  y=4647501). Dos forats rodons de 15 cm 

de diàmetre situats a sobre d’un gran bloc a la riba dreta de la riera, descontextualitzat 

(resclosa del molí anterior?). 

7. A l’est de la Caseta Negra, al costat d’una passera (31T  x=410294  y=4647691), a la riba 

esquerra, hi ha dos forats rodons de 16 cm de diàmetre (continuació dels anteriors?). En una 

roca a tocar del riu hi ha uns altres set forats d’entre 9 i 12 cm de diàmetre que suggereixen 

un segon rec, en aquest cas més antic. 

8. Vint metres més amunt (31T  x=410272  y=4647733), a la riba esquerra, 12 forats rodons 

d’entre 14 i 20 cm de diàmetre que semblen dibuixar una resclosa, però que també podria 

tractar-se d’una antiga bassa. 

9. Al nord-est de Castell de Pinós (31T  x=411337  y=4649135), a la riba esquerra, hi ha dues 

línies de cunyeres rodones d’entre 13 i 16 cm de diàmetre. La primera està formada per vuit 

encaixos i s’orienta a l’est (està molt desgastada); la segona té deu forats orientats al SE. 

Podria ser que hi hagués algun altre forat a la roca de la riba esquerra, però no es pot afirmar 

que no siguin naturals. Del que no hi ha dubte és que enmig de la riera hi ha una pedra 

bolcada amb quatre possibles forats rodons de mides diverses.  

10. Al Gorg Blau (31T  x=412489  y=4649196), a la riba dreta, apareixen 6 cunyeres rodones de 

16 cm de diàmetre. A l’altra riba hi ha un grup d’onze forats de 20 cm de diàmetre i més 

petits, i un segon grup de 16 que suggereix el traçat d’un possible rec doble. Per sobre del 

salt de la riba esquerra hi ha altres forats rodons petits que no són fàcils d’interpretar.  

11. Al saltant que hi ha al costat de la captació d’aigües que es troba una mica més amunt del 

Gorg Blau, no massa lluny de la Casanova de les Cases (31T  x=412515  y=4649358), hi ha 

les restes de dues rescloses visiblement d’èpoques diferents, una amb cunyeres quadrades i 

l’altra, rodones. Per la riba dreta, a part del rec de cunyeres quadrades, s’evidencia un antic 

rec fet amb cunyeres rodones. A uns 30 o 40 metres de la resclosa hi ha, en un pla més baix, 

cinc encaixos rodons que semblarien dibuixar l’emplaçament d’un casal força antic. Hi ha 

un parell d’encaixos tallats a la paret. De tota manera, un rec amb cunyeres rodones 

circulava per sobre del suposat casal i duia l’aigua fins una cinquantena de metres aigües 

avall on, a la riba dreta, hi ha les restes d’una paret que fa 4,60 m d’amplada i uns 5 m de 

llargada (se’n conserven un parell de metres complets). Malauradament no s’hi evidencia res 

que pugui confirmar que era el casal del molí, però en un parell de llocs entre la resclosa i el 

suposat casal apareixen uns ancoratges rodons que podrien correspondre a l’antic rec de 

fusta.  

A la riba esquerra hi ha un canal tallat a la roca (80-90 cm d’amplada), amb presència de 

barrinades, però desapareix al cap de 6 metres. Just a la part de sota hi ha dos encaixos 

quadrats (uns 17 x 17 cm) que devien servir per aguantar el rec penjat. Desgraciadament no 

es conserva cap més resta que indiqui on es duia aquella aigua.  
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12. A ponent de cal Sicull hi ha una estructura molt difícil d’interpretar (31T  x=413403  

y=4649402). El que no té dubte és la presència d’una resclosa de 25 m d’amplada que 

travessa la riera de Merlès lleugerament de biaix. A la riba dreta es conserven dos forats 

rodons sobre una pedra al límit del curs de l’aigua. La resclosa travessa la riera amb 10 

cunyeres rodones de 15 a 16 cm de diàmetre. Sembla que només hi havia una única filera de 

cunyeres, tot i que podria ser que la segona estigués separada un metre i mig de la primera. 

Després segueixen 26 parelles de cunyeres rodones, la majoria de dobles que oscil·len entre 

els 13 i els 16 cm de diàmetre. A la riba esquerra semblaria trobar-se l’inici d’un canal tallat 

a la roca, però podria ser un sobreeixidor.  

El que és fa difícil d’interpretar és el conjunt de forats que es troben una vintena de metres 

aigües avall, a la riba esquerra. Aquí, a tocar de l’aigua, el primer que es troba és un encaix 

rectangular de 50 x 40 cm, amb una cunyera rodona insinuada al seu interior. D’aquí 

semblaria haver-ne arrencat alguna mena de canal que estaria clavat amb cunyeres rodones a 

la paret del torrent, però que en trencar-se haurien quedat basculades cap a l’interior del curs 

hídric. De qualsevol manera, qualsevol interpretació resulta molt arriscada si no apareixen 

noves dades.  
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13. Gorg de Cavall (31T  x=413749  y=4649383). Possiblement alguns forats de difícil 

interpretació a la riba dreta.  

14. A l'est de la teuleria de can Sicull trobem una antiga resclosa que treia l'aigua cap a la riba 

dreta (31T  x=414095  y=4649085). De fet, s'identifiquen dues rescloses diferents, totes de 

cunyeres rodones, però molt desgastades, excepte alguna de quadrada que es troba entre les 

dues rescloses. Tallat a la roca, just en un espai rocós on es pot passar d’una sola camada, hi 

ha els encaixos d’una passera, a banda i banda (80 cm d’amplada el de la riba dreta i 95 cm 

el de l’esquerra). A la riba dreta, seguint el petit penya-segat que corre paral·lel a la riera, es 

veuen tres llocs amb cunyeres rodones d’uns 15 cm de diàmetre. N’hi ha quatre grups de 2, 

3, 3 i 5 respectivament.  
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15. Resclosa del molí del Mas (31T  x=414918  y=4649459), d'obra, però amb evidències de 

cunyeres quadrades. Per sota, impossible de descriure. Segons el MPC s’hauria construït a 

finals del segle XVIII. El molí del Mas consta en el cadastre de 1752.
8
 

16. Per sobre del pont de Sant Martí (31T  x=415609  y=4650350) trobem la resclosa moderna 

que duia les aigües a la Fàbrica. Just al seu peu hi ha les cunyeres quadrades d’una antiga 

resclosa que feien 18 cm de costat. Una mica més avall es conserven les restes d’una altra 

resclosa, amb cunyeres quadrades molt grans, una de les quals presenta un post fet amb 

pedra picada. A la riba dreta hi ha restes d'un canal de regatge molt desgastat i set graons 

tallats a la roca, que sembla que correspondrien a una antiga passera (hi ha dos ancoratges 

quadrats en una roca situada davant dels graons i enmig de la riera). Sembla que  no es pot 

descartar que hi hagués hagut un rec en aquest indret, però podria tractar-se d’ancoratges 

utilitzats en la construcció o reconstrucció del pont. A l’extrem sud-oest del pont, sobre la 

barana, hi ha gravada la data de 1861 (el 6 no és massa clar).  

A la riba esquerra apareixen un parell d’encaixos, però estan massa amunt per correspondre 

amb les escales de l’altra riba. Una mica aigües avall apareixen una trentena de forats rodons 

d’entre 15 i 20 cm de diàmetre, a la zona nord del pont, i tres o quatre més al sud. No hi ha 

dubte que els que es troben al nord del pont formen part d’un antic rec, però els del sud no 

tenen una interpretació clara.  

17. Molí d'Escrigues (31T  x=415621  y=4650796), de factura moderna. No s'evidencien restes 

d'època medieval, però podrien estar sota l'estructura actual. Segons el mapa de patrimoni de 

la Generalitat, està documentat des del segle XVI, però fou reconstruït posteriorment.  

18. Per sota de la resclosa del molí d'Escrigues (31T  x=415737  y=4651312), al nord del pont 

construït l'any 1951, es troben algunes cunyeres quadrades d’uns 18-20 cm de costat que 

semblen indicar una resclosa que duia l’aigua cap a un rec situat a la riba esquerra. Escassos 

metres riu avall es troba una altra antiga resclosa, aquest cop amb cunyeres rodones d’uns 20 

cm de diàmetre. Just al nord del pont actual es veuen, a banda i banda, els encaixos en forma 

de creu d’una antiga passera que feia 1,50 m d’amplada. A la riba sud semblarien veure’s les 

restes d’una segona passera, aquest cop menys evident.  

El rec que venia per la riba esquerra procedent de les dues rescloses anteriorment 

esmentades sembla haver-se perdut en arranjar i asfaltar el camí actual. De tota manera, a 

pocs metres al sud del pont trobem l’emplaçament d’un antic molí que comentarem més 

endavant. De moment, diguem que cap al sud i per la riba esquerra continuen les cunyeres 

de dos antics recs. El primer corre molt proper al límit de la paret est del torrent (que passa 

uns tres o quatre metres per sota de la roca) i presenta cunyeres rodones d’uns 20 cm de 

diàmetre. En aquest primer tram trobem 13 cunyeres, que acaben unint-se a un altre rec que 

circula a uns 8 o 10 metres del marge del riu. Aquestes cunyeres, unes 25, són més discretes 

i lleugerament més petites. 

En el lloc on s’ajuntaven ambdós recs se n’hi unia un tercer, format per 15 cunyeres rodones, 

que sembla que recollien les aigües d’un rierol que s’ajunta a la riera principal. De fet, hi ha 

una font que actualment encara raja i un mur de pedra talla el pas a l’aigua que baixa pel 

torrent i a la que surt de la font. Un cop unida amb l’aigua que baixava pels recs 

anteriorment esmentats, totes juntes seguien un altre tros de rec que aquest cop es trobava 

just al límit de la roca. En aquest darrer tram hi ha una vintena més de cunyeres rodones que 

ens duen al lloc on se suposa que hauria d’haver-hi hagut l’emplaçament del casal, del qual 

no en queda cap evidència.   

                                                 
8
 Arxiu Històric de Lleida, fons AHL260-19 / Intendència de Lleida (Cadastre de Patiño), codi AHL260-19-T2-2592, 

Repartiment individual de la parròquia de Santa Maria de Merlès. 



 

 

16 

 

A la riba dreta, només sembla haver-hi hagut un rec de regadiu, de cunyeres arrodonides i 

actualment molt desgastades.  

Tal com s’ha dit anteriorment, a la riba esquerra, poc per sota del pont actual i aprofitant una 

antiga olla de gegant, es troba l’emplaçament del casal d’un antic molí. L’aigua li arribava 

pel primer tram del rec esmentat, i acabava caient per una rampa que podria en part ser 

natural. Diversos encaixos a la banda nord indiquen el final del rec. A sota, penjat un metre 

o una mica més a sobre del nivell de l’aigua, apareix un espai lleugerament arrodonit que a 

una alçada aproximada d’1,70 m sobre el nivell actual del fons de l’olla de gegant, presenta 

sis encaixos, tres a cada paret, més alguns de més petits. A la paret nord del rec també 

s’observen diferents encaixos tallats a la roca.  
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19. A la sortida del Balçot de Palau (31T  x=415809  y=4651677) es troben un total de 160 

ancoratges de rec i dues possibles rescloses, tots rodons i de mida mitjana. No sembla 

identificar-se l’emplaçament ni cap element distintiu de l’antic molí, només una antiga 

passera que, a la riba esquerra, comunica amb set escalons tallats a la roca que permeten 

pujar el desnivell més complicat.  

 

 

20. Molí de la balma del Balçot del Palau, a la riba dreta (31T  x=415965  y=4651929). 

Espectacular estructura. Sembla que s’hi pot distingir l’antiga rampa (que estaria alimentada 

per un rec penjat parcialment a la paret) i l’emplaçament de la maquinària, just a dins de la 

balma. A la part superior de la cavitat sembla que hi hauria hagut els encaixos d’un sostre i 

com a mínim d’una biga. Una línia d’encaixos en una pedra a la banda sud-est de la balma 

sembla suggerir que hi havia un empostissat sobre el qual s’aguantava el conjunt. Als 

encaixos de la paret nord-oest sembla haver-hi una o diverses creus gravades a la paret, i 

potser alguna cosa més. Creiem que la resclosa d’aquest molí es trobava a prop del desguàs 

del molí Nou, un centenar de metres al nord.  
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21. A la sortida del rec de desguàs del Molí Nou (31T  x=415962  y=4652038), però a la riba 

esquerra, es veuen dos ancoratges quadrangulars (de 30 x 30 cm i 20 x 23 cm) que 

semblarien ser una escala o l’encaix lateral d’una resclosa. Podria correspondre a la captura 

d’aigües del molí anterior, però a la riba esquerra hi ha diversos forats rodons que dibuixen 

un canal que resseguia la riba esquerra. Podria ser que hagués anat penjat a mitja paret, però 

el més probable és que resseguís el penya-segat per la seva part superior, on es veuen una 

dotzena llarga de forats rodons que dibuixen una línia recta que continuaria en un gran bloc 

actualment tombat al mig del riu. La pista d’aquest rec sembla que es perd a l’alçada de la 

balma de què es parla en el cas anterior.  
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22. El Molí Nou (31T  x=415962  y=4652038), gran edifici que actua com a segona residència, 

presenta un ampli rec de desguàs excavat a la roca a cops d'escoda. La resclosa es troba uns 

400 m aigües amunt (31T  x=416086  y=4652397), i està formada per una dotzena de 

cunyeres quadrades (35 cm de costat), amb els respectius estintoladors i restes d’alguns 

posts de fusta enmig del curs de l’aigua. El lloc per on abans circulava el rec és avui dia un 

camp de conreu.  

Segons el mapa de patrimoni de la Diputació, el Molí Nou no era un molí fariner sinó que va 

funcionar com a molí bataner fins a finals del segle XIX. Era conegut popularment com “el 

molí de les baietes” ja que s'hi nocaven baietes. 

23. Al davant del molí Nou, però a la riba esquerra, hi ha les restes d'un canal i una zona que 

semblaria ser l'emplaçament del casal. S'hi veuen quatre encaixos que fan pensar en dos 

pisos. Podria ser que hi hagués hagut un altre rec a la riba dreta, però no està clar. Aquest 

molí ocuparia parcialment l’espai que corresponia a una antiga olla de gegant.  
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24. Molí de Vilalta (31T  x=416476  y=4652878), que al segle XVIII havia estat fariner i 

draper. Al segle XIX es va convertir en una serradora, segons el MPC. Apareix com un  

molí fariner al cadastre de 1752.
9
 

Cap a l’any 1700, a més del molí hi havia una farga. En una data indeterminada, Josep 

Vallaura, masover de la farga de Vilalta, va declarar que un grup de soldats li varen demanar 

on era el moliner Jaume Boatella. Quan aquest va aparèixer, el varen nafrar. En relació als 

fets, Esteve Fauria, ferrer de la ferreria de Vilalta, va declarar que era a la porta de la ferreria 

posant claus a unes ferradures d'uns cavalls quan li varen dur en Boatella, moliner del molí 

de Vilalta, i ell es va oferir per fer de guia als soldats. En tornar, va veure que havien ferit el 

moliner.
10

  

25. Resclosa i rec de les goles de Manyaques (31T  x=416886  y=4653542). Aquest 

espectacular i estret engorjat presenta restes d'haver-hi hagut una gran resclosa, amb 

ancoratges quadrats d’entre 25 i 30 cm de costat, i d'un rec que per la riba esquerra duia 

l'aigua cap a un lloc indeterminat. Sembla, però, que el rec seria anterior (les cunyeres són 

rodones i fan entre 8 i 15 cm de diàmetre). Podria ser que l’aigua hagués estat conduïda, en 

la seva primera part, per un rec natural o parcialment tallat a la roca, però si els encaixos que 

es veuen a la riba dreta corresponen a una resclosa d’ancoratges laterals, segurament estaria 

connectada amb aquest rec.  

 

                                                 
9
 Arxiu Històric de Lleida, fons AHL260-19 / Intendència de Lleida (Cadastre de Patiño), codi AHL260-19-T2-2592, 

Repartiment individual de la parròquia de Santa Maria de Merlès.  
10

 Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès, notaria de Prats, caixa 2. 
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26. Resclosa entre les goles de Manyaques i la resclosa del molí de Vilalta (31T  x=416973  

y=4653671). A la riba dreta es veuen dotze cunyeres quadrangulars (29 x 35 cm, un parell 

d’elles amb 30 cm de fondària) i els seus corresponents estintoladors. També s’observen 

restes del rec i parts de la resclosa feta amb pedra relligada amb argamassa. En un claper de 

pedra a escassos metres d’aquesta resclosa es veuen 5 encaixos rodons d’entre 14 i 18 cm de 

diàmetre, mentre en una altra pedra n’hi ha 9 de mides diverses. A la riba esquerra no 

s’evidencia cap element, però s’ha de dir que el lloc està molt alterat per l’acció mecànica 

del riu i pel fet que hi passa un antic camí.  

 

 

27. Resclosa del molí de Vilalta (31T  x=417162  y=4653712), encara en funcionament. 

Actualment presenta mostres d'haver estat reconstruïda en diferents moments. S'hi evidencia 

una construcció feta amb pedra treballada en grans blocs cúbics relligats amb morter, i una 

filera de pals quadrats grans clavats al llit del torrent que fan més resistent el conjunt.  
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28. Tres-cents metres al sud de cal Calamita, poc per sobre de la pista que permet accedir al 

camp de la Riera, a la riba esquerra, (31T  x=417066  y=4654094), apareixen 13 forats 

rodons d’entre 14 i 18 cm de diàmetre que no es poden identificar amb facilitat (eren, potser, 

l'inici d'un rec?). El lloc va ser utilitzat com una petita pedrera d’on s’haurien extret alguns 

blocs. 

 

 

 

29. Just a l'est de cal Calamita (31T  x=417130  y=4654400), en un gran bloc de la riba esquerra, 

apareixen una cunyera de 24 x 27 cm a la part plana i un encaix de 40 x 24 cm a tocar del riu. 

A la part superior hi ha un forat rodó de 18 cm de diàmetre. Possiblement també hi ha altres 

forats de morfologia no tan clara. Podria haver correspost a una passera o a una resclosa, 

però falten molts elements per poder-ne dir res en ferm.  

 

 

30. A l'est de Montclús, per sota del pont que permet accedir a la Vall de les Botes (31T  

x=417623  y=4655442), hi ha un parell de forats quadrats de mida mitjana.  
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31.  Dos-cents metres al sud-est de la Caseta de Mateus, en un espai que forma una petita gola 

(31T  x=417873  y=4656280), hi ha evidències d'un rec a la riba esquerra
11

 (13 forats rodons 

grans) i altres elements a la dreta (17 forats rodons grans, separats en dues línies). Podria 

haver-hi hagut una resclosa. Del que no hi ha cap dubte és de la presència d'una antiga 

passera, de la qual es conserven encara els encaixos tallats a la roca. També es conserva un 

antic canal tallat a la roca, que fa una mica més de 10 m de llarg, 90 cm d'amplada i 50 cm 

d'altura. Jordi Bolòs esmenta un testament de l'any 1033 que fa referència a ipsa Mora, on es 

parla de l'existència de molins.   

L’any 1696 Joan Mora confessava tenir sota domini de la Portella uns molins al mas Mora. 

L’any 1772 Joan Euras va comprar a Josep Mora un tros de terra d’aquesta masia, proper a 

les Heures i a la riera de Merlès, “(...) en lo qual dit Euras fabricà, en lo corrent any de 

1773, un molí batané y se assegura que intentà també fabricarne un de fariné” (Bolòs i 

Masclans, 2009, p. 731-732).  

 

 

 

                                                 
11

 De fet, podria tractar-se de dos recs diferents. 
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32.  En el lloc on la pista que porta a la Penyora i la Riereta travessa la riera per un gual (31T  

x=417935  y=4657583), apareixen 18 encaixos quadrats tallats al terra de la riba dreta (35 

cm de costat, aproximadament), amb 5 estintoladors, que dibuixen una resclosa. A la riba 

esquerra se’n conserven sis més d’una mida aproximada de 36 x 38 cm (n’hi havia més, 

però actualment sembla que estan tapats pel ciment de la pista). Uns cinquanta metres riu 

avall, a la riba dreta, hi ha una zona plana amb diversos forats rodons petits, tot i que de 

mides diverses. El seu nombre és molt difícil de precisar pel fet que es confonen amb altres 

forats d'origen natural. Podria tractar-se de l’emplaçament del casal, però no es descarta que 

fos un caprici de la natura. En una pedra aïllada enmig del riu apareixen 4 forats més, que 

sembla que no poden ser d’origen natural.  

33. En una gola molt estreta i espectacular que hi ha uns 250 m riu avall del pont de les Heures 

(31T  x=418047  y=4658227) hi ha restes de dos canals, un a cada riba. Creiem que 

formaven part d'un mateix conjunt que tenia la seva captació d'aigües en el següent element, 

raó per la qual el descrivim en el proper número.  

Com es veu en la topografia adjunta, és clar que per la riba esquerra corria un rec penjat a 

sobre del penya-segat, un rec aguantat amb cunyeres rodones d’uns 15 cm de diàmetre. Hi 

ha motius per creure que el rec de la riba esquerra agafava l’aigua de l’estructura número 34; 

per contra, es fa molt difícil interpretar la quinzena de forats rodons que hi ha en una roca 

despresa a la riba dreta, situats en perpendicular al curs de l’aigua (no sembla que hagués 

estat una resclosa). D’altra banda, al mig de la riera hi ha una pedra arrancada per la força de 

l’aigua que mostra set o vuit cunyeres rodones i que resulta difícil de situar en el seu 

emplaçament original. En canvi, a la riba esquerra també hi ha una pedra trencada que es va 

quedar un metre o una mica més per sota del seu nivell original, també treballada.  
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34. Un centenar de metres al sud del pont de les Heures hi ha una cascada amb un gorg i una 

petita gola molt concorreguda en època de banys (31T  x=417988  y=4658357). A la part 

superior s'evidencien restes de tres recs a la riba esquerra i segurament de dues o tres 

antigues rescloses, de cronologies molt dispars (des de medievals fins a modernes). La que 

es troba més al sud té cunyeres rodones de mida mitjana (14-18 cm), mentre que la que es 

troba al nord té uns encaixos quadrats de 20 cm de costat. Entre les dues, una nova resclosa 

presenta encaixos quadrats d’uns 30 cm de costat. Per la riba dreta també hi ha evidències de 

dos recs que pràcticament tenien el mateix traçat. Un era fet amb cunyeres rodones d'uns 14 

cm de diàmetre, mentre que escassos centímetres més a l'oest hi ha una segona fila 

d'encaixos quadrats de mida mitjana (una trentena de centímetres de costat) que dibuixen un 

segon rec que acabava en una estructura que duia l'aigua cap al sud, per sobre de la paret 

rocosa de la gola. No es descarta que a la riba esquerra hi hagués hagut el casal del molí, 

però no se’n conserva cap evidència.  

Tot sembla indicar que aquests recs duien l'aigua fins a l'estructura esmentada en el número 

34. Allà, com hem vist en el número 33, hi hauria hagut un casal de molí en un espai situat 

gairebé al final de la gola, tot i que no es pot dir res en concret perquè la zona està molt 

moguda a causa de successius despreniments. A la riba dreta, s'observen 17 forats rodons 

mitjans que dibuixen un rec, però en aquest cas perpendicular al curs del riu (!) i situats 

sobre una roca que hauria caigut. Una mica més amunt, sobre una roca, hi ha un forat rodó 

mitjà que semblaria ser un ancoratge per al rec que avançava per la riba dreta (provinent del 

la resclosa descrita en el número 34).  
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35. Just al pont de les Heures (31T  x=417982  y=4658436), hi ha les restes d’un molí de 

morfologia medieval. Sembla que la resclosa es trobava a la part nord de l’actual pont, on a 

la riba esquerra s’identifiquen quatre encaixos d’una presa lateral. A la riba dreta només s’hi 

veu un encaix rodó.  
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Possiblement el casal es trobava just a l’extrem sud-est del pont, on es conserven uns 8 m 

del rec, tallat a la pedra i delimitat amb diversos ancoratges rodons, un dels quals molt gran 

(27 cm de diàmetre). També hi ha dos encaixos rectangulars de 110 x 50 i 50 x 65 cm 

respectivament que sembla que correspondrien a alguna mena de teulada. El rec tenia una 

amplada d’uns 70 cm.  

Sembla descartable que aquest molí funcionés amb l’aigua de la propera resclosa.  
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36. Pràcticament en el mateix indret, una mica més al nord (31T  x=417991  y=4658503), hi ha 

un seguit d'estructures i forats tallat a la paret de la gola que fan molt difícil la seva 

interpretació, però que semblen deslligats del conjunt anterior. Han estat descrits com les 

restes d'una resclosa de molí de suport lateral (Bolòs i Masclans & Fàbregas i Sabater, 1982). 

A la riba dreta apareixen 8 encaixos de formes diverses, mentre que a l’esquerra hi ha una 

desena de cunyeres rodones (d’entre 18 i 22 cm de diàmetre) i un petit encaix rectangular 

molt desgastat. Una mica més amunt, també s’hi troba un tram d’escales tallades a la roca 

mare i restes d'un rec per la riba esquerra. Possiblement també un per la dreta. La resclosa 

tindria més de sis metres d’altura sense comptar la profunditat ocupada actualment per 

l’aigua.  

 

 

 

37. Just a la passera que hi ha tocant al molí de les Heures (31T  x=418117  y=4659306) 

s'identifiquen una quarantena de forats rodons petits per la riba esquerra que dibuixen una 

línia recta, segurament un rec. Fan uns 8 cm de diàmetre i estan molt desgastats. Una mica 

per sota seu, en direcció al llit del torrent, sembla reconèixer-se una segona línia 

d’ancoratges quadrats de 24 cm de costat, tot i que algun és lleugerament més gran. Sembla 

que es tractava d’un segon rec que acabava una mica per sota de l’anterior, amb la 

particularitat que les darreres cunyeres haurien estat rodones. Curiosament, en un dels 

primers encaixos quadrats d’aquest segon rec encara es conserva la base del post de fusta.  

38. Molí de les Heures. Sabem que el monestir de la Portella tenia l’any 1600 un important 

molí proper a les goles de les Heures, que al 1696 ja es coneixia com a molí de les Heures. 

Al seu costat hi havia una petita ferreria (Aymerich i Boixader, 1990, p. 173). El trobem 

documentat l’any 1750 com a molí de las Euras, de la Quar. Aquell estiu varen arrendar per 

un any a Pau Deig, paraire de Prats, i a  Joan Riquer, pagès de Gurb, els fruits del molí de 

les Euras, i es va pactar que les moltures es repartirien de manera que 3/5 parts serien per als 

arrendataris.
12

 L’any abans, concretament el 22 de setembre de 1749, una carta dirigida al 

                                                 
12

 Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès, notaria de Prats, caixa 7. 
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batlle de la Quar l’advertia sobre  el “escandalo que ocasiona el molinero Manuel 

Puigcercós con su mujer”, motiu pel qual se li ordenava que els tragués de la baronia de la 

Portella en el termini de 24 hores. De tota manera, el dia 27 encara s’afirmava que seguien 

al molí.
13

  

39. Molí de Vilartimó (31T  x=417869  y=4660017). A l'oest hi ha les restes de la resclosa, que 

semblen molt modernes. S'hi veuen uns 25 encaixos quadrats molt grans (entre 25 i 30 cm 

de costat) tallats al llit de la riera.  

El 29 de novembre de 1608, el cambrer del monestir de Ripoll signava un precari a Onofre 

Vilartimó, hereu del mas Vilartimó de Sant Climent de la Riba, i entre altres coses li establia 

un tros de terra en el lloc anomenat camp del Draper, que limitava per orient i migdia amb 

Vilartimó i per occident amb el riu d’Est. També li va establir un molí fariner al riu d’Est, 

amb bassa, recs i resclosa, que es deia molí d'en Vilartimó.
14

 L’any 1632, es documenta 

l’arrendament del moli fariner de Vilartimó, pel qual els amos s'obliguen a tenir en condret 

les moles, resclosa, bassa, casal i tot el que calgui per al molí. Es reserven les moltures per a 

ells i per a en Pou de Sagàs.
15

 Al segle XX, l'edifici va ser adaptat per a produir-hi 

electricitat. 

40. Pocs metres per sota del pont que permet accedir al càmping Riera de Merlès, a tocar de la 

passera (31T  x=417941  y=4660412) hi ha nou forats quadrats grossos que formaven part 

d’una resclosa que desviava l'aigua cap a la riba esquerra. Per la seva gran mida –entre 30 i 

40 cm de costat– havien de correspondre a un molí d’època moderna. 

41. Uns metres per sota (31T  x=417954  y=4660395) n'hi ha una trentena de rodons que 

semblen dibuixar una altra resclosa, aquesta més antiga, que també duia l'aigua cap a la riba 

esquerra. De tota manera, sembla que aquest rec acabava just a sobre d’un petit penya-segat. 

Podria ser que uns forats rodons que hi ha a tocar de l'aigua, en una petita lleixa de la paret 

de llevant, corresponguessin a l'assentament de la maquinària o casal. Aquests darrers forats, 

dividits en dos nivells (uns una mica per sobre de l’aigua i els altres just a sobre del penya-

segat), semblarien suggerir l’existència d’un espai de 6 o 8 metres quadrats, aixecat sobre un 

empostissat de fusta i cobert amb algun tipus d’estructura de fusta.  

42. Uns seixanta metres més avall (31T  x=417967  y=4660366) hi ha les restes d'una altra 

resclosa amb 20 cunyeres, algunes arrodonides i altres quadrangulars, de mida petita (uns 13 

cm de diàmetre i de costat) que desviaven l'aigua cap a la riba esquerra. En un tros de 8 

metres se’n troben 16 de seguits, o sigui, un aproximadament cada mig metre. La resta 

queden una mica apartats. Cal destacar-ne 4 de mides més grans (18 cm), situats a 50 cm 

dels anteriors (no comptabilitzats) que segurament corresponien a la segona línia de 

cunyeres o a uns estintoladors. No s’evidencia res que pugui indicar que aquí hi havia hagut 

un casal de molí i, de fet, apostem perquè aquesta era la resclosa del molí descrit en el 

número 44.  

Just a sobre del salt, o sigui, uns metres riu avall, a la riba esquerra, apareixen dos encaixos 

quadrats d’uns 24 cm de costat. Aquests encaixos estan encarats amb dos d’altres que es 

troben a la riba dreta, de morfologia igual als anteriors. Semblen insinuar la presència d’una 

antiga passera.  

43. Uns 125 m al sud de la passera que porta al càmping Riera de Merlès, a la riba dreta, 

s'identifiquen les restes d'una bassa i de part d'un casal (31T  x=417949  y=4660308). La 

bassa és feta amb grans blocs de pedra relligats amb argamassa. S’hi insinua un pou doble o 

triple, o més aviat una rampa, que sembla estar parcialment tallada a la roca en la seva part 

                                                 
13

 Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès, notaria Prats, caixa 7. 
14

 ABEV, ACF, 1964, fol. 211. Apareix també en un document de l’any 1607 (ABEV, ACF, 1919, fol 229v).  
15

 ABEV, ACF, 2279, fol. 95v i 289.  
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inferior. L’emplaçament del casal es distingeix perfectament, delimitat per un mur de 55 cm 

d’amplada. Actualment també s’identifica el carcabà.  

 

 

44. Uns 170 m al sud de la passera, però a la riba esquerra (31T  x=417962  y=4660262), hi ha 

un pany de paret col·locat en el marge de la riera i un altre caigut a la llera de la riera, que 

podrien correspondre a un altre casal de molí. Com ja hem dit, segurament s’alimentaria de 

l’aigua de la resclosa descrita en el número 42.  
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45. Una vintena de metres per sobre de la passera que permet l'accés al càmping (31T  

x=417903  y=4660450) trobem una antiga resclosa feta amb 13 forats quadrats molt grans 

(entre 35 i 40 cm de costat) que duia l'aigua cap a la riba esquerra. Es va construir aprofitant 

un petit esperó rocós. També es conserven els ancoratges dels estintoladors.  

46. Molí de Vilardell (31T  x=417778  y=4660559). La llinda de la porta de l'edifici principal 

duu la data de 1819, i a la del carcabà només es pot llegir el 18 d'un any incert del segle XIX, 

però el MPG diu que es remunta al segle XI. L’estructura actual sembla que seria del segle 

XVIII («Molins de la riera de Merlès», 2012). Per un forat a la paret es veuen els rodets, que 

són dos, dins d'una sala amb una volta d'arc rebaixat. Es conserven les restes de la bassa, per 

sobre de la casa, però el pou ha estat colgat de terra. Agafava les aigües gairebé un 

quilòmetre al nord, una mica per sota de la Molina, on el torrent de can Pou s'ajunta amb la 

riera de Merlès (vegeu descripció més endavant). 

L’any 1813 es documenta un conflicte entre Jeroni Vilartimó i Miquel Vilardell perquè en 

Vilardell estava fent una resclosa, sèquia i molí a la riera de Merlès. El primer va recórrer a 

la justícia, que va ordenar aturar les obres, però en Vilardell no en va fer cas. El problema 

era que la captació de les aigües impedia que en Vilartimó pogués fer anar el seu molí.
16

 No 

tenim clar que aquest molí d’en Vilardell fos el que actualment s’anomena d’aquesta manera 

i no qualsevol dels que hi havia hagut a tocar del pont que permet accedir al càmping Riera 

de Merlès.  

47. Pràcticament a llevant del camí que porta a can Quimet, en el llit de la riera i aprofitant un 

petit salt (31T  x=417762  y=4661241), es troben un conjunt molt important de cunyeres 

quadrades molt grans, que podrien haver correspost a una antiga resclosa del molí de 

Vilardell: una construcció enmig del bosc de la riba dreta sembla correspondre al cap-rec 
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 Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès, Cúria del terme de Lluça, 2. 
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d'aquest antic rec (l'actual passa uns metres per sobre, i es descriurà a l'apartat següent). De 

tota manera, a la riba esquerra, hi ha restes d'un possible rec amb ancoratges rodons. En 

aquest costat hi ha 13 cunyeres quadrades que donaven lloc a un gran embassament d'aigua, 

que avui dia sembla impensable. A la riba dreta es conserven tres cunyeres quadrades molt 

grans (fins a 55 cm de costat) i una línia de forats més petits (25 cm de costat) que tenen la 

particularitat d’haver estat tallats de biaix a l’eix vertical, de manera que en realitat són la 

base on descansaven els estintoladors o pals que apuntalaven la resclosa, que havia 

d’aguantar una gran pressió. De l’antiga resclosa, a la riba dreta, només ens en queden les 

tres cunyeres ja descrites, però és de suposar que la resta es troben sota la vegetació i els 

sediments del marge.  

A banda i banda hi ha excavats un parell d’encaixos grans (150 x 40 cm i 150 x 60 cm 

aproximadament) que sembla que haurien suportat una passera, però encara es poden 

identificar uns encaixos que servien de suport a una presa ancorada a les parets de la gola (a 

la riba esquerra n’hi ha dos de 50 cm d’amplada; els de la riba dreta estan més desdibuixats).  

 

 

 

48. Resclosa del molí de Vilardell (31T  x=417800  y=4661489), a l'entroncament entre el 

torrent de can Pou i la riera de Merlès. Es conserva un cap-rec de mides espectaculars i 

l'inici del rec (aproximadament 1 m d’amplada), amb un sobreeixidor a l'inici. Les cunyeres, 

quadrades i de mida molt gran, conserven encara els posts de fusta. En total n'hi ha nou 

parelles, de les quals es conserven 13 posts. Com en el cas anterior, a la riba esquerra es 

conserva una línia de cunyeres rodones de 15 cm aproximadament de diàmetre que 

corresponien a un molí més antic, del qual semblaria insinuar-se el possible emplaçament 

del casal a la riba esquerra. No es descarta que l’aigua també pogués ser treta cap a la riba 

dreta, tal com es fa actualment. En aquesta banda hi ha deu cunyeres rodones d’uns 14-15 

cm de diàmetre. 
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49. A la sortida de les Goles de la Masada (31T  x=417922  y=4661874) trobem una estructura 

de cunyeres rodones distribuïdes a banda i banda del riu. A l'esquerra n'hi ha 7 d’uns 12 cm 

de diàmetre, i a la dreta, unes quantes més (segurament 6 en un primer tram i 4 en el segon, 

d’entre 12 i 14 cm de diàmetre) que semblarien dibuixar una resclosa, però sense cap indici 

de possible rec. De tota manera, a la riba dreta hi podia haver hagut lloc per al casal, però no 

n’hi ha cap evidència.  

50. Goles de la Masada (31T  x=417901  y=4661930). Espectacular conjunt format per les 

cunyeres de dues rescloses i una antiga passera. Sembla que l’aigua era conduïda cap a la 

riba esquerra, on el rec es perd sobre d’un petit penya-segat. No es descarta que a sota de 

l’antiga passera hi hagués hagut una resclosa de suport lateral. Podrien identificar-se dos 

possibles emplaçaments de casal, un a cada riba.  
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51. Un centenar de metres riera amunt de l'entroncament amb la riera de Boatella (31T  

x=419756  y=4662518) hi ha les restes de dues rescloses. De la primera es conserven com a 

testimonis 11 cunyeres rodones i molt esborrades, d’uns 20 cm de diàmetre, a la riba dreta. 

De la segona, en queden sis, també rodones i esborrades d’uns 18 cm de diàmetre, situades 

sobre un esperó. Podria ser que a la riba esquerra n’hi hagués dues més, però no es pot 

assegurar (podria tractar-se de forats d’origen natural).   

52. Uns 150 m aigües amunt, just a sobre d'un petit salt (31T  x=419830  y=4662431), hi ha les 

restes d'onze cunyeres rectangulars de mida gran (una fa 38 x 30 cm) que dibuixen un rec 

que duia l'aigua cap a la riba dreta i que en algun tram sembla haver aprofitat un tros de rec 

natural o haver estat tallat al terra. Algunes cunyeres conserven encara restes dels posts de 

fusta que aguantaven. Semblaria haver-hi un rec que començaria al gorg del noc de Boadella, 

però hauria de travessar el torrent, fet que no té massa sentit.  

53. Noc de Boatella (31T  x=419890  y=4662320). Es conserven dos carcabans, l'obrador i 

alguns espais annexos. En fotografies antigues s’observa un tercer carcabà, avui dia 

desaparegut. Just a sobre hi ha les restes d’una masia. La bassa està coberta de terra, però 

encara es veuen els carcabans. En tenim referències de l’any 1618, però segurament era molt 

anterior («Molins de la riera de Merlès», 2012). De fet, s’ha dit que seria del segle XI 

(Aymerich i Boixader, 1990, p. 175).  

L’any 1669, els paraires de Borredà varen demanar a l’abat del monestir de Ripoll de fer una 

confraria i en aquest context Jaume Buatella va declarar que la major part dels paraires 

havien treballat a casa seva obrant durant el darrer any, i que devien ser una dotzena. En les 

ordinacions d’aquesta confraria es podia llegir:  
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“Item que qualsevol moliner de dit terme que donara dany a una pessa o drap o 

escapulo que los sobreposats ne sien bahedors y tot temps que serà declarat  per los 

sobreposats lo moliner sia tingut y obligat pagar lo que per ells serà tatxat (sic).”
17

 

El 22 de febrer de 1752, Eudalt de Boatella signava una procura per comparèixer en 

capbrevacions i en especial en les de molins d'aigua, drapers o de serrar fusta, fet que ens 

indica que devia tenir interessos en aquesta mena d’establiments.
18

  

54. Un centenar de metres aigües amunt del noc de Boatella (31T  x=420014  y=4662340) hi ha 

la resclosa on s'agafaven les aigües, amb un cap-rec molt gran i un canal de mida gran. N'hi 

havia hagut una de més antiga. A sota es veuen restes d'una bassa o resclosa de forats rodons 

i quatre cunyeres quadrades grans que podrien correspondre a una antiga resclosa.  

55. Molí del pont de Roma (31T  x=420928  y=4663578). Restes d’una resclosa a  la riba 

esquerra, amb una quarantena de cunyeres d’uns 20 cm de diàmetre, dividides en dos trams 

(37 cunyeres dobles en el primer i 6 en el segon). Sembla que on acaben les cunyeres hi 

podria haver hagut el casal, però no en queda cap evidència (i fins i tot podria ser que el rec 

hagués continuat més endavant. Vegeu Il·lustració 1 i Il·lustració 2).  

56. Uns metres més avall (31T  x=420907  y=4663519) hi ha les restes d’una segona resclosa, 

amb cunyeres rodones de mides variades i més desgastades que en el cas anterior. A la riba 

dreta n’hi ha 12 mentre a l’esquerra se’n troben 17 (en aquest cas d’uns 20 cm de diàmetre). 

També se’n conserven 5 que correspondrien a la part final del rec. Malauradament, la zona 

on podria haver estat el casal es va enderrocar recentment i no es pot analitzar amb detall.  

57. Molí de Puigcercós. L’any 1630 Josep Molera, monjo de Sta. Maria de Ripoll, confirmava 

l’establiment del mas Puigcercós a Bernat Puigcercós, el qual pagava, entre altres censos, un 

parell de gallines pels molins de Puigcercós i del Vilar. L'any 1759 en una nova confirmació 

de la possessió del mas Puigcercós, Esteve Puigcercós reconeixia la paga d'un cens anual de 

2 diners barcelonesos per l'ús del molí de Puigcercós i un parell de gallines pel del Vilar, 

tant si molia com si no, però que no les pagava perquè aquell molí ja no existia i no se sabia 

on era («Molins de la riera de Merlès», 2012). Ja fa anys, doncs, que d’aquests molins 

només se’n conservava el record.  

De tota manera, al sud-est de la masia (31T  x=421426  y=4665150) hi ha les restes d’una 

antiga resclosa feta de grans blocs de pedra (a la riba dreta), mentre a la banda esquerra de la 

riera hi ha un gran encaix (90 cm d’amplada) on se suposa que anava encaixat el final de la 

resclosa. No hi ha evidència de res més.  

Igualment, uns metres més amunt, a llevant de Puigcercós (31T  x=421585  y=4665331), hi 

ha restes de cunyeres rodones de mida mitjana: dues en una pedra visiblement fora de lloc, 

arrossegada per l’aigua, dues més una mica més amunt, a la riba esquerra, i finalment sis 

altres ancoratges (a la riba dreta) que semblen dibuixar una resclosa que acabava en un canal 

situat a la riba esquerra (17 o 18 cm de diàmetre).  

58. Uns 160 m al sud del molí de Danyans (31T  x=421834  y=4665607) apareixen les restes 

més interessants d’aquest tram de la riera de Merlès: diverses cunyeres rodones difícils 

d’interpretar però que semblen suggerir una resclosa que duia l’aigua cap a la riba esquerra 

on, aprofitant un petit salt, es va tallar un petit tram de rec que desemboca al lloc on hauria 

de trobar-se el casal. El tros de rec que es conserva fa 9 m de recorregut, i només presenta el 

seu costat de llevant (a la part de ponent hi ha una cunyera rodona molt desgastada). Al final 

del rec apareixen sis encaixos arrodonits d’aproximadament 15 cm de diàmetre. Per sota, 

sobre la roca, hi ha un parell de forats que no es pot assegurar que no siguin naturals. A la 

riba esquerra, una mica aigües avall d’on acaba el rec, però en una posició més elevada, hi 
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 ABEV, Borredà, AP1/1, sp. De tota manera, aquell batà es va instal·lar a la riera de Merdançol. 
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 Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès, notaria Prats, caixa 7.  
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ha una balma molt colmatada de sediments, que semblaria haver estat parcialment tancada 

per una paret de pedra seca, però no es pot confirmar.  

 

 

 

59. Uns 125 m al sud del molí de Danyans, a la riba esquerra i enmig de la vegetació (31T  

x=421831  y=4665645) es troben les restes d’un edifici rectangular de dues plantes, amb el 

sostre actualment ensorrat. A l’interior hi ha part de la maquinària necessària per produir 

electricitat, fabricada per una empresa vigatana, que era alimentada per l’aigua que es 

recollia a la resclosa del molí de Danyans (número 60) i que arribava al generador elèctric 

per un tub forçat de ciment. A la part inferior es troba el carcabà, que a diferència dels 

tradicionals, només servia de desguàs de l’aigua que feia moure el giny (que hi arriba per 

una curta canalització metàl·lica). 

Segons el Mapa de Patrimoni de la Generalitat, hauria estat un antic molí fariner del qual 

només es conservaria la planta baixa del casal, el mur de la bassa, i el cacau. La resta 

d’informació històrica és clarament errònia i de fet, sembla que es confon aquest element 

amb el següent.  
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60. Molí de Danyans (31T  x=421804  y=4665770), a la riba esquerra. Edifici impressionant, 

cobert de vegetació, amb una resclosa gran, cap-rec, rec, bassa, pou i dos carcabans. Segons 

Aymamí (2011, p. 47), va pertànyer a la família Puigcercós i es documenta des de 1794, 

quan es parla dels molins fariner i bataner de Danyans. Nosaltres n’hem trobat un 

arrendament de l’any 1634, quan Francesc Puig de Perafita arrendava per quatre anys al seu 

oncle quatre propietats una amb un molí a Massanós, que el document especifica que és el 

molí de Danyans.
19

 

61. Farga de Maçanós, actualment a tocar del refugi excursionista (31T  x=421799  

y=4666181). Només es conserven les restes de l’edifici, que sembla que també havia 

funcionat com a molí fariner. Aymamí en dona una referència documental de 1818 

(Aymamí i Domingo, 2011, p. 47). La resclosa es troba uns 200 m més al nord, i és feta de 

grans pedres tallades. L'any 1818 Francesc Puigcercós i Serra, sastre de Sant Vicenç de 

Maçanós i habitant a Ulldemolins —arquebisbat de Tarragona— es va vendre perpètuament 

“tota la farga per fer ferro, plasa de picar, la serra, martinet, rech y resclosa, amb totes les 

eines y instruments”, a més de la casa contigua i un hort anomenat “las casas y hort de Cal 

Deu y antes de Cristòfol Forment, junt amb lo moli fariner a la part inferior de dita farga y 

martinet ab tots sos drets y pertinències” («Molins de la riera de Merlès», 2012). 

62. Molí de Capdevila, edifici abandonat situat a prop del càmping del Saiol (31T  x=421943  

y=4667661). El més interessant és la resclosa, que es troba uns metres més amunt, feta de 

posts de fusta i fustes que aguantaven gleva.  

 

 

 

63. Molí del salt de Cara de Boc (31T  x=421831  y=4668847). Just a sobre del salt, a la riba 

dreta, hi ha diversos encaixos de formes i mides diverses, però no massa grans, que dibuixen 

un rec. Aquest rec està parcialment tallat a la roca en un tram de sis metres (a l’inici fa un 

metre d’amplada i 60 cm d’altura, però el seu perfil és molt barroer. Després, passaria penjat 

a mitja paret. A la part inferior, a la riba dreta, no s’evidencia cap possible resta del casal.  

A la riba esquerra, just a sobre del salt hi ha 6 forats rodons molt petits (entre 8 i 12 cm de 

diàmetre). Per la seva disposició semblen suggerir un antic rec que en el seu darrer tram 

estaria tallat a la roca. Uns 25 m aigües amunt, a la mateixa riba esquerra, es troben quatre 

forats de la mateixa morfologia i mida que semblen confirmar que es tractava d'un rec. A la 

part inferior es troba un altre forat en un pany de paret molt pendent i un altre de solitari una 

                                                 
19
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mica més endavant i per sota, just al costat d’unes peces molt petites fetes d’obra, 

possiblement restes d’una paret. No es pot assegurar si formava part d’un hipotètic casal o si 

aguantava alguna passera per remuntar la riera.  

 

 

 

 

Tot i que no sabem si es tracta d’aquest mateix molí, en un inventari dels béns d'Antoni de 

Palmerola, senyor del castell de Palmarola, de l’any 1562 es fa referència a un molí ja rònec 

situat aigües amunt del molí d'en Capdevila (en el document, tatxat, deia en el torrent de 
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Viladonja), que l'havia comprat a Bernat Moreta i Bartomeu Casas l’any 1552. En Palmarola 

era també l'amo de Capdevila i d'Argilaguers.
20

 

 

64. Molí del Puig, a la riba esquerra del rec de la Riba (31T  x=422144  y=4669240). Edifici 

enrunat del qual es distingeix la bassa, la rampa, el casal (que era una casa de mida mitjana), 

el carcabà i algunes construccions annexes. A l’interior encara es conserva una de les moles. 

La resclosa és situada cent metres al nord-oest. S’hi conserva el cap-rec i l’inici del rec, 

construït amb pedres relligades amb argamassa per sobre del llit del torrent.  

Cal destacar que uns metres per sota de l’actual resclosa es veuen diferents forats rodons de 

mida mitjana que segurament servien per aguantar una resclosa possiblement medieval (la 

resta seria de datació moderna o contemporània).  

 

 

 

 

65. Molí del Gorg Negre (31T  x=422192  y=4669811). A la part superior del gorg s’observen 

vuit forats rodons d’entre 16 i 20 cm de diàmetre que semblarien haver correspost a una 

resclosa que desviava l’aigua cap a la riba dreta. No s’hi distingeix res més que ens pugui 

aportar més informació, només una zona molt planera, creada artificialment, just a tocar de 

la resclosa (que de tota manera no podia ser l’emplaçament del casal del molí).  

66. Uns 225 m al nord-est del gorg Negre (31T  x=422311  y=4670005) es troba una altra 

estructura semblant i també a aquí, a sobre d’un petit salt, s’evidencien set forats arrodonits 

de diverses mides (entre 11 i 18 cm; un d’ells és quadrangular). Segurament era una resclosa 

o una bassa, però no en podem dir res més.  

67. Uns 350 m al nord-est de l’anterior (31T  x=422582  y=4670220), es troba una estructura 

semblant, en aquest cas amb diversos encaixos rodons.  

68. Molí de la Riba (31T  x=422786  y=4671525). Reutilitzat com a segona residència. S’hi 

identifiquen dos molins diferents, un situat a l’interior de la casa principal i un altre més 

petit en un petit edifici utilitzat com a llenyer entre aquest i el torrent. En diferents llocs al 

voltant de la casa es troben diverses moles reutilitzades i una curra d’un molí escairador. 

També s’endevina on era la bassa i el rec, tot i que són plens de sediments. La resclosa, que 
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es troba uns 450 m al nord-oest, modernament ha estat utilitzada per conduir l’aigua cap a 

uns camps i actualment funciona com a petit pantà, fet que en dificulta una anàlisi més 

acurada. S’hi observen diferents forats d’èpoques anteriors.  

69. A uns 225 a l’oest de la resclosa del molí de la Riba (31T  x=422240  y=4671831), a sobre 

d’una petita cascada, es troben tres forats rodons de mida mitjana que semblen dibuixar una 

possible resclosa, però tot plegat és massa descontextualitzat.  

70. Molí de Baix de Tubau (31T  x=421794  y=4672022). Petit molí construït a tocar del curs 

del rec de Corrubí, amb un casal de menys de 10 metres quadrats de superfície. Es conserva 

el rec, la bassa i el carcabà, però no la resclosa. Entre la bassa i el casal hi passa un ampli 

camí. La bassa no presenta cup, sinó rampa. Dins del casal es conserva una mola sotana. Per 

sobre de la bassa, hi ha les runes d’una casa.  

 

 

 

71. Molí de Dalt de Tubau (31T  x=421755  y=4672261). Gran edifici de dos o tres pisos, 

situat a tocar del torrent, actualment abandonat i esfondrat. Es conserva el carcabà, la bassa i 

el rec, però no la maquinària. La bassa no acaba en un cup sinó en una rampa. A l’interior de 

l’edifici hi ha una gran arcada que aguanta el pas del temps. Cal remarcar que les pedres que 

formen les dovelles laterals de la porta principal són fetes amb antigues moles reutilitzades, 

senyal que el molí ja funcionava quan es va fer o refer l’habitatge. Semblen fetes amb 

conglomerat d’alguna pedrera propera a l’emplaçament del molí.  
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72. Molí de Moreta (31T  x=421473  y=4669358)¸ a tocar de la riera del Molí, a la riba dreta. 

Antic edifici actualment ensorrat, amb dos o tres pisos. Conserva dos carcabans i dues moles 

sotanes, la bassa, el rec i la resclosa (que avui serveix pel pas dels vehicles).  

73. Forats de difícil identificació situats 350 m al nord-oest del molí de Moreta (31T  

x=421197  y=4669570). Possible resclosa o bassa? 

74. Vuit forats rodons mitjans situats 200 m al nord dels anteriors. Possible bassa o resclosa. 

Cap més evidència.  

75. Molí del Quirze, a la part superior de la riera del Molí (31T  x=419918  y=4670532). 

Actualment encara utilitzat per a funcions residencials. Conserva algunes moles i el rodet.  

 

 

Conclusions 

 

A la riera de Merlès s’ha documentat una setantena d’estructures vinculades la majoria d’elles a les 

activitats de molins, sobretot fariners, tot i que alguns d’ells han estat històricament dedicats a la 

producció de draps.  

En aquest article hem posat de relleu les evidències que suggereixen el seu passat medieval, tot i 

que de molts d’ells no en queda pràcticament res. Per sort, la geologia de la regió ha permès la 

construcció de cunyeres i la seva conservació al llarg dels segles, fet que ens ajuda a interpretar 

unes construccions que a vegades no han deixat cap rastre material i que, quan han tingut una mica 

de sort, simplement s’han conservat com a topònims que intenten explicar-nos com havia estat 

aquell espai en el passat.  

Malgrat l’esforç que hi hem dedicat, no hem pogut aportar noves dades en el debat sobre els tipus 

de rodes emprades. Per contra, sí que creiem haver contribuït a definir una mica millor el model de 

molí de muntanya present durant l’edat mitjana a casa nostra.  
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Es tracta d’un petit establiment, moltes vegades sense bassa, fet amb materials peribles, de reduïdes 

dimensions, adaptat a la morfologia del lloc on es va bastir. No es tracta encara dels grans casals 

gòtics, com els descrits per Francesca Español (1980), autèntics prodigis constructius segurament 

resultat d’una societat ja plenament feudalitzada. Més aviat són estructures molt febles que 

aprofiten espais geogràfics concrets i que s’estenen per tot el territori estudiat com si 

corresponguessin encara a una etapa de la humanitat en què les aigües corrents no havien estat 

apropiades pels senyors feudals.  
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