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PRòLEG

Tot i que seria el més desitjable, no acostuma a ser gaire habitual
trobar estudiants de doctorat que tinguin tan clar, com en el cas de
Josep Maria Gironella, el tema de la seva recerca. Francament, la primera vegada que me’n va parlar no creia que disposés d’un volum de
documentació tan important i, el que és més sorprenent, en bona part
treballat i analitzat.
A poc a poc vaig anar veient fins a quin punt en Mia, nom amb
el qual el coneixem els que li tenim certa confiança, sabia què tenia
entre mans i com treure’n profit. Com ell bé diu, els primers resultats
de la seva recerca es van veure plasmats en un petit treball de recerca
que els estudiants havien de fer en una assignatura del segon curs de
doctorat que girava a l’entorn de les formes d’organització del territori i l’explotació de recursos a l’edat mitjana. El resultat de la seva
recerca va ser excel·lent, tant per la qualitat de la informació extreta
dels documents amb els quals treballava com per la capacitat que va
demostrar com a investigador.
En Mia és d’aquells estudiants autònoms que no necessita grans
indicacions per dur a terme la recerca que es proposa realitzar. En
les converses de tutorització de la seva feina, sempre ha estat ell el
que ha portat la iniciativa, organitzant les diferents fases de la recerca, mostrant els punts forts i els punts dèbils del treball i plantejant
interrogants i hipòtesis que li permetessin avançar en la investigació.
Aquests són alguns dels trets que defineixen un investigador capaç
però no els únics, i en aquest sentit afegiria la motivació, la il·lusió
i les ganes de construir coneixement històric que en tot moment
m’ha mostrat.
Per tot això, em vaig alegrar molt el dia que, després d’un temps
sense veure’ns una vegada acabat el curs de doctorat, em comunica-
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va que li havien concedit una beca per publicar el seu treball i que
l’estava ampliant i millorant. Vàrem fer un parell de reunions més
en què vaig poder veure com creixia com a investigador i em vaig
esforçar per assenyalar-li les mancances que em semblava que havia
de superar.
El resultat aquí el teniu, un magnífic estudi sobre els molins i
les salines a Castelló d’Empúries al segle xiv. És un estudi minuciós
que parteix d’un magnífic conjunt documental constituït bàsicament
per documents del fons Empúries de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i pel
fons notarial castelloní de l’Arxiu Històric de Girona, que abraça des
de les darreres dècades del segle xiii fins a finals del segle xiv. Aquesta
documentació seriada li permet analitzar l’evolució dels temes analitzats i establir una clara diferenciació entre l’abans i el després de la
intervenció comtal en la gestió i administració dels molins i les salines
que es produí en la dècada dels anys trenta del segle xiv.
L’estudi està dividit en tres grans apartats. La primera part, dedicada als aspectes jurídics, comprèn aspectes relacionats amb la propietat de molins i salines i la fiscalització del consum de sal i farina. Un
segon apartat se centra en els aspectes tècnics: l’abastiment d’aigua,
les característiques dels molins, dels seus aparells i de les salines. Finalment, el que personalment m’ha semblat l’apartat més interessant
és el dedicat als aspectes socioeconòmics, on aborda tot allò referent a
la gestió i explotació de molins i salines. Les anotacions, els quadres i
mapes intercalats en el text, així com els regestos i transcripcions dels
documents, els quadres de l’annex i els índexs toponímic i onomàstic,
als quals cal afegir una bibliografia ben actualitzada, completen el seu
treball.
No cal dir que en tot l’estudi es detecta un bon coneixement de
la realitat històrica del comtat d’Empúries i, el que és molt important
en aquest tipus de treballs, un magnífic coneixement del territori sobre
el qual treballa i les seves característiques. Això li permet precisar la
ubicació dels diferents molins, salines i altres elements, la qual cosa
confereix al seu text una vivesa difícil de transmetre des del desconeixement del territori que s’està estudiant.
Certament es tracta d’un text per a especialistes, ja que el tema
resulta complex i cal disposar d’uns certs coneixements en història
medieval per poder comprendre tot allò que l’autor ens vol explicar.
Malgrat tot, la redacció és força àgil i entenedora, la qual cosa és
d’agrair i en facilita la lectura.
Finalment voldria donar-te les gràcies, Mia, per tot allò que he
après amb el teu treball, tant en el procés de realització en les meves
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tasques de tutorització, com amb el resultat final. Aprofito per dir-te
que ja tinc una bona colla de notes sobre temes que m’ha suggerit
el teu text i que m’agradarà discutir amb tu en una propera trobada.
Felicitats per la feina feta, Mia. I a tu, lector, et convido a llegir aquest
volum i a submergir-te en un tema apassionant que tracta sobre uns
aspectes bàsics de l’economia d’una societat com la medieval: la producció de farina i de sal.
Marta Sancho

i

Planas

Universitat de Barcelona

introducció

La mòlta de cereals, el batanatge de teixits i l’obtenció de sal foren
tres de les activitats més importants dutes a terme a Castelló d’Empúries
durant l’edat mitjana. Beneficiada per les singularitats físiques del seu
terme, la vila comtal empordanesa albergà durant els segles medievals
un destacat nombre d’instal·lacions molineres i salineres, les quals, molt
probablement, i de manera paral·lela a un gran creixement demogràfic
i econòmic, anaren augmentant en nombre i en importància a partir
de les primeres dècades del segon mil·lenni.
Els molins, així com els existents a la majoria de nuclis del comtat
i de l’Occident mediterrani, es destinaren principalment a la producció
de farina per al consum local. El pa era l’aliment fonamental de la
dieta medieval, i en calia una gran quantitat per proveir el conjunt de
la població. És obvi pensar, doncs, que l’augment dels habitants de la
vila provocà la proliferació dels molins o bé del nombre de moles
que aquests contenien. En alguns casos, però, bé com a complement
d’aquesta activitat farinera o bé de manera exclusiva, els molins castellonins incorporaren també aparells destinats al batanatge de teixits
per completar, així, una producció tèxtil autòctona que es desenvolupà
en bona mesura a partir dels darrers anys del segle xiii.
Les salines litorals castellonines, en canvi, constituïren una realitat
molt més particular, ja que l’emplaçament d’instal·lacions d’aquesta mena
estava condicionat al compliment d’un bon nombre de factors que tan
sols reunien unes poques zones de la costa catalana. La producció de
sal de Castelló, per tant, no tan sols proveïa els habitants de la vila i
del comtat d’Empúries, sinó que també podia ser introduïda, quan era
prou abundant, en circuits comercials de certa importància.
Tanmateix, i d’acord amb el poc coneixement que encara avui en
dia es té d’una part important de la història del comtat d’Empúries,
ambdues activitats no havien estat tractades en cap estudi. El present
treball, doncs, elaborat gràcies a l’obtenció de la Beca Notari Raimon
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Noguera d’Història Medieval (2008), té com a primer objectiu il·lustrar
com es desenvoluparen les activitats molinera i salinera a Castelló
d’Empúries al llarg del segle xiv. A més de desvetllar una part del passat
medieval d’aquesta població empordanesa, l’estudi també pretén ser
—atesa l’extraordinària riquesa documental del fons notarial castelloní—
una modesta aportació al coneixement de l’economia i de la societat
catalana baixmedieval. En aquest sentit, a partir d’un cas concret, ben
acotat geogràficament i temporalment, creiem que contribuïm al millor
coneixement del que fou Catalunya a la baixa edat mitjana.
L’estudi
Evidentment, qualsevol estudi històric parteix de l’existència d’una
motivació per part de l’investigador, d’un desig per tal de desvetllar
quelcom del passat que ens és desconegut i, en certa mesura, atractiu. En el cas del present estudi, aquest interès neix d’una conjunció
de diversos factors. Principalment, és fruit de la fascinació que des
de ben petit m’ha produït la història, i en especial l’època medieval.
D’altra banda, el darrer i, sens dubte, decisiu impuls cal cercar-lo en
un primer contacte, tot just iniciats els meus estudis de doctorat, amb
dos importantíssims fons històrics del nostre país: el fons Empúries
de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i el fons notarial castelloní de l’Arxiu
Històric de Girona.
Pel que fa al fons Empúries, al qual vaig accedir mitjançant la
consulta d’una còpia digitalitzada dipositada a l’Arxiu Municipal de
Castelló d’Empúries, ja des d’un primer moment em va cridar l’atenció
una sèrie documental que un dels arxivers de la casa de Medinaceli,
Antonio Sánchez, havia catalogat en una publicació recent amb el títol
de “Molinos (de Castelló)”.1 La sèrie em va cridar l’atenció, en primer
lloc, pel gran nombre de documents que contenia: gairebé tres-cents
títols referits al control exercit per la casa comtal dels Empúries sobre els molins castellonins al llarg dels segles. D’altra banda, l’interès envers els molins va tenir un component menys acadèmic, ja que
l’actual traçat del Rec del Molí de Castelló, el qual transcorre sota els
murs del Portal de la Gallarda i de la capçalera de l’església gòtica de
Santa Maria, constitueix una de les estampes que més evoca el passat
medieval de la vila.
Tot just iniciada la consulta de la sèrie “Molinos” van aparèixer
els documents més significatius: un seguit de pergamins amb els quals
1. Antonio Sánchez: El archivo condal de Ampurias. Historia, organización y descripción de sus fondos, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Barcelona, 1993, pp. 146-148.
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l’infant Pere d’Aragó, comte d’Empúries (1325) i de Ribagorça, atorgava
gran quantitat de censos a perpetuïtat sobre els beneficis dels dos nous
casals de molins fariners comtals que havia fet construir a Castelló.2
Llavors, el 25 de juny de 1331, les rendes foren assignades als propietaris
d’alguns dels molins instal·lats fins aquells moments a la vila comtal,
a les ribes de la Muga, els quals havien hagut de ser desmantellats
com a conseqüència de la construcció dels dos dits casals comtals i
de la sèquia que els abastia d’aigua. Poc després, l’any 1336, quan es
desmantellaren els dos darrers molins castellonins instal·lats encara a
les ribes de la Muga, la casa comtal comptava ja amb quatre casals
de molins (tres de fariners i un de draper) i dues canalitzacions que
els abastien. Així, en el transcurs aproximat d’un lustre (1331-1336) es
duia a terme una de les majors obres dels Empúries al llarg de l’edat
mitjana. La casa comtal, que fins l’any 1331 tan sols comptava amb la
propietat d’un dels set molins castellonins, era propietària cinc anys
més tard dels quatre casals de molins d’aquesta població.
Tanmateix, un cop fet el buidatge documental de la dita sèrie
disposava d’unes dades més aviat minses. En primer lloc, els pergamins només em possibilitaven un coneixement molt superficial del
funcionament dels nous casals de molins comtals edificats a finals
del primer terç del segle xiv.3 D’altra banda, pel que fa als antics molins
de les ribes de la Muga, si bé en tenia documentat un nombre prou
important, amb prou feines en sabia poca cosa més que els noms dels
seus darrers propietaris. La direcció a prendre en aquells moments era
ben clara: el fons notarial castelloní. Com a conseqüència de l’antiguitat
i grandària del fons, també per la major curiositat envers uns molins
(els de les ribes de la Muga) dels quals cap estudi n’havia parlat fins
llavors, la recerca s’enfocà cap a aquestes antigues instal·lacions, les
quals, com hem dit, foren desmantellades entre els anys 1331 i 1336.
Crec recordar que uns dels primers volums consultats foren els llibres
del notari Bernat de Jonquer de principis del segle xiv. Això sí, recordo
especialment la consulta dels volums 78 i 78 bis d’aquest mateix notari (1305). S’hi registraven, en el termini de poc més de tres mesos,
un total de cinc contractacions de moliners. Evidentment, vistes les
troballes, la recerca tirà endavant i el resultat quedà plasmat en un
petit treball de segon curs de doctorat dirigit per la doctora Marta
Sancho (2007-2008).
2. Un casal de molins era l’edifici en què s’encabien diferents molins, entenent
molí com l’aparell que integrava, entre d’altres elements, una roda o un rodet, d’una
banda, i dues moles (inferior i superior), de l’altra. En el cas dels molins drapers o
bataners, les moles se substituïen per batans.
3. Bona part dels documents de la sèrie són àpoques datades a la segona meitat del
segle xiv, originades a raó del cobrament de censos o de reparacions de les instal·lacions.
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A banda dels registres referits als molins, els llibres notarials
em sorprengueren gratament per la gran quantitat de documents relacionats amb l’explotació de les salines castellonines; activitat de la
qual, gràcies al comentat llibre d’Antonio Sánchez, sabia que també hi
havia una important sèrie catalogada del fons Empúries amb el títol
de “Salinas de la villa de Castelló”.4 Sorprenentment, la sèrie referent
a les salines manté una gran semblança amb la dels molins: la major
part dels documents es refereix a una gran reestructuració duta a
terme per l’infant Pere, en aquest cas l’any 1339, mitjançant la qual
la casa comtal adquiria el domini útil i els drets d’explotació de totes
les salines castellonines, les quals es trobaven fins aquells moments en
mans de diferents persones de la vila.
Així doncs, a la quarta dècada del segle xiv els molins i les salines
de Castelló es veieren afectats per dues grans reestructuracions promogudes per la casa comtal. Fins llavors, bona part d’aquestes instal·
lacions pertanyien a diferents persones o institucions religioses del
comtat; d’ençà dels anys trenta del tres-cents (1331-1339), en canvi,
passaren a mans dels comtes, els quals en mantingueren la propietat
almenys fins a principis del segle xv.
Objectius
L’objectiu del present estudi és desvetllar com es gestionà l’explotació de les activitats molinera i salinera a Castelló d’Empúries als
darrers anys del segle xiii i al llarg del segle xiv. Per aquest motiu, el
treball es divideix en tres apartats: part I, aspectes jurídics; part II,
aspectes tècnics, i part III, aspectes socioeconòmics.
En primer lloc, els punts inicials del llibre es refereixen als aspectes
relacionats amb la propietat de les diverses instal·lacions. Evidentment,
fem referència a unes activitats d’una gran importància econòmica, la
propietat de les quals estava a priori reservada de manera exclusiva a
la casa comtal; així, si bé els diferents comtes no feren un ús restrictiu de les seves prerrogatives, és a dir, compartiren el domini sobre
molins i salines mitjançant la concessió de permisos de construcció
o d’explotació, aquests altres propietaris foren, en tot cas, persones
o institucions rellevants. Una part important d’aquest punt, per tant,
rau en el fet de determinar quines foren les condicions a partir de les
quals la casa comtal accedí a compartir, fins a finals del primer terç del
segle xiv, la seva exclusivitat en la propietat de molins i salines. D’altra
banda, en un darrer capítol, aquest apartat es refereix també al conjunt
de normatives, taxes i imposicions relacionades amb la producció i el
4. Antonio Sánchez: El archivo condal…, pp. 153-155.
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consum de sal i de farina; productes que l’administració comtal i la
corporació municipal castellonina fiscalitzaren en gran mesura.
D’altra banda, la segona part de l’estudi fa referència a les singularitats de les instal·lacions; analitzem detingudament quines foren les
característiques dels diferents equipaments, tant pel que fa als molins
com a les salines. Tot i que la naturalesa de la documentació conservada no ens aporti unes dades gaire rellevants referent a això, ens hi
intentem aproximar en la major mesura possible. Pel que fa als molins, a raó de la gran reestructuració duta a terme entre els anys 1331
i 1336, l’estudi fa una clara distinció cronològica entre els diferents
edificis: d’una banda, els molins de la Muga i, de l’altra, els posteriors casals de molins comtals. Amb relació a les salines, en canvi, tot
i que l’adquisició comtal del seu domini útil i drets d’explotació dels
salners, l’any 1339, suposà una notable reorganització, sembla que les
instal·lacions no es veieren gaire afectades per tal modificació, i per
tant n’analitzem les seves singularitats sense fer distincions amb motiu
d’aquesta important reestructuració.
Finalment, la darrera i, al nostre entendre, més important part
de l’estudi té com a objectiu conèixer el sistema d’explotació de les
diverses instal·lacions. Primerament, analitzem els sistemes escollits
pels propietaris per tal de gestionar-ne l’administració; en segon lloc,
veiem quins foren els contractes utilitzats, tant pel que fa a la gestió
dels equipaments com a la contractació dels treballadors, així com les
seves singularitats. Aquest és, sens dubte, el punt del treball en el qual
els documents de què disposem ens possibiliten una aproximació més
nítida al que foren les activitats molinera i salinera de Castelló d’Empúries durant el segle xiv: a banda de l’estudi dels diferents contractes,
les fonts documentals ens permeten aproximar-nos en gran mesura al
funcionament de les instal·lacions i, en alguns casos, fins i tot, seguir
part de les trajectòries professionals de diverses persones o famílies.
Encara en aquest sentit, atesa la riquesa i, sobretot, antiguitat dels
registres notarials, creiem que els capítols dedicats a l’explotació dels
molins i les salines tot just abans de les comentades reestructuracions
comtals de la quarta dècada del tres-cents mereixen una atenció especial.
Fonts
Tal com ja hem dit, el present estudi parteix de dues fonts documentals bàsiques: el fons Empúries de l’Arxiu Ducal de Medinaceli
i el fons notarial castelloní de l’Arxiu Històric de Girona. Pel que fa
a l’arxiu dels Empúries, el treball es fonamenta en dues sèries catalogades per Antonio Sánchez, que fou arxiver de la casa de Medinaceli,
amb els títols de “Molinos” i “Salinas”, i referits a la vila de Castelló.
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En ambdós casos, els documents més importants són els originats
com a conseqüència de les comentades reestructuracions promogudes per l’infant Pere entre els anys 1331 i 1339, quan la casa comtal
adquirí la propietat del total de molins i salines de la vila comtal.
Amb algunes excepcions, gairebé la resta dels documents catalogats
són àpoques datades a la segona meitat del segle xiv amb motiu de
diverses reparacions o cobraments de censos. A més de les dites sèries, també hem consultat d’altres sèries referents a l’administració
del comtat inventariades pel mateix Sánchez. S’hi recullen principalment diversos llibres de registres de la segona meitat del segle xiv i
principis del segle xv.
D’altra banda, amb relació al fons notarial, la documentació utilitzada prové, primerament, del buidatge de bona part dels llibres de
registres anteriors a l’any 1340 i, en segon lloc, de la consulta de tot
un seguit de llibres reservats de manera exclusiva als documents referents a l’administració de diferents gestors del comtat, en alguns casos,
fins i tot, dels propis batlles dels molins bladers o de les salines, a la
segona meitat del segle xiv.

Fons Empúries. Arxiu Ducal de Medinaceli
Quadre 1
“Molinos de Castelló”5
Registres ADM Empúries

1066, 1074-1075, 1998, 2000-2018, 2020-2024, 2026, 2030, 2032, 2043-2048,
2058, 2060-2061, 2063, 2074, 2076-83, 2183, 2183, 2265, 2292-2294, 2297,
2299-2300, 2485, 2564, 3338-3350, 3369, 3983-3985, 4001, 4672, 5974, 6028,
6030-6031, 6036-6062, 6338, 6442, 6475, 6478, 6484, 6486, 6568, 6526-6527,
6538, 6550, 6553, 6555, 6557, 6561, 6574, 6579, 6581, 6587, 6589, 6594, 6600,
6605, 6610, 6622, 6625-6626, 6637-6638, 6640, 6650, 6659, 6666, 6669, 66786679, 6682, 6689, 6695-6696, 6698, 6704, 6706, 6709-6710, 6727, 6737-6738,
6745, 6747, 6755, 6764, 6778, 6805-6807, 6811, 6813, 6817, 6826-6827, 6831,
6842-6843, 6864, 6866-6867, 6871, 6892, 6896-6897, 6902, 6907, 6908, 6922,
6931, 6951, 6958, 6967, 7022, 7037, 7039, 7054, 7059, 7061, 7064, 7071,

5. Antonio Sánchez: El archivo condal…, p. 146. Alguns dels documents de la
sèrie no s’han digitalitzat —a causa, en alguns casos, del mal estat de conservació— i
no els hem pogut consultar.
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7076-7077, 7088, 7093, 7096-7097, 7101, 7105-7107, 7111-7112, 7118, 7120,
7128, 7130, 7136, 7138, 7156, 7166, 7168, 7200, 7206-7207, 7262, 7265, 7279,
7289-7290, 7347, 7350, 7362, 7457, 7460-7461, 7485-7486, 7519-7520, 7536,
7545, 7553, 7570, 7575, 7581, 7591, 7600, 7648, 7676, 7681-7682, 7805, 7885,
7894, 7896, 7947, 8066, 8453, 8488-8489, 8497, 8662-8663, 8774-8775, 8852,
8854, 8858-8861, 8922, 9163, 9397-9398, 9423, 9425, 9436, 9439, 9441, 9473,
9545, 9729-9730, 9749, 9754, 9767, 9774-9775, 10087, 10129.

Quadre 2
“Salinas de la villa de Castelló”6
Registres ADM Empúries

1088-1089, 1090-1109, 1398, 1847-1856, 1858, 1861-1865, 1867-1909, 19111916, 1918-1924, 1927-1933, 1935-1937, 1939-1942, 1965, 1983, 2050, 1052,
2054, 2056, 2050, 3351, 3365, 4147, 4263, 4657-4660, 5564, 6449, 6516, 6525,
6529, 6551, 6559, 6563, 6566, 6593, 6660, 6674, 6680, 6688, 6769, 6770, 6777,
6786, 6810, 6828, 6839, 6859, 6870, 6882, 6884, 6893, 6904-6906, 6909, 6920,
6929, 6960, 6964, 6996, 7020, 7024, 7028, 7058, 7072-7073, 7081, 7090, 7124,
7148, 7150, 7232, 7280, 7374, 7447-7448, 7451, 7472, 7477-7478, 7480,-7481,
7483-7484, 7495, 7552, 7580, 7556, 7658, 7666, 7669-7672, 7675, 7859, 7876,
7994, 8050, 8465, 8587, 8721-8722, 8424, 8841-8843, 8850, 9073-9074, 90819082, 9164, 9400, 9745, 10634, 10800.

Quadre 3
“Regalía del monopolio de salinas y gabelas de sal”7
Registres ADM Empúries

511, 1345, 1441, 1860, 1862-1864, 1868-1869, 1876, 1880, 1885, 1890-1895,
1903, 1914, 1916-1926, 1928, 1932, 1936-1937, 1939-1940, 1942-1944, 20502056, 3351, 8654

6. Antonio Sánchez: El archivo condal…, p. 153. Alguns dels documents de la
sèrie no s’han digitalitzat —a causa, en alguns dels casos, del seu mal estat de conservació— i no els hem pogut consultar.
7. Antonio Sánchez: El archivo condal… pp. 135-136.
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Quadre 4
“Libros de cuentas, cartas de pago, asignaciones y otros contratos tocantes
a la administración del estado y a la despensa de diferentes condes”8
Registres ADM Empúries

10446-10524

Fons notarial de Castelló d’Empúries. Arxiu històric de Girona
Pel que fa a l’estudi dels molins i de les salines castellonines fins
al moment de les respectives reestructuracions dutes a terme per l’infant
Pere, hem optat per un buidatge sistemàtic dels llibres de registres dels
notaris castellonins que daten de finals del segle xiii i de les quatre
primeres dècades del segle xiv. Tanmateix, excepte alguns casos, no hem
consultat els llibres “de jueus”, de “fora vila” ni els exemplars reservats
per als documents dirigits a certs particulars, la majoria paraires de
professió. A continuació citem els volums consultats tal com apareixen
en el Catàleg dels protocols del districte de Figueres (I).9
Quadre 5
Notari Pere de Serra
Registre

AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

419 (Manual)
1944 (Manual)
4 (Manual)
358 (Manual)
11 (Manual)
12 (Manual)
1 (Liber intus villam)
2 (Liber comunium)
3 (Liber comunium)
5 (Liber comunium)
7 (Liber)
8 (Liber)
10 (Liber)
9 (Liber)
13 (Liber testamentorum)

Inici

Fi

Folis

1281
1281
1288
1290
1297
1299
1279
1279
1286
1288
1293
1294
1295
1295
1295

1282
1288
1288
1291
1298
1300
1279
1279
1287
1289
1294
1295
1295
1295
1298

49
90
88
50
90
50
40
50
97
50
84
50
50
52
54

8. Antonio Sánchez: El archivo condal… p. 152.
9. Joan Fort, Erika Serna i Santi Soler: Catàleg dels protocols del districte de
Figueres (I), Fundació Noguera, Barcelona, 2001. En alguns casos, les datacions d’aquest
catàleg contenen errors.
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Quadre 6
Notari Bernat de Fontcoberta
Inici

Fi

Folis

AHG Ca 14 (Manual) (Fragment)

Registre

1287

1288

88

AHG Ca 2088 (Manual) (Fragment)

1288

1288

8

AHG Ca 2086 (Manual) (Fragment)

1289

1289

8

AHG Ca 2089 (Manual) (Fragment)

1294

1294

7

AHG Ca 15 (Liber testamentorum et
codicillorum)

1286

1291

50

Quadre 7
Notari Pere Perpinyà i Bernat de Fontcoberta
Registre

AHG Ca 2087 (Liber)

Inici

Fi

Folis

1286

1287

78

Fi

Folis

Quadre 8
Notari Bernat de Jonquer
Registre

Inici

AHG Ca 364 (Llibre comú) (Fragment)

1296

1297

47

AHG Ca 20 (Llibre)

1297

1297

99

AHG Ca 2098 (Llibre comú) (Fragment)

1298

1298

67

AHG Ca 2099 (Llibre comú) (Fragment)

1299

1300

46

AHG Ca 75 (Liber)

1300

1301

50 + 100

AHG Ca 2100 (Llibre comú)

1303

1303

91

AHG Ca 77 (Liber)

1303

1304

100

AHG Ca 78 (Llibre comú)

1304

1304

67

AHG Ca 2226 (Manual) (Fragments)

1304

1310

21

AHG Ca 78bis (Llibre comú)

1305

1305

49

AHG Ca 79 (Llibre comú)

1305

1305

100

AHG Ca 2101 (Llibre comú) (Fragment)

1307

1307

16

AHG Ca 83 (Llibre comú)

1308

1309

144

AHG Ca 2102 (Llibre comú) (Fragment)

1310

1310

36

AHG Ca 418 (Llibre comú)

1330

1331

82

AHG Ca 2217 (Manual) (Fragments)

1332

1332

44
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Quadre 9
Notaris Bernat de Jonquer i Pere de Pujol
Registre

AHG Ca 2221 (Manual) (Fragments)

Inici

Fi

Folis

1335

1337

16

Folis

Quadre 10
Notari Bernat de Jonquer
Registre

Inici

Fi

AHG Ca 420 (Llibre comú de dintre vila)
(Fragment)
AHG Ca 447 (Llibre de dintre vila)
AHG Ca 86 (Liber intus villam)
AHG Ca 89 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 90 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 94 (Liber intus villam)
AHG Ca 92 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 88 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 97 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 96 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 2037 (Liber intus villam)
AHG Ca 98 (Liber intus villam)
AHG Ca 103 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 105 (Liber intus villam)
AHG Ca 102 (Liber comunis [intus
villam])
AHG Ca 2224 (Manual) (Fragment)
AHG Ca 365 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 108 (Liber intus villam)
AHG Ca 110 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 113 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 367 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 111 (Liber intus villam)
AHG Ca 115 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 2137 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 368 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 118 (Liber intus villam)
AHG Ca 121 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 122 (Liber comunis intus villam)
AHG Ca 120 (Liber intus villam)

1311

1311

48

1312
1314
1316
1316
1316
1317
1317
1318
1319
1319
1319
1321
1321
1321

1313
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1319
1319
1319
1320
1321
1321
1321

100
121
100
100
100
130
98
91
96
98
100
98
100
52

1321
1322
1322
1323
1323
1323
1324
1324
1324
1325
1326
1326
1326
1327

1321
1322
1323
1323
1323
1324
1324
1324
1325
1326
1326
1326
1327
1327

12
124
94
100
100
98
100
49
100
100
98
49
98
100
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Registre

Inici

Fi

AHG Ca 370 (Llibre comú de dintre vila)

1327

1327

Folis

98

AHG Ca 416 (Llibre comú de dintre vila)

1328

1328

93

AHG Ca 2103 (Liber comunis intus villam
Castilionis)
AHG Ca 2104 (Liber [intus villam])

1330

1330

55

1330

1330

50

AHG Ca 128 (Liber intus [villam])

1330

1331

100

AHG Ca 2105 (Llibre comú de dintre vila)

1331

1331

100

AHG Ca 415 (Llibre comú de dintre vila)

1332

1332

50

AHG Ca 2040 (Liber intus villam)

1332

1333

100

AHG Ca 132 (Liber intus villam)

1333

1333

50

AHG Ca 147 (Llibre comú de dintre vila)

1333

1333

100

AHG Ca 133 (Liber comunis intus villam)

1334

1335

100

AHG Ca 137 (Liber intus villam)

1335

1335

58

AHG Ca 136 (Liber intus villam)

1335

1335

88

AHG Ca 138 (Liber comunis intus villam)

1335

1336

100

AHG Ca 62 (Liber comunis intus villam)

1336

1336

50

AHG Ca 82 (Liber comunium [intus
villam])
AHG Ca 142 (Llibre comú de dintre vila)
AHG Ca 76 (Llibre de testaments)
(Fragment)
AHG Ca 95 (Llibre de testaments)

1336

1336

50

1337
1302

1338
1305

100
78

1316

1317

50

AHG Ca 99 (Liber testamentorum)

1319

1320

100

AHG Ca 101 (Liber [testamentorum])

1320

1321

98

AHG Ca 151 (Liber testamentorum)

1321

1322

49

AHG Ca 2115 (Llibre de testaments)

1322

1323

94

AHG Ca 2117 (Llibre de testaments)

1324

1324

50

AHG Ca 2116 (Llibre de testaments)

1325

1325

12

AHG Ca 417 (Llibre de testaments)

1325

1325

50

AHG Ca 2118 (Llibre de testaments)

1326

1327

48

AHG Ca 123 (Llibre de testaments)

1328

1329

48

AHG Ca 152 (Llibre de testaments)

1330

1330

46

AHG Ca 150 (Liber testamentorum)

1331

1332

100

AHG Ca 2041 (Llibre de testaments)

1332

1332

48

AHG Ca 153 (Llibre de testaments)

1336

1336

51
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Quadre 11
Notari Pere de Perrí
Inici

Fi

Folis

AHG Ca 17 (Llibre comú)

Registre

1295

1295

48 + 50

AHG Ca 18 (Liber comunium)

1295

1296

50

AHG Ca 16 (Liber comunium)

1296

1296

56

AHG Ca 305 (Llibre comú)

1296

1296

98

AHG Ca 21 (Llibre comú)

1299

1299

46

AHG Ca 2092 (Llibre comú)

1300

1300

41

AHG Ca 19 (Llibre comú)

1300

1301

50 + 100

AHG Ca 2093 (Liber comunium)

1301

1302

32

AHG Ca 22 (Llibre comú)

1302

1303

150

AHG Ca 2090 (Llibre comú)

1303

1304

49

AHG Ca 23 (Llibre comú)

1303

1304

50

AHG Ca 2094 (Llibre comú)

1304

1305

48

AHG Ca 24 (Llibre comú)

1305

1306

50 + 50

AHG Ca 2095 (Llibre comú) (Fragments)

1306

1307

22

AHG Ca 1501 (Liber comunium)

1307

1309

90

AHG Ca 26 (Liber comunium)

1309

1310

96

AHG Ca 29 (Liber comunium)

1311

1312

150

AHG Ca 30 (Liber comunium)

1312

1313

94

AHG Ca 361 (Liber comunium)

1313

1313

48

AHG Ca 2096 (Llibre comú) (Fragment)

1314

1314

13

AHG Ca 35 (Liber comunium)

1318

1319

52 + 50

AHG Ca 37 (Liber comunium)

1319

1319

100

AHG Ca 69 (Llibre comú)

1319

1320

52+21+25

AHG Ca 38 (Llibre comú)

1321

1321

26 + 79

AHG Ca 39 (Liber comunium)

1321

1322

50

AHG Ca 40 (Liber comunium)

1322

1323

99

AHG Ca 41 (Liber comunium)

1323

1323

50

AHG Ca 43bis (Liber comunium)

1323

1324

58+49+50

AHG Ca 44 bis (Liber comunium)

1326

1326

147

AHG Ca 46 (Llibre comú)

1327

1327

48 + 50

AHG Ca 51 (Liber comunium)

1329

1330

54 + 48

AHG Ca 52 (Liber comunium)

1330

1330

50+50+44

AHG Ca 53 (Liber comunium)

1330

1331

78 + 22
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Inici

Fi

Folis

AHG Ca 55 (Liber comunium)

1331

1332

101

AHG Ca 59 (Liber comunium)

1332

1333

52+50+50

AHG Ca 58 (Liber comunium)

1333

1334

50 + 50

AHG Ca 60bis (Liber comunium)

1334

1335

49 + 50

AHG Ca 61 (Llibre comú)

1335

1336

164

AHG Ca 63 (Liber comunium)

1338

1339

100 + 50

AHG Ca 65 (Liber comunium)

1340

1341

118

AHG Ca 66 (Liber comunium)

1342

1344

35 + 77

AHG Ca 67 (Libre comú)

1344

1344

92

Pel que fa a l’estudi dels casals de molins comtals edificats a
la quarta dècada del segle xiv, i també de l’explotació de les salines
castellonines a partir de l’any 1339, la recerca documental en el fons
notarial castelloní s’ha basat en dos fets: en primer lloc, la consulta
de diversos llibres de registres reservats per als documents adreçats
a certs administradors del comtat o, fins i tot, als propis batlles dels
molins bladers i de la Gabella de la Sal. D’altra banda, a part de certs
llibres de registres citats anteriorment (1331-1344), també hem consultat d’altres volums d’alguns notaris castellonins, datats entre els anys
trenta i seixanta del segle xiv.
Quadre 12
Llibres dels batlles dels molins bladers
Registre

Inici

Fi

Observacions

AHG Ca 2044 1340 1341 Llibre de Berenguer Conill, administrador del
comtat, que inclou documents dirigits al llavors
batlle dels molins bladers, Ponç Blanc
AHG Ca 156
AHG Ca 156

1349 1351 Llibre del batlle Jaume Font
1369 1371 Llibre del batlle Guillem Grau

AHG Ca 395

1371 1375 Llibre de Bartomeu Oliver, administrador comtal
i batlle dels molins bladers

AHG Ca 399

1375 1380 Llibre dels batlles Guillem Giró, Martí de Pertusa
i Pere Busquets

AHG Ca 2163 1387 1389 Llibre de Bartomeu Vinyals, batlle dels molins
bladers i de la Gabella de la Sal
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Quadre 13
Llibres dels batlles de la Gabella de la Sal
Registre

Inici

Fi

Observacions

AHG Ca 435

1350 1357 Llibre de Nicolau Filell i Ramon de Mallorques,
administradors del comtat, i de Berenguer Floreta,
batlle de la Gabella
AHG Ca 233 1357 1361 Llibre del batlle de l’Estany, Bernat Salvador, de
Ramon Corbera i Berenguer de Sarrià, administradors del comtat, i dels batlles de la Gabella
Berenguer Floreta i Ramon de Mallorques
AHG Ca 2163 1387 1389 Llibre de Bartomeu Vinyals, batlle de la Gabella
i dels molins bladers

Quadre 14
Llibres d’administració del comtat10
Registre

AHG Ca 154

Inici

Fi

1331

1333

Folis

82

AHG Ca 373

1333

1333

42

AHG Ca 2044

1340

1341

50

AHG Ca 2214 (Fragments)

1342

1346

16

AHG Ca 435

1350

1357

131

AHG Ca 233

1357

1361

96

AHG Ca 395

1371

1381

89

AHG Ca 433

1381

1383

12

AHG Ca 425

1383

1383

15

Quadre 15
Notari Pere Mateu
Inici

Fi

AHG Ca 170 (Liber notularum)

Registre

1333

1336

Folis

50

AHG Ca 171 (Liber)

1336

1339

AHG Ca 2134 (Llibre comú)

1340

1341

90
106

AHG Ca 171 (Llibre comú)

1341

1342

80

10. També AHG Ca 2296: alguns fragments de l’any 1332 i d’altres posteriors
a l’any 1342.
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Registre

Inici

Fi

Folis

AHG Ca 174 (Llibre comú)
AHG Ca 175 (Llibre comú)
AHG Ca 179 (Lib. com. tam
cristianorum quan iudeorum)
AHG Ca 177 (Lib. de contractibus
hominum intus villam)
AHG Ca 2204 (Manual) (Fragment)
AHG Ca 182 (Lib. contr. xristianorum
intus villam […])
AHG Ca 183 (Liber xristianorum intus
villam)

1341
1344
1345

1344
1346
1345

166
94
104

1345

1346

134

1345
1346

1353
1346

33
100

1347

1348

96

Quadre 16
Notari Pere Pujol
Inici

Fi

Folis

AHG Ca 2062 (Liber intus villam)

Registre

1341

1355

48 + 50

AHG Ca 220 (Liber comunis intus villam)

1345

1346

98

AHG Ca 224 (Llibre comú de dintre vila)

1346

1346

AHG Ca 225 (Liber comunis [intus
villam])
AHG Ca 226 (Liber comunis intus villam)

1346

1346

98
100

1348

1349

AHG Ca 247 (Liber [intus villam])

1360

1361

AHG Ca 388 (Llibre comú de dintre vila)

1361

1361

46
150
99
100

AHG Ca 250 (Llibre comú de dintre vila)

1361

1362

AHG Ca 251 (Llibre comú de dintre vila)

1362

1362

AHG Ca 253bis (Liber comunis intus
villam Castilionis)
AHG Ca 252 (Liber comunis intus villam)

1362

1363

50
100

1363

1363

146

AHG Ca 255 (Llibre comú de dintre vila)

1363

1363

25
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Sigles

i abreviatures

ACA
ACG
ADM	
Empúries
AHG
Ca
	Pe
AMCE

Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu de la Catedral de Girona
Arxiu Ducal de Medinaceli
Fons Empúries
Arxiu Històric de Girona
Fons notarial de Castelló d’Empúries
Fons notarial de Peralada
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries

Part I
ASPECTES JURÍDICS

la propietat dels molins

La proliferació dels molins hidràulics fou un element molt important per al desenvolupament de la societat medieval. Sense l’existència
d’aquests ginys hauria estat, per exemple, molt més complex l’abastiment
de farina a les grans urbs i nuclis de poblament més importants; d’altres activitats com el batanat de draps haurien hagut de comptar amb
d’altres mecanismes per tal d’accionar els seus aparells. Tanmateix, la
provisió d’aquestes instal·lacions no era pas una qüestió senzilla, sinó
que restava condicionada al compliment d’un seguit d’aspectes jurídics i tècnics que calia tenir en compte abans de la seva construcció.
Primerament, s’havia d’assegurar un abastiment raonable d’aigua que
permetés funcionar el molins amb prou regularitat. No es podia, però,
disposar lliurement dels cursos fluvials, sinó que calia una concessió
dels propietaris de l’aigua i que la nova donació preservés els drets i
les prerrogatives més antigues. En segon lloc, feia falta l’autorització
del senyor jurisdiccional per edificar sobre les seves terres (el jus aedificandi) i que la nova instal·lació no causés greuges als antics molins
ni en minvés la clientela potencial.1 També cal tenir en compte que,
exercint el dret de ban, de vegades els senyors podien obligar la gent
sotmesa a la seva jurisdicció a moldre els grans en unes determinades instal·lacions; en certs casos, juntament amb la concessió per a la
construcció d’un molí hi podia anar inclosa l’obligació per a una sèrie
de gent de portar-hi els cereals a moldre. Les noves edificacions, per
tant, augmentaven l’oferta a aquesta clientela fixa i podien arribar a
disminuir notablement els beneficis dels molins més antics.

1. Sylvie Caucanas: Moulins et irrigation en Roussillon, du
Histoire, París, 1995, p. 101.

ixe

au

xve

siècle, CNRS
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Tot seguit analitzarem qui foren els propietaris dels diversos molins castellonins al llarg del segle xiv i quines eren les condicions de
la seva tinença. En primer lloc, però, ens fixarem en certs aspectes
de la gran reestructuració de l’activitat molinera d’aquesta vila duta
a terme a finals del primer terç del tres-cents, quan de resultes de la
construcció d’una nova séquia i d’uns nous casals de molins comtals
es desmantellà un bon nombre de molins (fins a un total de deu)
localitzats fins aleshores en el darrer tram del riu Muga (a Vilanova
i a Castelló d’Empúries); mesura que fou possible gràcies al domini
eminent de què gaudia la casa comtal dels Empúries sobre l’aigua del
darrer tram d’aquest riu.
El

domini comtal de l’aigua de la muga

Quan a mitjan segle xvii el notari castelloní Bernat Josep Llobet,
tot continuant la tasca iniciada uns anys enrere pel també notari Joan
Busquets, inventariava la documentació de l’Arxiu Ducal de Medinaceli
relacionada amb el comtat d’Empúries, una de les sèries elaborades
responia a la “Regalía del dominio y jurisdicción en los ríos, fuentes,
estanques y demás aguas dulces del condado”. Tal com s’anotava a
continuació: “D·esta regalía de tener todo dominio y jurisdicción en los
ríos, fuentes, estanques y demás aguas dulces del condado an gozado
y gozaron siempre también todos los condes de Empúrias de las tres
líneas”. El contingut de la sèrie, per tant, agrupava tot un seguit de
documents que, d’una manera o una altra, amb més o menys vinculació, demostraven el domini sobre l’aigua dolça del comtat que els
diferents comtes havien exercit al llarg dels segles.2
Tanmateix, la propietat de l’aigua ha estat des de temps antics
objecte de debat i de controvèrsies; tal com ens diu Sylvie Caucanas
en un estudi de les terres rosselloneses, els reis (comtes), els senyors
i les comunitats d’habitants, entre d’altres, se’n disputaren la propietat al llarg de l’edat mitjana per poder-ne disposar lliurement. Si els
senyors jurisdiccionals miraren d’apropiar-se de l’aigua que travessava
llurs dominis, la monarquia reclamà els seus drets, com a mínim,

2. A banda del manuscrit de l’inventari, sembla que Bernat Josep se’n quedà una
còpia, atès que el seu fill, Josep Llobet, i el seu besnét, Esteve Fuster Llobet (1729), en
feren còpies que han perviscut fins als nostres dies. Les paraules que citem corresponen
a aquest darrer exemplar de l’any 1729: vegeu Anna Maria Puig: “El destí d’unes còpies
de l’inventari de l’arxiu d’Empúries, de Bernat Llobet”, Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, Figueres, 2008.
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sobre els principals cursos fluvials.3 És probable, per tant, que també
dins del comtat d’Empúries la disponibilitat de l’aigua hagués estat en
època medieval, i prou vegades, motiu de conflicte. Evidentment, aquest
és un tema que requeriria per si sol un gran estudi i dedicació; en
aquest punt, doncs, el nostre objectiu és mostrar el domini de l’aigua
del darrer tram de la Muga de què gaudia la casa comtal a principis del
segle xiv, quan es construïren les noves séquies que desviaven aigua
d’aquest riu des de Vilanova fins a Castelló.
La construcció del Rec dels Molins Bladers (1331)
Cap a mitjan 1331, poc temps després que el comtat d’Empúries
hagués anat a parar a mans de l’infant Pere d’Aragó (1325), concloïen
les primeres obres d’una de les empreses més importants dutes a terme
per la casa comtal al llarg de l’edat mitjana, o sigui, finalitzava la construcció dels dos primers casals de molins fariners comtals de Castelló
(els que, posteriorment, serien anomenats com a molins de Dalt i del
Mig) i de la sèquia que els havia d’abastir, el Rec dels Molins Bladers.
La captació d’aigua de la nova canalització, situada —tal com veurem
detalladament en un proper capítol— uns centenars de metres al nord
de la població de Vilanova, desviaria una part de l’aigua del riu fins
a Castelló, on es reconduiria cap a la Muga, aproximadament uns sis
kilòmetres més al sud de l’origen de la séquia.4 Tanmateix, al cap de
dos anys (1333) el mateix comte manava dirigir la darrera part del seu
traçat en direcció al mar, i així constava ja a principis de l’any 1336.5
La construcció d’aquesta gran infraestructura evidencia sobradament el domini de què gaudia llavors la casa comtal sobre el darrer
tram de la Muga. Si bé l’obra no comportà cap mena de modificació del recorregut del riu, la desviació d’aigua fou, evidentment, prou
important. De fet, la seva construcció obligava a desmantellar deu
molins (tres a Vilanova i set a Castelló). Tal com s’especificà en el cas
del molí d’en Llobet (Castelló), situat uns cinc kilometres al sud de
3. Sylvie Caucanas: Moulins et…, p. 48. D’altra banda, com diu Ramon Martí, els
senyors laics i eclesiàstics reivindicaren i es feren, en moltes ocasions, amb el control
de la propietat de l’aigua que creuaven llurs senyories. Els comtes i els reis, però, es
reservaren l’explotació directa dels recursos hídrics més importants i pròxims a les grans
ciutats: vegeu Ramon Martí: “Hacia una arqueología hidràulica: la génesis del molino
feudal en Cataluña”, dins Miquel Barceló i Helena Kirchner (et al.): Arqueología medieval.
En las afueras del medievalismo, Crítica, Barcelona, 1988.
4. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331.
5. AMCE, Índex de regalies del comtat d’Empúries, “Regalía del dominio y jurisdicción en los ríos, fuentes, estanques y demás aguas dulces del condado”; ADM Empúries
2007, 25 de gener de 1336. En parlarem detingudament més endavant.
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la nova resclosa: “molendina […] debent anulari et destrui et etiam
penitus demoliri propter recepcionem, avercionem et mutacionem per
nos facta de dicta aqua”;6 és a dir, els molins s’havien de desmantellar
com a conseqüència de la modificació del traçat d’una part de l’aigua
de la Muga promoguda pel comte.
Amb relació als molins de Vilanova, és probable que —si més
no, en algun dels casos— l’enderrocament l’hagués causat el fet que
la nova séquia (el Rec dels Molins Bladers) n’inhabilitava o bé n’impossibilitava l’abastiment. Els propietaris de dos d’aquests molins, el
monestir de Sant Pere de Rodes i el cavaller Albert de Trilla, reberen
concessions comtals per tal d’edificar els seus nous molins sobre l’esmentada canalització comtal, i si bé se’ls reclamava certa participació
en les despeses de manteniment de la resclosa sembla que la mesura
no els era gaire desfavorable.
D’altra banda, pel que fa a Castelló, la mesura presa per la casa
comtal sembla, avui dia, prou arbitrària; fins i tot, ens pot fer pensar
que l’infant Pere va fer un ús excessiu de les facultats que posseïa pel
que fa al seu domini sobre el riu, ja que els molins van ser desmantellats com a conseqüència de la desviació de l’aigua que s’havia realitzat
uns kilòmetres al nord. Fou tan important la quantitat d’aigua del riu
desviada que els molins castellonins van veure compromès el seu funcionament? Malauradament, no en tenim la resposta; tan sols sabem que
l’infant Pere i els propietaris dels molins de la Muga en convingueren
el desmantellament a canvi d’un censos a perpetuïtat que foren calculats a partir dels preus anuals dels seus darrers arrendaments. Però
va convèncer aquesta mesura als propietaris, fins llavors, dels molins
castellonins? En tot cas, sabem que, al contrari del que passà a Vilanova, on es tornaren a concedir permisos de construcció en dos dels tres
casos, els nous molins construïts a Castelló foren de propietat comtal.
Als propietaris dels molins desmantellats no se’ls compensà amb nous
permisos de construcció, sinó amb l’assignació de censos, la majoria
en diners. Així doncs, la construcció del rec i dels casals de molins
bladers va suposar que la totalitat dels molins castellonins passés a
mans de la casa comtal. A principis del segle xiv, moment en què la
vila estava immersa en un notable procés de creixement demogràfic,
aquesta no era pas una qüestió poc important, i menys encara quan,
tal com veurem en un proper capítol, als castellonins no se’ls permetia,
amb anterioritat a l’any 1344, moldre el gra en els molins situats fora

6. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331.
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Figura 1
Localització dels molins de la Muga i dels posteriors casals de molins comtals de Castelló d’Empúries. El Rec dels Molins Bladers i el
Rec dels Molins Drapers

Localització dels casals
de molins comtals:

Vilanova
de la Muga

8 Molí de Dalt
9 Molí del Mig
10 Molí de Baix
11 Molí Draper

Sant Joan

Riu
Muga

Rec dels
Molins
Bladers

Rec dels
Molins
Drapers

Vila-sacra

8

1

2

11

9
10

3
4

5
6

Fortià

Riumors

Localització aproximada
dels molins de la Muga:
1
2
3
4
5
6
7

Molí
Molí
Molí
Molí
Molí
Molí
Molí

7

Riu
Muga

d’en Jutge
del Comte
d’en Llobet
de la Coromina
de Santa Maria
d’en Mercadal
de l’Hospital

En negreta: recorregut hipotètic del Rec dels Molins Bladers a mitjan segle xiv; amb
punts, possible darrer tram del mateix rec vers l’any 1331, quan encara es dirigia cap
a la Muga. En una línia discontínua: recorregut hipotètic del Rec dels Molins Drapers.
En gris: darrer tram del riu Muga al segle xiv.

de la vila.7 Tal com succeiria —d’una altra manera— amb les salines uns
anys després (1339), la casa comtal adquiria la totalitat d’una activitat
(la molinera) que li podia reportar uns grans ingressos.

7. No sabem en quin moment s’imposà tal prohibició, però sabem que una
concessió comtal de l’any 1344 permetia als castellonins, amb certes reserves, que poguessin moldre el gra fora de la vila, tot revocant així una antiga “crida” del veguer.
En parlarem més endavant.
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Tanmateix, no tots els molins castellonins foren desmantellats
l’any 1331; els molins d’en Mercadal i de Santa Maria de Roses van
ser desmuntats el 1336.8 Curiosament, és molt probable que ambdós
molins estiguessin situats més al sud del lloc en què, abans de ser
conduïda cap al mar, l’esmentada séquia comtal retornava l’aigua a la
Muga. Podria ser, doncs, que el seu desmantellament més tardà fos a
causa d’aquest fet? És a dir, podria ser que tan sols s’hagués obligat
a desmuntar aquests dos molins, en particular, i la resta dels molins
castellonins de la Muga, en general, a partir del moment en què no
podien gaudir de l’aigua amb què havien comptat anteriorment? Només
sabem del cert que l’any 1336 el Rec dels Molins Bladers ja desembocava al mar: segons les assignacions de censos als propietaris del molí
d’en Mercadal i al cenobi rosinc, l’aigua es dirigia, una vegada abastits
els casals bladers comtals, “per regum ad mare dicte ville Castilionis”.9
En tot cas, sabem també que el molí de l’Hospital, que tal com veurem
detingudament més endavant se situava prop dels molins de Santa Maria
i d’en Mercadal, si bé no constava com a desmantellat en els convenis
del 25 de juny de 1331, sí que ho feia a finals d’aquest mateix any.10
D’altra banda, una de les clàusules de l’arrendament del molí
d’en Mercadal de l’any 1332 ens aporta unes dades rellevants i alhora
sorprenents, ja que l’arrendatari es veuria compensat si el molí deixava
de moldre com a conseqüència de l’escurament del “rec dels molins del
comte” —exceptuant dos dies de cada escurament—, o bé si el comte
construïa “sota” la casa del Temple (situada, segons la historiografia
local, uns cent metres al nord del molí de Dalt) i “sobre” el molí d’en
Mercadal, en l’esmentat rec, molins roders de més de dues rodes.11 Si,
com en els primers anys del segle xiv, el molí d’en Mercadal estava
a la zona del Llonguell, de quina manera podria veure afectat el seu
funcionament per l’escurament del rec comtal? Certament, la clàusula
ens arriba a fer plantejar el trasllat del molí. Fos com fos, potser el
desmantellament dels molins de la Muga fou, al capdavall, prou necessari, ja que el seu abastiment d’aigua es podia veure realment afectat
per la construcció del Rec dels Molins Bladers.

8. Les assignacions de censos als seus propietaris daten del 25 de gener i del
12 de setembre de 1336: vegeu ADM, Empúries 2007, 25 de gener de 1336; ADM, Empúries 9363 (fotograma 0378), 12 de setembre de 1336. D’altra banda, l’any 1335 encara
documentem el pagament de part del preu de l’arrendament del molí d’en Mercadal:
vegeu AHG Ca 136, 3 de juny de 1335.
9. ADM, Empúries 9393 (fotograma 0378), 12 de setembre de 1336.
10. AHG, Ca 154, 21 de novembre de 1331.
11. AHG, Ca 2217, 8 de maig de 1332.
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En tot cas, sabem que l’any 1336 va concloure una de les majors
reestructuracions dutes a terme per la casa comtal dels Empúries al
llarg de l’edat mitjana (la construcció de la séquia i dels tres casals dels
molins bladers de Castelló), la qual va comportar el desmantellament
d’un gran nombre de molins situats a les ribes de la Muga.
La construcció del Rec dels Molins Drapers (1332)
Tot i que el desmantellament dels molins de la Muga iniciat l’any
1331 com a conseqüència de la construcció de la nova séquia que
abastava els casals de molins bladers de Castelló ens pot semblar, en
certa mesura, exagerat, la planificació de les obres d’una nova canalització comtal, el Rec dels Molins Drapers, tot just un any després
ens ajuda a comprendre el motiu de tal acció.12 En realitat, les intencions de la casa comtal foren, probablement des d’un primer moment,
la construcció d’una gran infraestructura que proveís d’aigua la vila
comtal i els seus voltants: si el rec blader possibilitava, a banda de
l’abastiment dels casals, la irrigació de les terres situades a orient del
nucli urbà, el nou rec draper subministraria aigua a l’altre costat de
la vila, en el qual hi havia gran quantitat d’adoberies i tintoreries. Així
doncs, la desviació d’aigua de la Muga fou realment important; aigua
que posteriorment arribava a l’indret de la Rubina, on desembocava
al mar o, si era necessari, podien conduir-la cap al Grau de l’Estany.13
La

propietat dels molins de les ribes de la

Muga

Castelló d’Empúries comptava a finals del segle xiii i a principis
del xiv amb un important nombre de molins. Molt probablement, havien
augmentat considerablement des de feia un segle i constituïen, sens
dubte, una de les activitats més importants de la vila comtal. Situats
a les ribes de la Muga, la seva construcció és reservada de manera
exclusiva als comtes. Tanmateix, tan sols una de les instal·lacions era
llavors de titularitat comtal; la resta era propietat de diferents institucions eclesiàstiques o d’alguns nobles del comtat.

12. El maig de l’any 1332, el comte devia a Nicolau Tintorer més de set mil
sous melgoresos que foren destinats a les obres del rec i del casal de molins drapers
comtals (“operas casalis et regui molendinorum draperiorum”): vegeu AHG, Ca 154, 19
de novembre de 1332.
13. Més endavant parlarem a bastament de les dues sèquies i dels seus recorreguts.
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Quadre 17
Els molins castellonins de la Muga i els seus propietaris l’any 1331
Molí

del Comte
d’en Jutge
d’en Llobet

Domini útil

Comte d’Empúries
Ramon de Palau
Ramona, dona de Bernat de Palau,
i Ermessenda de Rabós, mare de
Guillem de Rabós
Sibil·la de Mata

de la
Coromina
Pere Llosa
d’en
Mercadal
Monestir de Santa Maria de Roses
de Santa
Maria
de l’Hospital Casa d’Avinyonet de Puigventós de
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem

Domini directe

Item
Item
Item

Priorat de Sant Tomàs
(de Fluvià)
Priorat de Sant Tomàs
(de Fluvià)
Item
Item

Abans de continuar endavant volem fer un aclariment important. A
gairebé tota la documentació notarial originada amb motiu de la gestió
dels diversos molins de la Muga, aquestes instal·lacions apareixen citades en plural. Per exemple, l’any 1324 Bernat de Palau i la seva dona
arrendaven la seva “medietatem nostram quam habemus pro indiviso
in molendinis que fuerunt Guillelmi Luppeti” pel preu de cinquanta-dos
mitgeres de blat i tres-centes mitgeres d’ordi anuals, o bé, vuit anys
més tard, el 1332, Pere Llosa arrendava al moliner Berenguer d’en
Llobet “els seus molins de Castelló” a canvi de 80 lliures melgoreses
anuals.14 Tot i això, en el moment del desmantellament dels esmentats
molins les seves instal·lacions foren citades en singular (“molendinum
[…] vocatum d·en Lobet” i “molendinum vestri Petri de Lausa”). És
més, el valor dels censos anuals atorgats als seus propietaris com a
conseqüència del desmantellament dels molins fou gairebé el mateix en
el cas de l’esmentada part del molí d’en Llobet (cinquanta-dos mitgeres
de blat i dos-centes quaranta-dos d’ordi) i el mateix pel que fa al molí
de Pere Llosa (vuitanta lliures melgoreses).15 Així doncs, al nostre en14. AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324; AHG, Ca 2217, 8 de maig de 1332.
15. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; ADM, Empúries 2007, 25 de gener
de 1336. D’altres convenis entre l’infant Pere i els propietaris dels diferents molins de
la Muga, a Castelló, ens mostren el mateix. ADM, Empúries 2292, 25 de juny de 1331:
“molendinum vestri dilecti consiliarii nostri Raymundi de Palacio quod habebatis in rego
antiquo dicti fluminis Sambuce”. ADM, Empúries 9363 (fotograma 0378), 12 de setembre
de 1336: “molendinum vestri, venerabilis fratris Dalmacii, Dei gratia abbatis monasterii
Sancte Marie de Rosis, quod habebatis in alveo dicte riarie seu fluminis Sambuce”.
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tendre, el fet que les instal·lacions se citin en plural (molins) no vol dir
que es tracti de diferents edificis, sinó que en una mateixa edificació
s’hi podien situar diferents molins, és a dir, aparells per moldre gra.
L’única de les instal·lacions que conservà la denominació en plural en
els documents originats amb motiu del desmantellament dels molins
de la Muga fou el molí del Comte (“molendina nostra vetera vocata des
Comte”).16 Tanmateix, tal com veurem més endavant, tot i que aquest
molí estava equipat probablement amb un major nombre d’aparells
que la resta d’instal·lacions i que, fins i tot, potser l’integrava més d’un
edifici, creiem que el conjunt d’edificacions estava situat dins d’un mateix recinte. L’any 1294, per exemple, quan el comte Ponç Hug IV en
féu cessió temporal a Guillem de Palau, se’ns diu que es van lliurar a
aquest darrer les “claves dicti molendini sive molendinorum”, o sigui,
les claus del molí o dels molins, la qual cosa evidencia la comentada
aparent contradicció a l’hora d’enumerar les instal·lacions.17
Fet aquest aclariment, a partir d’ara anomenarem els molins en
singular, tot i que, a vegades, especialment en el cas de transcriure un
text medieval, mantindrem la definició original.
Els propietaris dels molins
El molí del Comte
Un dels molins castellonins situats fins a finals del primer terç
del segle xiv a la riba de la Muga era l’anomenat molí del Comte.
Desmuntat l’any 1331, s’havia instal·lat al vessant occidental del Puig
de la Muga, probablement no gaire lluny de l’actual asil Toribi Duran.
De fet, la referència més antiga de què disposem és de 1239, quan el
comte Ponç Hug III en concedí la molineria a Bernat i Berenguera
Moner, el localitzava “in rego ad Podium Sambuce”, o sigui, en el rec
situat al costat del Puig de la Muga.18 Tal com veurem en un altre
capítol, l’aigua que l’abastava provenia d’un rec comtal procedent de
la veïna parròquia de Vilanova, el darrer traçat del qual és probable
que coincidís amb una part de l’actual rec Maldiner.19
16. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331.
17. AHG, Ca 9, 16 d’octubre de 1294.
18. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331. Incorpora documents dels anys
1239 i 1318. D’altra banda, el 21 de gener de l’any 1279, quan Guillem Alió hi adquiria
un cens de 135 sous melgoresos, el molí fou situat “versus Podium Sambuce”: vegeu
ADM, Empúries 2065, 18 de maig de 1353.
19. De fet, en el darrer tram de l’actual rec Maldiner, exercint de base del pont
que condueix cap al pas de la Muga, Salvador Famoso hi va localitzar dues parets
paral·leles, a uns dos metres de fondària del nivell actual del terreny, les quals no seria
desgavellat pensar que haguessin format part de l’esmentat molí comtal.
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Tot i que, com veurem més endavant, les instal·lacions i, conseqüentment, els beneficis del molí del Comte eren probablement més
importants que els de la resta de molins de Castelló, bona part dels
seus guanys no arribaven a l’erari comtal. Això passava perquè al llarg
dels segles els comtes van anar fent concessions a perpetuïtat d’algunes
parts dels beneficis del molí. D’aquesta manera, l’any 1331, quan fou
desmantellat, les dues molineries, la besolfa i el mestratge estaven alienades del conjunt del molí;20 l’any 1294, fins i tot, el comte Ponç Hug IV
el cedí de manera temporal a Guillem de Palau per al cobrament de
deu mil sous melgoresos que li havien estat concedits.21
El molí d’en Jutge
Fou la instal·lació situada més al nord de la parròquia de Castelló, probablement no gaire lluny de la divisió amb la veïna població
de Vilanova de la Muga. Als documents de l’època el situen prop de
les zones de les Clotes i del Guirembau, això és, a l’actual indret dels
Colangres.22
Pel que fa a la seva propietat, el molí estava vinculat a la família
dels Jutge o Palau, de Palau-saverdera. A finals del segle xiii pertanyia
a Ramon Jutge, cavaller que mantenia una estreta relació amb la casa
dels Empúries,23 i als primer anys del segle xiv, després que les propietats
de l’esmentat Ramon fossin gestionades pels seus marmessors, Bernat
i Guillem de Palau, el molí anà a parar a mans del seu fill, Ramon
de Palau (“filius condam Raimunidi Judicis”), el qual fou la persona
compensada amb un cens pel desmantellament del molí (1331).24

20. Tanmateix, tal com veurem en un altre capítol, aquestes concessions comtals
consistien en la cessió d’una part dels ingressos però també en la cessió d’una part de
les obligacions que s’hi havien de dur a terme.
21. AHG, Ca 9, 13 d’octubre de 1294.
22. AHG, Ca 2086, 8 de gener de 1284: terra a les Clotes, al costat del molí d’en
Jutge. AHG Ca 53, 12 d’abril de 1331: terra al Guirembau que afrontava al nord amb
la “carrera que va al molin d·en Jutge”.
23. AHG, Ca 1944, 12 de febrer de 1282; AHG, Ca 2098, 23 de juny de 1298.
De fet, Ramon Jutge apareix com a testimoni en una part important dels pergamins
comtals datats a finals del segle xiii.
24. AHG, Ca 2100, 20 d’agost de 1303; AHG, Ca 83, 8 d’agost de 1308; AHG,
Ca 83, 16 de gener de 1309. L’any 1346, Ramon de Palau, senyor de Palau, fill de Ramon de Palau, es venia part del cens de 2.157 sous i 3 diners melgoresos amb què fou
compensat pel desmantellament forçat del molí l’any 1331: vegeu ADM, Empúries 7805,
9 d’octubre de 1346. La resta del cens fou gestionada els anys posteriors per Sibil·la,
vídua de Ramon de Palau i mare de Francesc de Palau: vegeu ADM, Empúries 7575,
28 de febrer de 1357; ADM, Empúries 2066, 12 d’agost de 1362.
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El molí d’en Llobet
A migdia dels molins comentats, enmig de l’espai que separava
els dos ponts que travessaven la Muga, hi havia, al nostre entendre,
i almenys des de finals del segle xiii, el molí d’en Llobet. Tot i que la
seva localització ens plantegi certs dubtes, aquest sembla que és l’indret
més probable del seu emplaçament; de fet, aquesta era la zona on se
situaven les propietats conegudes amb els noms del bosc o la llauna
d’en Llobet, les quals pertanyien als mateixos propietaris del molí.25
La documentació, però, no acaba de deixar del tot clar en quina de
les dues ribes hi havia l’edifici.26
El primer propietari que tenim documentat fou el cavaller Guillem
Llobet (1279), la filla i hereva del qual, Ermessenda, es casà amb el
cavaller Cabrer de Faja.27 Almenys des dels primers anys del segle xiv,
i per motius que desconeixem, la propietat del molí es dividí en dues
meitats. L’any 1305 el molí pertanyia a Ramona, néta de l’esmentat
Guillem Llobet i dona de Bernardí de Palau, d’una banda, i a Berenguer
de Rabós i a la seva jove, Ermessenda, vídua de Ramon de Rabós, de
l’altra, els Rabós l’administraven en nom del fill dels dos darrers, Guillem
de Rabós.28 En el moment del desmantellament del molí, l’any 1331,
els propietaris encara eren, exceptuant Berenguer, aquests mateixos.29

25. AHG, Ca 419, 5 de febrer de 1293: hort situat al costat del cortal i del bosc
d’en Llobet. AHG, Ca 1944, 3 de febrer de 1293: terra al Prat, al costat del bosc d’en
Llobet. AHG, Ca 416, 31 d’agost de 1328: horts situats a la llauna i coromina d’en Llobet,
en aquest darrer cas, limita a orient amb la mota del bosc de Ramona, dona de Bernat
de Palau. AHG, Ca 41, 17 de setembre de 1323: terra a la llauna d’en Llobet que afronta
al sud amb el camí que va cap a Riumors (“tendit apud Rimorz”).
26. El fet que, l’any 1279, Guillem Llobet donés permís per fer circular un rec
derivat de la Muga cap al Prat sota del seu molí (“subtus molendinum meum”), ens pot
fer pensar que aquesta instal·lació se situava a l’oest del llit del riu: vegeu AHG, Ca 1, 17
d’agost de 1279. Contràriament, el fet que al costat del capbreu d’una terra situada “sota”
(“subtus”) del mateix molí s’hi escrivís —tot i que amb un altre tipus de lletra— “proppe
domus Santa Clara”, ens pot fer pensar que el molí estava situat al marge oriental de
la Muga: vegeu AHG, Ca 2051, 28 de març de 1313. D’altra banda, també documentem
hortes situades “prop” del molí d’en Llobet a ambdós marges del riu. AHG, Ca 305, 6
de maig de 1296: hort situat “iuxta” el molí d’en Llobet que afrontava a orient amb la
Muga. AHG, Ca 2187, foli LXXXIIII: hort situat a l’“orta proppe molendinum Luppeti”,
que limita a occident amb la Muga.
27. AHG, Ca 2, 17 d’abril de 1279.
28. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305; AHG Ca 103, 18 d’abril de 1321; AHG
Ca 2103, 31 de març de 1330.
29.
ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; ADM Empúries 2002, 25 de
juny de 1331.
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Els molins de la Coromina i d’en Mercadal
Els molins que hem comentat foren propietat de la casa comtal
o bé de certes famílies de la noblesa castellonina i empordanesa, les
quals, com veurem més endavant, els posseïen probablement en franc
alou. En el cas dels molins de la Coromina i d’en Mercadal, en canvi, el
domini directe de les instal·lacions i de part de les propietats adjacents
pertanyien al priorat de Sant Tomàs (de Fluvià). Tot i que desconeixem
el moment i les circumstàncies amb què el cenobi va rebre de la casa
comtal la concessió dels molins o la facultat de construir-los, sabem
que en va mantenir la propietat fins que els van desmuntar (13311336), aleshores passà a rebre els censos d’aquests dos molins de la
Muga sobre els nous casals de molins fariners comtals de Castelló.30
Pel que fa al domini útil de les instal·lacions, el molí de la Coromina fou propietat, a finals del segle xiii, del cavaller Pere de Mata
i, posteriorment, de la seva filla Sibil·la; d’altra banda, el molí d’en
Mercadal, que prengué el nom d’un dels seus propietaris, Bernat
de Mercadal, i fou també propietat del veguer del comtat Bernat de
Palau, l’any 1301 pertanyia a Bernat Llosa. Molt probablement provinents
de Besalú, els Llosa foren els únics propietaris d’un molí castelloní de
condició no nobiliària.31 Tanmateix, la família ja devia disposar d’un
notable poder adquisitiu en el moment de traslladar-se a la vila comtal,
en la qual adquirí des de ben aviat una destacada rellevància social i
econòmica. Així, si Bernat Llosa i el seu fill primogènit, Pere, apareixen
citats respectivament com a cònsols de la universitat els anys 1305 i
1332, les filles del matrimoni format per l’esmentat Bernat i per Agnès

30. Si més no, el priorat conservà el domini directe del molí de la Coromina. A
mitjan 1331, quan aquest fou desmantellat, s’assignava un cens de setze mitgeres d’ordi
sobre els casals bladers comtals pel cens que pagava Sibil·la de Mata al Priorat de Sant
Tomàs pel molí de la Coromina: vegeu ADM Empúries 2002, 25 de juny de 1331. En
aquest mateix sentit, veiem com l’any 1369 l’apotecari Bartomeu Nadal, batlle de les
propietats del priorat de Sant Tomàs a Castelló, reconeixia haver rebut del batlle dels
molins bladers les setze mitgeres d’ordi anuals que pertocaven al priorat: vegeu AHG,
Ca 156, 14 de desembre de 1369. D’altra banda, amb relació al molí d’en Mercadal, el
cens era l’any 1301 de vuit mitgeres i mitja anuals (sis pel molí i la resta per les terres
confrontants): vegeu ADM, Empúries 6036, 19 de novembre de 1301.
31. El 19 de novembre de l’any 1301, Bernat Llosa reconeixia tenir sota domini
directe del priorat de Sant Tomàs els molins que foren de Bernat de Mercadal: vegeu
ADM, Empúries 6036, 19 de novembre de 1301. Tan sols dos dies més tard, el 21 de
novembre del mateix any, Bernat Llosa, de Besalú, comprà el cens d’en Rossinyol dels
molins que foren de Bernat de Mercadal: vegeu AHG, Ca 2093, 21 de novembre de 1301.
A finals de l’any 1303, Bernat Llosa, habitant de Castelló, fill del difunt Bernat Llosa de
Besalú, i la seva dona, Agnès, es venien unes propietats a Besalú: vegeu AHG, Ca 77,
16 de desembre de 1303.
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maridaren amb alguns dels membres de les famílies més destacades
de la vila i, fins i tot, de la noblesa del comtat.32
Amb relació a l’emplaçament, aquests molins formaven part de
les instal·lacions localitzades a la zona del Llonguell, o sigui, al darrer
tram del riu. Tot i que avui dia ens pot semblar prou inversemblant,
fins a quatre dels set molins castellonins anteriors al segle xiv estaven situats en aquest indret de terres baixes, enmig del qual la Muga
podia adoptar diferents traçats en moments de grans precipitacions.
Així, l’any 1313 documentem un camp “in plano de Longuello, iuxta
molendinum quod fuit Bernardi de Mercatallo”, i uns anys abans, a
principis de l’any 1304, Bernat Llosa reconeixia tenir sota domini directe de la seu de Girona un bosc i una riba, “in plano de Rubiola
sive de Longuello”, situats al sud de la resclosa del seu molí.33 En el
moment en què Bernat Llosa reconeixia tenir sota domini directe del
priorat de Sant Tomàs el molí i certes propietats adjacents (1301), a
més, aquestes darreres estaven situades entre dos trams del riu: el
traçat habitual (“flumine Sambuce”), al nord, i un antic traçat (“riera
vetera”), al sud, el qual molt probablement era ocupat de nou quan el
riu baixava amb més cabal.34
D’altra banda, l’emplaçament del molí de la Coromina ens planteja
més dubtes. En primer lloc, veiem com a principis de l’any 1361, se’ns
parla d’unes terres al pla del Llonguell “proppe locum ubi antiquitus
consuevit esse molendinum vocatum de Condamina”, és a dir, prop del
lloc on hi havia antigament el molí de la Coromina.35 Tanmateix, sabem
que el molí estava instal·lat a principis del segle xiv prop d’un cortal
situat al nord de la Muga, per tant, a l’altra riba del riu.36 Certament,
32. Bernat Llosa apareix citat com a cònsol de la universitat de Castelló l’any
1305: vegeu AHG, Ca 78 bis, 3 de juny de 1305. Pere Llosa apareix com a cònsol de la
universitat de Castelló l’any 1332: vegeu AHG, Ca 2217, 2 de juny de 1332. Agnès, filla de
Bernat Llosa, aportà un dot de 8.000 sous per al seu casament amb el jurisperit Guerau
Cocó: vegeu AHG, Ca 97, 14 de novembre de 1318. Sibil·la, filla de Bernat Llosa, aportà
un dot de 6.000 sous per al seu casament amb el noble Ramon d’Empúries: vegeu AHG,
Ca 121, 27 de juliol de 1326.
33. AHG, Ca 361, 6 de novembre de 1313; ACG, Capbreu de la Pabordia de
Castelló, segle xiv, 7 de març de 1304.
34. ADM, Empúries 6036, 19 de desembre de 1301.
35. AHG, Ca 247, 9 de març de 1361.
36. AHG, Ca 364, 8 de febrer 1297: Terra situada al costat (“iuxta”) del molí de
la Coromina que afrontava, a migdia, “in flumine Sambuce” i, a occident, “in aregno
versus molendinum de Condamina et cortalum Raimundo Assolfi”. AHG, Ca 88, 13 de
novembre 1317: Ermessenda, filla de Ramon “Assolfi” i vídua de Bernat de Ferrals,
posseïa un cortal i uns horts al costat del molí de la Coromina. AHG, Ca 128, 23 de
gener de 1331: Ermessenda, dona de Berenguer Egidi, donava a la seva filla Ferrals,
fruit del seu primer matrimoni, el cortal que tenia al costat del molí de la Coromina,
sota domini directe del priorat de Sant Tomàs, que afrontava a migdia amb la Muga.
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la proximitat dels molins al llit del riu en fa difícil la localització.
En tot cas, si d’una ordinació en què es prohibia abocar “augues ni
budells de peix dins los murs de la vila, ni del molin de sa Coromina
amont”, podem deduir la proximitat d’aquesta instal·lació a la vila, el
més probable és que el molí s’hagués construït poc més avall de l’actual
pont que condueix cap a Sant Pere Pescador, a l’extrem nord del pla
del Llonguell, si bé en qualsevol de les dues ribes.37
El molí de Santa Maria de Roses
Un dels altres molins de la zona del Llonguell era propietat
del monestir de Santa Maria de Roses. Tot i que, com amb la resta
d’instal·lacions, desconeixem quan fou edificat, les referències documentals de què disposem ens assabenten de la seva existència ja a
finals del primer mil·lenni, quan la vila de Castelló comptava, sens
dubte, amb una població molt inferior a la de principis del segle xiv.38
Tot i que no podem descartar que el seu emplaçament hagués patit
alguna modificació al llarg dels anys, sabem que el molí estava situat, a principis del segle xiii, prop del pla de la Rubiola (Rogera?);
indret en el qual el cenobi adquiria, l’any 1202, un quadró de terra
al començament del cap de rec del seu molí.39 Així doncs, atenent al
fet que el pla de la Rubiola formava part del pla del Llonguell (vegeu
pàgina anterior: “plano de Rubiola sive de Longuello”), és probable
que el molí de Santa Maria no fos gaire lluny de les comentades
instal·lacions d’en Mercadal i de la Coromina. De fet, l’any 1301, quan
Bernat Llosa reconeixia que tenia sota domini directe del priorat de
Sant Tomàs el seu molí (d’en Mercadal), aquest darrer fou situat “intre molendina Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemi et molendina
abatis Sancte Marie de Rosis”.40

37. ADM, Empúries 2126 (fotograma 0276).
38. Josep Maria Marquès: El cartoral de Santa Maria de Roses (Segles
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1986.
39. Josep Maria Marquès: El cartoral…, p. 65.
40. ADM, Empúries 6036, 19 de novembre de 1301.
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Figura 2
El pla del Llonguell, segons un mapa de l’any 1748

En negreta: l’actual darrer tram de la Muga, des de Castelló fins al mar, coincideix
amb la “Muga Vieja” que apareix en un mapa de l’any 1748 i, per tant, molt probablement, amb el recorregut final del riu en època medieval.41

El molí de l’Hospital
Finalment, un altre dels molins castellonins instal·lats a les ribes
de la Muga fins a principis del segle xiv fou el molí de l’Hospital. Tal
com acabem de veure en parlar del molí de Santa Maria, sembla que la
seva localització era propera al molí d’en Mercadal, o sigui, a la zona
del Llonguell. A banda d’aquesta referència, l’únic document que hem
localitzat referent al seu emplaçament el situava “apud Gulam”, és a dir,
prop de la zona coneguda amb el nom de la Gola.42 En aquest sentit,
tot i no haver documentat aquest indret en cap més ocasió, no seria
desgavellat pensar que el molí de l’Hospital fos el més pròxim al litoral.
La primera referència documental de què disposem data de l’any
1287, quan, amb el permís del castellà d’Amposta, el comanador de la
comanda d’Avinyonet féu concessió de la seva molineria.43 Tanmateix,
41. Pasqual Ribas: Atles..., p. 62.
42. AHG, Ca 79, 6 de desembre de 1305: Terra situada “apud Gulam, iuxta
molendinum Hospitalis”.
43. AHG, Ca 14, 27 de febrer de 1287.
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l’existència d’aquest molí es remuntaria sens dubte més enrere, ja que
segons consta al document les condicions d’establiment de la molineria eren les mateixes que en una antiga concessió que s’havia produït
amb anterioritat. Tot i que fins a principis del segle xiv sembla que a
Castelló tingué més presència l’orde del Temple, la casa comtal dels
Empúries mantingué una gran relació amb l’orde de l’Hospital de Sant
Joan de Jerusalem: a principis del segle xiii el comte Ponç Hug III féu
una important donació a la comanda de Sant Llorenç de les Arenes,
en la qual va demanar ser-hi enterrat; gairebé cent anys més tard, fra
Ramon d’Empúries, germà i oncle, respectivament, dels comtes Ponç
Hug IV i Malgaulí, esdevenia el gran prior de Catalunya de l’orde.
El molí del Prat
L’any 1309, amb motiu dels presumptes perjudicis que causava
l’aigua del rec que abastia els molins anomenats del Prat i de Mata,
propietat del monestir de Sant Pere de Rodes, la casa comtal projectà
diverses obres: el desmantellament d’aquests dos molins, la modificació del darrer tram de la seva séquia i la construcció d’un nou molí
comtal a Castelló.44 Segons la documentació de l’època, el molí de
Mata se situava a Fortià i el molí del Prat a Castelló. El nou molí
comtal s’establiria en el darrer tram de la comentada canalització, la
qual havia de passar per la Verneda i desembocar a la Muga Vella;
com també es recull en un dels pergamins, moldria “ex aqua regui
de Alguema”.45 Així doncs, el que s’havia de fer era modificar parcialment una canalització sorgida de l’Alguema, que molt probablement
depenia de l’esmentat cenobi i que transcorria per les parròquies del
Far, Vila-sacra, Fortià i Castelló. De fet, en el document signat entre el
comte i l’abat del monestir, s’especificà que, tot i la modificació duta
a terme, els habitants de les esmentades poblacions mantindrien els
seus drets sobre l’aigua del rec de la mateixa manera que fins llavors.
D’altra banda, el cenobi seria compensat amb l’assignació d’un cens de
cinc-cents quaranta sous melgoresos anuals sobre el nou molí comtal
amb motiu del desmantellament dels dos molins (del Prat i de Mata).
Tot i que s’inicià la construcció del nou rec, sembla que les obres
projectades no tiraren endavant.46 En primer lloc, sabem que el 1313 el
comte Malgaulí donava permís a l’abat del monestir per tal d’empenyorar certs objectes per poder cobrar els diners del comentat cens durant

44. ADM, Empúries 3983, 28 d’agost de 1309.
45. ADM, Empúries 3984, 29 de desembre de 1313.
46. ADM, Empúries 6951, 9 de març de 1310.
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els dos anys anteriors.47 D’altra banda, tenim constància de l’existència
dels molins del Prat i de Mata uns anys més tard (1320-1334).48
Hi hauria un altre molí (el del Prat) situat dins del terme de la
parròquia de Castelló? La veritat és que no n’estem del tot segurs. Si
així constava en un dels documents de l’any 1309, diversos registres
notarials de finals del segle xiii i dels primers anys del xiv el situaven a
Fortià. Així fou quan, el 1298, Pere Ferrer, Berenguer Guillem i Bernat
Quermançó, que poc temps abans havien arrendat els molins del Prat
i de Mata al paborde de Viladamat (pabordia de Sant Pere de Rodes),
sotsarrendaven el molí del Prat a Perpinyà Moner,49 o també quan, el
1303, el llavors paborde de Viladamat, Bernat de Palol, reconeixia a
Guillem Bosc, Bernat Joli i Bernat Dalmau, paraires de Castelló, que
aquests li havien restituït els molins del Prat i de Mata.50 Per contra,
quan, l’any 1325, Pere Teixidor s’afermà a Berenguer Riba per tal de
treballar de moliner en el molí del Prat, aquest fou localitzat altra
vegada a Castelló.51
Existiren, per tant, dos molins (un a Castelló i l’altre a Fortià) amb
el mateix nom? Probablement no. De fet, en el comentat sotsarrendament del molí del Prat de Fortià (1298), s’especificava que l’arrendatari
hauria de tenir escurat el rec fins al mar; de manera que difícilment hi
hauria una altra instal·lació en aquest rec entre el molí i la costa, això
és, dins del terme de Castelló. Al nostre entendre, podria ser que el
molí del Prat estigués establert molt a prop de la separació dels límits
de les parròquies de Fortià i de Castelló; d’aquí la seva localització en
ambdues poblacions. En tot cas, el molí s’abastia d’una canalització
que provenia de l’Alguema i que, probablement, depenia del monestir
de Sant Pere de Rodes. D’acord amb els dubtes amb relació al seu
emplaçament i, en part, pel fet de no estar localitzat a les ribes de la
Muga, no l’inclourem en el present treball.

47. ADM, Empúries 3984, 29 de desembre de 1313. En aquest mateix sentit,
l’any 1328 el monestir de Sant Pere de Rodes cobrava els diners: vegeu AHG, Ca 125,
11 d’agost de 1328.
48. AHG, Ca 98, 10 d’octubre de 1319.
49. L’any 1297, Bernat Vinyavella, amb consentiment de l’abat Sant Pere de
Rodes, arrendà a Bernat Quermançó i Pere Ferrer, de Castelló, i a Berenguer Guillem,
de Fortià, els molins de Mata i del Prat: vegeu AHG, Ca 20, 15 de setembre de 1297.
Posteriorment, Pere Ferrer i Berenguer Guillem, de Fortià, i Bernat Quermançó, de Castelló, sotsarrendaren a Perpinyà Moner el molí de Prat, de Sant Julià de Fortià: vegeu
AHG, Ca 2098, 21 de gener de 1298.
50. AHG, Ca 2100, 12 de juliol de 1303.
51. AHG, Ca 2137, 12 de febrer de 1325.
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La concessió dels molins de la Muga
Tal com hem vist en un punt anterior, els comtes d’Empúries
disposaven a principis del segle xiv del domini eminent sobre l’aigua
del darrer tram de la Muga. La casa comtal era l’única institució
capaç de dur a terme qualsevol intervenció en aquesta part del riu,
fet que li reportava a priori l’exclusivitat en la construcció de molins
i d’altres edificacions amb aparells hidràulics. Tot i això, gairebé la
totalitat dels molins situats en aquells moments a les parròquies de
Vilanova de la Muga i de Castelló pertanyien a diferents particulars
o institucions religioses. Atenent al fet que la casa comtal probablement controlà durant els primers segles del segon mil·lenni la citada
facultat, en aquest punt intentarem aclarir quines foren les condicions
amb les quals els diferents comtes delegaren al llarg dels decennis
la possibilitat de construir molins en el darrer tram del riu, prop de
la vila comtal.
Malauradament, la documentació referent a la construcció dels
molins de què disposem és pràcticament inexistent. L’únic document
amb relació a aquesta qüestió que hem localitzat és una concessió
comtal de l’any 1287. Quan tots els molins castellonins citats en aquest
estudi ja estaven construïts, el comte concedia en feu a Gispert Alquer “tanquam benemerito, […] unam monariam sive molendinum
draperium quod possis facere”, és a dir, la facultat de construir un
molí draper a Castelló.52 Tot i la concessió, sabem que poc després
l’esmentat Gispert mantingué un greu conflicte amb Ponç Hug IV, el
qual comportà la confiscació de les seves propietats i la seva expulsió
del comtat;53 per la qual cosa és probable que el molí no arribés a
construir-se. En tot cas, creiem oportú citar les condicions convingudes l’any 1287: una tercera part dels beneficis del nou molí draper
la ingressaria l’erari comtal.

52. ADM, Empúries 1998. El document està en molt mal estat; de manera que,
amb prou feines, es poden entendre algunes paraules. Tot i això, en un escrit del dors
del pergamí hi apareix la inscripció: “1287. Donación en feudo hecha por el conde a
Jasperto Alquer, y a los suyos, de un molino de paños o batanes en la villa de Castellón,
reservandose la tercera parte de las ganancias.” No sabem si qui ho escrigué va trobar
el document en millor estat de conservació que en l’actualitat, però aquest petit escrit
sembla corroborar el poc que avui en dia es pot llegir del document.
53. AHG, Ca 416, 12 d’agost de 1328.
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Quadre 18
Els molins de Vilanova i de Castelló a principis del 1331
Parròquia
Vilanova
Vilanova
Vilanova
Castelló
Castelló
Castelló
Castelló
Castelló
Castelló
Castelló

Propietari
Monestir de Sant Pere de Rodes
Albert de Trilla
Bernat de Pau
Ramon de Palau (molí d’en Jutge)
Casa Comtal (molí del Comte)
Ramona, dona de Bernat de Palau, i Ermessenda de Rabós
(molí d’en Llobet)
Sibil·la de Mata (molí de la Coromina)
Pere Llosa (molí d’en Mercadal)
Monestir de Santa Maria de Roses (molí de Santa Maria)
Casa d’Avinyonet de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem (molí
de l’Hospital)

A banda de l’exemple de Gispert Alquer, l’única referència relacionada amb la concessió comtal d’un monar (emplaçament per fer un
molí) a Castelló que coneixem data de finals del primer mil·lenni (976).
Llavors, el comte Jofre (Gausfred) concedia al monestir de Santa Maria
de Roses l’aigua d’un molí, de la qual sembla que el propi cenobi ja
n’havia disposat: “Item, concedimus eidem cenobio […] in termino de
villa Kastilion capud aquis de molendinis, quem iam dudum tenet per
domitum Kindiberge, que fuit condam ipsium cenobium, et advenit
nobis hec omnia per parentorum sive per comparaciones”.54 Tanmateix,
no sembla que es tracti d’una concessió de construcció.
Així doncs, per tal de resoldre la qüestió plantejada, tan sols ens
queda fixar-nos en la documentació generada pels volts dels anys 1331
i 1336, quan foren desmantellats els molins de les ribes de la Muga.
Sorprenentment, de tots els documents atorgats en aquells anys per
l’infant Pere per compensar els antics propietaris, només en el cas
d’una nova concessió al monestir de Sant Pere de Rodes s’especificà
quines eren les condicions de la propietat de l’antic molí. El nou monar atorgat al cenobi (“monare sive locum in dicto rego nostro”), ara
situat sobre la nova séquia comtal, fou en compensació de l’antic molí
que el monestir posseïa “pro libero et francho alodio”. D’altra banda,
cap dels censos atorgats pel comte per tal de compensar el desmantellament dels molins castellonins de les ribes de la Muga especificava
quines eren les condicions de la seva tinença.
54. Josep Maria Marquès: El Cartoral…, p. 27.
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Quadre 1955
Censos i preus dels darrers arrendaments dels molins
Molí

d’en Jutge

Cens assignat (1331-1336)

2.157 sous melgoresos
i 3 diners (1331)

d’en Llobet 52 mitgeres de blat
(meitat dels i 242 mitgeres d’ordi
Palau)
(1331)
d’en Llobet
(meitat dels
Rabós)
de la
Coromina
d’en
Mercadal

803 sous i 4 diners
(1331)
1.200 sous melgoresos
(1331)
1.600 sous melgoresos
(1336)

Preu anual i anys dels arrendaments

1.690 sous melgoresos
1.715 sous melgoresos
2.000 sous melgoresos

1311
1319-20
1323-24

52 m. blat i 260 m. d’ordi
52 m. blat i 300 m. d’ordi
52 m. blat i 300 m. d’ordi
52 m. blat i 300 m. d’ordi
750 sous melgoresos
690 sous melgoresos
990 sous melgoresos

1319
1321
1323
1324
1319-20
1321-22
1330

1.000 sous melgoresos

1326-28

1.080
1.040
1.040
1.600

1315-16
1318-21
1322-25
1332-33

sous
sous
sous
sous

melgoresos
melgoresos
melgoresos
melgoresos

Per esbrinar quines eren les condicions de tinença dels molins
de la Muga, tan sols ens queda comparar el valor dels censos atorgats
per l’infant Pere (vegeu el quadre anterior) amb el preu anual dels
seus darrers arrendaments. De fet, tal com veurem tot seguit, sabem
que el cens fou calculat —almenys en alguns casos— a partir del valor
dels últims arrendaments dels molins. Així, si l’administració comtal
n’obtenia una part dels ingressos, com per exemple fou estipulat en el
cas del molí que havia de fer Gispert Alquer, podríem trobar alguna
diferència entre els preus dels arrendaments i les quantitats dels censos.
55. Pel que fa als censos: vegeu ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331;
ADM, Empúries 2007, 25 de gener de 1336; ADM, Empúries 9363 (fotograma 0378), 12
de setembre de 1336. Pel que fa als arrendaments del molí d’en Jutge: vegeu AHG, Ca
420, 16 de febrer de 1311; AHG, Ca 98, 17 de novembre de 1319; AHG, Ca 110, 10 de
juny de 1323. Arrendaments del molí d’en Llobet: vegeu AHG, Ca 96, 21 de febrer de
1319; AHG Ca 96, 23 de febrer de 1319; AHG, Ca 96, 27 de març de 1319; AHG, Ca 38,
1 d’abril de 1321; AHG, Ca 103, 18 d’abril de 1321; AHG, Ca 110, 6 de juny de 1323;
AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324; AHG, Ca 2103, 31 de març de 1330. Arrendaments
del molí de la Coromina: vegeu AHG, Ca 121, 12 d’agost de 1326. Arrendaments del
molí d’en Mercadal: vegeu AHG, Ca 86, 2 de juny de 1315; AHG, Ca 89, 10 de febrer
de 1316; ADM, Empúries 2005, 15 de juliol de 1318; ADM, Empúries 2006, 29 de març
de 1322; AHG, Ca 2217, 8 de maig de 1332.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

47

En aquest sentit, tot i que evidentment ens referim a unes dades prou
relatives, algunes de les quantitats són prou significatives. En primer
lloc volem citar el molí d’en Llobet, la propietat del qual estava dividida
en dues meitats per indivís. Tal com es féu constar en el document
de l’assignació del cens a Ramona, que en posseïa una meitat, el cens
fou calculat pel jurisperit Ramon Pere a partir dels arrendaments dels
darrers sis anys, i la quantitat resultant foren cinquanta-dos mitgeres de
blat i dos-centes quaranta-dos mitgeres d’ordi. Tot i que no disposem
d’aquests contractes (els últims arrendaments), sabem que l’esmentada
part del molí fou arrendada entre els anys 1321 i 1324 per cinquantados mitgeres de blat i tres-centes mitgeres d’ordi anuals. Així doncs,
creiem que ambdues quantitats són prou semblants per poder pensar
que els propietaris del molí d’en Llobet el posseïen en franc alou. De
fet, en un arrendament d’una de les dues meitats del mateix molí, en
aquest cas de la meitat propietat dels Rabós, l’any 1324, s’hi va fer
constar, entre dues clàusules, la frase “Pro allodio francho”.56
D’altra banda, veiem com en el cas del molí d’en Mercadal, desmantellat l’any 1336, el cens assignat i el preu del darrer arrendament
documentat (1332) coincideixen en la xifra de mil sis-cents sous melgoresos anuals.57 A més, tant el domini directe d’aquest molí com el del
molí de la Coromina pertanyien al priorat de Sant Tomàs, institució
que probablement havia rebut el dret de construir-los i que, per tant,
en cas de no haver rebut tal facultat en franc alou, hauria hagut de
retre comptes amb la casa comtal. L’any 1331, quan s’assignaren els
censos per tal de compensar el desmantellament del molí de la Coromina, es beneficià Sibil·la de Mata amb la quantitat de mil dos-cents
sous melgoresos anuals, “pels quals arrendava el seu molí cada any”,
i amb setze mitgeres d’ordi “quas quolibet anno dare tenebatur et tenetur priori Sancti Thome pro censu dicti molendini”;58 el priorat de
Sant Tomàs, com ja hem comentat, continuà rebent el mateix cens, a
partir de l’any 1331, però, sobre els casals comtals.

56. AHG, Pe 1041, 7 d’abril de 1324. El llibre estava reservat als documents de
Perpinyà de Puig, draper de Peralada casat amb Ermessenda de Rabós. La frase “Pro
allodio francho” mai apareix en els arrendaments registrats a les notaries castellonines.
57. Aquesta instal·lació sembla que es beneficià del seu desmantellament més
tardà, ja que el preu anual dels arrendaments dels anys 1318 i 1325 se situava tan sols
en 1.040 sous anuals. Creiem probable que el molí augmentés la seva productivitat i,
per tant, el preu dels seus arrendaments en el moment en què foren desmantellats els
primers molins de la Muga i es construïren els dos primers casals comtals (1331), potser
a causa de la major confiança —per portar el gra de moldre— dels castellonins envers
una instal·lació més antiga com era aquesta.
58. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; ADM, Empúries 2002, 25 de
juny de 1331.
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Tot i que no disposem de documents per confirmar-ho, creiem
que la majoria dels molins castellonins de les ribes de la Muga foren
edificats mitjançant concessions en franc alou a certes persones de la
noblesa empordanesa (les més vinculades a la casa dels Empúries) o
a algunes de les institucions eclesiàstiques del comtat. De manera que,
si bé els comtes posseïren des d’antic el domini eminent de l’aigua
de la Muga, la qual cosa els reportava l’exclusivitat en la construcció
dels molins, sembla que no en feren un ús restrictiu. Tanmateix, tal
com fou estipulat en la concessió en feu d’un monar a Gispert Alquer
(1287), també podria ser que, en certs casos, la casa comtal s’hagués
reservat algun dret o una part dels beneficis de les noves construccions.

La propietat de les salines

Com ja hem avançat, mitjançant una gran reestructuració promoguda pel comte Pere I, a principis de l’any 1339 la casa comtal adquiria
el domini útil i els drets d’explotació de tots els salners de Castelló.1
Si en el cas dels molins desmantellats de la Muga la casa comtal
compensà els antics propietaris amb l’assignació de diversos censos
a perpetuïtat calculats a partir dels seus darrers arrendaments, en el
cas de les salines s’optà per una solució semblant: s’estimà el valor de
cadascuna de les propietats i, tot seguit, s’assignaren censos en funció
de tals quantitats. L’administració comtal, però, es reservà el dret de
poder redimir aquests censos mitjançant el pagament d’unes quantitats
estipulades en els mateixos documents, les quals responien al valor
de cadascun dels salners o bé, en el cas de dos salners concedits els
anys 1332 i 1335, als diners que la casa comtal s’havia compromès a
abonar als seus propietaris si volia recuperar-ne els drets d’explotació.2
L’operació, per tant, funcionà a la pràctica com una compra a crèdit
en què el cens responia a l’interès anual que es pagava pels diners que
valia cada salner, ja que els censos començaren a ser redimits al cap
de pocs anys (1343-1346).3

1. Salnarium o salnerium, traduït per l’autor com a ‘salner’, és el nom que rep
en la documentació medieval castellonina cadascuna de les instal·lacions salineres de
Castelló. Com veurem tot seguit, l’any 1339 hi havia onze salners.
2. En primer lloc, els diferents propietaris definiren a la casa comtal els drets
d’explotació dels salners a canvi de l’assignació d’uns censos a perpetuïtat a cobrar sobre els beneficis de la Gabella de la Sal; censos que foren atorgats per l’infant Pere uns
dies més tard. D’altra banda, els propietaris dels salners van vendre al mateix comte el
domini útil dels terrenys en els quals hi havia les salines: vegeu p. 291.
3. Vegeu p. 299.
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Seguidament analitzarem quines eren les condicions a partir de
les quals un bon nombre de persones de la vila comtal —evidentment,
membres dels sectors més benestants de la societat— posseïen el domini útil dels terrenys i els drets d’explotació dels salners castellonins a
principis del segle xiv; drets que, com ja hem dit, l’any 1339 passaren
totalment a mans de la casa comtal, la qual els va mantenir almenys
durant la resta d’aquesta centúria i els primers anys del segle xv.
La

propietat dels salners castellonins i dels seus drets d’explotació

fins l’any

1339

Tal com estipulava un document redactat el 9 de febrer de l’any
1339 amb motiu de l’estimació del valor d’un dels salners castellonins,
les intencions de l’infant Pere eren ben clares: “ob rei publice utilitatem,
ad manus suas acceperit et accipere intendat omnia salnaria que sunt
infra parrochiam dicte ville Castilionis”; el comte pretenia adquirir
la totalitat de les instal·lacions salineres de Castelló.4 Tot i que, com
veurem detingudament en un proper capítol, la casa comtal controlava
una part de la producció de sal a través de la Gabella de la Sal, la
propietat i, alhora, els drets d’explotació dels salners els havia cedit
a perpetuïtat a diverses persones de la vila comtal, les quals rebien a
canvi certa quantitat de sal franca anualment i, des de principis del
segle xiv, sis diners melgoresos per cada somada de sal que lliuraven
—de manera obligatòria— a la Gabella.
Les diferents instal·lacions estaven localitzades en uns terrenys
sota domini directe de diferents senyors. Sorprenentment, d’onze salners documentats l’any 1339, el domini directe dels sòls d’un total de
deu, situats a la zona anomenada de Bona Calça, era a les mans de
diversos membres de la noblesa del comtat i de la vila de Castelló. Tot
i això, els drets d’explotació —com a salines— d’aquestes instal·lacions
de Bona Calça i de la resta de salners depenia exclusivament de la casa
comtal, que en última instància era qui en cedia tal facultat. Finalment,
a banda dels senyors dels terrenys i de la casa comtal, el domini útil
i els drets de producció de les instal·lacions s’havien cedit a diferents
persones de la vila comtal.
A diferència dels molins, les característiques dels salners castellonins
podien provocar que amb el pas dels anys es produïssin modificacions de
la seva extensió i configuració (divisions i reagrupaments de parts, abandonament d’algunes eres, etc.). Per tant, en el nostre estudi ens centrarem
en bona part en els salners documentats l’any 1339, els quals eren, sinó
la totalitat, la major part de les instal·lacions actives en aquells moments.
4. ADM, Empúries 1886, 9 de febrer de 1339.
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Quadre 205
Els propietaris dels salners de Bona Calça i Muntells (1339)
Bona Calça

Arnau de Pomers, jurisperit
Pere Gomir, canvista
Sibil·la, filla de Pere Bou i dona del donzell Guillem Aguiló
Bernarda i Margarida, filles de Pere Cerç
Arnau Urgellès
Bernat Floreta, paraire
Francesca, vídua de Pere Ciutat, antic porter comtal
Gueraula, filla d’Huguet Bou i dona de Bernat de Canelles
Bernat de Canelles
Guillem Escarré
Muntells

Guilleuma, filla de Guillem Mercer i dona del jurisperit Castelló Pere

El domini directe dels salners
Una de les qüestions que hagueren de resoldre els administradors de l’infant Pere per tal de dur a terme la reestructuració de les
salines castellonines va ser adquirir el domini útil dels terrenys on
s’havien instal·lat alguns salners. Així, entre el 27 i el 28 de gener de
l’any 1339, els propietaris dels salners de l’indret de Bona Calça ve5. Vegeu, p. 291. En la majoria dels documents de què disposem no s’indicava
l’emplaçament del salner, sinó que només se’l situava a Castelló. Tanmateix, en alguns
documents s’especificava clarament. Així doncs, el salner que l’any 1339 posseïa Guilleuma,
filla de Guillem Mercer i dona del jurisperit Castelló Pere, es correspondria, sens dubte,
amb el salner situat a Muntells que tot just un any abans (1338) l’esmentada Guilleuma
aportava com a part del dot amb motiu del seu casament amb el citat jurisperit: vegeu ADM, Empúries 1899, 21 de febrer de 1338. Pel que fa als salners de Bona Calça,
les referències del seu emplaçament són també molt poques. Tot i això, el fet que en
aquest cas —gràcies a les afrontacions de les diferents propietats— puguem traçar un
esbós de la seva localització (vegeu p. 135), a més d’altres referències, ens permet situar
aquestes instal·lacions. Per exemple, a principis de l’any 1339 se situaren els salners de
Bernat de Canelles i de la seva dona i el salner “d·en Aguilon” (sens dubte, el salner
de la dona del donzell Guillem Aguiló) “in loco vocato salnars de Bona Cauça”: vegeu
ADM, Empúries 1897, 4 de febrer de 1339. D’altra banda, en les vendes de diversos
salners realitzades a mitjan segle xiii gairebé sempre s’especificava si el salner era a
Bona Calça o bé a Muntells: vegeu ADM, Empúries 1847-1856 i 1861. Pel que fa als
salners de Bona Calça, a més, s’especificava en molts casos que aquests estaven sota
domini directe de Bernat Alquer i d’altres persones: sens dubte, els antecessors de
Berenguer Alquer, Galceran de Mata i Guillem de Vilagut, els quals, com veurem tot
seguit, l’any 1339 posseïen el domini directe dels terrenys en què s’instal·laren deu
salners, els que hem situat a Bona Calça.
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nien al comte aquestes propietats (cadascuna de les quals “quoddam
solum salnarii meum”).6 El preu de les operacions s’estipulà en tots
els casos en la quantitat de dos-cents sous melgoresos, i els venedors
exceptuaren dels contractes el domini directe dels senyors pels quals
tenien les propietats. Poc més d’un any més tard, eren els propietaris
del domini directe dels terrenys els qui, pel dret de lluïsme, reconeixien rebre de l’administració comtal els diners que els pertocaven.
En aquest sentit, el 24 i el 30 de març de l’any 1340, el cavaller Berenguer Alquer i els donzells Galceran de Mata i Guillem de Vilagut
reconeixien que rebien de l’administrador comtal Berenguer Conill la
quantitat de quatre-cents sous melgoresos (Alquer, dos-cents; Mata,
cent-cinquanta, i Vilagut, cinquanta) del dret de lluïsme sobre els dos
mil sous pels quals s’havia adquirit el domini útil d’un total de deu
salners: els de Bona Calça.7 Segons consta als documents, Berenguer
Alquer en posseïa la meitat del domini directe; Margarida, filla de
Castelló Gomir i muller de Galceran de Mata, en tenia tres quartes
parts de l’altra meitat (3/8 del total), i Guillem de Vilagut en posseïa
la resta (1/8 del total).8 Tanmateix, aquests propietaris es reservaren
el domini directe i, conseqüentment, els censos que rebien anualment
per les festivitats de Nadal i de Sant Pere: Alquer, tres-cents sous i
deu somades de sal; Mata, dos-cents vint-i-cinc sous i sis somades de
sal; Vilagut, setanta-cinc sous i tres somades de sal; en total, doncs,
sis-cents sous i dinou somades de sal.
Tot i que els salners de Bona Calça no eren els únics, conformaven una part molt important de les salines de Castelló. De fet, en
els arrendaments de la Gabella de la Sal dels anys 1257, 1295 i 1301,
operacions en les quals s’estipulà que els arrendataris havien de pagar
els censos als feudataris, o sigui, als propietaris del domini directe dels
terrenys dels salners, aquests censos eren de set-cents sous; és a dir,

6. Vegeu p. 291. No conservem els documents de totes les vendes, però en tenim
coneixement a través d’altres documents que hi fan referència: vegeu ADM, Empúries,
1900 i 1901, 24 i 30 de març de 1340.
7. ADM, Empúries 1900, 24 de març de 1340; ADM, Empúries 1901, 30 de
març de 1340.
8. D’altra banda, veiem com un any més tard, el 3 de març de l’any 1341,
Francesca, vídua de Ramon Jover i “baiulissa” del difunt Berenguer Alquer, reconeixia
rebre de Conill 33 sous i 4 diners que se li devien pel dret de batllia dels 200 sous que
a causa del comentat lluïsme van ser pagats a Alquer. El mateix document especificava
que els salners “in parte directe tenebantur pro dicto Berengario Alquerii”: vegeu AHG,
Ca 2044, 3 de març de 1341. Tan sols dos dies més tard (5 de març), la dona de l’oller
Berenguer Banyoles, “baiulissa” de Guillem de Vilagut i de Galceran de Mata, rebia del
mateix Conill 33 sous i 4 diners pel mateix motiu (2 diners per cadascun dels 200 sous
pagats a Vilagut i Mata, per “[baiulivuio]”): vegeu AHG, Ca 2044, 5 de març de 1341.
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els censos dels salners de Bona Calça (600 sous) equivalien a la major
part (vegeu el quadre número 21).9
Quadre 2110
Censos que pagaren els arrendataris de la Gabella (1295 i 1301)
Data de l’arrendament

1295, febrer, 14

1301, novembre, 10

Censos anuals, en sous melgoresos, i propietaris

300
Gispert Alquer
150
Ramon de Begur
75	Pere de Treballs
75	Berenguer Otger
50	Marmessors de Berenguera de Garriga
50
Dalmau de Garriga
(700)	TOTAL
300
Gispert Alquer
150
Hereus de Ramon de Begur
150
Guillem de Vilagut
50	Berenguer de Garriga
50
Dalmau de Garriga
(700)	TOTAL

A banda dels salners de Bona Calça, dins del terme de la parròquia de Castelló s’hi trobaven localitzades encara d’altres instal·lacions.
En primer lloc, tal com podem veure a partir de les dades del quadre
anterior, sabem que a finals del segle xiii i a principis del segle xiv es
pagaven dos censos de cinquanta sous melgoresos anuals a certs membres
de la família dels Garriga; censos que responien, sens dubte, al domini
directe dels terrenys d’algun salner. Tot i que la documentació de l’any
1339 no ens n’aporti dades, sabem que la família dels Garriga posseïa o,
si més no, havia posseït el domini directe dels terrenys d’algunes de les
instal·lacions salineres de Castelló. Quan, l’any 1253, Ponç Mercer cedí
a Berenguer Rostet un salner a Muntells, per exemple, es registrà que
aquest estava sota domini directe dels hereus de Ramon i de Dalmau
de Garriga.11 Tanmateix, atesa la manca d’informació, creiem que és
possible que, l’any 1339, aquest salner o salners ja no es treballessin.
9. ADM, Empúries 1868, 10 d’octubre de 1257; AHG, Ca 8, 14 de febrer de 1295;
AHG, Ca 75, 10 de novembre de 1301. En l’arrendament de l’any 1257 es parlava, més
concretament, del pagament de 700 sous melgoresos pels drets de la sal dels cavallers.
10. Vegeu nota anterior.
11. ADM, Empúries 1861, 8 d’agost de 1253.
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D’altra banda, també la casa comtal posseïa el domini directe
dels terrenys en què s’havien instal·lat alguns dels salners. En aquest
cas, les dades de què disposem ens reflecteixen una realitat semblant,
en part, al comentat cas dels Garriga. És a dir, si bé sabem que Ponç
Mercer adquirí, els anys 1252 i 1253, dos salners sota domini directe
de la casa dels Empúries a l’indret de Muntells, el 1339 tan sols hi
documentem —a Muntells— el salner propietat de Guillema, filla de
Guillem Mercer i, probablement, descendent de l’esmentat Ponç.12 Tot
i que, en aquest cas (Mercer), creiem que és possible que els dos salners datats a mitjan segle xiii s’haguessin acabat unificant en el salner
documentat l’any 1339, no podem deixar de preguntar-nos si a banda
dels onze salners documentats el 1339 encara n’hi havia d’altres. De
fet, atenent al fet que aquests onze podien disposar en total de dos mil
sis-centes somades anuals de sal franca,13 i atenent, també, al fet que
en l’arrendament de la Gabella signat el 1339 —una vegada els salners
havien estat adquirits per l’administració comtal (“Gabella de la Sal
ab los sancnars de Casteylon”)— s’hi incloïa la disponibilitat per part
dels arrendataris de tres mil tres-centes somades de sal franca anual,
ens preguntem a què respondrien aquestes set-centes somades de sal
de diferència.14 Al nostre entendre, les set-centes somades respondrien
a la sal franca de què podien disposar alguns salners que no apareixen
citats en la documentació de l’any 1339, bé perquè no n’hem conservat
els documents o bé perquè llavors estaven inactius.15 En cas de ser
certa aquesta darrera opció (inactivitat), els arrendataris —que llavors
assumien el control de la Gabella pel termini de deu anys— potser es
plantejaven tornar-los a explotar.
En tot cas, ja per concloure aquest apartat, veiem com a principis
del segle xiv la majoria dels salners de Castelló s’havien establert a
l’indret anomenat de Bona Calça, i el domini directe dels seus solars

12. ADM, Empúries 1852, 18 de desembre de 1252; ADM, Empúries 1861, 8
d’agost de 1253.
13. Vegeu el quadre 48, p. 247.
14. Pel que fa al comentat arrendament de la Gabella: vegeu ADM, Empúries
1885, 13 de febrer de 1339.
15. Ens decantem clarament per aquesta segona opció (inactivitat). De fet, en
l’assignació comtal del cens a Ponç Escarré pel que fa als drets d’explotació del seu
salner que fou del seu pare, en la qual se citaren tots els salners adquirits per l’infant
Pere, apareixen tan sols els que hem esmentat en el quadre número 20 (pàgina 51):
vegeu ADM, Empúries 1892, 7 de març de 1339. Amb relació al salner de l’Escarré hi
havia una causa oberta a la Cort judicial comtal, per això l’adquisició que en va fer
l’infant Pere es féu amb posterioritat als altres salners.
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estava en mans de diferents membres de la noblesa del comtat, els
quals en conservaren tals drets almenys durant la resta de la centúria.16
El domini útil i el dret d’explotació dels salners
Tot i que la casa comtal tan sols posseïa el domini directe d’una
petita part dels terrenys en què s’instal·laven les salines de Castelló,
els drets d’explotació dels diversos salners sembla que només podien
ser atorgats pels comtes. Així, si el 1339 —i de ben segur uns anys
abans— les eres dels salners de Bernat de Canelles, Arnau Urgellès i
Francesca, vídua de Pere Ciutat, estaven sota domini directe dels abans
esmentats Berenguer Alquer, Galceran de Mata i Guillem de Vilagut,
les concessions de la seva explotació havien estat atorgades, respectivament, els anys 1319, 1332 i 1335 pels comtes Malgaulí i Pere.17 En
la concessió de l’any 1319, de fet, el comte establia el salner a Bernat
de Canelles tot excloent de l’operació el domini directe dels senyors
pels quals aquest es tenia (“salnarium damus et stabilimus tibi et tuis
heredibus et successoribus, salvo tamen iure in dominio directo et
laudismiis et foriscapiis dominorum pro quibus tenetur”).18 En tots els
casos, d’altra banda, s’especificava que la inactivitat dels salners (durant
més de quaranta anys, en el cas del que fou establert a Pere Ciutat)
provocava que els seus drets d’explotació fossin totalment retornats a
la casa comtal.
Respecte a les condicions d’explotació de les diferents instal·lacions,
tot i que en parlarem detingudament en un proper capítol, tant pel
que fa a les tres concessions com pel que fa a la resta de salners documentats l’any 1339, aquestes obligaven els establerts a dur a terme la
producció de sal de les seves despeses, i les quantitats de sal resultants
haurien de ser venudes a la Gabella a un preu convingut, suposadament bastant inferior al de mercat. Tot i això, per tal de millorar les
seves expectatives de guanys, cada propietari podia retenir anualment
certes quantitats de sal amb les quals podia comerciar lliurement, és
a dir, sense cap mena de ban o d’imposició comtal, i a un preu, evidentment, de mercat.
Tot i que no incidirem en aquesta qüestió, és prou evident que,
a principis del segle xiv, la totalitat dels propietaris dels drets d’explo16. Els llibres notarials reservats pels batlles de la Gabella són un exemple per
tal de verificar el cobrament dels censos pel que fa a aquest domini directe al llarg del
segle xiv: vegeu AHG, Ca 2163.
17. ADM, Empúries 1864, 8 de març de 1319; ADM, Empúries 1877, 23 de maig
de 1332; ADM, Empúries 1898, 13 d’abril de 1335.
18. Vegeu nota anterior.
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tació dels salners eren membres dels sectors més benestants de la vila
comtal: aquells que, a banda de la seva capacitat econòmica, proveïen els principals càrrecs de la corporació municipal, de les diverses
institucions que en depenien i, fins i tot, de l’administració comtal.
En aquest sentit, unes de les referències més antigues de les salines
castellonines de què disposem són les compres que Ramon Bou, que
fou veguer de Castelló a mitjan segle xiii, realitzà als anys cinquanta
d’aquesta mateixa centúria.19 Sibil·la i Gueraula, filles de Pere i Huguet
Bou, respectivament, i propietàries de dos salners (1339), eren probablement les seves descendents o, si més no, familiars.

19. ADM, Empúries 1849 i 1851-1856.

La fiscalització del consum de sal
i de farina

La

mòlta de cereals

A finals del primer terç del segle xiv, poc després d’haver accedit
al títol de comte d’Empúries, l’infant Pere, un dels fills del rei Jaume II,
concedia a la Universitat de Castelló dos privilegis relacionats amb la
producció de farina que es duia a terme en aquesta vila. Tot i que l’arxiu
municipal castelloní ha perdut gairebé la totalitat dels documents que
hi eren dipositats, en un inventari de mitjan segle xviii es féu constar
un petit resum de tals concessions, les quals foren atorgades el 18 de
maig de 1327 i el 17 de desembre de 1328.1 Segons Albert Compte,
que afortunadament va transcriure el contingut del volum, el primer
era el “Privilegi sobre que lo blat del Molí vage primer al pes que al
Molí, y rahïms a la Plassa”; el segon es referia “sobre lo dret que paga
la farina y altres mercaderias”. Aquests dos privilegis formaven part
d’un conjunt de normatives referents a la mòlta de cereals als molins
de Castelló, activitat a la qual havia de recórrer, de manera més o
menys directa, tota la població, i que, a banda de les taxes pròpies,
l’administració comtal i la universitat de la vila comtal gravaren amb
diverses imposicions.

1. L’inventari el té un castelloní, el qual —segons la informació rebuda a l’Ajuntament— s’ha negat a fer-ne donació a la corporació municipal. Malauradament, sembla
que la persona que el va recuperar cremà tres sacs plens de llibres “encuadernados en
piel de cerdo” que foren trobats en el mateix lloc a mitjan segle xx: vegeu Albert Compte:
“Un inventari de l’arxiu de Castelló d’Empúries de mitjans segle xviii”, dins Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 1987.
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El dret de ban comtal sobre la mòlta de cereals
Fragment de la rúbrica d’una provisió atorgada pel comte Ramon
Berenguer a la universitat de Castelló d’Empúries el 8 d’abril de l’any
1344:
[…] que qualsevol ab sa cavalcadura pot anar a moldrer fora, y
també se prevé y impedeix que ningun habitant pot donar blat
a ningun moliner foraster, ni menos ningun moliner pot aportar·
se·n blat per moldre dels habitants de Castelló.2
Tal com es pot llegir en el fragment anterior, el 1344 l’infant Ramon
Berenguer concedia als castellonins la possibilitat d’anar a moldre els
seus cereals —si més no, el blat— als molins situats fora de la vila. Tot
i que els grans no podien ser, en cap cas, recollits pels moliners forans,
els vilatans no estarien obligats a moldre els cereals a les instal·lacions
molineres de la vila comtal. Atenent al fet que els molins castellonins
eren llavors comtals, el comte renunciava aparentment al dret de ban
sobre la producció local de farina, és a dir, renunciava al monopoli de
la mòlta dels cereals dels habitants de Castelló.
Tanmateix, la rúbrica tan sols ens informa d’una part de les dades
recollides en el document original, sens dubte més extens i detallat. A
què responia la concessió? La mesura s’aplicà al conjunt de la població? En aquest sentit, la rúbrica d’una altra concessió comtal respecte
a aquest tema (qui sap si una altra rúbrica de la mateixa concessió de
1344), si bé no incorpora la data del document original ni del comte que
l’atorgà, ens aporta unes dades bastant més rellevants. Aquesta vegada,
es revocà una antiga crida feta pel veguer “ab la qual se proibia que
ningun habitant pogués molre sinó en los molins de la present vila”; o
sigui, com en la concessió de l’any 1344, es permetia als castellonins
moldre fora de la vila.3 D’aquesta revocació, però, se n’exceptuaren
dos col·lectius, els flequers i els jueus; així doncs, tal mesura fou en
realitat prou relativa.
Malauradament, aquestes rúbriques són les úniques referències
de què disposem amb relació a la imposició del dret de ban sobre la
mòlta de cereals als habitants de la vila comtal durant l’edat mitjana;
dret que conferia als senyors (per tant, als comtes) la facultat d’obligar les persones sotmeses a la seva jurisdicció a fer moldre els seus
cereals en uns determinats molins. D’aquesta manera, almenys fins
aquest moment, no podem determinar amb cert detall quines foren
2. Albert Compte: “Un inventari…”, p. 215.
3. Andreu Bassas: Els privilegis de Castelló i del comtat d’Empúries, l’Avenç, Barcelona, 1917, CLXXVII.
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les condicions aplicades a Castelló al llarg del segle xiv amb relació
a aquesta qüestió.
En tot cas, al nostre entendre, creiem que un moment adequat
—des de l’òptica comtal— per a l’aplicació del ban de la mòlta fou
entre els anys 1331 i 1336, quan la totalitat dels molins castellonins
passà a titularitat dels comtes. En aquells moments, el fet de disposar
del monopoli de la mòlta de cereals de tota la població castellonina
podia reportar a l’erari comtal una font d’ingressos considerable: una
plusvàlua enorme a l’hora de dur a terme les subhastes públiques d’unes
instal·lacions que s’arrendaven recurrentment. Si bé hem de suposar
que al llarg de les generacions els diferents comtes anaren cedint als
representants del govern municipal castelloní els diferents drets banals,
creiem que l’administració comtal no dubtà, en determinats moments,
a imposar de manera més o menys arbitrària certes mesures per tal
de beneficiar els seus interessos. De fet, la segona de les rúbriques
a què hem fet referència (la que no té datació), ens informa que la
concessió comtal fou, en realitat, la revocació d’“una crida feta per lo
veguer”, amb la qual (“crida”) —cal suposar— s’instava els castellonins
a moldre de manera obligada els seus grans als molins de Castelló.4
D’altra banda, com ens informa una de les comentades rúbriques,
les renúncies comtals del dret de ban de la mòlta dels cereals a favor
de la universitat castellonina podien ser, de vegades, prou relatives.
Ens referim a la citada revocació de la qual s’exceptuaren els jueus
i els flequers. En primer lloc, pel que fa a aquests darrers (“flaquers
y flaqueras”), la mesura responia indubtablement al fet que aquests
eren els qui probablement molien bona part de la farina que s’acabava consumint en forma de pa a les llars castellonines. En segon
lloc, l’obligació de la comunitat jueva de moldre els seus grans a les
instal·lacions comtals es devia a la particular relació que subordinava
aquest col·lectiu a la casa comtal. Els jueus castellonins conformaven

4. En aquest mateix sentit, tal com ens descriu Sylvie Caucanas quan parla
dels molins del Rosselló, veiem com l’any 1337 el jutge del patrimoni reial es va veure
obligat a pronunciar-se respecte d’un litigi que enfrontava els habitants de la Bastida
(Rosselló) amb el rei de Mallorca, senyor del lloc. El motiu de tal discòrdia fou que el
senyor de la Bastida requerí als seus habitants per tal que duguessin a moldre els grans
als nous molins que havia construït. Si els vilatans declaraven que no estaven sotmesos a cap mena de ban pel que fa a aquesta qüestió, els procuradors reials afirmaven,
contràriament, que foren els vilatans els qui convingueren, de bon grat, sotmetre’s a tal
fet (a l’acceptació del ban de mòlta) amb motiu de la construcció dels nous molins.
Tot i que la decisió del jutge fou favorable als vilatans, veiem com a mitjan segle xiv
un senyor encara reclamava l’aplicació del dret de ban: vegeu Sylvie Caucanas: Moulins
et…, p. 104. Tal com hem dit, el fet de disposar d’una clientela fixa i estable conferia
als molins un enorme valor afegit.
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una comunitat totalment sotmesa als comtes d’Empúries i jurídicament diferenciada de la resta de la població de la vila. No és estrany,
doncs, i més si tenim en compte l’elevat nombre de persones amb
què comptava la comunitat sefardita castellonina (al segle xiv arribà,
segons Miquel Pujol, a tres-cents individus), que els diferents comtes
optessin per fiscalitzar en gran mesura les seves activitats. Així doncs,
podria ser que ja des d’antic els jueus de Castelló haguessin hagut de
moldre el gra al molí comtal de manera obligada.5
Les taxes de la mòlta de cereals
De manera general, sembla que els serveis propis de la mòlta de
cereals al llarg de l’edat mitjana es retribuïren amb una determinada
quantitat del gra dut als molins per moldre o bé de la farina resultant.
Segons Caucanas, al Rosselló aquesta proporció oscil·lava entre una
setzena i una divuitena part; una ordenança de Perpinyà la fixava, l’any
1398, en una setzena part del gra, “axí com entigament e en temps
passat és acostumat”.6 Tot i que aquesta darrera quantitat (1/16) sembla
que és la més habitual arreu del mediterrani occidental, cada localitat
estipulava el seu percentatge. A la ciutat de València, per exemple, els
furs registraven una setzena part pel blat i una tretzena per d’altres
cereals, menys preuats, com l’ordi i el mill.7
Les taxes imposades durant el segle xiv als molins castellonins, tot
i que no en coneixem el percentatge, foren dues: la moltura i la besolfa
(també anomenada bolfa).8 Pel que fa a la primera i més important,
la moltura, corresponia a la retenció —feta pels moliners— d’un percentatge del gra mòlt o bé al valor, en diners, d’aquest mateix gra. De
fet, si en el comentat privilegi del pes de la farina de l’any 1327 s’especificava que des de llavors els moliners de la vila haurien de cobrar
5. Pel que fa a aquest tema (jueus de Castelló): vegeu Miquel Pujol: La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries, 1997. D’altra
banda, tal com diu Caucanas, la mateixa obligació tenien els jueus de Perpinyà des de
principis del segle xiv, quan el rei de Mallorca els va obligar a portar el gra als molins
reials de l’esmentada vila (1308). Tanmateix, segons la mateixa autora, a mitjan segle xiv
aquesta obligació fou revocada amb la concessió als membres de l’Aljama del fet de
poder moldre el gra en molins de fora de Perpinyà, sempre que fossin molins reials:
vegeu Sylvie Caucanas: Moulins et…, p. 106.
6. Sylvie Caucanas: Moulins et…, p. 108.
7. Pere Ortí: Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv,
CSIC, Institución Milà y Fontanals, Barcelona, 2000, p. 322.
8. Besolfa o besulfa, traduït per l’autor com a ‘besolfa’, és el nom que rep en la
documentació medieval castellonina, tant en textos en llatí com en català, una de les
imposicions que gravaven la mòlta de gra. La besolfa, a la vegada, també era una part
dels beneficis dels molins que es destinava a pagar els besolfers.
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“pro multura” els diners amb què fossin estimades les quantitats de gra
que s’acostumaven a cobrar per tal motiu,9 l’any 1374, per contra, el
batlle dels molins bladers pagava al ferrer Antoni Sabater els sis panys
que aquest havia realitzat per als “scrineis ipsorum molendinorum ubi
granum receptum pro multura ponitur et reservatur”, és a dir, per als
escrinys o caixes en les quals es dipositava el gra retingut en concepte
de moltura.10 Certament, la documentació de què disposem no acostuma
a referir-se gaire a aquestes qüestions; per la qual cosa no sabem del
cert quin fou el sistema més habitual mitjançant el qual els molins
castellonins cobraren la moltura al llarg del segle xiv.
En segon lloc, la besolfa o bolfa sembla que representava una
taxa inferior a la moltura; almenys entre els anys 1370 i 1373 equivalia a un diner melgorès per cada mitgera de blat mòlta.11 Amb un
valor aproximat de cinc sous melgoresos la mitgera de blat (vegeu
pp. 319-322), la proporció de la besolfa resultaria als primers anys
de la dècada dels setanta del segle xiv d’una seixantena part del valor
del gra mòlt. Tot i que no sabem en quin moment s’instaurà aquest
valor d’un diner per mitgera de blat, i quina proporció representava
en aquell moment, la taxa de la besolfa sembla que equivalia a una
petita part del valor del gra mòlt.12 D’altra banda, els arrendaments i
d’altres contractes utilitzats per gestionar els molins de la Muga, tot
i que no ens aporten dades respecte d’aquest percentatge, són també
—com veurem en un altre capítol— un bon exemple de l’ús generalitzat d’aquesta taxa: en els arrendaments del molí d’en Mercadal dels
anys 1318 i 1322, per exemple, es registrà que els propietaris podien
moldre el gra necessari per al seu consum “franchum ab omni multura
et besulfa”, és a dir, sense pagar ni la moltura ni la besolfa.13

9. ADM, Empúries 2140, 18 de maig de 1327.
10. AHG, Ca 395, 13 de novembre de 1374.
11. L’any 1370 es pagaren 11 sous (132 diners) melgoresos al flequer Galceran
des Puig per la bolfa de les 132 mitgeres de blat que foren mòltes per a la provisió de
la casa del comte, a un diner la mitgera: vegeu ADM, Empúries 10457 (fotograma 0041),
5 d’abril de 1370. El 25 de gener i el 26 d’agost de l’any 1373, Nicolau Sacarrés, del
monestir de Sant Pere de Rodes, rebia de Bartomeu Oliver, batlle dels molins bladers
de Castelló, 65 sous (780 diners) melgoresos per la besolfa de les 780 mitgeres de blat
que l’esmentat cenobi havia mòlt a Castelló; taxa que el batlle havia condonat: vegeu
AHG, Ca 395, 25 de gener i 26 d’agost de 1373.
12. Bolfa: “Ús existent al s. xv en virtut del qual l’encarregat, l’arrendatari o
l’emfiteuta d’un molí fariner de destret baronial, ultra cobrar els drets corresponents a la
mòlta, retenia una part de la farina produïda del gra que li portava el vassall del terme”:
vegeu Enciclopèdia catalana: Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Barcelona, 1998.
13. ADM, Empúries 2005 i 2006.
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El pes de la farina
A banda de les taxes pròpies dels molins, la mòlta de cereals encara
es veia gravada per una altra activitat que s’havia de dur a terme: el
pes del gra i de la farina. Tal com hem apuntat a l’inici del capítol,
el 18 de maig de l’any 1327, l’infant Pere concedia a la universitat
castellonina un privilegi sobre el pes, s’havien de pesar tots els cereals que posteriorment es moldrien als molins castellonins.14 Així, el
gra i la farina resultant havien de ser degudament mesurats per tal
de comprovar que l’actuació dels moliners hagués estat la correcta.
Atès que el mateix privilegi estipulava que els moliners havien de
cobrar la multura en diners, el pes havia de ser gairebé el mateix en
ambdues ocasions.
Pel que fa al preu, les quantitats pagades pels vilatans pel pes
serien llavors (1327) d’un diner melgorès per cada sac de dos o més
quintalia i d’un òbol, és a dir la meitat, per cada sac d’un quintar.
D’aquesta manera, al marge dels possibles beneficis que podia suposar
—per als vilatans— el control de l’actuació dels moliners, la mesura
beneficià també la casa comtal i la universitat, les quals es repartiren
a parts iguals la gestió del pes.15 L’any 1333, per exemple, un administrador de l’infant Pere, Guillem Formós, i els cònsols de la corporació
municipal n’arrendaren l’explotació pel termini d’un any; és a dir, a
canvi del cobrament d’una determinada quantitat de diners, en cediren
la gestió i els beneficis a una tercera persona:
Lo pes del gran qui va per molre als molins de la vila de Casteylon, el pes de la farina, el pes dels rahïms, se ven per tot lo
ayn segons la forma contenguda en lo privilegi de les dites cozes
atorgat per lo molt alt senyor infant, exceptat que per I migera
de gran o de I migera a aval, nuyil hom no sia tengut pagar res
per pes, ca aquella migera ho menys no sia posada en lo pes.16
Sembla que el contracte utilitzat per gestionar l’explotació del pes
de la farina fou habitualment l’arrendament, que incorporava també
la gestió del pes del raïm. Si bé hem de suposar que les operacions
no diferien gaire les unes de les altres, cada registre incorporava condicions particulars. Així, quan el 1341 Berenguer Conill n’arrendà la
14. ADM, Empúries 2140, 18 de maig de 1327; Albert Compte: “Un inventari de
l’arxiu…” p. 214.
15. En aquest mateix sentit, quan el rei de Mallorca instaurà l’any 1330 el pes
de la farina de la vila d’Argelers, tot just al nord del comtat d’Empúries, el preu era de
dos diners per aimina (dues mitgeres) de blat, 1,5 diners per aimina de mestall i 1
diner per les aimines d’ordi, mill i sègol: vegeu Sylvie Caucanas: Moulins et…, p. 110.
16. AHG, Ca 154, 2 de gener de 1333.
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meitat pertinent al comte, es registrà “que nuiyl om estrany qui molga
en los dits molins no sia tengut de pesar lo gran si nos volrà”; o sigui,
els habitants de fora de la vila no estaven obligats a pesar si no ho
desitjaven.17 A principis de l’any 1351, encara, quan un administrador comtal i els cònsols de la universitat l’arrendaren al jueu “Mosse
Toroç”, s’incloïa en l’operació la meitat dels bans i s’especificava que
la quantitat mínima obligada que s’havia de pesar se situava en dues
mitgeres de gra.18
A mitjan segle xiv documentem la plaça de la Farina (“plateam de
la farina”) al Puig de l’Era Mala.19 Probablement, era en aquest indret
on es duien a terme les esmentades comprovacions.
La imposició del pa i de la farina
A banda de les taxes pròpies de la mòlta de cereals (moltura,
besolfa i, en certa mesura, també, el pes del gra i de la farina), els
castellonins es veieren obligats a abonar encara una darrera quantitat
per tal de moldre el gra: la imposició municipal que gravava el consum
de farina. Tal com ens diu Guilleré amb relació a Girona, les noves
necessitats financeres del segle xiv provocaren que les corporacions
municipals imposessin taxes sobre els diversos productes de consum,
especialment els de primera necessitat, com a sistema de fiscalitat indirecta.20 A Castelló, les primeres dades sobre això de què disposem són
dels primers anys de la segona meitat del segle (1350-1352), quan la
universitat imposava diferents taxes que gravaven la venda de carn, vi
i pa i la mòlta de cereals, entre d’altres. Llavors, la seva explotació se
cedia al millor postor mitjançant arrendaments d’un any de durada.21
En aquest sentit, l’1 de febrer del 1351, els cònsols arrendaven el
cobrament de “La aiuda de molre lo gran en la vila” a Nicolau Filell,
Nicolau i Guillem Tintorer i al jueu “Mosse Torocii”.22 La imposició
representava en aquells moments el pagament de dos diners melgoresos per la mòlta de cada mitgera de blat i d’un diner per les mateixes
17. AHG, Ca 2044, 10 de gener de 1341.
18. AHG, Ca 435, 19 de desembre de 1350.
19. AHG, Ca 2204, 19 de juliol.
20. Segons el propi Guilleré, l’any 1341 els productes alimentaris representaven
prop d’un 62% dels ingressos de la imposició de Girona: vegeu Christian Guilleré: Girona
al segle xiv, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, vol. I, p. 256.
21. AHG, Ca 2062. Vegeu, també, Manuel Sánchez: “Fiscalidad y finanzas en
una villa señorial catalana: Castelló d’Empúries, 1381-1382”, dins Manuel Sánchez (ed.):
Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, CSIC, Institución Milà y
Fontanals, Barcelona, 1999.
22. AHG, Ca 2062, 3 de febrer de 1351.
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mesures d’ordi, de sègol o de mestall; en cas que el mestall fos més
de blat que d’ordi s’havien de pagar dos diners. També es pagava la
imposició per la farina comprada a gent de fora de la vila, tret que
aquests darrers l’haguessin mòlta a Castelló, ja que aleshores l’haurien
pagat ells mateixos. Tothom havia de notificar “al comprador (arrendatari de la imposició) e a la taula qui en açò serà deputada” el gra que
es volia moldre abans de portar-lo al molí, en cas d’incompliment es
pagaria una multa de cinquanta sous. De la taxa, però, se n’exceptuaren
“lo senyor inffant, cavalers, religioses, cònsols, sobreposats, l·Espital e
pan qui·s don a caritat a pobres”.
Tanmateix, els preus de la imposició no trigaren gaire a pujar. Si
els anys 1360 i 1361 les quantitats per mitgera ja eren de tres diners
pel blat, de dos diners pel mestall i d’un diner i mig per l’ordi i el
mill, els anys 1371 i 1372 pujaren encara fins a sis diners pel blat,
quatre pel mestall i tres per l’ordi i el mill.23 Malgrat aquest fet, podria
ser que aquesta pujada del preu de la imposició no l’hagués causada
la voluntat dels cònsols de fiscalitzar més els vilatans, sinó l’augment
del preu dels cereals i, conseqüentment, d’altres productes o serveis.
En tot cas, és molt probable que el preu de la imposició es revisés
cada any —com els arrendaments de la seva gestió— d’acord amb la
conjuntura i les necessitats pecuniàries de la universitat.24 Amb un
valor del blat, els anys 1371 i 1372, d’uns cinc sous melgoresos cada
mitgera i d’uns dos o tres sous per l’ordi (vegeu pp. 319-322), veiem
que la imposició municipal se situava llavors prop del 10% del valor
de la farina.25
D’altra banda, la corporació municipal castellonina gestionà també la imposició anomenada del pa o “de les flaqueres” que havien de
pagar les flequeres o aquelles persones que pastessin pa (també s’apli-

23. AHG, Ca 235, 10 de maig de 1360 i 9 de maig de 1361; AHG, Ca 345, 15
d’octubre de 1371 i 14 de setembre de 1372.
24. Amb relació a aquest tema, és important tenir en compte l’alt grau d’endeutament a què arribà la corporació municipal castellonina a finals de segle xiv: vegeu Albert
Martí: “Endeutament censal i crisi financera en una vila senyorial: Castelló d’Empúries
(1381-1393)”, dins Manuel Sánchez: La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, CSIC,
Institución Milà y Fontanals, Barcelona, 2009. Vegeu, també, Manuel Sánchez: “Fiscalidad
y finanzas…” pp. 153-218.
25. Guilleré ens assabenta que a Girona, l’any 1333, es pagava com a imposició
municipal el preu de dos diners per la compra d’una mitgera de forment o de farina.
Segons aquest autor, tot i que el percentatge de la taxa variaria d’acord amb el preu
dels cereals, sobre una mitjana de deu sous la mitgera això representava un percentatge molt petit: 1,66% del valor del forment que es molia aquell any. Tanmateix, tot
i assabentar-nos d’aquests preus, en el llibre es fixa equivocadament el percentatge en
0,0833%: vegeu Christian Guilleré: Girona…, p. 257.
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cava sobre qualsevol pa cuit fora de la vila); els anys 1350 i 1352, les
quantitats que s’havien de pagar van ser el doble que les de la farina:
quatre diners per mitgera de blat, si es feia pa blanc, ros o “des segon”,
i dos diners per mitgera d’ordi o bé un altre esplet.26 En aquest cas,
però, el preu que s’havia de pagar no es veié modificat tan aviat com
en el cas de la “aiuda” de la farina; el 1373 encara era el mateix que
vint anys abans.27 Contràriament, segons Manuel Sánchez, mentre que
la imposició de moldre el gra es mantenia inalterada entre els anys
1374 (mateix preu que el 1372) i 1387, la imposició de les “flequeres”
va passar a dotze diners per mitgera de blat i a sis diners per mitgera
d’ordi durant aquest mateix període.28
Tot i que les dades de què disposem són més aviat minses, hem
documentat també una protesta registrada pels cònsols de la Universitat
el mes d’abril de l’any 1352 amb relació a les esmentades imposicions.
El motiu fou —com citava el registre— que, tot violant els privilegis
concedits a la vila, el comte Ramon Berenguer havia nomenat a Bernat de Mallorques, mercader, i a Bernat Verges, taverner, per cobrar
les imposicions sobre les vendes de carn, vi i pa i la mòlta de gra.29
Tanmateix, com acabem de veure, sembla que, amb posterioritat, la
corporació municipal tornà a gestionar aquestes taxes amb aparent
normalitat.
La

comercialització de la sal

Com en el cas de la farina, la sal ha estat des d’antic un dels
principals productes de consum de moltes societats. A més de l’ús alimentari, la sal fou especialment necessària en època medieval per al
desenvolupament de nombroses activitats artesanals i mèdiques. Atesa
la seva importància, la producció i distribució d’aquest producte dins
del comtat d’Empúries estigué controlada al llarg de l’edat mitjana
pels comtes.
D’altra banda, atès l’ús generalitzat, la sal fou objecte en certes
ocasions d’imposicions que en gravaren el consum. D’acord amb les
noves necessitats financeres de la segona meitat del tres-cents, va ser un
dels productes escollits per tal de fiscalitzar el conjunt de la població
quan fou necessari.

26. AHG, Ca 2062, 7 de febrer de 1350 i 19 de febrer de 1352.
27. AHG, Ca 345, 10 de febrer de 1372 (“de hoc solo”) i 3 de febrer de 1373.
28. Manuel Sánchez: “Fiscalidad y finanzas…”, p. 316.
29. AHG, Ca 2062, 18 d’abril de 1352.

66

Josep Maria Gironella i Granés

La Gabella de la Sal
La Gabella de la Sal de Castelló era l’òrgan que controlava la
comercialització de sal al comtat; la sal era un monopoli dels comtes.
En primer lloc, fins al 1339, exceptuant certes quantitats de què podien
disposar lliurement i anualment els propietaris dels salners de Castelló,
la sal que s’hi produïa havia de ser tramesa de manera obligatòria a la
Gabella a canvi d’un preu convingut, evidentment, inferior al de mercat.
Una vegada els salners i els seus drets d’explotació foren adquirits per
l’administració comtal (1339), era la pròpia Gabella la que gestionava
l’obtenció d’aquest producte. Tal com es registrà en l’arrendament que es
féu d’aquest organisme l’any 1339, el fet d’introduir sal dins del comtat
de manera il·legal, és a dir sense el permís de la Gabella, es castigava
amb una forta penalització (tres-cents sous melgoresos) i, evidentment,
amb la confiscació de la mercaderia corresponent.30 Això no vol dir
que la sal consumida en el comtat al llarg del segle xiv fos sempre de
producció local; de fet, almenys en els anys en què la producció dels
salners castellonins era baixa, s’havia d’importar sal d’altres regions.
En tot cas, però, la importació sempre havia de ser gestionada a través
de la Gabella o bé amb el seu permís.31 Com a prova d’això, veiem que
els anys 1387 i 1388, el gabellot Bartomeu Vinyals gestionà la compra
de sal provinent del Rosselló, de Tortosa i d’Eivissa.32
D’altra banda, el monopoli comtal de la sal es basava en l’exclusivitat
sobre la venda d’aquest producte a la gent del comtat de què gaudia la
Gabella. Si prenem altra vegada l’arrendament de l’any 1339 d’exemple,
veiem com llavors s’especificava “que tot hom del comtat haia a pendre
sal de la dita gabela axí com era acustumat antigament”. Per aquest
fet, a mitjan segle xiv la Gabella disposava almenys de dues botigues:
la de Castelló, construïda pels volts de l’any 1297, quan el comte Ponç
Hug IV concedí un privilegi sobre això a la universitat de la vila, i la
de Cadaqués, que funcionava almenys des de 1348.33 Evidentment, és
30. ADM, Empúries 1885, 13 de febrer de 1339.
31. Tal com veurem més endavant, sabem que al voltant de l’Estany de Castelló
s’hi podien localitzar també d’altres salines (Palau-saverdera) de les quals desconeixem
totalment la seva explotació i comercialització. Tan sols sabem que a finals del segle xiii
(1270), el comte d’Empúries les concedia en feu a Guillem Jutge: vegeu p. 130.
32. AHG, Ca 2163.
33. Pel que fa a Castelló, mitjançant un privilegi atorgat pel comte Ponç Hug IV
a la universitat de Castelló el 23 de juny de 1297, s’estipulava que la sal de la Gabella
fos venuda a Castelló: vegeu AHG, Ca 20, 23 de juny de 1297 (document registrat enmig dels documents dels mesos de setembre i octubre): “Item, volemus et concedimus
vobis vel vestris successoribus et omnibus et singulis homibus dicte ville, tam presentibus quam futuris, et tibi, notario infrascripto, stipulanti nomine eorumdem et cuilibet
eorum, quod sal gabelle nostre que fiet in salinariis vendatur deinceps intus villam
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probable que, a banda d’aquestes botigues, la sal també fos distribuïda
en d’altres establiments o bé per mitjà de diverses persones, però, en
tot cas, amb prèvia autorització dels administradors de la Gabella. En
aquest sentit, quan a finals de l’any 1349 el comte Ramon Berenguer
presentà als jurats de la ciutat de Girona certa documentació referent
als drets dels Empúries sobre el castell de Foixà, un dels pergamins
recollia la següent afirmació: “Et ultra, habemus et habere debemus in
castro preffato et eius terminis fathica viginti dierum et banna generalia
ac iurisdiccionem generalem et alia iura que dominus superior habet
et habere debet generaliter in tota terra sua, ut pote gabellam salis”;
és a dir, una de les facultats dels comtes era la de disposar de gabella
o estanc de la sal dins del comtat.34
El preu de la sal
Sal dels salins del comte ha de ésser portada dins la present vila
per provissió dels habitants y a ells vendre a tres pugesas per
migera, y als forasters a quatre dinés la migera y que no hage
de faltar.35
Tal com la mòlta de cereals, la comercialització de sal dins del
comtat estigué regulada al llarg de l’edat mitjana per tot un seguit de
normatives, algunes de les quals responien a diversos privilegis atorgats
pels diferents comtes a les diverses universitats (corporacions municipals). Segons la rúbrica sobreescrita, la sal s’havia de dur a la vila
comtal per vendre-la als castellonins i, en cas de garantir-se’n l’aprovisionament, a d’altres persones. Tot i que el fragment no incorpora
la data del document original, és probable que aquest fos posterior al
1297, any en què, com ja hem comentat, el comte Ponç Hug IV concedí a la universitat castellonina que la sal de la Gabella fos venuda

Castilionis, in aliqua domo; et nos vel illo vel illi qui dictum sal et gabellam nostram
tenuerint, possiderint vel quasi, titulo empcionis vel alio titulo vel etiam ut procuratores
vel aliocumque modo, teneamur et teneantur nostris propriis missionibus et expensis vel
eorum dictum sal deportare intus villam Castilionis et ibi ipsum vendere sicut tempore
nostrorum antecessorum consuetum erat”. Tot i això, sembla que els habitants de Roses
pogueren continuar comprant la sal a les salines, lloc en el qual es realitzava la venda
abans de l’esmentat privilegi. En el contracte de l’arrendament de la Gabella de 1333 s’hi
féu constar que, a banda de la sal venuda a Castelló, s’hauria de vendre, a les salines,
la sal que desitgessin els habitants de Roses, tal com constava en un privilegi comtal:
vegeu AHG, Ca 154, 8 de gener de 1333. Finalment, almenys des de l’any 1348 Cadaqués
comptava també amb una botiga de la Gabella: vegeu AHG, Ca 435, 22 d’agost de 1351.
34. ADM, Empúries 1217, 11 de desembre de 1349.
35. Andreu Bassas: Els Privilegis…, CLXXXVIII. Rúbrica d’un privilegi atorgat
pel comte d’Empúries a la universitat de Castelló (sense data).
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en aquesta població, “in aliqua domo”.36 A banda de la confirmació
de la portada de la sal a Castelló, la concessió comtal a la qual fa
referència la rúbrica transcrita responia probablement a la fixació del
preu de la venda de la sal: tres pugeses la mitgera (quatre diners i
mig la somada) per als castellonins i quatre diners la mitgera (vinti-quatre diners la somada) per a la resta de compradors.37 D’aquesta
manera, la casa comtal beneficiava en gran manera els habitants de
Castelló i, especialment, potenciava la instal·lació en aquesta població
de certes activitats que requerien una gran quantitat de sal. Tot i que
el resum de la concessió comtal no fa referència al tipus de moneda,
és molt probable que aquesta fos la melgoresa. De fet, tal com veurem
més detingudament en un altre capítol, a finals del segle xiii i durant
els primers anys del segle xiv la Gabella adquiria dels productors, o
sigui, dels propietaris dels salners, les somades de sal pel preu de sis
diners comtals; moneda (la comtal) que llavors valia la meitat de la
melgoresa.38 No és gaire lògic pensar, per tant, que la Gabella adquirís
la sal a sis diners comtals la somada per tot seguit vendre-la als castellonins a quatre diners i mig de la mateixa moneda. Probablement la
Gabella adquiria la sal a sis diners comtals la somada i la distribuïa
als castellonins a quatre diners i mig melgoresos, això és, per uns nou
diners comtals.
Així doncs, suposant que la comentada fixació comtal dels preus
de la sal fos dels primers anys del segle xiv, quan la Gabella adquiria
les somades a sis diners comtals (uns tres diners melgoresos), i suposant, també, que els preus de venda foren estipulats, com hem dit,
en moneda melgoresa, veiem com en aquells moments es permetia
als castellonins adquirir la sal per tan sols un 50% més del preu pel
qual l’adquiria la Gabella. D’altra banda, als “forasters” els vendrien
la sal a un preu considerablement superior: quatre diners melgoresos

36. Pel que fa a l’esmentat privilegi: vegeu AHG, Ca 20, 23 de juny de 1297.
D’altra banda, en l’arrendament de la Gabella de l’any 1295 encara s’estipulà que l’arrendatari no hauria de portar la sal a Castelló: vegeu AHG, Ca 8, 14 de febrer de 1295.
37. Cada sis mitgeres de sal conformaven una somada. D’altra banda, una pugesa
equivalia a 0,25 sous.
38. L’any 1319, per exemple, s’arrendaren els forns de Castelló a Mateu Goba
pel preu anual de quinze mil sous comtals, equivalents a set mil cinc-cents sous de
Barcelona: vegeu AHG, Ca 97, 14 de gener de 1319. Els sous de Barcelona sembla
que s’equiparaven llavors als melgoresos (“triginta solidos malgurienses valentes cotidie
Barchinone”): vegeu, per exemple, AHG, Ca 118, 11 de febrer de 1326. D’altra banda,
tot i que l’exemple és menys clar, veiem com el saliner Guillem Miquel s’afermà a Pere
Bou per cent vint sous melgoresos, l’any 1310, i per dos-cents quaranta sous comtals,
l’any següent: vegeu quadre 51. Els anys 1345 i 1351, en canvi, dotze diners melgoresos
equivalien a 18 de comtals: vegeu AHG, Ca 2204, primer foli; ADM, Empúries 7481.
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la mitgera (vint-i-quatre diners la somada), o sigui, més de cinc vegades
més que als castellonins. En aquest darrer cas, una vegada descomptat
el preu pel qual adquiria la sal, la Gabella extreia uns beneficis nets de
vint-i-un diners melgoresos per cada somada venuda. Malauradament,
però, la manca de datació de la rúbrica fa que les nostres estimacions
siguin tan sols hipotètiques.
En tot cas, també creiem probable que els preus de la rúbrica ja
no eren vàlids uns anys més tard. Els preus de venda de la sal devien
ser revisats amb relativa freqüència. De fet, a partir de la segona dècada del segle xiv, com a conseqüència de l’augment dels salaris dels
saliners i, de resultes d’això, de les despeses de producció, la casa comtal anà concedint de manera generalitzada el nou preu de sis diners
melgoresos per cadascuna de les somades de sal trameses a la Gabella;
és a dir, augmentà el preu pel qual la Gabella adquiria la sal i, per
tant, és probable que també ho fes el preu de venda als consumidors.
En aquest mateix sentit, veiem com l’any 1387 la Gabella va adquirir
cinc-centes quaranta mitgeres de sal provinents de Tortosa —atès que,
sens dubte, la producció castellonina no era prou gran— pel preu de
gairebé un sou i mig melgorès cadascuna (uns nou sous la somada),
o sigui, superior al preu per als castellonins de la rúbrica transcrita.39
Fos com fos, sembla que no només els habitants de la vila comtal
van gaudir de condicions especials amb relació a la compra de sal. En
l’arrendament de la Gabella de l’any 1333, per exemple, s’especificava
que l’arrendatari havia de vendre tota la sal necessària a Castelló, segons
el preu convingut en el privilegi, i als habitants de Roses, als salners, al
mateix preu que els habitants de la vila comtal.40 Aquesta no era una
mesura provisional: tres anys abans, l’infant Pere recordava als lleuders
de Cadaqués i de Roses i al gabellot de la Gabella, entre d’altres oficials,
que els habitants de Roses eren francs de la lleuda comtal de Roses
per a certs productes i, a més, podien comprar la sal a la Gabella al
mateix preu que els habitants de Castelló.41 D’altra banda, tot i que no
en tenim constància, creiem probable que també els habitants de Cadaqués, vila que almenys des de 1348 comptava amb una botiga de la
Gabella, gaudissin del mateix tracte que els castellonins i els rosincs.

39. AHG, Ca 2163, 14 d’abril de 1388. El mateix document ens assabenta que
23 cafissos de sal de Tortosa equivalien a cinc-centes quaranta mitgeres de Castelló.
D’altra banda, el preu comentat incloïa probablement el noli del transport, que en aquell
any, per exemple, era de dos diners la mitgera per portar sal de Roses a Cadaqués (un
viatge més curt que de Tortosa a Roses, però que, en certa mesura, ens pot servir de
referència): vegeu AHG, Ca 2163.
40. AHG, Ca 154, 8 de gener de 1333.
41. ADM, Empúries 9649 (fotograma 0069), 11 de setembre de 1330.
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Jurament del venedor e o gabellot de la sal dels salins del senyor
comte; y que a requesta dels cònsols fou posat manament a Pere
de Xesa, gabellot de la sal, que no venés sal als forasters del
present comtat, y als de la vila y del present comtat ne hagués
de vendre als preus ja ab altres privilegis tatxats.42
A banda dels privilegis comtals relacionats amb el preu de la
venda de la sal, sembla que, de vegades, es prohibí la comercialització
d’aquest producte a les persones de fora del comtat. Atès el text de
la rúbrica anterior, a més, i tot i que la Gabella era un òrgan comtal,
veiem com —aparentment— alguns cònsols de la universitat procuraren
controlar la venda de sal produïda a Castelló. Malauradament, el gran
espoli que ha sofert l’arxiu municipal castelloní al llarg dels segles fa
que les actuacions de la corporació castellonina pel que fa al cas de la
compra de sal a la vila comtal ens siguin sobre manera desconegudes.
Les somades de sal franca
Tal com hem comentat diverses vegades, fins al moment en què els
drets dels salners castellonins foren adquirits per l’infant Pere (1339),
l’explotació de les salines de la vila depenia de diferents particulars que
havien de trametre la seva producció a la Gabella de manera obligada a
canvi d’un preu convingut prou inferior al preu real de mercat. Tanmateix, per tal de millorar les expectatives de guanys d’aquests productors
de sal, la casa comtal els possibilitava el fet de poder disposar anualment d’un nombre prou significatiu de sal franca que podien vendre a
qui volguessin, al preu que desitgessin i, fins i tot, extreure del comtat
lliurement. Així doncs, sembla que fins l’any 1339 pel comtat també
podia circular-hi sal que escapava totalment del control de la Gabella
i, per tant, de l’erari comtal.43
La imposició de la sal (1365-1367)
D’una manera semblant al cas de la farina, la comercialització
de la sal també fou utilitzada com una mesura de fiscalitat indirecta;
és a dir s’establiren certes imposicions que en gravaren la compra i
el consum. En aquest cas, ens referim a unes imposicions estipulades
a les Corts de Tortosa i de Barcelona, l’any 1365, per tal de finançar
la guerra de la Corona amb Castella.44 A les Corts de Tortosa, per tal
42.
dipositat a
43.
44.

Andreu Bassas: Els privilegis…, CXXVIII. Rúbrica d’un document antigament
l’arxiu de la universitat de Castelló (sense data).
En parlarem a bastament més endavant, p. 246.
J. L. Martín: “Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Ca-
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de recaptar en un any vint-i-cinc mil lliures barceloneses d’un total de
tres-centes vint-i-cinc mil concedides com a subsidi al monarca, s’estipulà la imposició de tres sous per cada quartera de sal segons la
mesura de Barcelona adquirida al Principat de Catalunya i al regne de
Mallorca; la sal destinada a l’exportació havia de pagar dos sous per
quartera. Tanmateix, a les següents Corts de Barcelona, veient que les
taxes anteriors no eren suficients, s’adoptaren noves mesures. En primer
lloc, s’encarregaren investigacions dels ingressos que havien obtingut
les diferents salines catalanes els tres anys anteriors, per tal de procedir a l’arrendament durant dos anys de totes aquestes instal·lacions.
La mitjana anual dels seus ingressos fou el preu que la Diputació del
General de Catalunya pagà anualment per l’arrendament de les respectives salines, sumant-hi, a més, un 50% de bonificació condicionada
a l’ajuda dels propietaris als diputats del General.45 A Barcelona, a
més, es decidí augmentar l’impost a deu sous la quartera per la sal
consumida al Principat i a les Illes, i a quatre sous la quartera per la
sal destinada a l’exportació; excepte algun cas molt concret, com per
exemple la ciutat de Lleida, en què s’evità la importació de sal.
Aquestes foren unes mesures extraordinàries condicionades per la
gravetat de l’esmentat conflicte militar. Al nostre entendre és probable
que la venda de la sal dins del comtat no fos objecte d’una imposició
com la de la farina, ja que la venda de la sal estava totalment controlada per la Gabella, o sigui, per l’administració comtal, que era qui en
decidia —privilegis a banda— el preu final. En aquest mateix sentit,
no hem documentat que la corporació municipal, la qual gestionava
diverses imposicions sobre diversos productes, apliqués alguna mesura
pel que fa a la comercialització de sal als castellonins.

talunya (1365-1367), dins Anuario de estudios medievales, núm. 3, 1966, pp. 515-524;
Montserrat Fibla i Guitart: “Les corts de Tortosa i Barcelona 1365. Recapte del donatiu”,
dins Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, núm. 19, 1978, pp. 97-130; ADM,
Empúries 1932, 27 de gener de 1366.
45. Bernat Ginesta, “racional de la Cort del comte”, presentà als diputats la
producció i els beneficis de la Gabella en aquests tres anys. Vegeu ADM, Empúries
1932, 27 de gener de 1366.

Part II
aspectes tècnics

L’ABASTIMENT D’AIGUA: RECS I RESCLOSES

L’aigua fou un element indispensable per al desenvolupament del
món urbà medieval: del seu ús depenien un gran nombre d’activitats
manufactureres, àmplies zones dedicades al conreu i, d’una manera molt
destacada, també, la mòlta de cereals i el batanat de draps. A les terres
catalanes, l’aprofitament dels recursos hídrics comportà la construcció
d’un gran nombre de canalitzacions, ja que les característiques dels rius
i rieres mediterranis, com la marcada estacionalitat o bé el comportament torrencial en moments de grans precipitacions, aconsellaven l’edificació dels molins i d’altres equipaments que requerien una important
quantitat d’aigua a certa distància dels llits fluvials. Atesos els perills
de destrucció i els problemes de funcionament que podia ocasionar el
cabal excessiu o bé el poc cabal dels cursos en determinats períodes
de l’any, els molins i d’altres instal·lacions es desplaçaren de les ribes
de rius i rieres i s’instal·laren, generalment, en canalitzacions fetes per
l’home. Algunes vegades foren petites conduccions que, quan es desviava
l’aigua de petits recs i rierols, proporcionaven l’aigua necessària per
moure molins petits i irrigar també algunes zones properes, d’aquesta
manera es cobrien les necessitats de petites comunitats eminentment
rurals. En altres casos, en canvi, especialment prop dels nuclis de població més importants, es construïren destacades canalitzacions que
tingueren una gran incidència sobre el seu entorn. Així, conduccions
ben conegudes i estudiades com el Rec Comtal de Barcelona o les
séquies medievals del Rosselló, no només abastiren diferents instal·
lacions molineres, sinó que també irrigaren extenses zones de conreu
i proporcionaren aigua a moltes altres activitats.1

1. Pere Ortí: Renda…; Sylvie Caucanas: Moulins...
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Els territoris que conformaven el comtat d’Empúries no eren una
excepció, i encara avui en dia s’hi localitzen, amb més o menys funcionalitat, un gran nombre de canalitzacions d’origen medieval. Pel
que fa a la vila de Castelló, en particular, podem citar especialment
el rec del Molí i el rec dels Salins. El primer, originat a la Muga a la
veïna localitat de Vilanova de la Muga, abastia fins no fa gaires anys
el molí de Castelló (reconvertit actualment en l’Ecomuseu-Farinera);
avui proporciona, encara, com a l’època medieval, l’aigua necessària
per irrigar l’extensa zona d’hortes situada entre el pont de la Mercè i
el rentador, poc abans de desembocar a la Mugueta. El rec dels Salins,
d’altra banda, que a través de la Mugueta condueix part de l’aigua del
rec del Molí en direcció al mar, ha perdut avui en dia la funcionalitat
per a la qual fou creat, però encara es manté ben visible. Tanmateix,
ambdues séquies, creades per al servei dels molins i de les salines castellonines, no foren les úniques conduccions amb les quals comptava la
capital comtal durant la baixa edat mitjana; el seu recorregut s’ha vist
modificat al llarg dels segles i la seva construcció provocà, de manera
més o menys directa, el desmantellament d’anteriors canalitzacions
que el pas dels anys ha esborrat inevitablement de la memòria dels
castellonins.
A continuació analitzarem quines foren algunes de les canalitzacions amb les quals comptava Castelló d’Empúries a finals del segle
xiii i a principis del xiv, i com foren substituïdes, en part, per les noves
conduccions que es realitzaren a mitjan tres-cents, d’acord amb les
noves necessitats d’aleshores.

Les

rescloses

Les rescloses dels molins de la Muga
El 19 de gener de l’any 1310, juntament amb d’altres privilegis, el
comte Ponç Hug IV concedia a la universitat de Castelló la facultat de
controlar l’alçada de les rescloses dels molins situats a les ribes de la
Muga. Tal com consta al document, la seva excessiva alçada provocava
que, en períodes de grans precipitacions, l’aigua del riu no pogués fluir
correctament i s’inundessin, conseqüentment, algunes terres i cases de
la vila comtal.2 El privilegi no ens dóna cap detall del nombre ni de la
2. AHG, Ca 83, 19 de gener de 1310: “Item, cum intellexerimus quod resclause
molendinorum que sunt in alveo Sambuce sunt exaltate in aliqua quantitate in tantum
quod tempore inundaciones aquarum aqua dicti fluminis propter impedimentum resclausarum non potest libere discurrere et per consequens habet divertere ad terras et
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localització de les construccions, però ens informa del que podia ser una
realitat al primer terç del segle xiv: al darrer tram de la Muga hi havia
un nombre prou important de rescloses que abastien d’aigua els molins
que hi estaven instal·lats. Certament, doncs, si bé no tenim referències
explícites de la localització de la majoria de rescloses, sembla evident
que, exceptuant el molí d’en Jutge, situat en una conducció derivada
del rec del molí del Comte, cadascuna de les restants instal·lacions
molineres comptava amb la seva pròpia captació d’aigua.
D’aquesta manera, i seguint el curs del riu de nord a sud, una de
les rescloses era la del molí del Comte, la qual abastia el molí comtal del Puig de la Muga, el molí d’en Jutge i l’extensa zona d’hortes
i terres propera a aquests dos molins. Sembla, però, que la captació
d’aigua es duia a terme dins de la parròquia de Vilanova de la Muga,
no gaire lluny de la divisió amb el terme de Castelló. De fet, com a
prova d’això, veiem que el 26 de setembre de 1296, Guillem de Palau, fill de Guillem Jutge, adquiria de Francesc de Montllor una terra
boscosa situada entre les parròquies de Castelló i de Vilanova que
afrontava a l’est i al nord amb el “rec del comte” i amb el “cap de la
seva resclosa” (“in rego domini comitis […] in capite resclause ipsius
regui”).3 El document no especificava que el rec i la resclosa formessin
part de la infraestructura que abastia d’aigua el molí comtal del Puig
de la Muga, ni tan sols que aquesta canalització s’hagués originat a la
Muga, però —d’acord amb la localització de la terra venuda— sembla
que aquesta opció és la més probable.
La primera de les rescloses instal·lades pròpiament a Castelló,
per tant, seria la resclosa del molí d’en Llobet. Com ja hem comentat
anteriorment, no coneixem del cert la localització d’aquest molí, però
creiem que ambdós (molí i resclosa) podrien situar-se no gaire lluny
de l’actual Pont Vell, prop dels indrets coneguts llavors amb els noms
de la llauna i el bosc d’en Llobet. En aquest sentit, entenem que la
prohibició de remullar o rentar cànem, lli i draps en “Samuga, sobre
lo molin d·en Lobet”, es devia al fet que aquest molí i, per tant, la
seva resclosa eren molt a prop del nucli de la vila.4

possessiones et domos dicte ville, et dampnum inmensum ibi dare, ut […] nobis etiam
videntibus hoc contingit, ideo, volemus et concedimus vobis, nomine quo supra recipientibus, quod nos teneamur facere distringi ad requisicionem vestram, vel vestrorum
successorum, quod dicte resclause reducantur et deprimantur in statum priscinum in
quo semper persistere debeant”.
3. ADM, Empúries 2306, 26 de setembre de 1296.
4. ADM, Empúries 2126 (fotograma 0270).
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Les rescloses restants, així com els respectius molins, sembla que
estaven situades en el darrer tram de la Muga, més avall del pont
que avui en dia condueix cap a Sant Pere Pescador. La resclosa del
molí d’en Mercadal, l’única que trobem localitzada explícitament sobre
el territori, s’havia establert a principis del tres-cents al costat del
bosc i de la riba que Bernat Llosa, el seu propietari, posseïa a la
zona del pla de la Rubiola o del Llonguell.5 Aquesta era una zona de
terres baixes en la qual la Muga prenia diferents recorreguts abans
de desembocar al mar, i en la qual se situaven, sorprenentment, la
majoria dels molins castellonins. A finals de 1301, quan Bernat Llosa
reconeixia el domini directe del priorat de Sant Tomàs sobre certs
béns seus, veiem com les terres més properes al molí d’en Mercadal
es localitzaren al sud de la Muga i al nord de la Riera Vella, i el propi
molí “intre molendina Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemi et molendina abatis Sancte Marie de Rosis”.6 La paraula intre és molt ambigua,
però podem entendre que, per proximitat, els molins de Santa Maria
i de l’Hospital, juntament amb les seves rescloses, s’havien instal·lat al
mateix pla del Llonguell. De fet, l’any 1202, el cenobi rosinc adquiria
un quadró de terra al pla de la Rubiola que afrontava amb el cap de
rec del seu molí (“capud cabirag molendini eiusdem monasterii”), això
és, com veurem més endavant, el que podia ser la part del rec més
immediata a la resclosa.7
Pel que fa al molí de l’Hospital, la seva situació en el lloc anomenat la Gola ens fa pensar en la possibilitat que fos la instal·lació més
propera al litoral, però, com en la majoria dels molins de la Muga,
les referències a la seva resclosa tan sols apareixen en els contractes
d’arrendament per estipular-ne el manteniment i, per tant, no podem
determinar-ne amb certesa la localització. Finalment, la resclosa del
molí de la Coromina, tal com el propi molí, sembla que també es localitzava en el mateix indret del pla del Llonguell, potser més al nord.
En aquest cas, com veurem més endavant, es diferenciava la resclosa
gran de la petita, aquesta darrera era la més pròxima al molí, situada
tot just al costat del seu pas o bé entrada.8

5. ACG, Capbreu de la pabordia de Castelló d’Empúries, segle xiv, 7 de març de
1304. El bosc i la riba que Bernat Llosa posseïa sota domini directe de la Seu de Girona
al pla de la Rubiola o del Llonguell afrontava, a nord, amb el riu Muga i, a occident,
amb la resclosa i el cap de rec del molí de Bernat, per tant, del molí d’en Mercadal.
6. ADM, Empúries 6036, 19 de desembre de 1301.
7. Josep Maria Marquès: El cartoral…, p. 65. A la transcripció de Marquès consta
“cabinag”, però la consulta de l’original ens fa decantar clarament per “cabirag”.
8. Vegeu figura 1, p. 31.
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Les rescloses comtals de Vilanova de la Muga
“Còn(so)ls: Pere Vesí, Iau(me) Cubel(l)s, […]ab(er)ga y Anto(ni)
G(o)star. 1607” és la inscripció que, juntament amb el dibuix d’una torrecastell, encara avui es pot veure en una gran llosa de pedra instal·lada
en un dels extrems de la resclosa de Vilanova de la Muga. Si bé no en
coneixem amb seguretat l’emplaçament originari i la raó exacta de la
seva col·locació, hem de relacionar ambdues qüestions amb la commemoració d’una important intervenció duta a terme per la universitat de
Castelló: probablement, la construcció de la pròpia resclosa. De fet, un
parell d’anys abans, el 1605, la comtessa d’Empúries, Joana d’Aragó i
Folc de Cardona, havia concedit als dirigents de la vila comtal la facultat
o privilegi de designar la instal·lació de qualsevol resclosa a la Muga
en profit dels molins de Castelló, els quals, a la vegada, juntament amb
les seves séquies, havien estat donats per la comtessa a la universitat
castellonina. No seria desgavellat pensar, per tant, que llavors (1607) se
n’inaugurà un nou traçat. Si hagués estat així, la nova construcció, que
amb diverses modificacions ha perviscut fins als nostres dies, clouria
un període de gairebé tres segles en què l’administració comtal havia
gestionat directament una de les infraestructures més importants del
comtat, la que abastia d’aigua els molins comtals que es construïren
a Castelló a la primera meitat del segle xiv (1331-1336).
Tot seguit analitzarem quins foren els emplaçaments de les rescloses en què s’iniciaven els recorreguts dels recs dels molins bladers
i dels molins drapers, així com, en algun dels casos, quines foren les
circumstàncies que n’envoltaren la planificació i construcció.
La Resclosa Major: la captació d’aigua del Rec dels Molins Bladers
Quan pels volts de l’any 1331 l’administració comtal es decidí
a instal·lar els nous casals de molins bladers comtals a orient de la
zona murada de la vila, un dels aspectes que s’analitzà més detingudament fou, de ben segur, l’emplaçament de la captació d’aigua de la
séquia que havia d’abastir-los. El nucli urbà de Castelló se situa sobre
diversos turons que conformen l’extrem meridional d’una elevació del
terreny que prové de la zona dels Aspres de Vilanova, i el fet de dirigir
una conducció des de la resclosa de l’antic molí comtal del Puig de la
Muga, instal·lada prop dels Colangres, fins als vessants del Puig Salner
hauria estat, sinó inviable, d’una notable dificultat tècnica. La resclosa
del Rec dels Molins Bladers, per tant, s’havia de situar més al nord.
Més concretament, la captació d’aigua de la nova canalització
comtal s’instal·là uns centenars de metres al nord del nucli de Vilanova de la Muga, no gaire lluny de l’actual Puig Millot. Si bé en la

80

Josep Maria Gironella i Granés

documentació originada arran de la construcció dels primers casals
(1331), tan sols se citava la localització del primer tram del rec “infra
parrochiam Sancte Eulalie de Villanova” o “supra dictum locum de
Villanova”,9 diversos documents escrits al llarg del segle xiv ens mostren
de manera prou evident en quin punt es localitzava la resclosa del Rec
dels Molins Bladers. L’any 1396, per exemple, veiem com Bernat Messeguer reconeixia que tenia sota domini directe de la casa comtal dels
Empúries un tros de terra al lloc anomenat Puig Millot (“Puiamiylot”),
a Vilanova de la Muga, que afrontava en part amb el Rec dels Molins
Bladers de Castelló (“in recho molendinorum bladeriorum”);10 i uns anys
més tard, ja a principis del segle xv (1428), un habitant de la mateixa
població reconeixia que tenia sota domini de la casa de l’Hospital una
terra al “Pujamillot” que afrontava amb la mateixa canalització.11 Com
veurem a continuació, la resclosa de la séquia dels casals bladers ja
va patir alguna modificació en el seu emplaçament durant el mateix
segle xiv, però molt probablement la seva primera obra fou instal·lada
prop del Puig Millot. De fet, entre els anys 1332 i 1333 documentem
l’adquisició feta per l’administració comtal de diverses propietats als
llocs anomenats Golter i Puig Millot, a Vilanova, per les quals passava
una nova canalització (“regus novus molendinorum”).12 Si bé no s’especificà el nom de la nova conducció, d’una banda, i els dos casals
de molins bladers i el rec que els abastia ja estaven plenament operatius en aquells moments (el primer arrendament dels molins bladers
de Dalt i del Mig data de finals de l’any 1331), de l’altra, no ens ha
d’estranyar que el pagament i fins i tot la compra, com en aquest cas,
duta a terme per l’administració comtal de les terres es realitzés amb
posterioritat a la finalització de la séquia, i l’esmentada conducció,
per tant, fos en realitat el Rec dels Molins Bladers. Si fos així, la nova
resclosa comtal, o sigui, la que desviaria l’aigua de la Muga cap als
molins bladers de Castelló, s’hagués establert a la zona anomenada el
Golter, probablement, un centenar de metres al nord del Puig Millot.
Com a prova d’això, veiem que a mitjan 1332, Sibil·la, vídua de Jaume
Jover, del Puig Barutell, venia i reconeixia haver cobrat de l’infant Pere
una terra situada al Golter, per la qual circulava la nova canalització

9. ADM, Empúries 1999, 14 de febrer de 1331; ADM, Empúries 2000, 25 de
juny de 1331.
10. Aquesta terra, de quaranta-quatre canes de llarg per una d’ample i contigua
a un camp del mateix Bernat, era probablement la mota del rec: vegeu ADM, Empúries
10604 (fotograma 0463), 3 d’octubre de 1396.
11. ACA, Sant Joan de Jerusalem, Gran Priorat de Catalunya, Pergamins i inventari, 4/18, Capbreu de Vilanova de la Muga, 1428.
12. AHG, Ca 154.
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dels molins de Castelló; terra que, a més, afrontava a occident amb la
resclosa d’aquesta séquia.13
Figura 3
Fotografia aèria del Puig Millot i rodalia.14 Possible traçat del tram
inicial del Rec dels Molins Bladers de Castelló a mitjan segle xiv

Amb els punters s’indica el traçat hipotètic d’una part del Rec dels Molins Bladers de
Castelló, des del riu Muga fins al nord del nucli urbà de Vilanova de la Muga.

Certament, la resclosa del rec se situà ben al nord del nucli urbà
de Vilanova de la Muga. El 2 de març de 1356, pocs mesos després
que una riuada l’hagués destruïda, Dalmau de Rocabertí, vescomte de
Rocabertí i senyor de Peralada, envià una protesta al comte d’Empúries
en considerar que la nova construcció estava situada “inffra limites sive
terminos dicte ville de Petralata”, això és, dins del terme de la vila de

13. AHG, Ca 154, 20 de juliol i 4 de novembre de 1332.
14. Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Peralada.15 És probable, per tant, que la nova resclosa es construís molt
a prop de l’anomenat Puig Barutell (integrat llavors a la parròquia de
Peralada), però encara dins del terme de la parròquia de Vilanova
de la Muga. De fet, el 13 d’agost de l’any anterior (1355), els mestres de
la ciutat de “Bases” o “Basés” (Besiers?) Pere Palagí, Guillem Sirga,
Ponç de Llorenç, Guillem Vilar i Ramon Pairer reconeixien haver cobrat una part dels seus jornals per haver treballat a la resclosa comtal
construïda “inffra comitatum Impuriarum, supra locum de Villanova”.16
D’altra banda, a partir de la segona meitat del tres-cents, documentem el fet que la resclosa passà a ser anomenada, de vegades, la
Resclosa Major. Probablement aquesta denominació fou utilitzada en
contraposició a la resclosa del Rec dels Molins Drapers, la qual, com
veurem tot seguit, era anomenada la Rescloseta.17
La Rescloseta: la resclosa del Rec dels Molins Drapers
Poc després de construir-se els dos primers casals de molins fariners (els molins de Dalt i del Mig), a l’altre costat del nucli urbà, al
barri de Sant Marc, es començà a bastir pels volts de l’any 1332 el
casal comtal de molins drapers. La seva localització n’impossibilitava
el funcionament a partir de l’aigua del Rec dels Molins Bladers, el qual
discorria pels vessants occidentals del Puig de la Milícia i del Puig
Salner; per la qual cosa s’hagué de construir una nova canalització: el
Rec dels Molins Drapers. Tanmateix, sembla que l’objectiu de l’administració comtal anava, sens dubte, molt més enllà de l’edificació d’un
casal de molins drapers —que s’hauria pogut instal·lar, sense gaires
impediments, sobre la séquia dels molins bladers—; es tractava, sens
dubte, d’un projecte més ambiciós que comportaria la construcció d’una
nova canalització comtal amb la qual proveir les zones a occident
del nucli urbà. En aquest indret, enmig dels barris de Sant Marc i
de Santa Clara, hi havia les tintoreries, blanqueries i adoberies de la
vila i un bon nombre d’hortes i vergers, de manera que fer-hi circular
una important conducció d’aigua facilitaria el desenvolupament de les

15. AHG, Ca 274, 2 de març de 1356.
16. AHG, Ca 205, 13 d’agost de 1355.
17. Pere Coranta, guarda durant les dècades seixanta i setanta, era citat a vegades com a guarda de la Resclosa Major i del Rec dels Molins Bladers: vegeu AHG,
Ca 156, 3 de maig de 1369. Diverses vegades, en certificar-se les pagues efectuades pel
batlle dels molins bladers amb motiu de l’escurament del rec, s’esmentaven les tasques
dutes a terme entre la Resclosa Major i els molins de Dalt o bé del Mig: vegeu AHG,
Ca 395, 12 de juliol de 1372; AHG, Ca 399, 5 de novembre de 1375; ADM, Empúries
2080, 23 de setembre de 1395.
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activitats i reportaria nous ingressos per a l’erari comtal: els censos
que gravarien el fet de disposar de l’aigua del rec.
Com veurem més endavant, i tal com ha defensat la historiografia local, és molt probable que una part del traçat del nou Rec dels
Molins Drapers coincidís amb el rec que a principis del segle passat
era conegut amb el nom de rec de Santa Clara i amb una part de
l’actual rec Maldiner. Tanmateix, el Rec dels Molins Drapers tingué ja
des del primer moment una importància i autonomia més gran del
que s’havia considerat fins aleshores. La planificació originària del rec
es féu en bona part i des de ben aviat de manera independent respecte del Rec dels Molins Bladers. Una de les referències més antigues
de què disposem del traçat del Rec dels Molins Drapers (23 de juny de
1335), ens informa que la seva conducció es remuntava, en sentit nord,
almenys fins a la plaça de Vilanova de la Muga, uns quatre kilòmetres
al nord de la vila comtal. Tal dia, els arrendataris del molí draper
castelloní contractaren els serveis de Bonanat Roig, de Vilanova, per
tal de controlar l’alçada de les “cadiretes” de la plaça d’aquesta població (“cadiretas que sunt in platea Ville Nove”), perquè l’esmentat
molí pogués moldre en condicions.18 Si bé no podem descartar que en
aquells moments el Rec dels Molins Drapers fos una derivació del Rec
dels Molins Bladers, sabem que bona part del seu recorregut diferia
d’aquesta darrera conducció.
En tot cas, al cap de cinc anys ja documentem les primeres referències de la resclosa del molí draper. L’1 de gener de 1341, en arrendar-lo,
s’estipulava que l’arrendatari s’hauria de fer càrrec del manteniment del
rec i de la “Resclauseta”, assabentats Pere Llorenç i l’Albanyà;19 i dotze
dies més tard, el 12 de gener del mateix any, Ponç Blanc, batlle dels
molins bladers, reconeixia haver cobrat de Berenguer Conill, administrador del comtat, els nou-cents quatre sous i dos diners melgoresos, que
havia costat el manteniment del rec i la resclosa dels molins drapers de
Castelló (“regui et resclause molendinorum draperiorum dicti domini
inffantis, in villa Castilionis constructorum”) l’any 1340.20 El fet que
la captació fos anomenada com a Rescloseta ens podria fer pensar en
la possibilitat que no es tractés pròpiament d’una resclosa, sinó d’una
derivació d’aigua del Rec dels Molins Bladers, però la documentació
generada en els anys següents i la instal·lació en el mateix rec (draper)
dels nous molins comtals de Vilanova i d’en Jutge pels volts dels anys
1344 i 1355, evidencien que la captació del Rec dels Molins Drapers

18. AHG, Ca 136, 23 de juny de 1335.
19. AHG, Ca 2044, 1 de gener de 1341.
20. AHG, Ca 2044, 12 de gener de 1341.
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provenia probablement de la Muga. En aquest mateix sentit, veiem
que quan se certifiquen les despeses d’algunes actuacions que hi foren
dutes a terme els anys 1361 i 1367, es feren constar, entre d’altres, la
compra de pals, tamarius i graves; materials que ens fan pensar més
aviat en una petita construcció en el llit del riu que no pas en una
desviació d’una altra canalització.21
D’altra banda, les declaracions de diversos testimonis citats a
causa d’un procés judicial iniciat amb motiu del domini de l’esmentat
molí comtal de Vilanova (1402), ens aporten encara més informacions.
La majoria dels testimonis coincidiren en el fet que aquest molí fou
construït pel comte Ramon Berenguer al costat dels murs de la força
de Vilanova, i que la conducció que l’abastia proporcionava també aigua
a les adoberies, blanqueries, tintoreries i al molí de Baix de Castelló;
les informacions sobre la construcció i certes modificacions del seu
traçat foren menys explícites. Andreu Granell, per exemple, deia que
el comte Ramon Berenguer modificà el traçat inicial de la canalització,
“ubi aqua ipsius molendini recipitur, fecit fieri rechum novum et de
novo”; Bernat Fuster, semblantment, afirmava que Ramon Berenguer
va fer construir el rec fins a la Muga, on una resclosa derivava aigua
al molí (de Vilanova) i al molí draper de Castelló, i Berenguer Major,
mestre de molins de Castelló, deia que havia vist com la Muga havia
destrossat la seva resclosa. Aquestes declaracions es contradeien, en part,
amb el fet que els anys 1340 i 1341, quan Ramon Berenguer encara no
havia accedit al comtat d’Empúries, ja apareix citada —com acabem de
dir— la resclosa del molí draper de Castelló. Això es podria entendre
pel pas de més de cinquanta anys respecte dels fets que declararen els
testimonis, i també pel fet que el comte Ramon Berenguer, a causa de
la construcció del molí comtal de Vilanova, potser dugué a terme una
ampliació o modificació del tram inicial del rec.
En tot cas, però, resulta prou evident que el Rec dels Molins
Drapers tenia un recorregut més gran del que fins fa poc s’havia pensat
i, molt probablement, totalment independent, almenys des de mitjan
21. L’any 1361, Bartomeu Albanyà certificava les despeses amb motiu de les
obres a la resclosa situada sobre el lloc de Vilanova, la qual desviava aigua al molí de
l’esmentat lloc i al molí draper de Castelló (“supra locum de Villanova, per quam aqua
discurrit ad molendinum de Villanova et ad molendina draperia ville Castilionis”), entre
fustes, salzes, graves i altres, pel valor de sis-cents setze sous i vuit diners melgoresos:
vegeu ADM, Empúries 7097, 11 d’agost de 1361. D’altra banda, el 24 de novembre de
1367, Bartomeu Albanyà i Pere Coranta, mestres dels molins comtals de Castelló i del
seu rec i resclosa, respectivament, certificaven les despeses de les obres manades per
Berenguer de Sarrià, administrador del comtat, en la reparació de la resclosa (“resclausetam”) dels molins drapers, en jornals, preus dels pals i tamarius, pel valor de seixanta
sous melgoresos: vegeu ADM, Empúries 6745, 24 de novembre de 1366.
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segle xiv, de l’altra canalització comtal: el Rec dels Molins Bladers.
Encara en aquest mateix sentit, un capbreu de les diverses propietats
que posseïa (domini directe) l’Hospital a Vilanova l’any 1428, ens assabenta que Pere Nicolau, habitant d’aquesta població, posseïa una
terra situada al nord dels fossars del nucli emmurallat, que limitava a
occident amb la Muga i a orient amb el Rec dels Molins Drapers de
Castelló.22 És a dir, el Rec dels Molins Drapers s’originava —si més no
a principis del segle xv— al nord del nucli de Vilanova de la Muga.
Les característiques i els materials de les rescloses
Les rescloses dels molins de la Muga
Si localitzar l’emplaçament de les diferents rescloses instal·lades
al curs de la Muga, a Castelló d’Empúries, fins a finals del primer terç
del segle xiv és una qüestió difícil, més difícil encara és determinarne les característiques. Bé, aquesta darrera qüestió és pràcticament
impossible de desvetllar avui en dia, però a partir de certes clàusules
dels arrendaments d’alguns dels molins podem determinar, en certa
mesura, de quina manera foren concebudes les seves rescloses i quins
van ser els materials utilitzats en la construcció. L’únic document generat de manera exclusiva a causa d’una intervenció duta a terme en
alguna de les captacions d’aigua dels molins de la Muga, el qual ens
podria ajudar a observar les seves singularitats, tan sols diu que en
una reparació de la resclosa del molí de la Coromina s’hi utilitzaren
branques (“ramorum arborum […] ad opus resclause molendinorum
de Condamina”).23
A partir dels contractes d’arrendament, deduïm en primer lloc que
les rescloses es construïen en bona part amb la fusta i les branques
dels boscos que els mateixos propietaris dels molins posseïen a les ribes
de la Muga. En el cas de la resclosa del molí del Comte, per exemple,
es permetia als arrendataris disposar dels arbres del bosc comtal per
a les reparacions que s’hi fessin;24 semblantment, en l’arrendament del
molí de la Coromina de l’any 1305 s’estipulà que l’arrendatari podria
disposar de totes les branques dels arbres que posseïen els seus propietaris, exceptuant-ne només els plançons i els tamarius (“totam ramam

22. ACA, Sant Joan de Jerusalem, Gran Priorat de Catalunya, Pergamins i inventari, 4/18, carpeta 114, capbreu de Vilanova de la Muga, any 1428.
23. AHG, Ca 98, 8 de desembre de 1319.
24. AHG, Ca 89, 24 de maig de 1316; AHG, Ca 108, 3 de gener de 1323; AHG,
Ca 125, 25 de gener de 1329.
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arborum, exceptis plansonibus et tamariuos, ripparum nostrarum”).25
Els registres de les operacions del molí d’en Mercadal encara eren més
explícits: es facilitaven als arrendataris totes les branques necessàries
per a la resclosa i també la fusta per fer-ne els pals (“totam ramam
neccesariam dicte resclause, et fusta ad omnes pals neccessarios ad
dictam resclausam tenendam condirectam”).26 Així doncs, tot i que els
documents no són gaire clars, sembla que aquestes construccions es
bastien amb uns “pals” o troncs clavats verticalment a l’argila del llit
del riu, al damunt dels quals es col·locaven les branques i, malgrat
que els documents de què disposem no ens en parlen, pedres i grava.
Tal com diu Sylvie Caucanas, dues de les activitats que més es duien
a terme a les rescloses rosselloneses medievals per tal d’assegurar-ne
el bon estat eren, precisament, “engravar” i “enramar”.27
A banda d’aquestes característiques constructives, dues referències del molí de la Coromina ens aporten dades noves i rellevants
amb relació a aquestes estructures. Als primers anys del segle xiv, en
aquesta instal·lació hi havia dues rescloses: una resclosa major i una
altra sobre l’entrada del molí (“resclausam supra ipsam intratam et passum”), l’any 1305, i les “resclausas maiorem et minorem”, l’any 1309.28
Amb la primera, la resclosa “major”, es feia la captació de l’aigua de
la Muga. En aquest sentit, la seva denominació respon al fet que les
seves dimensions eren força més importants. L’altra resclosa, instal·
lada tot just al costat del molí, servia per controlar l’aigua que anava
cap a les rodes.29 Certament, les característiques dels terrenys on es
localitzaven els molins de la Muga, especialment al pla del Llonguell,
comportaren la construcció de diversos sistemes hídrics al voltant de
cadascuna de les instal·lacions que avui en dia ens són impossibles de
desvetllar. En l’adjudicació dels censos als propietaris del desmantellat
molí d’en Llobet (1331) es parla d’aquest molí, situat “in alveo dicte
riarie seu fluminis (Sambuce)”, i dels altres molins instal·lats “in dicto
rego seu flumine veteri”, fent referència, potser, a la localització dels
molins en tres llocs diferents: a les ribes del riu, com en el cas del
molí d’en Llobet; al rec comtal de la Muga, com els molins del Comte
25. AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305.
26. ADM, Empúries 2005, 15 de juliol de 1318; ADM, Empúries 2006, 29 de
març de 1322.
27. Sylvie Caucanas: Moulins et..., p. 126.
28. AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305; AHG, Ca 1501, 27 de gener de 1309.
29. En l’arrendament del molí d’en Mercadal de 1332 també apareixen citades “les
rescloses”, en lloc de “la resclosa” —en singular— dels altres arrendaments documentats
(1314, 1318 i 1322): vegeu AHG, Ca 86, 2 de juny de 1314; ADM, Empúries 2005, 15
de juliol de 1318; ADM, Empúries 2006, 29 de març de 1322; AHG, Ca 111, 6 de juny
de 1324; AHG, Ca 2217 (Fragments), 8 de maig de 1332.
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i d’en Jutge, o bé entre la Muga i algun vell traçat seu, com podia ser
el cas dels molins de la zona del Llonguell.30
Les rescloses comtals de Vilanova de la Muga
Pel que fa a les rescloses comtals de Vilanova, la documentació
conservada és molt més abundant, especialment amb relació als materials que s’hi destinaven. Disposem d’un bon nombre d’àpoques que
certifiquen les despeses d’algunes actuacions que els batlles dels molins
bladers i d’altres administradors del comtat hi dugueren a terme, en
les quals, de manera més o menys concisa, hi constava el concepte
de les intervencions.31
D’aquesta manera podem determinar, primerament, que una part
important de la resclosa del Rec dels Molins Bladers, la Resclosa Major, es va bastir amb fusta. Els anys 1343 i 1349, per exemple, quan
es van certificar certes actuacions efectuades per ordre del batlle dels
molins bladers, es va comprovar que una part de les despeses corresponia, el 1343, als pals que s’hi dugueren (“pallium sive pals”) i, el
1349, al lloguer dels animals que “tirarunt los pals”.32 Sens dubte, es
feia referència als pals que hem comentat anteriorment en el cas dels
molins de la Muga, que podrien constituir la base de la construcció.
En aquest sentit, també, les dades recollides en una àpoca que Joan
Ramon, de Vilanova, signà l’any 1362, encara són més clares: aquest
darrer portà trenta-quatre arbres a la Resclosa Major per fer-hi una
palissada (“faciendo videlicet paliçadam in resclausa predicta, in illa
videlicet fustea”).33
Al damunt d’aquesta estructura de pals s’hi bastia, probablement,
el que realment efectuava les funcions de resclosa: un conjunt de bran-

30. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331.
31. Tanmateix fem referència, en bona part, a la resclosa del Rec dels Molins
Bladers; ja que, pel que fa a l’altra resclosa, tan sols disposem de dos documents als
quals farem referència al final d’aquest apartat.
32. AHG, Ca 2214, 2 d’octubre de 1343; AHG, Ca 156, 1 de desembre de 1349.
La data de la primera intervenció seria, probablement, anterior. De fet, el batlle, Ponç
Blanc, de qui Guillem Portell reconeixia haver cobrat els pals, apareix citat en el document com a batlle dels molins per l’infant Pere (“baiulo molendinorum incliti domini
inffantis Petri in villa Castilionis constructorum”); Pere, que era comte, permutà el comtat
amb el seu germà a principis de l’any 1342. En aquest mateix sentit, veiem (quadre 37)
que Ponç Blanc fou batlle tan sols fins al començament de 1343, com a màxim. Alguna vegada hem documentat que s’atorgaven àpoques (rebuts de cobrament) als batlles
quan ja havien deixat el càrrec; en alguns casos se’ls citava explícitament com a antics
batlles: vegeu AHG, Ca 156, 395 i 399 (llibres notarials dels batlles dels molins bladers).
33. ADM, Empúries 2069, 7 d’agost de 1362.
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ques atapeïdes i lligades entre si que evitava el pas de l’aigua. D’aquesta
manera, si una part de les despeses destinades al manteniment de la
resclosa, entre els mesos de juliol i octubre de 1350, foren pels “salsora”, tamarius i “ligams de ximblis” que es van fer servir; uns anys mes
tard, entre el 27 d’agost i l’11 de setembre de 1369, les despeses de la
reparació de la resclosa es devien “in faciendo in ipsa abtacione pals,
lenyam de tamaritibus et in cindendo salsora, et ipsam, cum animalibus, deferendo ad dictam resclausam, et in emendo ligams pro dictis
tamaritibus”.34 L’estiu de 1374, una de les feines fetes a la resclosa fou
precisament “lligar-la” (“ea ligando”).35 Aquesta seria la part més vulnerable del conjunt, que a causa de les periòdiques escomeses del riu,
sovint havia de ser reparada i, algunes vegades, fins i tot construïda de
nou. El 1373, per exemple, Mateu Albanyà, mestre dels molins bladers,
i Pere Coranta, guarda de la seva resclosa, certificaven unes obres dutes
a terme amb aquest motiu (“in rehidifficando sive tornando resclausam
fusteam dicti regui, que propter dictas inundaciones aquarum fuerat
destructa et penitus devastata”).36
L’obra de la resclosa no es feia només amb fusta i branques. Com
a prova d’això, el 25 de febrer de 1379, a més de les feines de fer els
lligams i col·locar els pals, també s’hi van afegir pedres (“in tornando
certam partem lapideam dicte resclause”);37 en la comentada reconstrucció de l’any 1355 en què el vescomte de Rocabertí es queixà de la
localització d’una resclosa dins del terme de Peralada, ja es parlava
que s’havia fet amb pedres i fusta (“lapidibus et fusta”),38 i en aquesta
darrera, a més, hi participà com a mínim un mestre picapedrer de
Castelló, Jaume Puig, i s’hi destinaren almenys cent quaranta-cinc mitgeres de calç.39 Certament, doncs, la resclosa comptava a mitjan segle
xiv amb una part d’obra. El que és més sorprenent, però, és que tan
sols dos anys més tard (1357) es dugués a terme una altra intervenció
prou important. En primer lloc, veiem com l’1 de setembre Bartomeu
Albanyà i Pere Coranta certificaren les despeses de la compra, tala i
transport d’arbres, de claus i d’altres elements, així com dels jornals
d’homes, mestres pedrers i fusters que intervingueren en la reparació

34. AHG, Ca 156, 9 de desembre de 1350; AHG, Ca 156, 12 de setembre de 1369.
35. AHG, Ca 395, 16 de setembre de 1374.
36. AHG, Ca 395, 22 de novembre de 1373.
37. AHG, Ca 399, 25 de febrer de 1379.
38. AHG, Ca 274, 18 de desembre de 1355.
39. El 2 de març de 1356, Guillem Roure i Pere Gispert reconeixien que havien
rebut els diners de les 145 mitgeres de calç que portaren per a l’obra de l’esmentada
resclosa. Uns dies més tard feia el mateix Jaume Puig, picapedrer de Castelló: vegeu
AHG, Ca 274, del 2 al 13 de març de 1356.
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que es va fer entre el 27 de març i el 16 de maig, pel valor de mil
quatre-cents trenta-cinc sous i deu diners melgoresos.40 D’altra banda,
el 15 d’abril de 1357, diferents persones reconeixen que han cobrat del
batlle Guillem Grau set sous per cadascuna de les set-centes setantados somades de pedra portades a la Resclosa Major.41
Si bé resulta evident que la resclosa estava feta tant amb fusta
com amb pedra, és difícil determinar com s’integraven les dues parts
i quines n’eren les característiques. Tot i això, si hem de fer cas del
registre que signaren el 30 de març de l’any 1370 Bartomeu Albanyà i
Pere Coranta, semblaria que la part de fusta (la “paliçadam”) s’assentava sobre una part de pedra que en reforçaria la consistència. Aquell
dia, els mestres certificaren les despeses efectuades entre el 3 de gener
i el 28 de març anteriors per escurar l’entrada del rec i “in ponendo
trosses et ramam supra resclausam lapideam dictorum molendinorum,
ideo quo aqua dicte resclause melius posset intrare dictum regum”.42
En tot cas, també és probable que una part de la resclosa fos tota
d’obra; de fet, és prou evident que hi havia un destil·lador que servia
per controlar l’entrada d’aigua al rec, el qual havia de ser prou sòlid.43
A banda d’aquestes construccions, documentem un altre tipus
d’intervencions: la plantada d’arbres. Entre les reparacions dutes a terme
entre el 10 de gener i el 7 d’abril de 1368, una part de les despeses
corresponien als plançons plantats al cap de la resclosa.44 D’aquesta
manera es pretenia evitar l’erosió del terreny i augmentar la capacitat
de resistència de la resclosa en moments de grans precipitacions. A
causa de les periòdiques crescudes del riu i de les destrosses que provocaven, les operacions de manteniment sembla que eren prou constants. Del 24 al 30 d’abril de 1369, per exemple, s’escurà el rec entre
la Resclosa Major i el molí del Mig i es dugueren a terme treballs per
aconseguir dirigir l’aigua a la seva l’entrada;45 entre el 21 de juliol i
13 d’agost del mateix any, s’hagué de reparar la resclosa per tal que
l’aigua tornés a escolar-se vers el rec (“mitentum aquam in dicto rego
a dicta resclausa […] in cabaciis pro defferendo arenam ad dictam

40. ADM, Empúries 2074, 1 de setembre de 1357.
41. ADM, Empúries 2064, 15 d’abril de 1357.
42. AHG, Ca 156, 30 de març de 1370.
43. El 6 de març de 1371, per citar tan sols un exemple, veiem com Bartomeu
Albanyà i Pere Coranta certificaren les despeses de Bartomeu Oliver, batlle dels molins
bladers, en la reparació de les motes del costat de les tapadores per dirigir l’aigua a
l’entrada del rec i escurar el destil·lador, “qui erat rasatus propter inundacionem aquam”:
vegeu AHG, Ca 395, 6 de març de 1371.
44. ADM, Empúries 2072, 8 d’abril de 1363.
45. AHG, Ca 156, 3 de maig de 1369.
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resclausam”),46 i entre el 27 d’agost i l’11 de setembre s’hi posaren,
encara, més pals i tamarius.
Finalment, pel que fa a la Rescloseta, la captació d’aigua del Rec
dels Molins Drapers, disposem de ben poques referències. Tan sols sabem que en dues reparacions dutes a terme els anys 1361 i 1367 s’hi
utilitzaren, entre d’altres, fustes, salzes, graves, pals i tamarius.47 Si bé
adquirí una major importància amb la instal·lació sobre el Rec dels
Molins Drapers dels nous molins comtals de Vilanova i d’en Jutge, és
probable que fos una construcció més petita que la Resclosa Major.
Els

recs

Castelló d’Empúries fou, a l’edat mitjana, una de les poblacions
més importants del nord-est català. Aquesta vila empordanesa, que
havia esdevingut el centre de poder de la casa comtal dels Empúries,
adquirí —especialment a partir de la segona meitat del segle xiii— un
destacat protagonisme demogràfic i econòmic. El que a finals del primer
mil·lenni era tan sols un petit nucli de poblament arrecerat al voltant
de l’església parroquial de Santa Maria i del castell s’estava convertint
en un destacat centre polític i econòmic, en una petita ciutat medieval.
D’aquesta manera, molins bladers i drapers, adoberies, tintoreries i blanqueries, i les importants zones hortícoles que acostumaven
a rodejar els nuclis de poblament més grans creixeren en nombre i
en consonància amb l’augment de població de la vila i, a la vegada,
de l’especialització de les activitats que s’hi duien a terme. L’entorn
immediat a la població, d’acord amb aquestes realitats, es modelà notablement segons els interessos dels seus vilatans.
A continuació descriurem quines foren les canalitzacions amb què
comptà la vila comtal i el seu entorn més proper a finals del segle xiii
i al segle xiv, especialment aquelles séquies creades principalment amb
la intenció de proveir d’aigua els diferents molins que s’hi trobaven
instal·lats.
Finals del segle

xiii

i primer terç del segle

xiv

Durant bona part de l’edat mitjana, fins a finals del primer terç
del segle xiv, les instal·lacions molineres de la vila de Castelló estaven
situades a les ribes del riu Muga. Exceptuant els molins del Comte i
46. AHG, Ca 156, 21 d’agost de 1369.
47. ADM, Empúries 7097, 11 d’agost de 1361; ADM, Empúries 6745, 24 de novembre de 1367.
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d’en Jutge, localitzats en una canalització comtal que transcorria ben
a prop del riu per l’actual zona dels Colangres, sembla que els altres
molins s’havien establert a tocar del curs de la Muga. De fet, si bé
els molins del Comte i d’en Jutge eren localitzats nombroses vegades
—segons la documentació de l’època— al rec de la Muga (“in rego
Sambuce”), les altres instal·lacions se situaven al riu Muga o a les seves ribes (“in flumine” o bé “in alveo Sambuce”).48 La localització dels
molins massa a prop del riu els posaria en greu perill en moments de
grans precipitacions, quan l’aigua baixés amb força; per la qual cosa,
i tot i que no documentem cap séquia que tingui la importància de la
canalització del molí comtal del Puig de la Muga, és probable que tots
els molins comptessin amb una mena de conducció que els apartava,
si més no, uns metres del llit del riu.
El rec del molí del Comte
Avui en dia, el portal de la Gallarda i la capçalera de l’església
de Santa Maria, amb el rec del Molí als seus peus, constitueixen una
de les estampes més preuades de Castelló: aquella que més evoca el
seu passat medieval. Com a conseqüència de la pervivència del rec al
llarg dels segles amb motiu de la continuació de l’activitat farinera en
l’antigament anomenat molí del Mig (avui Ecomuseu-Farinera), aquesta
part de la vila ha evolucionat a un ritme completament diferent a la
resta de la població. El tram del rec del Molí que passa a tocar dels
murs de la vila, tan sols correspon a una de les dues canalitzacions
que es crearen a la primera meitat del segle xiv per tal d’abastir els
nous casals dels molins comtals. Abans d’aquest fet, i durant bona
part de l’edat mitjana, la conducció que possibilitava, entre d’altres,
l’abastiment d’un dels molins més pròxims a la vila (el molí comtal
del Puig de la Muga) era un altre: el que podríem anomenar rec del
molí del Comte, o, fins i tot, rec de la Muga. La referència més antiga
al respecte de què disposem data de mitjan segle xiii (1239), quan el
comte Ponç Hug III féu concessió de la molineria del molí comtal situat “in Sambuce, in rego ad Podium Sambuce”, és a dir, a la Muga,
al rec situat al costat del Puig de la Muga.49
Pel que fa al seu recorregut, tal com ja hem dit, sembla que
la captació d’aigua es duia a terme a la parròquia de Vilanova de la
48. De vegades, però, els propis molins del Comte i d’en Jutge també eren localitzats “in flumine Sambuce”, probablement pel fet que no se n’apartaven gaire. En una
ocasió, el molí d’en Mercadal també fou localitzat “in recho Sambuce”.
49. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331 (incorpora el trasllat d’un document de l’any 1239).
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Muga, però no gaire lluny de la divisió amb la parròquia de Castelló.
Una vegada dins del terme de la vila comtal, la canalització discorria
enmig dels Colangres i de la zona coneguda llavors amb el nom del
Guirembau, fins arribar als vessants del Puig de la Muga, on no gaire
lluny del curs del riu s’hi localitzava el molí del Comte. Just en aquest
punt, la gran disponibilitat d’aigua provocava que una gran quantitat
d’horts s’apleguessin a ambdós costats de la séquia comtal.50
A banda d’abastir el molí del Comte, la canalització proporcionava
l’aigua necessària per a un dels altres molins: el molí d’en Jutge. Com
a prova d’això, veiem que quan se n’arrenda l’explotació el 1323, el seu
propietari es compromet a perllongar el contracte tants de dies com el
molí no hagués pogut moldre, entre d’altres raons com a conseqüència
del trencament de la resclosa del molí comtal.51 Podria molt ben ser,
doncs, que la séquia d’aquest molí fos una derivació del rec comtal.
L’any 1303, de fet, una terra situada al costat del seu cap de rec (“cabirachum”, el que podria ser l’inici de la canalització que l’abastia)
limitava a migdia i a occident amb el rec del molí del Comte.52
Una vegada abastit el molí comtal, el molí d’en Jutge (creiem
que més al nord que l’anterior) i les hortes adjacents, l’aigua del rec
anava, molt probablement, en direcció al riu Muga, a les ribes del
qual hi havia la resta d’instal·lacions molineres. Tot i això, si bé no
en tenim constància documental, no seria estrany que la canalització
dirigís una part de l’aigua cap a les valls o recs que rodejaven el nucli urbà de la vila, on s’aprofitarien per irrigar l’horta i desenvolupar
d’altres activitats, especialment les relacionades amb la indústria del
drap i de la pell.53

50. Pel que fa a aquests horts: vegeu, per exemple, AHG, Ca 7, 13 d’abril de 1294.
51. AHG, Ca 110, 10 de juny de 1323. En l’arrendament del mateix molí de
l’any 1311 s’estipulava l’allargament del contracte segons els dies que les instal·lacions
haguessin estat inactives pel trencament de la resclosa —sense especificar-ne el nom—,
dels destil·ladors o bé del rec, a criteri de dos prohoms del riu Muga (“duorum proborumhominum ripperie Sambuce”): vegeu AHG, Ca 420, 16 de febrer de 1311.
52. AHG, Ca 2100, 6 de juny de 1303.
53. Com veurem més endavant, això passava al traçat del Rec dels Molins Drapers, que molt probablement, aprofità una part del darrer tram del rec comtal. Des de
les vessants occidentals del Puig de la Muga, la canalització del molí draper es dirigia
cap als barris de Sant Marc i de Santa Clara.
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Figura 4
Fotografia aèria del nucli de la vila i rodalia.54 Possible darrer tram
del rec del molí del Comte del Puig de la Muga

Amb punters: darrer tram de l’actual rec Maldiner; probable darrer tram del rec del
molí del Comte del Puig de la Muga. De fet, la darrera fletxa (la de més al sud),
indica també la localització d’unes restes —sota del pont— que poden correspondre a
aquest molí comtal. Al nord i al sud del molí del Comte s’hi localitzaven, respectivament, el molí d’en Jutge i el molí d’en Llobet. Amb la línia blanca: separació actual
dels termes de Castelló i Vilanova de la Muga (Peralada).

Les valls de la vila
En unes ordinacions de la vila, probablement anteriors al segle xiv,
es prohibia als vilatans enaiguar cànem o lli “en los vals de la vila,
primers o forans, i en nuyl rec d·aygue qui sia entre Samuga e la vila,

54. Institut Cartogràfic de Catalunya.
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o en nuyl rec qui sia prop carrera pública”.55 Així doncs, sembla que
abans de la construcció dels nous recs promoguts per l’infant Pere, el
nucli urbà i els seus ravals comptaven ja amb d’altres canalitzacions que
duien l’aigua necessària per al desenvolupament del conjunt d’activitats
agrícoles i artesanals que s’hi duien a terme. Les “valls primeres” eren
els fossars immediats als murs, ambdós envoltaven el nucli de la vila.
Les valls foranes, d’altra banda, eren els recs que transitaven enmig
dels barris extramurs; segons Albert Compte, “formaven una circumval·
lació de la vila que, des de l’Ecomuseu de la Farinera, donava la volta
al recinte urbà, amb un radi desigual, fins l’Asil Duran”.56 Aquesta
divisió no sempre queda tan clara quan analitzem la documentació
de l’època (moltes vegades, els documents fan referència a les valls de
la vila sense especificar si es tracta de les primeres o de les foranes),
i podria ser que existissin connexions entre elles.
Si bé la funció d’aquestes valls, ultra la pròpiament defensiva, s’ha
de relacionar amb la voluntat d’escórrer i, alhora, d’acumular l’aigua
de pluja, és probable que, tal com hem comentat, d’una manera o una
altra, poguessin esdevenir una extensió del rec del molí del Comte
que aportava l’aigua de la Muga als barris extramurs de la vila i facilitava, així, les activitats de les adoberies i tintoreries que, ja abans
de la construcció del Rec dels Molins Drapers, probablement estaven
localitzades, en part, prop del barri de Sant Marc.
L’abastiment dels molins de les ribes de la Muga. Els caps de rec
Tot i que no hem localitzat cap més canalització de l’entitat del
rec del molí del Comte, és molt probable que els molins situats pròpiament a les ribes de la Muga —a banda dels del Comte i d’en Jutge—
comptessin amb alguna mena de petita conducció, la qual, provinent
de la respectiva resclosa, els apartés uns metres del curs del riu. En
primer lloc, i a banda d’aquesta darrera reflexió, hem documentat, en
alguns casos, el que podria correspondre a una part de les infraestructures destinades a abastir d’aigua els molins: els caps de rec. Aquests
elements, per exemple, són citats recurrentment en els arrendaments
del molí del Comte quan s’estipula que els arrendataris s’haurien de fer

55. ADM, Empúries 2126 (fotograma 0281).
56. Les paraules de Compte es basen en un estudi que féu de la geografia urbana
de Castelló a la baixa edat mitjana, de finals del segle xiv. Segons el mateix autor, es
podrien distingir almenys tres trams d’aquestes valls foranes: les valls foranes pròpiament
dites o Rec Destil·lador, la Vall d’Ases i les valls foranes del Puig de la Muga: vegeu Albert
Compte: “La canònica gironina i la geografia urbana de Castelló d’Empúries en la Baixa
Edat Mitjana”, dins Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 2001, p. 153.
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càrrec del manteniment de la resclosa “et omnes cabirachs”.57 També
documentem el “cabirachum” del molí d’en Jutge, l’any 1303, prop del
rec del molí del Comte, o sigui, el que podria correspondre a l’inici
d’una conducció derivada del rec comtal.58 Pel que fa a dos dels molins
situats a la zona del Llonguell, els molins de Santa Maria i d’en Mercadal, també hem documentat aquests elements o bé infraestructures.
En el cas del molí del cenobi rosinc, si bé ens remuntem uns anys
enrere respecte al període del present estudi, veiem com, l’any 1122, el
seu abat concedia a Andreu Picamoles el molí de Castelló, juntament
amb els arbres que tenia a la Muga prop del cap de rec (“que ad Cabirago pertinent, tam inferius quam superius”);59 i vuitanta anys més
tard, l’any 1202, el matrimoni format per Amorós i Ermessenda venia
al mateix monestir un quadró de terra situat al cap del “cabirag” del
seu molí.60 Pel que fa al molí d’en Mercadal, a principis del segle xiv
en documentem el “cabirac” tot just al sud de la seva resclosa, al pla
de la Rubiola o del Llonguell.61
D’altra banda, com hem vist anteriorment, el fet que al molí de
la Coromina s’hi distingissin dues rescloses (“maiorem et minorem”)
ens fa pensar en la possibilitat que ambdues estiguessin connectades
mitjançant alguna canalització. Una de les rescloses, la “major”, estaria
situada enmig del riu per desviar una part de l’aigua, i l’altra, just
al costat del molí i, probablement, uns metres endarrerida respecte
del curs de la Muga, estaria a l’extrem de la suposada conducció.
En aquest mateix sentit interpretem la situació que es plantejà l’any
1308 al molí d’en Mercadal a l’hora de contractar-hi un treballador,
quan es plantejà la possibilitat que el molí hagués de treballar “a
bassades”, això és, acumulant l’aigua en alguna mena de bassa o
a l’extrem d’una canalització fins que n’hi hagués prou per accionar-ne els
aparells.62

57. AHG, Ca 447, 24 de gener de 1313; AHG, Ca 89, 21 de maig de 1316; AHG
Ca 108, 3 de gener de 1323; AHG, Ca 125, 25 de gener de 1329.
58. AHG, Ca 2100, 6 de juny de 1303.
59. Josep M. Marquès: El cartoral…, p. 59.
60. Josep M. Marquès: El cartoral…, p. 65. La transcripció de Marquès cita “cabinag”, però la consulta de l’original ens fa decantar clarament per “cabirag”.
61. ACG, Capbreu de la pabordia de Castelló, segle xiv: Propietats de Bernat
Llosa, domini directe de la Seu de Girona, 7 de març de 1304.
62. Pere Garriguella, el treballador contractat, cobraria diferents salaris si el
molí treballava “a tesa” (a ple rendiment) o bé “a bassades”: vegeu AHG, Ca 83, 5 de
setembre de 1308.
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La construcció dels nous recs dels molins bladers i drapers (1331-1336)
La construcció a finals del primer terç del segle xiv dels nous
casals de molins bladers i drapers de Castelló fou, sens dubte, una de
les empreses més importants dutes a terme per la casa dels Empúries
al llarg de la baixa edat mitjana. La construcció de les noves instal·
lacions comtals no representava, tan sols, una gran reestructuració
del que havia estat fins llavors la mòlta de cereals i el batanat de
draps (fet prou significatiu de per si), sinó que comportava, a més, una
profunda reorganització del territori més immediat a la vila comtal;
reorganització que ha perviscut en part fins als nostres dies. Les dues
canalitzacions, que amb el pas dels anys passaren a ser denominades
com a Rec dels Molins Bladers i Rec dels Molins Drapers, respectivament, oferien unes noves possibilitats i augmentaven el potencial de
les terres per les quals transcorrien els seus recorreguts.63 En primer
lloc, les noves conduccions podien ser aprofitades per irrigar l’extensa
zona d’hortes situades enmig dels barris extramurs. La zona hortícola
situada encara avui en dia a llevant del pont de la Mercè i dels murs
més propers al portal de la Gallarda i a la capçalera de l’església (avui
basílica menor), coneguda popularment amb el nom de “els Horts”, és
un gran exemple de tal planificació.64 D’altra banda, a l’altre costat del
nucli murat de la població, l’aigua del Rec dels Molins Drapers foren
aprofitades per consolidar les activitats relacionades amb les indústries
del drap i de la pell que s’hi duien a terme; adoberies, tintoreries i
blanqueries s’aplegaven en gran nombre pels volts de l’actual carrer
Pau Casals. De fet, la denominació del carrer dels Calciners, situat a
migdia dels carrers de la Muralla i Pau Casals, no respon en aquest
cas a l’atzar.65
Els beneficis que les dues canalitzacions i els nous casals de molins
de Castelló podien reportar a l’erari comtal evidencien la minuciosa
planificació d’unes obres que hem d’atribuir a la figura de l’infant Pere
i als seus consellers o administradors. En una vila en ple creixement
demogràfic, la possibilitat que el total de la seva població hagués de

63. Tal com hem comentat en un punt anterior en parlar de les valls de la vila,
és probable que aquestes terres vora els murs de la vila ja comptessin amb l’aigua de
pluja acumulada a les valls o bé, en part, amb l’aigua de l’antic rec comtal del Puig
de la Muga; amb les noves conduccions comtals, però, s’augmentava notablement la provisió d’aigua i s’evitaven, de ben segur, els problemes ocasionats pels períodes de sequera.
64. El recorregut de les noves canalitzacions sembla que provocà l’acostament
de la zona hortícola als murs de la vila, i l’estancament demogràfic de la vila a l’època
moderna ha possibilitat la preservació d’aquests espais agrícoles.
65. Sembla que ja en època moderna aquesta darrera conducció (el Rec dels
Molins Drapers) passà a ser denominada rec de les Adoberies.
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recórrer, de manera més o menys directa, al servei de les instal·lacions
molineres comtals no era una qüestió, econòmicament parlant, menyspreable.66 La construcció dels nous casals de molins no fou l’única
de les grans obres dutes a terme per l’infant Pere. Sota el govern del
mateix comte es dugué a terme la reorganització de l’activitat salinera
de la vila i una de les majors modificacions urbanístiques de Castelló
al llarg de l’edat mitjana: l’enderrocament del vell castell comtal del
Puig Mercadal i la planificació del que seria un dels centres econòmics
i artesanals de la vila, al voltant del carrer de la Paireria Nova (actual
Mestre Blanch) i de la plaça del Blat (actual plaça Jaume I).
A banda de la casa comtal, que a causa del domini sobre una
part de l’aigua del comtat era qui podia endegar unes obres de tal
naturalesa, sembla que la construcció de les noves infraestructures
també interessà —aparentment— al govern municipal castelloní, llavors
òrgan de govern plenament consolidat i, juntament amb l’administració comtal, amb unes notables prerrogatives pel que fa al govern de
la vila. En aquest sentit, veiem com la universitat de Castelló aportà,
en concepte d’ajut o de subsidi (“in auxilium”), la quantitat de quinze
mil sous melgoresos per tal de dur a terme la construcció del Rec dels
Molins Bladers.67
Tot i que les circumstàncies que envoltaren la planificació i construcció d’aquestes séquies comtals —d’acord amb la documentació conservada— ens són en bona part desconegudes, a continuació descriurem
les seves funcions i recorreguts més probables.
El Rec dels Molins Bladers
La primera notícia que tenim d’aquest rec és de principis de l’any
1331 (14 de febrer), quan el comte Pere concedí un lloc o monar a
l’abat del monestir de Sant Pere de Rodes en el qual aquest darrer,
en nom del cenobi, hi pogués construir un molí.68 La concessió, en
franc alou, i que estipulava, a més, que la nova instal·lació havia de
66. Els molins podien constituir una gran font de beneficis. Tal com ens diu
Pere Ortí en el cas dels molins reials del rec Comtal de Barcelona, “es convertiren en
una de les rendes que individualment generava més ingressos al monarca no sols del
seu patrimoni a la ciutat de Barcelona sinó a tot Catalunya”: vegeu Pere Ortí: Renda i…
67. El 17 de juliol de 1332, Ponç Oliveres i Joan Quermançó reconeixien haver
cobrat del canvista Pere Gomir els dos-cents sous melgoresos que el comte els devia per
les feines d’estimació de les terres comprades per fer-hi passar el rec dels seus molins
de Castelló. Aquests diners foren pagats dels deu mil sous restants d’un total de quinze
mil sous melgoresos que la universitat de Castelló va concedir al comte (“in auxilium”)
per a les obres de l’esmentat rec: vegeu AHG, Ca 154, 13 de juliol de 1332.
68. ADM, Empúries 1999, 14 de febrer de 1331.
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situar-se “sota” el molí d’Albert de Trilla, conseller comtal, responia
al fet que la construcció del nou rec (Rec dels Molins Bladers) havia
provocat l’enderrocament de l’antic molí del monestir de Sant Pere a
Vilanova. Però en lloc de compensar al cenobi amb un cens anual,
com en el cas dels molins de Castelló, se li atorgà una concessió per
a reedificar-lo, ara sobre l’esmentada conducció. El document no ens
diu que la nova séquia comtal fos la que duia aigua als molins bladers
de Castelló, però per d’altres documents posteriors podem constatar
que tant el molí del monestir de Sant Pere com el dels Trilla estaven
instal·lats en aquesta canalització.69
A mitjan del mateix any, en les assignacions de censos sobre els
dos primers casals de molins bladers comtals, situats respectivament
al costat dels portals de la Gallarda i de Sant Francesc, s’hi anotà
que l’infant Pere, “per a la utilitat pública i dels súbdits, de la vila de
Castelló i del comtat, féu construir una nova séquia que, originada a
la Muga a la parròquia de Vilanova, duia aigua als casals de molins
de Castelló”. La captació del rec, com ja hem comentat en un punt
anterior, era al nord del nucli urbà de Vilanova de la Muga, prop dels
puigs Millot i Barutell.
El primer objectiu de la nova canalització era abastir els molins
dels Trilla i del monestir de Sant Pere de Rodes, situats al costat del
nucli de Vilanova de la Muga.70 Tot i que determinar-ne el traçat és
prou difícil, creiem possible que aquesta part del Rec dels Molins
Bladers que discorria per la parròquia de Vilanova es pogués correspondre, en part, amb un rec que apareix dibuixat en un mapa de
finals del segle xviii amb el nom de “Conducto antiguo de los molinos
de Castelló”, el qual, originat al nord de Vilanova de la Muga arribava
fins al pont de la Rajola.71 D’altra banda, el recorregut de la séquia
per la parròquia de Castelló, almenys des del pont de la Rajola fins
a l’indret on hi havia els casals de molins, és probable que no hagi
patit cap modificació important al llarg dels anys; l’orografia del terreny n’impossibilitaria, amb gairebé total seguretat, un traçat diferent.
D’aquesta manera, el Rec dels Molins Bladers s’originava —al
nostre entendre— al nord de Vilanova de la Muga, a occident del
Puig Millot; després de passar prop dels barris que rodejaven el nucli
69. Vegeu, per exemple, ADM, Empúries 2030, 20 de gener de 1346; ADM, Empúries 3337, 27 d’agost de 1563.
70. L’any 1368, en certificar-se l’escurament del rec entre el molí del Mig i el
destil·lador de n’Amalrich, es deia que el destil·lador era al costat del molí de Sant Pere
de Rodes, i aquest “iuxta locum de Villanova”: vegeu ADM, Empúries 7262, setembre
de 1368.
71. Pasqual Ribas: Atles..., pp. 70-71.
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emmurallat d’aquesta població, on abastia els molins dels Trilla i de
Sant Pere de Rodes, arribava tot passant per l’est de l’estany de Vilanova, al pont de la Rajola; des d’aquest punt es dirigia —com avui
ho fa el rec del Molí—, tot vorejant els vessants orientals dels Aspres
i dels puigs de la Milícia i Salner, fins als casals dels molins bladers
situats al costat dels murs de la vila de Castelló. Tot seguit, la séquia
abocava —segons les assignacions de censos sobre els molins de Dalt
i del Mig (1331)— altra vegada al riu;72 en canvi, segons les dues assignacions de censos de l’any 1336, i un cop construït el molí de Baix,
la canalització es dirigia “per regum, ad mare dicte ville Castilionis”.73
Probablement aquesta modificació es devia al manament que, segons
Bernat Josep Llobet, l’infant Pere féu el 1333 amb relació a “la sequia
de los molinos de Castellón, y que assí como entrava en el río Muga,
hiziesse que entrasse o esguazasse en el mar”.74
A la segona meitat del segle xiv (1377 i 1387), alguns documents
ens informen de l’escurament del rec entre el molí de Baix i la Rubina,
per la qual cosa podem confirmar que la séquia es dirigia cap al mar.75
Tanmateix, aquesta darrera part del rec, una vegada abastit el molí
de Baix, ens és altra vegada desconeguda. Un dels principals motius
és la modificació del traçat del riu Muga que, segons la historiografia
local, es dugué a terme pels volts de l’any 1600, quan es conduí l’aigua
cap a l’estany de Castelló. El nou traçat creuaria i, conseqüentment,
inutilitzaria una part del recorregut del Rec dels Molins Bladers, que
des d’aquell moment desembocaria al riu prop del lloc on avui en dia

72. ADM, Empúries 2001, 25 juny 1331: “[…] quandam cequiam sive regum construi fecisse, per quam seu quem recipitur et ducitur aqua de riaria seu flumine Sambuce
infra parrochiam Sancte Eulalie de Villanova ad villam predictam Castilionis, et deinde
subtus ipsam villam Castilionis reducitur ad alveum dicte riarie seu fluminis Sambuce”.
73. ADM, Empúries 9393 (fotograma 0378), 12 de setembre de 1336: “[…] quandam
cequiam siue regum per quam sive quem de riaria seu rivo Sambuce infra parrochiam
Sancte Eulalie de Villanova aqua recipitur, ducitur et dirivatur ad dictam villam nostram
Castilionis, et deinde subtus ipsam villam Castilionis ducitur per regum ad mare dicte
ville Castilionis”.
74. AMCE, Índex de regalies del comtat d’Empúries, “Regalía del dominio y
jurisdicción en los ríos, fuentes, estanques y demás aguas dulces del condado”.
75. ADM, Empúries 2265, 1 de maig de 1377: Guillem Giró, batlle dels molins
bladers, certificava el pagament efectuat pel gabellot de la sal de la seva part de l’escurament del rec dels esmentats molins, entre el molí de Baix i la Rubina, pel valor
total de 351 sous melgoresos. AHG, Ca 2163, 13 d’octubre de 1387: Andreu Llorenç,
guarda, i Arnau Costa i Francesc d’Ordis, moliners, certificaven les despeses efectuades
per Bartomeu Vinyals, batlle dels molins bladers, amb el pagament de la tercera part de
l’escurament del rec major entre el molí Nou o de Baix i el lloc anomenat la Rubina,
pel valor total de dos-cents quaranta-dos sous i sis diners melgoresos.
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desemboca a la Mugueta.76 No seria desgavellat pensar que, abans
d’aquesta modificació, el rec hagués seguit un traçat bastant rectilini
fins a la zona de les salines, semblant al que, per exemple, segueixen
avui dues de les vies per anar de Castelló a Roses. Com a prova d’això,
de fet, veiem com l’1 de maig de 1430, Miquel Guixar, administrador
del comtat d’Empúries, va establir al cortaler Miquel Sifreu una possessió d’unes trenta vessanes de terra al costat de les salines, anomenada
Vernar del Comte, que limitava al nord amb el camí d’anar a Roses (un
dels diversos que devia haver-hi) i al sud, tal com consta al document,
amb el “rec dels molins del comte”.77
D’altra banda, abans de les esmentades modificacions del curs de
la Muga en època moderna, el tram del Rec dels Molins Bladers més
proper al litoral s’integrava dins d’un complex grup de canalitzacions
situades entre el grau de l’estany, el mar i les salines. Precisament per
aquest motiu, l’escurament del darrer tram del rec, el que anava des
del molí de Baix fins al mar, era assumit a parts iguals pels batlles de
l’estany, dels molins bladers i de les salines.78 A finals de l’any 1361, per
exemple, Bartomeu Nadal i Joan Saurina certificaren l’escurament fet
per Bernat Salvador, batlle de l’estany, del rec que anava del darrer tram
del Rec dels Molins Bladers fins a l’estany (“regum qui incipit in fine
regui molendinorum bladeriorum dicti domini infantis, iuxta et proppe
licora maris, et discurrit ac dirivatur usque ad dictum stagnum”).79

76. Això encara no devia ser així l’any 1556, quan es pagaren les despeses de
la fabricació d’“una mota en lo vernar del salí, per gordar que l·aygue dell rech dels
molins no anàs al salí”: vegeu ADM, Empúries 10634.
77. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0612), 1 de maig de 1430.
78. En un arrendament de la pesquera de l’estany registrat l’11 d’abril de 1397
s’estipulà que els arrendataris pagarien, també, “la terça part en to çò que costarà de
scurar lo rech dels molins, dels framenors en tro a la mar, aytantes vegades com se
escurerà en lo temps de son arrendament”: vegeu ADM, Empúries 10465 (fotograma
0419), 11 d’abril de 1397. D’altra banda, els llibres notarials dels batlles de les salines i
dels molins bladers són també un bon exemple d’aquesta realitat.
79. AHG, Ca 233, 12 d’octubre de 1361. Encara en aquest mateix sentit, el 5
d’abril de 1358, Bartomeu i Mateu Albanyà, pare i fill, certificaven les despeses efectuades
per Bernat Salvador, batlle de l’estany de Castelló, en les obres de tancament del grau
situat entre l’estany, el mar i el rec dels molins de Castelló (“claudendo gradum qui est
inter mare et stagnum predictum et regum molendinorum dicti domini comitis in villa
Castilionis constructorum”): vegeu AHG, Ca 233, 5 d’abril de 1358. El 23 de setembre
de 1359 era Bartomeu Albanyà, mestre dels molins bladers, qui certificava les obres
efectuades pel mateix Bernat, en aquest cas fent o obrint el grau des del rec dels molins
fins a l’estany (“illo gradum que feri fecistis, pro utilitate dicti stagni, de bocha seu fine
regum dictorum molendinorum usque ad dictum stagnum”): vegeu AHG, Ca 233, 23
de setembre de 1359. A mitjan 1387 (3 de juny), Andreu Llorenç, guarda, i Francesc
d’Ordis, moliner, certificaven les despeses efectuades per Bartomeu Vinyals, batlle dels
molins bladers, en la tercera part de l’escurament del rec dels esmentats molins, entre
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El Rec dels Molins Bladers, doncs, s’integrava en una xarxa hídrica
que no tan sols responia a la necessitat de dirigir cap al mar l’aigua
d’aquesta séquia, sinó que també era necessària per al desenvolupament
de les activitats dutes a terme a l’Estany i a les salines. Així fou, entre
el 18 i el 22 de gener de l’any 1361, quan el mateix Bernat Salvador
va manar desviar l’aigua del rec dels molins cap a l’Estany i fer un
grau pel qual els peixos (del mar) poguessin entrar a la pròpia llacuna
(“averti aquam sequie molendinorum dicti domini inffantis ad stagnum,
ut per dictum stagnum dicta aqua discurrat ad mare, et faciat gradum
per quem piçes intrent ad stagnum predictum”).80 Tot i que, fins al
moment, no en tenim constància documental, aquesta xarxa també era
utilitzada, molt probablement, per al servei de les salines. La conducció
coneguda avui en dia amb el nom de rec dels Salins podria ser una
part del darrer tram medieval del Rec dels Molins Bladers.
El Rec dels Molins Drapers
Poc després d’enllestir-se el Rec dels Molins Bladers, es començaren a planificar les obres del que hauria de ser el Rec dels Molins
Drapers. El primer arrendament dels molins bladers de Dalt i del Mig
data de finals de l’any 1331, mentre que els primers documents que
ens informen de la construcció del molí draper i de la seva canalització són datats, tot just, uns mesos més tard, el 19 de novembre de
1332. Llavors, el canvista Pere Gomir, per ordre del dispenser comtal
Pere Terrer, es constituïa en deutor dels set mil tres-cents dotze sous
melgoresos que Nicolau Tintorer havia cedit en crèdit a la Cort comtal,
l’anterior mes de maig, per a les obres del casal i del rec dels molins
drapers que el comte Pere construïa a Castelló.81 Poc després, el 20 de
maig de l’any següent, Joan Quermançó reconeixia haver cobrat del
el molí de Baix i el mar, i trencant una mota que es dirigia a l’estany (“frangere motam
que tendit in stagno dicti domini comitis”): vegeu AHG, Ca 2163, 3 de junt de 1387.
80. AHG, Ca 233, 26 de gener de 1361. Aquesta seria una mesura que respondria, probablement, a la intenció de fer pujar els peixos fins a l’estany, per procedir,
amb posterioritat, a tancar les comportes de la llacuna. Encara en aquest mateix sentit,
veiem com, l’1 de maig de 1359, Mateu Albanyà, fuster, reconeixia haver cobrat de Bernat Salvador, batlle de l’estany, trenta sous i quatre diners melgoresos, per fer les portes
per tancar el pont de l’estany (“januas et galibs pro claudendo pontem stagni”): vegeu
AHG, Ca 233, 1 de maig de 1359. El 24 d’octubre de l’any següent era el fuster Bernat
Roca qui reconeixia haver cobrat del mateix Salvador algunes fustes utilitzades per les
“cadiretes” de les boques de l’esmentat pont (“cadiretes in gulis sive bochis pontis stagni
Castilionis, in quibus ponuistis et expendistis inter postes, barres, [clavelles], et folia
aveti, et jornalia mea”): vegeu AHG, Ca 233, 24 d’octubre de 1360.
81. AHG, Ca 154, 19 de novembre de 1332: “[…] mutum ad opus operas casalis
et regui molendinorum draperiorum que incipit facere in villa Castilionis”.
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mateix Terrer els cent sous melgoresos amb els quals havia pagat els
“decem magistris molendinorum” que visitaren les mateixes obres per
tal d’aconsellar-ne la millora.82 El molí i, per tant, la séquia ja devien
ser plenament operatius abans de mitjan 1335, quan els seus arrendataris contractaren els serveis de Bonanat Roig per vigilar l’alçada de
les “cadiretes” de la plaça de Vilanova, les quals controlaven el pas de
l’aigua que arribava a aquesta instal·lació.83
Com hem dit anteriorment en parlar de la captació d’aigua, si
bé podria ser que en uns primers anys la séquia fos una derivació del
Rec dels Molins Bladers, sembla que des de ben aviat es realitzaren
modificacions per tal de derivar-hi l’aigua directament des de la Muga;
fet que podria relacionar-se parcialment amb la construcció de dues
noves instal·lacions: els molins comtals de Vilanova i d’en Jutge.84 En
primer lloc, el molí de Vilanova sembla que fou construït el 1346. El
mes de setembre d’aquest any, el batlle dels molins bladers certificava
les despeses dutes a terme per l’administrador comtal Joan Quermançó
per la compra de rajols, calç, sorra, moles, rodes i rodants que s’hi
destinaren.85 Uns anys més tard es dugué a terme la construcció del
molí comtal d’en Jutge, probablement una reconstrucció del molí
desmantellat l’any 1331. En aquest cas, les obres sembla que començaren pels volts de 1355. El 24 de febrer, Bernat Illa, de l’Armentera,
atorgava àpoca a Bernat de Mallorques, administrador del comtat, per
dues rodes i dos rodants que hi va construir;86 cinc anys més tard, el
26 de febrer de 1361, l’arrendatari del molí draper el 1355, Guillem
Giró, reconeixia que havia rebut del mateix Mallorques els diners que
li havien estat atorgats en compensació dels setze dies que el molí no
havia pogut treballar l’any 1355 per falta d’aigua, a causa precisament
de les obres del molí d’en Jutge.87 Una vegada abastit aquest darrer
82. AHG, Ca 373, 20 de maig de 1333.
83. AHG, Ca 136, 23 de juny de 1335.
84. L’11 d’agost de 1361, per exemple, veiem com Bartomeu Albanyà certificava
la reparació de la resclosa situada “supra locum de Villanova, per quam aqua discurrit
ad molendinum de Villanova et ad molendina draperia ville Castilionis”: vegeu ADM,
Empúries 7097, 11 d’agost de 1361. El 6 de juny de 1359, Pere Coranta i Guillem Giró
certificaven l’escurament del Rec dels Molins Drapers el dia de Sant Bartomeu de l’any
1357, entre el molí comtal de Vilanova i el molí d’en Jutge: vegeu AHG, Ca 233, 6 de
juny de 1359.
85. ADM, Empúries 7206, 30 de setembre de 1346.
86. ADM, Empúries 7265, 24 de febrer de 1355.
87. AHG, Ca 233, 26 de febrer de 1361. El 13 de juliol del mateix any (1361)
documentem una carta enviada des de Monells pel comte Ramon Berenguer al seu
administrador, Berenguer de Sarrià, en la qual li manava procedir a l’estimació i reconstrucció del molí d’en Jutge i del seu rec amb els diners de la Cort comtal: ADM,
Empúries 10450 (fotograma 0526), 13 de juliol de 1361: “Infans et cetera, dilecto nos-
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molí, el rec continuava cap a Castelló, on l’aigua s’aprofitava al molí
draper a les diferents adoberies, blanqueries i tintoreries i, també,
al molí de Baix, ja que la séquia desembocava al Rec dels Molins
Bladers prop dels framenors.88
Pel que fa al recorregut de la canalització, sabem amb certesa que
passava molt a prop dels murs de la força de Vilanova, al costat dels
quals hi havia el molí comtal. Fins i tot podria ser que, de la mateixa
manera que el Rec dels Molins Bladers a Castelló, el seu traçat coincidís, almenys en part, amb el fossar de les muralles; posteriorment
es dirigia cap a la vila comtal. Al nostre entendre, no seria desgavellat
pensar que el rec llavors adoptés un traçat similar a l’actual rec del
Molí, si bé, a l’alçada del Puig Ricard, on l’actual canalització va cap
a l’est per arribar al pont de la Rajola, el Rec dels Molins Drapers es
desviava en sentit invers, és a dir en direcció sud-oest.89
Una vegada dins de la parròquia de Castelló, on la canalització
abastia en primer lloc el molí d’en Jutge, és probable que el seu traçat
aprofités parcialment el recorregut de l’antic rec del molí del Comte.
De fet, l’antic molí d’en Jutge (desmantellat l’any 1331) sembla que
estava instal·lat en una derivació d’aquesta darrera conducció comtal.
D’aquesta manera, al Puig de la Muga, la séquia probablement coincidia, en part, amb l’actual traçat del rec Maldiner, tot i que en lloc

tro Berengario de Sarriano, administratori et cetera, [salute] et [dileccione], cum nos
[velimus] quod molendinum vocatum d·en Jutge, quod est inffra parrochia ville nostre
Castilionis, et regum per quem iter aqua ad dictum molendinum, que discurrit ad molendina nostra draperia ville predicte, [aptentur] taliter quod possit molere, id circio, vobis
dicimus et mandamus [que] […] ad dictum molendinum [vidantur] opus neccessarium
et […] fiendum in dicto molendino et rego, et viso opere predicte in continenti faciatis
dictum molendinum et regum aptari pro ut vobis videbitur faciendum utilitate nostre
curie inspecta et de [peccunia] dicte administracionis faciatis omnes expensas que ad
opus prefatum fuerint neccessarias ac etiam oportunas”. Si la data és correcta (1361),
podria ser una nova reconstrucció.
88. L’any 1357, per exemple, Ramon Corbera establia en emfiteusi als tintorers
Pere Amorós i Pere Olmeda la possibilitat de disposar d’aigua del Rec dels Molins Drapers
per al tint que tenien al carrer de Sant Marc, la qual podien agafar amb una sínia o un
altre aparell (“cum cenia vel alio artificio”), pel cens de [20] sous melgoresos anuals: vegeu
AHG, Ca 233, 31 de gener de 1357 (“de hoc solo”, després del 31 de gener de 1358).
89. El 21 de març de 1337, els germans Castelló i Nicolau Tolosà venien a
l’infant Pere una part d’una feixa que tenien a l’“Staiyn de Ricart”, a la parròquia de
Sant Joan (dels Erms), per la qual transitava aquesta conducció: vegeu ADM, Empúries
9363 (fotograma 0412), 21 de març de 1337. Tot i que la compra de la terra es realitzà
quan el molí draper i el rec ja estaven en funcionament (recordem l’arrendament de
mitjan 1335), no creiem que aquesta compra servís per modificar el traçat de la canalització, sinó que, simplement, el pagament i, fins i tot, la compra de la porció de terra
per la qual passava la canalització es podia efectuar amb posterioritat a les obres de
construcció del rec.
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de desembocar al riu continuava cap a la vila, tot coincidint també
amb el rec que a mitjan segle passat era conegut amb el nom de rec
de Santa Clara.90 Finalment, la canalització abocava l’aigua al Rec dels
Molins Bladers prop del convent de Sant Francesc.
Abans d’acabar aquest apartat, encara volem indagar la possibilitat que ambdós recs (el Rec dels Molins Drapers i el Rec dels Molins
Bladers) s’haguessin arribat a comunicar d’una manera o una altra.
Aquest fet possibilitaria, per exemple, que en cas de trencament d’alguna de les dues rescloses es poguessin dur a terme transvasaments
per garantir un funcionament mínim de tots els casals. Un lloc propici
seria, sens dubte, al nord de la població de Vilanova, on les característiques del terreny obligaven a fer passar els dos recs per un espai
bastant reduït. Podria ser aquest l’indret on l’any 1387 el batlle dels
molins bladers finançà la reparació d’una mota que separava ambdues
canalitzacions, malmesa pels aigüats i els caus de les rates i dels conills
que hi habitaven (“motam que est inter ambos regos, videlicet inter regum molendinorum draperiorum et regum molendinorum bladeriorum,
quam erat constiptam propter inundaciones aquarum et propter etiam
cavos cirogillorum et ratarum que consumpserant dictam motam”).91

90. El 22 de març de l’any 1337, Pere Barrera venia al comte d’Empúries una
part d’una terra al Puig de la Muga per la qual passava el Rec dels Molins Drapers.
A occident limitava amb les valls de la vila que la canalització travessava (“in vallibus
ville per quos dictus regus transit”): vegeu ADM, Empúries 9363 (fotograma 0418).
Més tard es duia a terme el pagament de la mateixa terra: vegeu ADM, Empúries 9363
(fotograma 0423).
91. AHG, Ca 2163, 13 d’octubre de 1387.

les característiques dels molins:
les cases i els seus aparells

Els molins foren, sens dubte, un dels equipaments més importants
de l’Occident mediterrani durant l’edat mitjana. La mòlta de cereals
per a la fabricació de farina era indispensable per a una societat que
tenia el pa com a principal aliment. Des de les petites instal·lacions situades en les zones menys habitades, fins als grans casals propers als
nuclis de poblament i a les ciutats més importants, els molins s’estenien en gran nombre arreu del territori, essent, de manera més o
menys directa, un lloc de pas obligat per al conjunt de la població.
Prop dels centres especialitzats en la fabricació de draps, a més, els
molins drapers eren utilitzats per al batanat de panys; en alguns indrets, encara, s’hi realitzaven d’altres operacions, com per exemple
la fabricació de paper.
Castelló d’Empúries comptà al llarg de l’època medieval amb un
gran nombre de molins. Aquestes instal·lacions, les quals, de resultes
de la comentada reestructuració duta a terme entre els anys 1331 i
1336, hem agrupat en aquest estudi en dos grups (els molins de la
Muga, d’una banda, i els casals de molins comtals, de l’altra), havien
de proporcionar dos serveis bàsics als habitants de la vila: la mòlta de
cereals i el batanat de draps. Tot i que avui en dia, a causa del pas
dels segles i, en certa mesura, de les característiques físiques de la
zona, no tenim gairebé cap resta d’aquestes antigues instal·lacions (una
d’elles, tot i que amb grans modificacions, ha perviscut al llarg dels
anys: l’avui Ecomuseu-Farinera), intentarem desvetllar algunes de les
seves principals singularitats.
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Un molí, diversos ginys
Els molins de la Muga
Tal com hem avançat en un capítol anterior, cadascun dels molins castellonins de la Muga era citat habitualment en plural en la
documentació medieval. Tanmateix, això no significaria l’existència de
diferents edificis en cadascuna de les instal·lacions —si més no, en la
majoria dels casos—, sinó que evidenciaria el fet que els molins estaven
equipats amb diversos ginys o aparells. Si bé no reprendrem totalment
aquesta qüestió, tot seguit exposarem diversos exemples que, a banda
d’evidenciar aquesta realitat, ens ajudaran a desvetllar algunes de les
característiques dels vells molins situats a les ribes de la Muga.
En primer lloc, a partir dels registres dels arrendaments del molins (contractes en els quals aquestes instal·lacions eren anomenades
en plural), veiem com, de vegades, s’introduïen certes clàusules que
es referien al manteniment de cadascuna de les seves cases: “domum
dictorum molendinorum”, en els diversos arrendaments del molí d’en
Llobet (1318-1324);1 “domum integriter dictorum molendinorum”, en el
cas del molí de la Coromina (1305 i 1309),2 o “domus dictorum meorum
molendinorum”, en un dels arrendaments del molí d’en Jutge (1323).3
Semblantment, en l’arrendament del molí de l’Hospital de l’any 1327,
si bé no es feia referència explícita a la seva casa com en els exemples
anteriors, s’estipulà que l’arrendatari s’hauria de fer càrrec del bon
estat de l’“intratam molendini”.4 Així doncs, els “molendina” registrats
pels notaris en els citats arrendaments i, de manera general, les nombroses denominacions en plural que trobem en els diferents tipus de
contractes relacionats amb els mateixos molins, farien referència als
diferents ginys amb què estarien equipats, i no al que entenem generalment amb el nom de molí: l’edifici en el qual s’encabeixen aquests
aparells per moldre gra.
Tot i això, no podem descartar que alguna de les instal·lacions,
malgrat que s’encabia en un mateix recinte, comptés amb diversos
edificis. Estem pensant, especialment, en el molí del Comte, l’únic molí
que conservà la denominació en plural en els convenis signats arran

1. AHG, Ca 88, 8 de febrer de 1318; AHG, Ca 96, 21 de febrer de 1319; AHG,
Ca 96, 23 de febrer de 1319; AHG, Ca 96, 27 de març de 1319; AHG, Ca 38, 1 d’abril
de 1321; AHG, Ca 110, 6 de juny de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324.
2. AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305; AHG, Ca 1501, 27 de gener de 1309.
3. AHG, Ca 110, 10 de juny de 1323.
4. AHG, Ca 46, 28 de juliol de 1327.
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del desmantellament dels molins de la Muga (1331). En els contractes dels arrendaments, a més, s’hi estipulava el manteniment de les
“domos” (“domos ipsorum molendinorum”).5 Tanmateix, el significat
de “domos” no ha de comportar necessàriament l’existència de diferents
edificis; tal com ens diu Guilleré quan parla de la terminologia llatina
—usada pels notaris— de la casa gironina baixmedieval, sembla que
les “domos”, en contraposició a l’“hospicium”, serien els habitatges més
senzills i allunyats del centre de la ciutat, la unió d’uns quants podia
representar, de vegades, una unitat més gran. En alguns casos, fins i
tot, les “domos” podien fer referència a les diverses habitacions d’una
mateixa casa.6 Fet aquest aclariment, creiem probable que també el molí
comtal del Puig de la Muga conformava una única unitat estructural,
si bé més complexa i, com veurem més endavant, amb més ginys que
la resta de molins.
Les referències al nombre d’aparells que encabia cadascun dels
molins són pràcticament inexistents. Tan sols en ocasions molt particulars els documents ens aporten algunes dades. Així és, afortunadament,
en el cas del molí d’en Llobet. Primerament, i gràcies a l’arrendament
d’una de les seves dues meitats, en aquest cas, de la meitat propietat
d’Ermessenda de Rabós, el 1324, sabem que el molí integrava llavors
“duarum rotarum molandinorum”, o sigui, dues rodes de molí.7 En
segon lloc, sabem que, l’any 1317, els propietaris del molí havien
convingut la conversió d’una de les seves “rotas”, amb la qual fins
llavors es molien cereals, per batanar-hi draps; conversió que es mantindria sempre que la nova roda drapera produís en un any almenys
els mateixos beneficis que la roda farinera.8 Així doncs, resulta prou
evident que el molí d’en Llobet tenia, almenys a principis del segle xiv,
dues rodes. És a dir, el molí comptava amb dues rodes que eren els
elements més importants d’uns aparells que incorporaven, en el cas
dels fariners, probablement un sol conjunt de moles (la inferior i la
superior). Com a prova d’això, de fet, veiem que l’any 1318, en arrendar-se’n l’explotació, va excloure’s de l’operació la besolfa del molí
blader (“molendini bladerii”) o, el que sens dubte seria el mateix, la
5. En un document de finals de l’any 1322, la comtessa Marquesa reconeixia
haver rebut de Mateu Goba el còmput dels beneficis i de les despeses del molí, en part
les dutes a terme “in domo et apparamentis dictorum molendinorum”: vegeu AHG, Ca
108, 18 de desembre de 1322. Pel que fa als arrendaments: vegeu p. 178.
6. Christian Guilleré: Girona..., p. 466.
7. AHG, Pe 1041, 7 d’abril de 1324. El llibre estava reservat als documents de
Perpinyà de Puig, draper de Peralada casat amb Ermessenda de Rabós.
8. AHG, Ca 88, 16 de novembre de 1317: “[…] unam rotam molendini comunis
nostri et tui, cum qua et eius molis granum molitur, possimus reducere et mutare ad
aptandum pannos”.
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besolfa de la roda o aparell que, com hem dit, no s’havia reconvertit
per al batanat de teixits l’any anterior (1317).9
D’altra banda, un document originat com a conseqüència de la
contractació d’un treballador per al molí d’en Mercadal ens aporta unes
dades semblants (1308). Tot i que en aquesta ocasió les referències als
aparells foren molt més indirectes, es plantejà la possibilitat que el
molí no pogués moldre amb cap d’“ambabus rotis”.10
Finalment, el darrer document que ens pot aportar alguna dada
amb relació al nombre de rodes o aparells que incorporaven cadascun
dels molins de la Muga és un dels últims arrendaments del mateix molí
d’en Mercadal (1332). En aquells moments, quan ja s’havien construït
els dos primers casals de molins bladers comtals, el propietari del molí,
Pere Llosa, es va comprometre a recompensar l’arrendatari en cas que
el comte fes construir dins del termini de l’arrendament, i a Castelló,
molins roders de més de dues rodes (“molendina roderia ultra duas
rotas”) o bé d’un altre tipus que valguessin més que les dues rodes
roderes (“rotas roderias”).11 El document en si no ens aporta cap dada
rellevant, però, d’acord amb el que acabem de dir en els paràgrafs
anteriors, ens fa pensar que les dues rodes roderes eren els elements
més destacats dels aparells que tenien la major part dels molins castellonins de la Muga.
Tot i això, també creiem probable que la instal·lació comtal del
Puig de la Muga, l’anomenat molí del Comte, comptés amb el doble
d’aparells que la resta de molins. Un dels motius que ens fan creure
això és l’existència, almenys el 1331, de dues molineries en aquesta
instal·lació, mentre que a la resta de molins tan sols en documentem una. Tal com veurem en un proper capítol, una molineria era el
conjunt de drets i deures propis d’un moliner; per la qual cosa, si les
instal·lacions del molí comtal havien de requerir d’un major nombre de
moliners era, sens dubte, com a conseqüència que aquest incorporava
també més molins o aparells que la resta d’edificis. D’altra banda, un
document originat com a conseqüència de la besolfa d’aquest mateix
molí ens aporta, encara, unes dades més rellevants.12 Més concretament,
el document es deu al cobrament d’un cens que havia estat creat el
1331 per compensar els propietaris de la besolfa del desmantellat molí

9. AHG, Ca 88, 8 de febrer de 1318.
10. AHG, Ca 83, 5 de setembre de 1308.
11. AHG, Ca 2217, 8 de maig de 1332.
12. La besolfa, d’una manera semblant a la molineria, equivalia als drets i deures propis d’un besolfer, un dels treballadors dels molins. En parlarem extensament en
un altre capítol.
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del Comte. Llavors (1331), s’assignà una renda de 168 sous melgoresos
anuals a cadascun dels propietaris de les dues meitats de l’esmentada
besolfa: Berenguer Bardoner i Pere Torroella.13 Berenguer n’era propietari per herència familiar i Pere Torroella en tant que clergue obtentor del benefici creat l’any 1326 pels marmessors de Pere Bardoner,
germà de l’esmentat Berenguer.14 El document en qüestió responia a la
reclamació de Pere Joan Rigau, un dels clergues que ocupà el benefici,
del cobrament de l’esmentat cens, el qual, per motius que desconeixem, havia deixat de rebre.15 El text presenta algunes incorreccions i
el seu estat de conservació n’impedeix distingir, entre d’altres aspectes,
la cronologia, però ens aporta, això sí, unes dades molt rellevants: en
primer lloc, se’ns diu que el comte Ponç Hug III féu donació “de tota
la moltura de tots los quatra molins fariners que tenia dit excelentíssim
compte en la present vila de Castelló a Berenguera” (13 de febrer de
1350); els successors de Berenguera foren Pere i Berenguer Bardoner,
els quals concordaren amb l’infant Pere el cobrament de 168 sous
anuals per la moltura (25 de juny de 1331); diners que foren destinats
al benefici ocupat primerament per Pere Torroella i que llavors posseïa
Rigau. Deixant de banda una de les incorreccions (a mitjan 1331 Pere
Bardoner ja no era viu i, per tant, qui signà el conveni foren els seus
marmessors o successors), resulta prou evident que la moltura a què
fa referència el text és la besolfa del molí del Comte que posseïen els
germans Bardoner. Què serien, doncs, “los quatra molins fariners”?
La resposta més lògica seria: els quatre aparells o, en tot cas, quatre
conjunts de moles farineres amb què estava equipat el molí del Comte,
ja que, si bé hem plantejat certs dubtes amb motiu de les característiques estructurals d’aquesta instal·lació, veiem la xifra de quatre molins
(edifici) bastant exagerada.
Si bé les dades de què disposem no ens permeten afirmar amb
seguretat certes qüestions, creiem que bona part dels molins de la Muga
estaven equipats a principis del segle xiv amb dues rodes, que eren els
elements més destacats d’uns ginys que incorporaven, en el cas dels
molins fariners, un joc de dues moles (inferior i superior) cadascun.
El molí del Comte, en canvi, bé perquè disposava del doble de ginys
que la resta de molins, bé perquè incorporava cadascun d’aquests un
doble conjunt de dues moles, sembla que comptava amb unes instal·
lacions més grans que la resta d’edificis.
13. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; AHG, Ca 154, 21 de novembre
de 1331 i 31 de desembre de 1332.
14. En parlarem detingudament en un altre capítol.
15. ADM, Empúries 8488.
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Els nous casals de molins comtals
Pel que fa als nous casals de molins comtals que es construïren
entre els anys 1331 i 1336, la terminologia utilitzada a l’època és molt
més clara; ja des del primer moment es féu referència als casals o cases
dels molins: “duo casalia molendinorum”, en l’assignació de censos als
propietaris del desmantellat molí d’en Llobet (1331); “prime et secunde
domus molendinorum”, en el conveni entre l’infant Pere i els parcers
dels dos primers casals (1331), o bé “molendinorum […] in duabus
domibus”, en el primer dels arrendaments realitzats (1331).16 Fins i
tot en el cas del molí draper les referències foren també les mateixes:
el mes de maig de 1332, per exemple, es registrava un préstec per
realitzar les obres d’aquest nou “casalis”.17
Tanmateix, les referències dels ginys que encabia cadascun dels
casals són gairebé inexistents. Si bé trobem registrades les compres
d’alguns dels elements que formaven part dels seus aparells, no comptem
amb cap mena d’inventari que ens informi del nombre que n’incorporava cada casa. Tan sols documentem el fet que a mitjan segle xiv
el molí de Baix integrava —aparentment— almenys tres conjunts de
moles: l’any 1362, Bartomeu Albanyà, mestre dels molins bladers, reconeixia haver rebut de Guillem Grau, batlle dels esmentats molins,
els setanta sous melgoresos que valia una roda que féu per al molí de
Baix, per al molí del mig de l’esmentada casa.18
Probablement els nous casals bladers comptaven, de manera individual, amb un nombre d’aparells o conjunts de moles superior al que
incorporaven cadascun dels anteriors molins de la Muga. Tanmateix,
també hem de tenir en compte que un mateix conjunt de moles podia
produir uns resultats ben diferents segons la tecnologia de l’aparell a
què s’integrava i l’aprofitament de l’aigua; per la qual cosa, tot i que
els nous casals comtals no tenien, en conjunt, tots els aparells o bé
les moles dels vells molins de la Muga, la seva capacitat de producció
podia ser la mateixa o, fins i tot, superior.

16. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; ADM, Empúries 2002, 25 de juny
de 1331; AHG, Ca 154, 21 de novembre de 1331.
17. AHG, Ca 154, 19 de novembre de 1332: “[…] mutum ad opus operas casalis
et regui molendinorum draperiorum.”
18. ADM, Empúries 6553, 5 de juliol de 1362: “[…] intus domos molendinorum
inferiorum dicte ville, iuxta domos fratrum minorum, in molendino videlicet mediano
ipsius domus molendinorum predictorum.”
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Els emplaçaments dels molins
Aparentment, els casals de molins comtals construïts a finals del
primer terç del segle xiv comptaven amb un emplaçament millor que
les antigues instal·lacions de les ribes de la Muga. En primer lloc, els
casals estaven situats en indrets on eren menys vulnerables als efectes
causats per les periòdiques crescudes del riu. D’altra banda, la seva
localització en aquestes zones de la vila, no gaire altes, però sí amb un
cert desnivell respecte dels punts més baixos de la plana immediata, els
possibilitava, sens dubte, un major aprofitament dels recursos hídrics.
Els molins de la Muga, en canvi, alguns situats en indrets avui en dia
inimaginables, estaven inevitablement més exposats a les inclemències
de la Muga. Tot i això, els seus propietaris no es resignaren a aquesta
sort i, en la major mesura possible, intentaren minimitzar-ne els efectes tot procurant aprofitar al màxim els recursos de què disposaven.
Els molins de la Muga: uns molins “enmig” de l’aigua
La principal singularitat dels molins localitzats a Castelló fins a
finals del primer terç del segle xiv fou, sens dubte, el fet de situar-se
a les ribes de la Muga. A banda dels molins del Comte i d’en Jutge,
instal·lats a la canalització comtal del Puig de la Muga i a priori més
arrecerats, la resta d’instal·lacions se situaven ben a prop del curs del
riu; els molins de la zona del Llonguell o Rubiola, a més, ho feien en
una zona de terres baixes enmig de la qual l’aigua de la Muga passava
per diferents traçats abans de desembocar al mar. Fins a quin punt, però,
l’emplaçament dels molins podia condicionar-ne les característiques?
És a dir, de quin tipus de construccions o edificis estaríem parlant?
En primer lloc, veiem com en els contractes d’arrendament d’alguns
dels molins s’hi integraven clàusules en què es preveia una possible destrucció dels edificis a conseqüència de la força de l’aigua (de la Muga).
Als molins d’en Llobet i de la Coromina, per exemple, es compensaria els
arrendataris en cas que els molins deixessin de moldre pel trencament
de l’edifici a causa de la “corruerem vel impetum aquarum” o també
d’“inundacionem vel etiam vi[olentiam] aquarum”.19 Tanmateix, si bé
aquests fets podien arribar a ser reals, en els contractes eren tractats

19. Molí d’en Llobet: AHG, Ca 103, 18 d’abril de 1231; AHG, Ca 110, 6 de juny
de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324. En els arrendaments anteriors tan sols es
contemplava aquesta possibilitat (compensació als arrendataris) en cas del trencament
de la resclosa. Molí de la Coromina: AHG, Ca 24, 28 de maig de 1305; AHG, Ca 1501,
27 de gener de 1309.
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tan sols com a situacions hipotètiques.20 Més significatius són els punts
en els quals s’estipulava el manteniment de l’entrada d’alguns molins:
“intratam et passum”, al molí de la Coromina (1305);21 “intratam”, al
molí de l’Hospital (1327),22 i “intratam sive viam” segons els darrers
arrendaments del molí d’en Llobet.23 Al molí d’en Mercadal, el propietari garantiria tota la fusta per tal que l’arrendatari es fes càrrec del
manteniment de les rescloses i de l’entrada del molí (1332).24 A què
responia aquesta voluntat de registrar explícitament la necessitat de
mantenir en bon estat l’entrada dels molins? En el cas del molí d’en
Llobet els contractes registraven, fins i tot, el fet de preservar l’entrada “taliter quod cum animalibus possitis intrare ad domum dictorum
molendinorum per ipsam viam et inde exire vos et alie persone ad
ipsa molendina venientes cum grano”. La resposta cal cercar-la, sens
dubte, en l’emplaçament dels molins. Molt a prop del llit del riu, en
zones fàcilment inundables i exposades a les devastacions provocades
per les crescudes de la Muga, l’entrada dels molins havia de ser reparada recurrentment. Tal com es pot interpretar amb l’exemple del molí
d’en Mercadal, fins i tot podria ser que aquests passos s’haguessin fet
en part amb fusta, a manera de passeres. al molí de la Coromina, a
més, el fet de distingir-s’hi —com hem dit en un punt anterior— una
resclosa “major” i una altra “sobre l’entrada i el pas del molí”, ens fa
pensar que a l’entrada hi havia un petit pont-resclosa per accedir a
l’interior de la instal·lació.25
Si el que acabem de dir fos cert, les cases dels molins haurien
de ser edificis prou resistents per fer front a les envestides de l’aigua
del riu. Si bé podem suposar que a l’edat mitjana, com que no existien
les grans motes que avui en dia canalitzen el darrer tram del riu, la
Muga no arribaria a Castelló amb la “força” amb què ho fa actualment
en moments de grans precipitacions, també hem de tenir en compte
que els ponts que conduïen a la vila, sens dubte preparats per resistir
els aigüats, van patir destrosses diverses vegades al llarg de l’època

20. Pel que fa als molins del Comte i d’en Jutge, es plantejava la possibilitat que
la força de l’aigua destruís una part de les instal·lacions, però tan sols es feia referència
a les infraestructures: resclosa i caps de rec. Molí del Comte: AHG, Ca 89, 24 de maig
de 1316; AHG, Ca 108, 3 de gener de 1323; AHG, Ca 125, 25 de gener de 1329. Molí
d’en Jutge: AHG, Ca 110, 10 de juny de 1323.
21. AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305.
22. AHG, Ca 46, 28 de juliol de 1327.
23. AHG, Ca 96, 27 de març de 1319; AHG, Ca 38, 1 d’abril de 1321; AHG, Ca
103, 18 d’abril de 1321; AHG, Ca 110, 6 de juny de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324.
24. AHG, Ca 2217, 8 de maig de 1332.
25. AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305.
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medieval.26 Per tant, devien instal·lar els molins en els indrets del riu
on l’aigua impactava amb menys violència. També comptaven, però,
amb algunes motes de terra i amb els boscos de les ribes de la Muga.
Pel que fa als boscos, sembla que fou un fet prou habitual que
els propietaris dels molins castellonins tinguessin terres boscoses dins
de la mateixa parròquia de Castelló. A banda de proporcionar la fusta
necessària per a les reparacions dels molins, aquests boscos complien
amb una altra funció no menys important: evitar l’erosió de les terres més properes al riu i, de ben segur, possibilitar alhora una major
protecció dels molins. De fet, solia ser prop d’aquests boscos on hi
havia localitzades les diferents instal·lacions. En el cas del molí d’en
Mercadal, per citar tan sols un exemple, Bernat Llosa, el seu propietari,
reconeixia el 1301 que tenia sota domini directe del priorat de Sant
Tomàs de Fluvià el molí que fou de Bernat de Mercadal, amb el bosc,
la trilla i les hortes adjacents; tres anys més tard, en un capbreu de
les propietats de la seu de Girona a Castelló (1304), reconeixia també
que posseïa un bosc i una riba al pla del Llonguell, situats tot just al
sud de la Muga i a l’est de la resclosa del molí.27
D’altra banda, ja en època medieval, la Muga comptava al seu
pas per Castelló d’Empúries amb unes motes que en flanquejaven el
traçat i que si bé no es podrien comparar amb les actuals, ocupaven
bona part de les ribes del riu, especialment a les zones on aquest
acostumava a causar més destrosses o on hi havia instal·lacions que
perillaven amb els aigüats. Com a prova d’això, hem documentat que,
l’any 1346, un bosc que havia estat anomenat antigament del Comte
contenia “motas que sunt et necessario esse habent pro tuitione, deffensione et salvamento nemoris supradicti contra impetum aque rivi,
presertim tempore inundacionem aquarum”.28 Instal·lades molt probablement als Colangres i als vessants occidentals del Puig de la Muga,
aquestes motes serien el primer tram d’un llarg terraplè que s’estenia
fins a la platja dels Graells, flanquejant així la riba oriental de la Muga.
De fet, tan sols deu anys abans, el 23 de febrer de 1336, els cònsols
de la vila es disposaven a refer les motes situades entre el Pont Nou
(actual Pont Vell) i el lloc dels Graells (“omnes barrarie et mote que
sunt de ponte novo iuxta flumen Sambuce usque ad locum vocatum
Grasselos”), per evitar així els danys causats per la Muga a la casa

26. Salvador Famoso: El Pont Vell de Castelló d’Empúries. Una memòria arquitectònica, constructiva i històrica del passat, Ajuntament de Castelló d’Empúries, 2008.
27. ADM, Empúries 6036, 19 de desembre de 1301; ACG, Capbreu de la Pabordia
de Castelló, 7 de març de 1304.
28. ADM, Empúries 2180, 30 de maig de 1346.
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dels framenors, al rec i al molí comtal (molí de Baix) situats al costat
d’aquest convent i, en general, a totes les hortes, terres i edificacions
més properes al riu.29
Si bé la vila se situava al marge oriental del riu, l’altra riba de
la Muga comptava també amb diverses motes. En aquesta riba (a occident del riu), a banda dels molins instal·lats a la zona del Llonguell,
s’hi localitzaven un bon nombre de parcel·les d’horta i potser també el
molí d’en Llobet. Precisament, al lloc on hi havia aquest darrer, l’indret
conegut com la llauna i el bosc d’en Llobet, hi trobem documentada
una mota també a finals de 1346.30
Els nous casals de molins comtals
Un dels principals avantatges amb què comptaven els nous casals
de molins comtals era la seva localització. Especialment en el cas dels
molins de Dalt i del Mig, el seu emplaçament prop dels murs de la
vila, tot just al costat dels portals “d·en Gayllart” i de Sant Francesc,
els garantia una total protecció de les periòdiques crescudes del riu.31
Tal com hem vist fa un moment, l’altre casal de molins fariners, el molí
de Baix, sembla que no quedava tan protegit de l’aigua com els dos
anteriors, però creiem que els perjudicis que li podia causar la Muga
serien a conseqüència de la inundació dels indrets més immediats, mai
per un impacte torrencial de l’aigua.
Atesa l’evolució de la zona de la vila on hi havia molins, els que
sabem on estaven establerts són: en primer lloc, el molí de Dalt, tal
com consta als documents que hi fan referència, estava situat al costat
de la torre coneguda actualment amb el nom de portal de la Gallarda.
En aquest mateix indret, la paret del rec del Molí, avui en dia, és un
important mur que, probablement, formava part de les seves instal·
lacions. Pel que fa al molí del Mig, era al costat del portal de Sant
Francesc, això fa que l’haguem de situar al mateix punt on actualment
hi ha l’Ecomuseu-Farinera. Finalment, el molí de Baix era prop de la

29. AHG, Ca 62, full, 23 de febrer de 1336.
30. Berenguer Robau venia a Pere Bernic un hort a la llauna d’en Llobet que
limitava al nord amb la mota del bosc de Bernat de Palau: vegeu AHG, Ca 225, 25
d’octubre de 1346. D’altra banda, sabem que també hi havia instal·lats uns calciners
prop del molí. El 29 de juliol de 1346, Bartomeu des Bruch definia a Bernat de Palau
la meitat per indivís d’una casa i d’uns calciners que tenia al costat d’on antigament hi
havia hagut el molí de l’esmentat Bernat, el molí d’en Llobet: vegeu AHG, Ca 225, 29
de juliol de 1346.
31. ADM, Empúries 2002, 25 de juny de 1331.
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casa dels framenors; un dels primers documents que hi fa referència
el situa “sota” d’aquest convent.32
D’altra banda, el molí draper s’havia instal·lat a l’altre costat del
nucli urbà, al barri de Sant Marc. Si la correspondència del Rec dels
Molins Drapers amb l’antic rec de Santa Clara i, per tant, amb l’actual
carrer Pau Casals és certa, podríem dir que l’edifici era molt a prop de
l’encreuament entre el carrer Pau Casals i el carrer del Pont.
Els usos dels molins
Els molins de la Muga
Són ben poques les referències que ens informen de les activitats
que es duien a terme als molins de la Muga. Si bé és probable que la
majoria de ginys s’utilitzaven per a la mòlta de cereals, el desenvolupament que adquirí la producció tèxtil de la vila a finals del segle xiii
ens fa pensar també en la progressiva instal·lació d’aparells dedicats
al batanat de draps. En aquest sentit, tal com documentem en alguns
molins situats a les parròquies immediates a la vila comtal, l’encabiment de ginys destinats a la mòlta de gra i al batanat de draps en un
mateix edifici o molí era un fet ben habitual.33
Pel que fa a Castelló, com ja hem comentat en un apartat anterior, tan sols sabem que, l’any 1317, els propietaris del molí d’en Llobet
convingueren la conversió d’una de les rodes per destinar-la al batanat
de draps; conversió que es mantindria sempre que la nova roda drapera
generés en un any almenys els mateixos beneficis que la roda farinera.34
Tanmateix, aquesta referència ens planteja certs interrogants. De fet,
l’operació no es registrà per tal d’estipular alguns dels aspectes tècnics
o d’altre tipus relacionats amb la construcció de l’aparell, sinó, probablement i precisament, pel fet de convenir l’obligació de reconvertir
la nova roda drapera altra vegada en farinera si els seus beneficis no
eren prou alts. A què es deuria, per tant, aquesta voluntat d’alguns
dels propietaris de condicionar la instal·lació del nou aparell destinat
al batanat de teixits? Com és que a Castelló no hi documentem de
32. ADM, Empúries 2007, 25 de gener de 1336.
33. A finals del segle xiii, Bernat de Fortià posseïa un molí blader i draper a
Fortià: vegeu AHG, Ca 17, 11 de juliol de 1295. Uns anys més tard, a la mateixa parròquia, Berenguer d’en Llobet s’afermava a Bernat Joli, paraire de Castelló, per treballar
de moliner al molí draper i blader de l’abat (de Sant Pere de Rodes), al Prat: vegeu
AHG, Ca 22, 12 de desembre de 1302. El molí que Gallard de Vilamalla tenia al Far
estava equipat l’any 1317 amb dues rodes draperes i una de bladera: vegeu AHG, Ca
92, 15 d’octubre de 1317.
34. AHG, Ca 88, 16 de novembre de 1317.
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manera més habitual els aparells o bé les rodes draperes que sí que
localitzem als molins de les poblacions més properes? Per respondre
aquestes preguntes cal fixar-se precisament en els molins de l’extraradi
de Castelló i, alhora, en certes actuacions dutes a terme per alguns dels
paraires de la vila comtal, ja que si disposem de les referències d’aquests
molins de fora de la vila és perquè moltes vegades eren gestionats pels
paraires castellonins. Per citar tan sols alguns exemples, veiem com, a
principis del segle xiv, el paraire castelloní Guillem Dalmau gestionà
diversos anys els molins del monestir de Sant Pere de Rodes a Vilasacra;35 el molí que el mateix cenobi posseïa al Prat, a Fortià, sovint
l’arrendaven paraires de la vila comtal;36 el també paraire castelloní
Bernat Joli posseïa, a mitjan 1313, la meitat d’un molí draper i blader
situat a la parròquia de Requesens,37 i l’any 1308, encara, un grup de
paraires de la vila arrendà els serveis d’un molí draper de Sant Llorenç
de la Muga!38 D’aquesta manera, si bé no podem deixar de considerar el
possible desenvolupament de l’activitat tèxtil en aquestes viles, ni tampoc
la capacitat de les societats de paraires castellonins per controlar la
producció tèxtil del conjunt del comtat, pensem que per aquests molins
“forans” hi passarien, majoritàriament, les teles teixides als obradors
de Castelló; és a dir, pensem que el batanat dels teixits elaborats a la
vila comtal es desplaçava als nuclis del seu voltant.
A què respondria aquesta —si se’ns permet la paraula— “deslocalització” del batanat dels draps castellonins? Al nostre entendre, aquest
fet cal interpretar-lo en clau econòmica, potser en la major rendibilitat
de la mòlta de cereals enfront del propi batanat. Creiem que l’augment
demogràfic de la vila comtal a partir de la segona meitat segle xiii i,
conseqüentment, l’augment de la necessitat de moldre més gra per al
consum local, juntament amb la dificultat —tècnica i jurídica— d’installar nous molins o bé d’ampliar el nombre d’aparells dels ja existents,
provocava que les instal·lacions castellonines fossin més rendibles incorporant tan sols molins fariners. En aquest mateix sentit, és probable
que els preus dels arrendaments dels molins de Castelló fossin bastant
més alts que els preus dels arrendaments dels molins dels nuclis menys
habitats del seu voltant. Aquestes viles properes a la vila comtal, en
canvi, amb una població bastant inferior, amb una menor demanda
de farina i, per tant, amb uns lloguers dels molins més baixos eren
una bona alternativa per als paraires castellonins per tal de dur-hi a

35.
36.
37.
38.

AHG,
AHG,
ADM,
AHG,

Ca 78, 23 d’abril de 1305; AHG, Ca 83, 10 de maig de 1308.
Ca 7, 7 de desembre de 1297; AHG, Ca 22, 12 de desembre de 1302.
Empúries 1547, 1 de juliol de 1313.
Ca 1501, 28 de setembre de 1308.
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terme les tasques del batanat. Una vegada pagat l’arrendament i el
personal, els paraires podrien adobar de manera gratuïta tots els seus
teixits i, a més, obtenir uns ingressos extres amb la mòlta de cereals
que també s’hi duia a terme.39
Els nous casals comtals
Parlar de les activitats que es duien a terme als nous casals de
molins construïts entre els anys 1331 i 1336 és aparentment més senzill
que parlar dels antics molins de la Muga, ja que, si bé no disposem de
cap mena d’inventari de les seves instal·lacions, des d’un primer moment els edificis es diferenciaren nominalment entre bladers i drapers;
és més, fins i tot condicionaren el nom de les canalitzacions que els
abastien: els recs dels molins bladers i dels molins drapers. Als casals
situats a l’est del nucli murat, per tant, s’hi molien els cereals per
abastir el consum local de farina; a l’altre costat de la vila, en canvi, a
la zona on es concentrava bona part de les activitats relacionades amb
les indústries del drap i la pell, el molí draper l’utilitzaven els paraires
castellonins per dur-hi a terme el batanat dels teixits.
Tanmateix, aquesta divisió dels usos dels esmentats casals es perdé amb el temps. A la tercera dècada del segle xv, quan els casals de
molins comtals eren gestionats per Miquel Guixar, administrador de
certs béns del comtat d’Empúries en nom de la ciutat de Barcelona,
alguns dels casals havien modificat, en part, les seves instal·lacions. A
principis de l’any 1431, per exemple, Guixar arrendava durant cinc anys
“lo casal de molins nous, drapés e fariners, davant Sent Ffrancesch, ab
does rodes”, evidentment, feia referència al que uns anys abans s’havia
conegut amb el nom de molí de Baix o molí Nou.40 De fet, en el mateix
contracte s’estipulava que els arrendataris havien de contribuir amb
la tercera part dels escuraments del rec fins al mar, tal com ho feia

39. A banda del cas de la roda drapera que s’instal·là al molí d’en Llobet, l’única
referència d’un molí draper castelloní data de l’any 1287, quan el comte d’Empúries Ponç
Hug IV concedia a Gispert Alquer la possibilitat de construir-ne un: vegeu ADM, Empúries
1998. Tanmateix, tal com hem comentat en un capítol anterior, sembla que l’obra no es
realitzà; és més, Gispert fou expulsat del comtat i les seves propietats confiscades per
la casa comtal amb anterioritat a l’any 1295. El 1328, Berenguer Alquer, fill de Gispert
Alquer, reclamava a la casa comtal els 6.000 sous melgoresos que el comte d’Empúries
devia al seu pare segons un document de l’any 1295, per tal de compensar la confiscació
de les seves propietats i l’enderrocament de la seva casa quan fou expulsat (“exul”) del
comtat: vegeu AHG, Ca 416, 12 d’agost de 1328. Pere Alquer, que posseïa la meitat de la
molineria i de la besolfa del molí de la Coromina des de 1281, en va perdre el domini
a favor de la casa comtal abans de l’any 1295: vegeu AHG, Ca 8, 15 de gener de 1295.
40. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0635), 2 de gener de 1431.
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el darrer dels casals de molins fariners (molí de Baix) construït per
l’infant Pere. Un segle més tard, en canvi, el mateix casal incorporava
un molí arrosser: l’any 1535 s’arrendava “lo casal dels molins nous
fariners e lo molí arrasser que és dins lo dit casal, davant lo monestir
de Sanct Francesch, de la vila de Castelló”.41
D’altra banda, el llibre de registres de Miquel Guixar ens informa també de la modificació del molí draper. En aquest cas, les seves
instal·lacions incorporaren amb el temps aparells destinats a la mòlta
de cereals. Si el mes de maig de l’any 1431 el mestre de molins Antoni
Negre reconeixia que havia cobrat de l’administrador el salari perquè
havia participat en certes feines dutes a terme al molí fariner anomenat
“Camalonga”, situat al molí draper de Sant Marc,42 al cap d’un mes era
Guixar qui arrendava “los molins bladers, los quals són fets e hedifficats en lo casal del molín draper de la vila de Castelló d·Empúries”.43
Finalment, els casals de Dalt i del Mig sembla que mantingueren
la mòlta de cereals com a activitat exclusiva, si més no durant l’època
medieval. Un d’aquests, el molí del Mig, ha perpetuat la seva existència
al llarg del segles i avui en dia s’ha reconvertit en Ecomuseu-Farinera.
Fins no fa gaires anys, amb unes instal·lacions del segle xx i una turbina que generava electricitat a partir de l’aigua del rec del Molí, encara treballava a ple rendiment transformant una part de la producció
cerealística de la vila i de les poblacions més properes.
Els

aparells

Els molins instal·lats a Castelló d’Empúries a l’edat mitjana comptaven amb un important element en comú: els seus aparells funcionaven
gràcies a la força de l’aigua. Tant els molins de les ribes de la Muga
com els posteriors casals de molins comtals utilitzaven l’aigua per tal
de generar el moviment de les moles, en el cas dels fariners, i dels
batans, en el cas dels drapers. Tanmateix, d’acord amb les funcions que
s’hi realitzaven i amb les característiques físiques de l’emplaçament, les
instal·lacions tenien diferents classes de ginys. Alguns molins, especialment els situats al darrer tram de la Muga, disposaven d’una aportació d’aigua relativament important però no d’importants desnivells per
augmentar-ne l’aprofitament; els aparells, probablement, necessitaven
41. ADM, Empúries 9518 (fotograma 0495), any 1535. El mateix document feia
referència al casal com a molí de Baix (“molendini inferiori”).
42. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0642), 5 de maig de 1431: “[…] molendini
farinerii vocati Camalonga constructi in casali dictorum molendinorum (draperiorum)
dicti vici Sancti Marchi”.
43. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0646), 15 de juny de 1431.
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grans quantitats d’aigua per poder treballar. D’altres molins, en canvi,
com per exemple els casals de molins bladers de Dalt i del Mig, si bé
també disposaven d’una important i regular aportació d’aigua, la seva
localització als vessants orientals dels puigs Salner i de l’Era Mala els
permetia poder comptar amb un cert desnivell per tal d’optimitzar-ne
l’ús. L’actual turbina de l’Ecomuseu-Farinera (molí del Mig), que en
certa mesura ens pot servir de referència, té un salt d’aigua d’uns sis
metres d’alçada; desnivell, sens dubte, impossible d’aconseguir a les
ribes de la Muga.
D’acord amb la documentació conservada, no ens és possible realitzar un estudi exhaustiu de les característiques dels aparells dels molins
castellonins medievals. Tot i això, els registres de certes actuacions que
s’hi dugueren a terme, i les clàusules d’alguns arrendaments ens possibiliten poder determinar algunes de les seves singularitats. Pel que fa als
molins de la Muga comptem, tan sols, amb aquests darrers contractes
(arrendaments). Si bé les clàusules que n’estipulaven el manteniment
no exigien generalment la realització d’inventaris exhaustius (en molts
casos aquesta qüestió es resolia contractualment estipulant que els
arrendataris haurien de retornar el molins en el mateix estat en què
els havien “rebut”), els documents solien incorporar el nom d’alguns
elements de les instal·lacions, sens dubte, els més significatius. Pel
que fa als casals de molins comtals, en canvi, les informacions de què
disposem provenen principalment dels registres de certes reparacions
finançades pels diferents batlles dels molins bladers o bé dels registres
d’altres administradors del comtat que s’hi dugueren a terme; documents
que incorporaven la denominació dels elements, l’origen i el preu de
la seva adquisició. Tanmateix, tan sols comptem amb una part molt
petita de les reparacions que s’hi realitzaren: una part es registraren
públicament en alguna de les notaries de la vila; molt lluny, per exemple, dels trenta-vuit folis de despeses que contenia el llibre que, l’any
1364, Guillem Grau, batlle dels molins bladers, entregà a l’auditor de
comptes de la Cort, Bernat Ginesta, per tal de comprovar el còmput
dels beneficis generats pels molins l’any 1363.44 Només una part de les
despeses d’aquest llibre, que sumaven la quantitat de 15.850 sous i 7
diners melgoresos, eren reparacions dutes a terme en els aparells dels
molins, però el fet de disposar d’algun d’aquests volums ens permetria
poder analitzar molt més exhaustivament les interioritats de cadascun
dels diferents casals.

44. ADM, Empúries 10450 (fotograma 0569), 24 de maig de 1364.
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Els principals elements dels aparells
Els molins de la Muga
Exceptuant les moles i els pics, els elements que apareixen citats
en els diferents arrendaments dels molins de la Muga són bàsicament
dos: les rodes i els rodants (“rodesens”). Tot i no aparèixer de manera
sistemàtica en tots els contractes, estan documentats a gairebé totes
les instal·lacions alguna vegada (vegeu el quadre 22). Ambdós serien,
sens dubte, els elements més importants dels ginys dels molins, aquells
que permetrien transformar la força de l’aigua en el moviment giratori
que accionava les moles i els batans. Al molí d’en Llobet hi documentem, a més, la presència de “pintes”. En aquest darrer cas, els propietaris es comprometien a proporcionar als arrendataris tota la fusta
necessària per al manteniment dels aparells tot exceptuant-ne aquests
elements, els quals, ateses les seves singularitats probablement havien
de ser fets amb fustes que no es trobaven amb facilitat als boscos de
Castelló. De fet, les pintes utilitzades als nous casals comtals, ja a la
segona meitat del segle xiv, sembla que provenien majoritàriament de
les zones muntanyoses del comtat, i en algun dels casos se’ns diu que
eren d’“auline” (alzina).45
Quadre 22
Elements citats en els arrendaments dels molins de la Muga46
Molí del Comte

1286

Rodes (“rotis”) i rodants (“rodesens”)

1313, gener, 24

Rodes

1316, maig, 24

Rodes

1323, gener, 3

Rodes

1329, gener, 25

Rodes

45. Vegeu quadre 25, p. 126.
46. Pel que fa al molí del Comte: AHG, Ca 3, 1296; AHG Ca 447, 24 de gener
de 1313; AHG, Ca 89, 24 de maig de 1316; AHG, Ca 108, 3 de gener de 1323; AHG,
Ca 125, 25 de gener de 1329. Pel que fa al molí d’en Llobet: AHG, Ca 88, 8 de febrer
de 1318; AHG, Ca 96, 21 de febrer de 1319; AHG, Ca 96, 23 de febrer de 1319; AHG,
Ca 96, 27 de març de 1319; AHG, Ca 38, 1 d’abril de 1321; AHG, Ca 103, 18 d’abril de
1321; AHG, Ca 110, 6 de juny de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324. Pel que fa al
molí de la Coromina: AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305; AHG, Ca 1501, 27 de gener de
1309; AHG, Ca 121, 12 d’agost de 1326. Pel que fa al molí de Santa Maria: AHG, Ca 20,
15 de juliol de 1297. Pel que fa al molí de l’Hospital: AHG, Ca 46, 28 de juliol de 1327.
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Molí d’en Llobet

1318,
1319,
1319,
1319,
1321,
1321,
1323,
1324,

febrer, 8
febrer, 21
febrer, 23
març, 27
abril, 1
abril, 18
juny, 6
juny, 7

Pintes (“pintes”)
Rodants (“rodesens”) i pintes
Pintes
Pintes
Rodants i pintes
Pintes
Rodes (“rotas”), rodants i pintes
Rodes, rodants i pintes
Molí de la Coromina

1305, maig, 18 Rodants (“rodesents”)
1309, gener, 27 Rodes (“rodis”) i rodants (“rodesens”)
1326, agost, 12 Rodes
Molí de Santa Maria

1297, juliol, 15

Rodes (“rotis”) i rodants (“rodesens”)

1327, juliol, 28

Rodants (“rodesens”)

Molí de l’Hospital

Pel que fa al molí d’en Mercadal, si bé els contractes dels seus
arrendaments no eren tan explícits, sabem, com hem comentat en un
punt anterior, que l’any 1308 es plantejà la possibilitat de no poder
treballar amb cap de les rodes (“ambabus rotis”).47 Finalment, la darrera referència que ens pot informar dels aparells dels antics molins
de la Muga és l’arrendament del mateix molí d’en Mercadal de l’any
1332. Llavors, quan ja s’havien edificat els dos primers casals de molins
bladers comtals, el seu propietari, Pere Llosa, es va comprometre a
compensar l’arrendatari en cas que el comte construís, dins del termini de l’arrendament i en la nova sèquia comtal, molins roders de
més de dues rodes (“molendina roderia ultra duas rotas”) o bé molins
que “valguessin” més que els molins de dues rodes roderes (“rotas roderias”); fet, aquest darrer, que inevitablement causaria una davallada
de la producció i, per tant, dels beneficis del molí d’en Mercadal.48
Així doncs, si bé és només una possibilitat, al nostre entendre podria
ser que —d’acord amb les dades presentades en aquest i en anteriors
apartats— les dues “rodes roderes” fossin els elements giratoris més
destacats que incorporaven de manera habitual els molins situats a
les ribes de la Muga.

47. AHG, Ca 83, 5 de setembre de 1308.
48. AHG, Ca, 2217, 8 de maig de 1332.
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Els casals de molins comtals
Pel que fa als nous casals de molins comtals, la documentació
referida als seus aparells de què disposem és més abundant i concisa.
D’aquesta manera podem realitzar una divisió basant-nos en dos conjunts diferenciats. De la mateixa manera que als molins de la Muga,
el primer conjunt estaria format principalment per rodes i rodants; el
segon conjunt, d’altra banda, integraria rodets i canals com a elements
més destacats. Com veurem més endavant, aquesta divisió respondria
a l’existència de dos mecanismes hidràulics diferenciats: els molins de
roda vertical (roda-rodant) i els molins de rodet horitzontal (rodet-canal).
Quadre 23
Pagaments de rodes, rodants i arbres pels casals de molins bladers
comtals de Castelló i pels molins comtals d’en Jutge (Castelló)
i de Vilanova49
1342,
1350,
1350,
1353,

Data
agost, 31
març, 24
juliol, 27
juny, 7

Molí
Dalt i Mig
Baix
Baix
Vilanova

1355, febrer, 24

Jutge

1362, juliol, 5
1369, juliol, 24

Baix
Baix

1370,
1372,
1375,
1376,
1376,
1376,
1378,
1378,
1379,

Baix
Baix
Baix
Baix
Vilanova
Vilanova
Baix
Baix
Baix

setembre, 5
novembre, 8
setembre, 20
gener, 7
maig, 27
setembre, 20
febrer, 25
novembre, 6
maig, 5

Element
Dos rodants (“rodenis”)
Una roda i un arbre
Un rodant (“rodesen”)
Dues rodes, dos rodants
i dos arbres
Dues rodes i rodants
(“rodenths”)
Una roda
Una roda i un rodant
(“rodesen”)
Una roda
Una roda
Una roda i un arbre
Un rodant (“rodesen”)
Una roda
Una roda
Un rodant (“rodesen”)
Un rodant (“roden”)
Una roda

Preu

Fabricació
G. Peguera (Argelers)
44 s. Bartomeu Illa
220 s. B. Albanyà (Armentera)
185 s. B. Albanyà (Armentera)
70 s. Bartomeu Albanyà
Bartomeu Albanyà
70 s. Bartomeu Albanyà
70 s. Mateu Albanyà
110 s. Mateu Albanyà
Mateu Albanyà
90 s. Mateu Albanyà
90 s. Mateu Albanyà
32 s. Joan Barceló (Figueres)
28 s. Joan Barceló (Figueres)
90 s. Mateu Albanyà

Preus en sous melgoresos.

49. ADM, Empúries 6587, 31 d’agost de 1342; AHG, Ca 156, 24 de març de 1350;
AHG, Ca 156, 27 de juliol de 1350; AHG, Ca 435, 7 de juny de 1353; ADM, Empúries
7265, 24 de febrer de 1355; ADM, Empúries 6553, 5 de juliol de 1362; AHG, Ca 156, 24
de juliol de 1369; AHG, Ca 156, 5 de setembre de 1370; AHG, Ca 395, 8 de novembre de
1372; AHG, Ca 399, 20 de setembre de 1375; AHG, Ca 399, 7 de gener de 1376; AHG,
Ca 399, 27 de maig de 1376; AHG, Ca 399, 20 de setembre de 1376; AHG, Ca 399, 25 de
febrer de 1378; AHG, Ca 399, 6 de novembre de 1378; AHG, Ca 399, 5 de maig de 1379.
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Respecte als rodants, la documentació continua amb l’accepció
més habitual als vells molins de la Muga (“rodesen”), tot i que també
s’incorporen altres formes més abreujades com “rodenth”, “rodeen” o
“roden”, les quals creiem que no suposarien cap modificació del significat de la primera paraula. De fet, a principis de l’any 1378, veiem
com s’utilitzaren els mots “rodeen” i “rodesen” per definir un mateix
objecte. El 20 de febrer, Mateu Albanyà reconeixia haver cobrat el jornal del dia en què treballà al molí de Baix, juntament amb el moliner
Tomàs Daniel, tot posant el “rodeen” que el batlle dels molins bladers
havia comprat per trenta-dos sous melgoresos; cinc dies més tard era
el mateix Tomàs qui certificava la despesa efectuada pel batlle quan
va comprar, per trenta-dos sous de l’esmentada moneda, un “rodesen”
al fuster figuerenc Joan Barceló per al mateix molí.50 D’altra banda,
exceptuant la primera de les referències del quadre anterior, gràcies a
la qual sabem que l’any 1342 s’adquiriren dos “rodenis” per als molins
de Dalt i del Mig, les altres compres de rodants, així com de rodes, es
destinaren als molins de Baix i d’en Jutge, a Castelló, i al molí comtal
de Vilanova.
Tot el contrari succeïa amb els rodets, ja que, excepte una vegada,
tots els rodets i les canals foren per als molins de Dalt i del Mig (vegeu
el quadre 24). Tan sols a principis de 1374 es dugué a terme l’adquisició de rodets per a una altra instal·lació: Mateu Albanyà realitzà dos
rodets (“duorum rodetorum fusteorum”) per al molí de Baix. Tanmateix,
aquesta referència ens planteja certs dubtes. En primer lloc, tal com
hem vist anteriorment, les intervencions realitzades en aquest casal ens
assabenten de la instal·lació d’aparells del tipus roda-rodant; els anys
1370, 1372 i 1375, per exemple, s’hi posaren diverses rodes. El molí de
Baix comptaria amb aparells dels dos tipus (roda-rodant, d’una banda,
i rodet-canal, de l’altra)? Al nostre entendre, probablement no. De fet,
la resta de rodets adquirits en aquells anys pels batlles dels molins bladers provenien sempre de fora de la vila (Maçanet de Cabrenys (8), el
Voló (4), Cotlliure i Ceret). Així doncs, creiem que l’any 1374 el notari
potser va anotar equivocadament rodet en lloc de rodant. Aquesta és
tan sols una possibilitat, però sabem que l’any 1360 ja s’havia produït
un “error” d’aquesta mena: l’1 de febrer, en certificar-se les despeses
d’una reparació duta a terme en una sínia de les salines (aparells que,
com veurem en un altre capítol, integraven, entre d’altres elements,

50. AHG, Ca 399. El 1431, en un arrendament dels molins bladers situats al
casal de molins drapers s’hi citava la paraula —en aquest cas, en català— “rodens”:
vegeu ADM, Empúries 10467 (fotograma 0646), 15 de juny de 1431.
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el conjunt roda-rodant), l’escrivà anotà la compra d’un “rodeti”.51 En
tot cas, podria ser que l’element esmentat habitualment com a rodant
(“rodesen”) en la documentació medieval castellonina fos anomenat,
de vegades, rodet.52
Quadre 24
Pagaments de rodets i canals pels casals de molins bladers53
Data
1349, desembre, 1
1369, abril, 26
1369, juny, 26
1369, octubre, 16
1370, febrer, 4
1371, abril, 9
1372, desembre, 7
1373, desembre, 5
1374, gener, 11
1374, abril, 19
1377, juliol, 9
1378, juliol, 1
1387, abril, 27
1387, maig, 14
1387, maig, 25
1429, desembre, 3
1432, desembre, 6

Molí
Mig
Dalt
Dalt i Mig
Dalt
Dalt
Mig
Dalt i Mig
Mig
Baix
Mig
Dalt
Dalt i Mig
Dalt
Dalt
Mig
Dalt
Dalt

Elements
Dues canals
Un rodet
Tres canals
Un rodet
Un rodet
Un rodet
Tres canals
Un rodet
Dos rodets
Un rodet
Dos rodets
Canals
Dos rodets
Un rodet
Un rodet
Un rodet
Dos rodets

Preu
45,3 s.
26 s.
75 s.
26 s.
26 s.
26 s.
75,3 s.
26 s.
60 s.
26 s.
50 s.
82
41
41
45
70

s.
s.
s.
s.
s.

Fabricació
Bartomeu Illa o Albanyà
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Mateu Albanyà
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Mateu Albanyà
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Mateu Albanyà
Pere Bell-lloc (Maçanet)
Berenguer Amic (Maçanet)
Mateu Albanyà
Pere Fontanella (Voló)
Pere Fontanella (Voló)
Pere Fontanella (Voló)
Bernat Hostelles (Cotlliure)
Joan Oliva (Ceret)

Preus en sous melgoresos.

51. AHG, Ca 233, 1 de febrer de 1360.
52. “Sènia o Sínia: Màquina per a elevar aigua subterrània, composta d’una
roda horitzontal (rodet) amb braçols, moguda per una bístia que volta, i amb la qual
engranen les dents d’una roda vertical que en rodar mou una sèrie de catúfols disposats
al llarg d’un rest o cadena sens fi, […]”: vegeu Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll:
Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 1993.
53. AHG, Ca 156, 1 de desembre de 1349; AHG, Ca 156, 26 d’abril de 1369;
AHG, Ca 156, 26 de juny de 1369; AHG, Ca 156, 16 d’octubre de 1369; AHG, Ca 156,
4 de febrer de 1370; AHG, Ca 395, 9 d’abril de 1371; AHG, Ca 395, 7 de desembre de
1372; AHG, Ca 395, 5 de desembre de 1373; AHG, Ca 395, 11 de gener de 1374; AHG,
Ca 395, 19 d’abril de 1374; AHG, Ca 399, 9 de juliol de 1377; AHG, Ca 399, 1 de juliol
de 1378; AHG, Ca 2163, 27 d’abril de 1387; AHG, Ca 2163, 14 de maig de 1387; AHG,
Ca 2163, 25 de maig de 1387; ADM, Empúries 10467 (fotograma 0588), 3 de desembre
de 1429; ADM, Empúries 10467 (fotograma 0674), 6 de desembre de 1432.
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Entre els anys 1430 i 1431, els diferents arrendaments efectuats
per Miquel Guixar, administrador d’una part del comtat d’Empúries
en nom de la ciutat de Barcelona, ens assabenten encara d’aquesta
diferència d’elements i, per tant, d’aparells segons els diversos casals:
el molí de Baix, equipat amb molins drapers i fariners, s’arrendava
amb les seves dues rodes (“ab does rodes”); els molins de Dalt i del
Mig, d’altra banda, havien de ser retornats, una vegada finalitzat el
termini de l’arrendament, amb els rodets (“rodetis”) i altres elements,
en el mateix estat que quan es va fer l’arrendament, i el molí draper
o de Sant Marc, que llavors comptava també amb aparells fariners,
estava equipat amb rodes i rodants (“rodens”).54
La tipologia dels aparells
Els molins castellonins de roda vertical
Tal com hem vist, almenys la major part del molins de la Muga
i, posteriorment, els casals o molins comtals de Baix i d’en Jutge disposaven de ginys que integraven rodes i rodants com a elements més
destacats; per la qual cosa és molt probable que aquestes instal·lacions
estiguessin equipades amb aparells o molins de roda vertical. Tot i
que no incidirem en els detalls d’aquest mecanisme, podríem dir que
la roda vertical, accionada per la força de l’agua, seria el que actuaria
com a element motor de tot el conjunt.55 El rodant, disposat horitzontalment, convertiria el moviment vertical de la roda en el moviment
horitzontal que, en el cas dels molins fariners, necessitaven les moles
per poder moldre els cereals. Les pintes, en canvi, eren els elements
que possibilitaven l’engranatge entre rodes i rodants. Precisament per
aquest motiu, és a dir, per les forces que havien de suportar, les fustes
amb què havien de ser elaborades no podien ser senzilles. Les pintes
adquirides a la segona meitat del segle xiv pels batlles dels molins
bladers provenien principalment de la zona de l’Albera, i en alguns
casos sabem que s’havien fet amb fusta d’alzina.

54. ADM, Empúries 10467 (fotogrames 0591, 0635 i 0646).
55. Per tal de conèixer el funcionament dels molins de roda vertical i dels molins
de rodet horitzontal vegeu Jordi Bolòs: Els molins fariners, Ketres, Barcelona, 1983.
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Quadre 25
Pagaments de pintes i altres elements de fusta56

Data
Molí
1372, juny, 1
1375,
Baix
desembre, 18
1376, maig, 6 Baix i
Mig

Elements
Preu
Pintes d’alzina (“auline”)
20 mudes de pintes, 6 capçals 32 s.
i “seylols”
3 somades de pintes, capçals 20 s.
i 1 somada de cadells

Fabricació
Berenguer Reis (Tossa)
Berenguer Ridegana (el
Soler)
Pere Portell (Darnius)

1376,
desembre, 17
1377, juliol, 17 Baix
1378, abril, 10 Baix

10 mudes de pintes i 12
mànecs de pic
13 mudes de pintes
17 mudes o pintes

Pere Portell (Darnius)

11 s.

19,5 s. B. Ridegana (el Soler)
25,5 s. B. Ridegana (el Soler)

Preus en sous melgoresos.

Pel que fa als antics molins de la Muga, la instal·lació d’aparells
de roda vertical respondria en bona part a les característiques físiques
de la zona. Construïts ben a prop de les ribes del riu, i amb una disponibilitat d’aigua relativament important, aquests molins no comptaven,
en canvi, amb un desnivell del terreny que els permetés un ús de l’aigua
propi dels molins de rodet horitzontal. D’altra banda, les característiques
de la Muga, especialment el seu comportament torrencial en moments
de grans precipitacions i el seu poc cabal en períodes de sequera, no
els possibilitava tampoc la instal·lació de rodes massa grans ni gaire a
prop del llit del riu. Al nostre entendre, els molins de la Muga estaven
equipats molt probablement, i de manera general, amb un parell de
rodes verticals poc grans, a les quals es compensava la manca d’un
salt d’aigua prou significatiu amb una major aportació hídrica. Aquesta
duplicitat els possibilitaria, a més, optimitzar el funcionament de la
instal·lació en períodes de sequera perllongada, tot conduint l’aigua
cap a una de les rodes; doncs, si bé creiem que el major perill a què
estaven exposats els molins eren les periòdiques crescudes del riu, una
de les clàusules de la contractació d’un besolfer per al molí d’en Mercadal ens assabenta de la possibilitat d’haver de moldre “a bassades”,
és a dir, interrompudament atesa l’escassetat d’aigua.57
Finalment, podem observar com, al darrer terç del segle xiv, el
preu de les rodes del molí de Baix gairebé triplicava el valor dels rodants adquirits per al mateix casal i dels rodets destinats als molins
56. Compres registrades en diferents llibres notarials adreçats als batlles dels
molins bladers: vegeu AHG, Ca 395 i 399. Tal com consta en el darrer registre, Berenguer
Ridegana era del Soler, parròquia de Sant Climent (Sescebes).
57. AHG, Ca 83, 5 de setembre de 1308.
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de Dalt i del Mig (vegeu quadres 23 i 24). Aquesta diferència, que en
certa mesura ens confirma la major grandària de les rodes, encara es
veuria augmentada si tenim en compte que rodants i rodets, especialment aquests segons, eren fets de fustes més bones i per artesans
de fora de la vila comtal; el preu incloïa, per tant, les despeses del
transport des del lloc d’origen.
Molins de rodet horitzontal
[…] e bassechs e forquetas e boxes e tascons e ferres e armelles e
mudes de pintes e cordes e clavells e rodets e graneres e padevals
e cordes e fusta e altres coses necessarias als dits molins, segons
que per menut son scrits en I quern de paper: CCXL solidos III
denarios.58
La primera referència que tenim de la instal·lació de rodets en
algun dels molins castellonins data de 1350, quan Bartomeu Albanyà,
mestre dels molins bladers, i el ferrer Guillem Bou certificaven les
despeses dutes a terme per l’anterior batlle, Jaume Font, entre els
mesos de maig i novembre de l’any anterior. A finals de 1349, però, el
mateix Bartomeu ja havia cobrat del nou batlle, Guillem de Camós,
els diners de les canals que havia posat al molí del Mig, que serien,
sens dubte, una part integrant del mecanisme que abastia d’aigua alguns dels rodets.59 Així doncs, si bé l’any 1342 documentem l’adquisició de dos “rodenis” per als molins de Dalt i del Mig, des de mitjan
segle xiv i almenys fins a principis del Quatre-cents, les referències
d’elements adquirits per a aquests dos casals ens parlen sempre de
rodets o de canals (vegeu els quadres 23 i 24).
La instal·lació d’aparells de rodet horitzontal als casals fariners
de Dalt i del Mig responia probablement a dues qüestions. Aquest fet
es deuria, en primera instància, al propi emplaçament dels molins
als vessants dels puigs Salner i de l’Era Mala, lloc en el qual podien
disposar de salts d’aigua més significatius que la resta d’instal·lacions.
En aquest sentit, aquests eren els dos molins que, en realitat, podien
fer un millor ús d’aquest tipus de ginys. D’altra banda, la utilització de molins de rodet podia respondre també a qüestions econòmiques: la instal·lació d’aquest mecanisme sembla que era menys costosa i alhora prou eficaç, especialment en cas de tractar-se de molins
fariners.
58. AHG, Ca 156, 30 d’abril de 1350.
59. AHG, Ca 156, 1 de desembre de 1349.
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La fabricació dels rodets es realitzava en gairebé tots els casos
documentats en certes poblacions properes a les Alberes (Maçanet de
Cabrenys, el Voló, Cotlliure i Ceret), indrets en els quals hi havia més
fusta de major resistència que a la vila comtal i, probablement, una
artesania de la fusta especialitzada.60 D’altra banda, la construcció de
les canals es duia a terme a Castelló i se n’encarregaven els que foren
mestres dels molins bladers durant bona part del segle xiv, o sigui,
els Albanyà. De vegades documentem, fins i tot, els treballs de la tala
dels arbres que havien de proporcionar la fusta: els anys 1376 i 1378,
per exemple, la fusta, per fer diverses canals dels molins de Dalt i del
Mig, havia estat tallada al bosc del Comte.61 La realització de les canals
era també una obra important; el seu preu al llarg del segle xiv era
gairebé el mateix que el dels rodets (vegeu el quadre 24, pàgina 124).

60. El fet que en els diversos arrendaments del molí d’en Llobet s’exceptués la
fusta per fer les pintes de l’obligació que tenien els propietaris d’aportar fusta als arrendataris per al manteniment de les instal·lacions, es deuria potser al fet que la fusta més
apta per a la fabricació de les pintes i d’altres elements dels molins no es trobava amb
facilitat a la zona de la plana. L’any 1287, de fet, veiem com l’habitant de Cantallops
Pere Julià tenia en comanda diversos elements de fusta per al molí draper de l’abat de
Sant Pere de Rodes a Vila-sacra: vegeu AHG, Ca 3, 18 de juny de 1287.
61. El 30 de juliol de l’any 1376, Pere Coranta i Berenguer Roig, de Vilanova
de la Muga, reconeixien que havien cobrat de Guillem Giró, batlle dels molins bladers,
cinquanta-set sous melgoresos per talar arbres al bosc del Comte per a les canals i
espalmadors dels molins de Dalt i del Mig: vegeu AHG, Ca 399, 30 de juliol de 1376.
Gairebé dos anys més tard, l’1 de juliol de 1378, Mateu Albanyà, mestre de molins, feia
el mateix amb el llavors batlle de molins, Martí de Pertusa, per sis dies de treball per
fer les canals per als molins de Dalt i del Mig i d’un llit i una farinera per al molí de
Baix amb un arbre del bosc del Comte que els bracers Pere Piqué i Francesc Jover van
tallar i serrar durant cinc dies: vegeu AHG, Ca 399, 1 de juliol de 1378.

les característiques de les salines

Dins del terme municipal de Castelló d’Empúries, tot separant la
urbanització Empuriabrava d’una part del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, hi trobem la canalització anomenada el rec dels Salins.
Tot i les grans modificacions del paisatge castelloní al llarg dels darrers
segles, especialment a la segona meitat del segle passat a causa de
l’eclosió del turisme i de la construcció de l’esmentada urbanització,
el seu traçat actual coincideix en bona part amb el recorregut que se
li atribuïa en un mapa de mitjan segle xviii, quan discorria des de la
zona anomenada “Salins y Tech”, tot just a migdia de l’estany de Castelló i del camí de Roses fins al mar.1 Tal com el seu nom indica, és
pràcticament segur que correspongui a una de les conduccions d’aigua
amb què comptaven les salines castellonines en època baixmedieval,
potser amb aquell tram final del Rec dels Molins Bladers que una vegada abastit el molí de Baix corria en direcció a la zona de la Rubina
per acabar desembocant al mar i, en part, connectar amb el grau de
l’estany, en l’escurament del qual havien de participar-hi a parts iguals
els batlles de l’estany, de la Gabella de la Sal i dels molins bladers.2
Pel que fa a les salines, pròpiament, a causa del desmantellament
en època moderna no ens en queda aparentment cap resta. De fet, un
dels terrenys en què més probablement es localitzaven, la zona citada
com a “Salins y Tech” en l’esmentat mapa del set-cents (o sigui, més
o menys l’actual finca del Mas del Tec), en la qual llavors també hi
havia instal·lada la construcció coneguda amb el nom de “Casa de

1. Pasqual Ribas: Atles…, pp. 70-75.
2. La seva pervivència al llarg dels anys s’ha de relacionar, sens dubte, amb el fet
que quan la Muga fou reconduïda altra vegada en direcció als Graells (segle xix), el rec
tornà a servir de sortida al mar de l’aigua que el rec del Molí abocava a la Mugueta.
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la Sal”, sembla que fou adquirida i considerablement modificada per
Salvador Negre i Vancells al segle xix.3 Mancats, almenys fins al moment, de restes arqueològiques, l’única manera d’esbrinar quin era
l’emplaçament i quines eren les singularitats de les antigues salines
castellonines medievals és l’estudi de les dades documentals que hi
fan referència. Tanmateix, la naturalesa de la documentació generada
per l’explotació de les salines al llarg del segle xiv dista molt d’aproximar-nos amb certa nitidesa a aquestes qüestions; els documents fan
referència en la seva majoria a qüestions econòmiques i no es detenen
gaire en descripcions de les instal·lacions. Tot i això, en els següents
apartats intentarem desvetllar certs aspectes dels salners instal·lats
a Castelló d’Empúries durant els segles xiii i xiv, tals com les seves
principals característiques i alguns aspectes del seu funcionament.4
Les

salines de l’estany de

Castelló

Un dels indrets de les terres catalanes en què a l’edat mitjana
es duia a terme la producció de sal era l’estany de Castelló, a la zona
costanera del comtat d’Empúries. Les característiques de la plana empordanesa el feien un lloc adient per a aquesta activitat. Si bé la seva
producció no podria equiparar-se a la d’altres regions de l’Occident
mediterrani, les salines empordaneses constituïen, sens dubte, el major
centre productor de sal del nord-est del Principat.
Les instal·lacions més importants se situaven a la parròquia de
Castelló, la que comptava amb un major nombre de terres que limitaven
amb el litoral i amb l’estany. Tanmateix, la concentració d’aigua salada
dins de la mateixa llacuna sembla que també possibilitava la producció
de sal en zones més enretirades de la costa. L’any 1270, per exemple,
veiem com el comte d’Empúries Hug V concedia en feu a Guillem Jutge
diverses salines instal·lades al braç (“brachio”) i a les ribes de l’estany,
dins de la parròquia de Sant Joan de Palau-saverdera.5 D’altra banda,

3. Pelai Negre: “Famílies i cases senyorials de Castelló d’Empúries”, Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 1984, pp. 227-228: “(Salvador Negre i Vancells) Va adquirir una gran extensió de terra erma, propera als estanys, amb la intenció
de fer-hi també uns regadius amb aigua dels Salins. Hi va obrir nombrosos recs. Tancà
la finca; hi edificà una casa anomenada el Mas el Tec; però l’intent en quant a la seva
part principal va fallar, encara que aquells erms foren considerablement millorats”.
4. Salner (“salnario” o “salnerio”) era el nom que rebia cadascuna de les diferents instal·lacions situades a les salines castellonines. Tot i això, de vegades també eren
anomenades “sagnars” o “sancnars”, en clara al·lusió, és clar, a les tonalitats vermelloses
que adoptaven a l’època de producció de la sal.
5. ADM, Empúries 1857, 19 de març de 1270. El comte concedí en feu a Guillem
Jutge diverses salines situades al braç i a la riba de l’estany (“illas salinas que nunc
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uns anys abans (1254), el seu predecessor, el comte Ponç Hug III, ja
havia concedit a Bernat de Vilanova el vilar de Vilagut a la parròquia
de Sant Martí de Pau, amb totes les seves aigües i les salines, entre
d’altres drets.6 Si bé en aquest darrer cas les referències a les salines
no deixaven de ser, tan sols, hipotètiques (el que es concedia, en realitat, era la facultat de construir-ne), la donació comtal evidencia el que
devia ser llavors una possibilitat: poder fer salines en certs indrets de
l’estany menys propers a la costa.
Les salines castellonines (1339)
Més enllà de la construcció dels casals de molins comtals i de
l’enderrocament del vell castell del puig Mercadal, la figura de l’infant
Pere, el primer dels fills del rei Jaume II d’Aragó que accedí al títol
de la casa comtal dels Empúries (1325), s’ha de relacionar amb la
gran reestructuració de l’explotació de les salines castellonines que es
dugué a terme pels volts de l’any 1339. Tal com hem comentant anteriorment, la totalitat dels drets d’explotació de les salines estava en
mans de diferents persones de la vila comtal, les quals, si bé havien
de vendre part de la seva producció a la Gabella de la Sal a un preu
convingut i pagar uns censos anuals pel domini directe dels paratges
en què s’instal·laven els salners, en controlaven el funcionament. La
mesura adoptada per l’administració comtal consistí llavors (1339) en
la recuperació d’aquests drets d’explotació i de la propietat (domini
útil) dels terrenys de les salines.7 D’una manera semblant al cas dels
vells molins de les ribes de la Muga, els propietaris de tals drets foren
compensats amb l’obtenció de censos anuals, en aquest cas, sobre els
beneficis de la Gabella.

sunt in brachio de stagno vel erunt cum aqua de stagno”), dins del terme de Torroella
i de la parròquia de Sant Joan de Palau. Unes eren les salines que posseïa Guillem, i
les altres les que havien estat de Pere Sunyer, de Torroella; unes altres salines, en canvi,
encara per construir, se situarien a les terres que Guillem posseïa a la riba de l’estany.
6. ADM, Empúries 892, 9 de juliol de 1254.
7. ADM, Empúries 1886, 9 de febrer de 1339: Ponç Oliveres i Joan Quermançó,
comissaris de Ramon d’Empúries, procurador general del comtat, atès que l’infant Pere
desitjava recuperar tots els salners de la parròquia de Castelló (“ob rei publice utilitatem,
ad manus suas acceperit et accipere intendat omnia salnaria que sunt infra parrochiam
dicte ville Castilionis”), i atès, també, que un d’aquests salners no es podia vendre a
causa del litigi sobre la seva propietat entre Ponç Escarré, fill del difunt Guillem Escarré, i Englantina, dona de Berenguer Gispert, n’estimaren el preu (amb les tres-centes
somades de sal franca anual i altres drets) en tres mil sous melgoresos, incloent les deu
lliures del valor del solar.
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La mesura adoptada per l’administració comtal, però, sembla que
no suposà una modificació gaire important de les instal·lacions, com
sí que havia succeït, significativament, amb els molins. Gràcies a una
àpoca que certificava certes despeses efectuades pel batlle de la Gabella
l’any 1360, veiem que a l’inici de la segona meitat del segle xiv encara
se citaven alguns salners amb els noms dels propietaris de 1339 (salners
d’en Floreta, d’en Bou, d’en Ciutat i de na Cerça):
Primo, videlicet, septuaginta solidos malgurienses quorum precio
vobis nomine dicti domini feci vendicionem de quandam rota pro
hitiendi aquam quam vestris sive dicti domini inffantis expensis
et missionibus bene condirectam ponui in salnario vocato d·en
Floreta; item, alia parte, septem solidos quorum precio vobis nomine quo supra vendidi unam traversam quam bene paratam et
condirectam vestris sive dicti domini inffantis propriis sumptibus
et expensis ponui in dicto salnario; item, ex alia parte, viginti
quinque solidos malgurienses quorum precio vobis nomine quo
supra vendidi unum rodesen que bene apparatum et condirectum
ponui vestris sive dicti domini inffantis propriis sumptibus et
expensis in salnario vocato d·en Bou; item, ex alia parte, triginta
solidios malgurienses quorum precio vobis nomine quo supra vendidi unam breçolam quam bene paratam et condirectam vestris
aut dicti domini inffantis propriis sumptibus et expensis ponui
in salnario vocato d·en Ciutat; item, ex alia parte, quatordecim
solidos malgurienses quorum precio vobis nomine quo supra vendidi unam pasteriam quam vestris nomine quo supra propriis
sumptibus et expensis ponui bene paratam et condirectam in
salnario vocato de·na Cerça.8
En aquest mateix sentit, un inventari realitzat per l’arrendament
de la Gabella l’any 1379 encara citava les diferents sínies amb gairebé
els mateixos noms: “unam siniam d·en Floreta […] aliam siniam de·
na Serça […] unam seniam d·en Canelles […] siniam d·en Bou.”9 Així
doncs, si és probable que bé amb l’adquisició dels drets d’explotació
de les salines per l’administració comtal o bé amb el pas dels anys s’hi
haguessin dut a terme modificacions d’alguna mena, en aquest estudi
no les tindrem en compte; és a dir, al contrari que amb els molins, no
farem distincions de les salines com a conseqüència de la reestructuració duta a terme per l’infant Pere, en aquest cas, l’any 1339.

8. ADM, Empúries 6559, 1 de setembre de 1360.
9. ADM, Empúries 9493 (fotograma 0183), 15 de març de 1379.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

133

Els propietaris dels salners
L’adquisició dels drets d’explotació de les salines castellonines
duta a terme per la casa comtal a principis del segon terç del segle
xiv comportà la creació d’un volum de documentació significatiu, una
part del qual es diposità a l’arxiu comtal dels Empúries. No només
s’hi conservaren els documents elaborats llavors, sinó que també s’hi
agruparen d’altres pergamins relacionats amb l’anterior propietat d’alguns salners. Aquestes circumstàncies ens possibiliten poder comptar
amb una llista dels salners de l’any 1339, així com determinar-ne la
localització.
La major part dels salners castellonins s’havien establert al pla de
Bona Calça, tot just al nord d’un dels camins que anava de Castelló a
Roses, citat en llatí als documents de l’època com la “Fanga Rossis”.
Tot i que, com hem vist en un capítol anterior, els drets d’explotació
de les salines havien de ser concedits per la casa comtal, els terrenys
sobre els quals s’emplaçaven aquests salners de Bona Calça estaven sota
el domini directe d’alguns dels membres de la noblesa del comtat.10
Quadre 26
Els salners de Bona Calça i de Muntells a principis de l’any 133911
Bona Calça

Arnau de Pomers, jurisperit
Pere Gomir, canvista
Sibil·la, filla de Pere Bou i dona del donzell Guillem Aguiló
Bernarda i Margarita, filles de Pere Cerç
Arnau Urgellès
Bernat Floreta, paraire
Francesca, vídua de Pere Ciutat, antic porter comtal
Gueraula, filla d’Huguet Bou i dona de Bernat de Canelles

10. En la documentació de l’any 1339, només dos d’aquests salners són localitzats explícitament a la zona de Bona Calça: el salners de Bernat de Canelles i de la
seva dona Gueraua (“in loco vocato salnars de Bona Cauça”): vegeu ADM, Empúries
1897, 4 de febrer de 1339. Tanmateix, per d’altres documents de la segona meitat del
segle xiii (ADM, Empúries 1847-1856) i per les pròpies delimitacions dels salners l’any
1339 (vegeu figura 5, pàgina 135), és evident que molts dels salners se situaven en el
mateix indret. En el mateix sentit, quan l’any 1296 Pere Cerç contractà els serveis de
Pere Feliu, el salner del primer fou localitzat també a Bona Calça: vegeu AHG, Ca 10,
29 d’abril de 1296. A finals de l’any 1335, Bernat Floreta, paraire, posseïa el salner que
havia estat del clergue Arnau Malarç a l’indret de Bona Calça: vegeu AHG, Ca 138, 23
de novembre de 1335.
11. Vegeu p. 291.
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Bona Calça

Bernat de Canelles
Guillem Escarré
Muntells

Guilleuma, filla de Guillem Mercer i dona del jurisperit Castelló Pere

L’altre indret on hi havia alguns salners era la zona coneguda
amb el nom de Muntells. Tal com hem comentat en un dels primers
capítols d’aquest estudi, la documentació generada l’any 1339 tan sols
ens assabenta del salner que hi posseïa Guilleuma Mercer, que l’havia
inclòs en el dot que aportà, tot just un any abans, amb motiu del seu
casament amb el jurisperit Castelló Pere.12 Tot i això, sabem que a
mitjan segle xiii aquest indret havia acollit diversos salners més, els
terrenys dels quals es tenien sota domini directe de la casa comtal
i dels Garriga; salners que probablement —si més no, en algun dels
casos— eren inactius a finals del primer terç del segle xiv.13
La localització dels salners
A banda dels noms de les persones que posseïen els drets d’explotació dels salners, la documentació generada per la reestructuració
de les salines castellonines ens aporta unes altres dades molt valuoses:
les afrontacions de les diverses propietats. El coneixement dels límits
dels salners ens permet, en primer lloc, traçar un dibuix amb el seu
emplaçament aproximat. Si bé en alguns casos les afrontacions ens
reflecteixen una realitat més complexa de la que apareix en la figura
següent, les coincidències són, en tot cas, molt més grans. La delimitació
dels salners situats a la perifèria ens permet, a més, situar el conjunt
d’instal·lacions en un marc més ampli.
Així doncs, els salners de Bona Calça s’havien instal·lat tot just
al sud de l’estany o d’una part d’aquest coneguda amb el nom de Det
de l’Estany o bé Rec o Estany del Det. Aquest Det seria, sens dubte,

12. ADM, Empúries 1899, 21 de febrer de 1338.
13. A finals de 1252, el veguer de Castelló, Ramon Bou Bovet, venia a Ponç
Mercer un salner que fins llavors Bernat Narbonès tenia en feu pel comte d’Empúries
al lloc anomenat Muntells (“Monteyls”): vegeu ADM, Empúries 1852, 18 de desembre
de 1252. El 1253, Ponç Mercer adquiria un altre salner en el mateix indret: vegeu ADM,
Empúries 1861, 8 d’agost de 1253. En aquesta darrera ocasió, però, Ponç havia ofert a
canvi a Berenguer Rostet un salner, situat també a Muntells, que es tenia sota domini
directe dels hereus de Ramon i Dalmau de Garriga.
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el “Dedo” citat a finals del primer mil·lenni (953).14 D’altra banda,
aquestes instal·lacions estaven situades al nord d’una via en direcció
a la vila de Roses anomenada, en llatí, “Fanga Rossis” o potser, ara
en català, Fanga de Roses.15
Figura 5
Emplaçament ideal dels salners de Bona Calça l’any 133916

14. Jordi Bolòs i Víctor Hurtado: Atles dels comtats d’Empúries i Peralada (780991), Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia, Rafael Dalmau, Barcelona, 1999,
p. 74. En tot cas, el mapa conté, al nostre entendre, algun error pel que fa als traçats
medievals de la Muga i de l’estany.
15. També podria ser que la Fanga de Roses fos l’indret situat al sud de l’esmentada via. L’any 1305, Bernat Sifreu adquiria una terra al lloc anomenat “Fanga
Rossis”, a Castelló, que limitava al nord amb una via: vegeu AHG, Ca 78, 20 d’abril
de 1305. L’11 de febrer de 1334, Pere del Far arrendava a Guillem Gil, de Sant Pere
Pescador, la lleuda del peix pescat a la platja, des de la “Fanga Rossis” fins al Salatà
(“in plagea huius maris, de Fanga Rossis usque apud Salatanum”): vegeu AHG, Ca 58,
11 de febrer de 1334.
16. Com acabem de dir, les afrontacions dels salners reflecteixen, en alguns casos, una realitat més complexa. D’altra banda, els traços de les diferents instal·lacions
són totalment hipotètics.
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Pel que fa al salner que la filla de Guillem Mercer, Guilleuma,
posseïa a Muntells, l’any 1339 el situaven a l’est del Det de l’Estany, i
semblantment, un any abans, en la carta dotal de la pròpia Guilleuma,
el localitzaven a l’est de l’“stagno vocato es Det” i al nord del camí
que anava a Roses.17 Però, si el 1315, quan el comte Malgaulí concedí
a Guillem Mercer un augment del preu pel qual podia o, de fet, havia de vendre la sal de les seves “salinis sive salinariis” a la Gabella,
les delimitacions foren les mateixes (el Det, a occident, i el camí de
Roses, al sud),18 dos documents de mitjan segle xiii ens aporten unes
dades —a primer cop d’ull— sorprenents: els anys 1252 i 1253, els
dos salners contigus que Ponç Mercer adquiria a Muntells se situaven
també a la mateixa riba del Det, però no al nord de cap camí, sinó de
la riba del mar (“ripa maris”).19 Així doncs, atenent al fet que sembla
probable que les propietats dels Mercer (Ponç, Guillem i Guilleuma)
eren les mateixes, realment s’havien instal·lat al costat del mar? Malauradament, tan sols podem constatar la localització dels salners de
Muntells —almenys d’alguns— a la riba oriental del Det, així com al
nord d’una de les vies d’anar cap a Roses.
Determinar l’emplaçament dels diversos salners castellonins a partir d’aquestes dades no és una feina fàcil. Si bé aquests s’haurien de
localitzar inequívocament enmig del terreny comprès entre l’estany i
el mar, d’una banda, i entre el grau de Roses i la probable desembocadura del Rec dels Molins Bladers (actual rec dels Salins), de l’altra,
la gran extensió i les grans modificacions que ha patit aquest paratge
al llarg dels segles ens dificulta molt aquesta qüestió. D’una banda, si
creiem en la referència del rec dels Salins i, especialment, en les citacions ja comentades d’un mapa de mitjan segle xviii, sembla que les
salines castellonines se situarien no gaire lluny de la finca coneguda
avui en dia amb el nom de Mas del Tec. Si fos així, no seria del tot
desgavellat pensar, fins i tot, en la possible coincidència —si més no,
parcial— entre l’Estany del Det o el Det de l’Estany (segle xiv) i la zona
del “Tech” (segle xviii). Tanmateix, ateses les comentades afrontacions
dels salners de Muntells a mitjan segle xiii (“in ripa maris”), i també
certes referències de la “Fanga Rossis”, tampoc podem descartar que
les salines, tot i situar-se igualment als límits meridionals de l’estany,

17. ADM, Empúries 1899, 21 de febrer de 1338.
18. ADM, Empúries 1872, 20 de desembre de 1315.
19. ADM, Empúries 1852, 18 de desembre de 1252; ADM, Empúries 1861, 8
d’agost de 1253. D’altra banda, el salner que Berenguer Rostet adquirí a Muntells l’any
1253 també limitava, al sud, amb el mar i, a nord i orient, amb l’estany: vegeu ADM,
Empúries 1861, 8 d’agost de 1253.
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fossin més pròximes al litoral. Certament, aquest és un indret que s’ha
vist altament modificat en els darrers dos o tres segles.
Figura 6
Fragment del “Plano Ignographico” (1769).20 L’indret on es localitzaven les salines castellonines en època medieval

© Capítol Catedral de Girona - Tots els drets reservats.

20. Pasqual Ribas: Atles..., pp. 74-75.
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Els terrenys
Una de les tasques que hagueren de dur a terme els administradors
de l’infant Pere per tal d’adquirir els drets d’explotació de les salines
castellonines fou estimar-ne el valor. S’havia de recompensar econòmicament els antics propietaris amb uns censos d’acord —entenem— amb
els beneficis anuals i el valor de cadascuna de les instal·lacions, i per
això calia realitzar totes les comprovacions oportunes. Tot i que desconeixem en gran mesura de quina manera es desenvoluparen aquests
fets, sí que coneixem cadascun dels censos atorgats i les quantitats a
canvi de les quals l’administració comtal adquirí el domini útil dels
terrenys on s’instal·laven alguns salners.21
Quadre 27
Censos assignats als antics propietaris dels salners22
Propietari

Arnau de Pomers
Pere Gomir
Sibil·la (Bou), dona del donzell Guillem Aguiló
Bernarda i Margarita (Cerç)
Arnau Urgellès
Bernat Floreta
Francesca, vídua de Pere Ciutat

300
240
300
300
240
325
244

Cens

Remissió cens
(valor salner)

sous
sous
sous
sous
sous
½ sous
½ sous

4.000
3.000
4.000
4.000
3.200
4.340
3.260

sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous

21. Sabem que en el cas del salner que fou de Guillem Escarré, per la propietat
del qual hi havia una causa que enfrontava el fill d’aquest, Poncet Escarré, i Englantina,
dona de Berenguer Gispert, l’estimació fou duta a terme per Ponç Oliveres i Joan Quermançó, comissaris de Ramon d’Empúries, procurador general del comtat: vegeu ADM,
Empúries 1886, 9 de febrer de 1339. Ambdós personatges (Oliveres i Quermançó) ja
havien participat en les tasques d’estimació de les terres per les quals transcorria el Rec
dels Molins Bladers: vegeu AHG, Ca 154, 17 de juliol de 1332. Pel que fa a l’esmentat
salner, el resultat fou que el seu valor era de tres mil sous melgoresos, incloent-hi deu
lliures melgoreses del terreny: vegeu ADM, Empúries 1886, 9 de febrer de 1339. El 7 de
març de 1339, l’infant Pere, tenint en compte el valor del salner (tres mil sous) concedia
a Poncet Escarré un cens de 225 sous melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal:
vegeu ADM, Empúries 1892, 7 de març de 1339. Tanmateix, algun error devien cometre
en l’estimació els comissaris; més endavant (1344), Bartomeu Plana, àrbitre entre les
dues parts en litigi (Poncet Escarré i Englantina) dictaminava el valor del salner en
3.600 sous melgoresos i augmentava, per tant, el cens a 270 sous melgoresos anuals:
vegeu ADM, Empúries 1911, 20 de setembre de 1344.
22. Vegeu p. 291.
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Cens

Gueraula (Bou) i Bernat de Canelles (dos salners) 600 sous
Poncet Escarré
270 sous
Guilleuma (Mercer), dona del jurisperit Castelló 300 sous
Pere
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Remissió cens
(valor salner)

8.500 sous
3.600 sous
4.000 sous

Quantitats en sous melgoresos.

El preu pel qual l’administració comtal adquirí la propietat (domini útil) dels sòls dels salners de Bona Calça fou en tots els casos de
deu lliures melgoreses. Els censos atorgats als antics propietaris per
la cessió —a l’infant Pere— dels drets d’explotació de les salines foren
també ben iguals (vegeu el quadre anterior). Realment eren tan semblants les diferents instal·lacions? Aparentment, sí. De fet, les despeses
per tornar a fer possible la producció de sal als salners concedits a
Pere Ciutat (1332) i a Arnau Urgellès (1335) després de llargs períodes
d’inactivitat sumaren les respectives i gairebé mateixes quantitats de
mil dos-cents i mil dos-cents seixanta sous melgoresos.23
Tanmateix, si a partir de la documentació de 1339 interpretem
que la totalitat dels salners comptaven llavors amb una producció i,
per tant, amb unes extensions molt semblants, d’altres documents ens
informen també de la possibilitat que les diferents instal·lacions patissin amb els anys modificacions de certa importància. A principis del
segle xiv, per exemple, veiem com un salner que havia estat propietat
de Bernat Niell se subdividí i agrupà diverses vegades fins a esdevenir
els dos salners contigus que l’any 1339 posseïen Arnau de Pomers i
Bernat Floreta (vegeu la figura 5, pàgina 135). Les primeres dades de
la divisió del salner de què disposem daten dels anys 1318 i 1322, quan
el comte Malgaulí i, posteriorment, la comtessa Marquesa concediren
als seus propietaris un augment del preu pel qual podien vendre la sal
a la Gabella. Arnau Malarç, llavors domer de l’església de Santa Maria
de Castelló, en posseïa dues parts i el jurisperit Arnau de Pomers la
tercera restant.24 Tot i que desconeixem el moment i les circumstàncies
exactes de la divisió del salner, sabem que el repartiment de les somades de sal franca de què havia gaudit antigament Bernat Niell no es
féu de manera equitativa; ja que, si en la concessió comtal al clergue
(1318) li confirmaren alhora les dues-centes somades de sal franca
23. ADM, Empúries 1877, 23 de maig de 1332; ADM, Empúries 1898, 13 d’abril
de 1335; ADM, Empúries 1883 i 1887, 6 de febrer de 1339.
24. ADM, Empúries 1862, 17 d’abril de 1318; ADM, Empúries 1869, 7 d’abril
de 1322.
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de què podia disposar lliurement cada any, en la concessió a Pomers
(1322), en canvi, s’hi adjuntà la venda, pel preu de dos mil sis-cents
sous melgoresos, de dues-centes somades anuals de sal franca. És a
dir, quan es dugué a terme la divisió del salner d’en Niell, tota la sal
franca fou adjudicada a un dels lots (Malarç), i l’altra part (Pomers)
hagué de comprar a la casa comtal les somades de sal franques per
fer-ne més rendible l’explotació. En aquest darrer cas, però, la casa
comtal s’eximia a si mateixa de qualsevol responsabilitat en cas que
la producció anual de la tercera part d’en Pomers no arribés alguna
vegada a aquesta quantitat de sal franca, tot evidenciant així les “reduïdes” dimensions de les seves instal·lacions.25
Uns anys més tard, la propietat d’Arnau Malarç se subdividí de
nou: tres quartes parts foren venudes al draper Bernat Floreta i la
quarta part restant fou adquirida per Arnau de Pomers, que d’aquesta
manera augmentava l’extensió de la tercera part de l’antic salner d’en
Niell que ja posseïa.26 En aquests moments, doncs, el salner que havia posseït Bernat Niell havia quedat dividit en dues meitats iguals o,
tal com recullen els documents de l’any 1339, en dos salners.27 Tot i
això, però, sembla que les dues instal·lacions compartien encara certes
infraestructures i aparells en comú. De fet, la compra efectuada pel
draper Bernat Floreta de tres quartes parts del salner d’Arnau Malarç
comportava també l’adquisició de tres parts de la seva sínia (“tribus
partibus sinie regorum dicti salnarii”), tot evidenciant així que la propietat —i sens dubte l’ús— de la quarta part restant correspondria a
Arnau de Pomers.
Sigui com sigui, el fet que possibilitava la divisió dels salners en
diferents parts era la seva pròpia configuració. A mitjan segle xiii (1253),
per exemple, Ramon Bou adquiria un salner a Bona Calça en el qual
s’hi comptaven llavors set salines i set cuitors (“unum salnarium nostrum in quo nunc sunt VII salinas et VII coytors”).28 En aquest mateix
sentit, un any abans (1252) Ponç Mercer ja havia adquirit un salner
a Muntells “cum suis salinis, reguis et cuytors, et cum suis salsorariis
25. De fet, en cap altre document dels quals disposem es plantejà la possibilitat
que algun dels salners pogués produir una quantitat anual de sal inferior a les “seves”
somades de sal franca.
26. ADM, Empúries 1871, 7447 i 7448, 11 de juliol de 1332. De fet, tal com
consta als documents, la quarta part adquirida per Pomers limitava amb la tercera part
de l’antic salner d’en Niell que ell posseïa.
27. Desconeixem el motiu pel qual els censos atorgats l’any 1339 no foren els
mateixos: 300 sous, a Arnau de Pomers, i 325,5 sous a Bernat Floreta (vegeu el quadre 27,
p. 138). Podria ser que les dimensions de les dues meitats no fossin exactament les
mateixes.
28. ADM, Empúries 1854, 6 de setembre de 1253.
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et adempramentis et pertinenciis suis”.29 Així doncs, tot i que no en
coneguem els detalls, és evident que les instal·lacions se subdividien
en diverses parts. A banda dels recs i dels aparells o bé infraestructures
que possibilitaven l’abastiment d’aigua, es distingien especialment els
cuitors, d’una banda, i les salines, de l’altra.30 Els cuitors eren, probablement, els llocs en els quals es realitzava una primera decantació
de l’aigua amb la finalitat d’augmentar-ne la salinitat i eliminar-ne les
impureses; les salines, d’altra banda, eren les eres en les quals —tot
acollint l’aigua provinent dels cuitors— es duia a terme pròpiament
l’evaporació final de l’aigua i, per tant, la producció de sal. En aquest
sentit, com més petits fossin aquests espais més ràpida seria l’evaporació, motiu pel qual cadascun dels salners n’agrupava diversos: si, tal
com hem vist, Ramon Bou comprà el 1253 un salner amb set salines i
set cuitors, dos anys abans n’havia adquirit un altre amb deu salines.31
L’abastiment d’aigua: recs i sínies
D’acord amb les característiques dels terrenys en els quals es
localitzaven les salines i, tenint en compte la necessitat d’aconseguir
importants acumulacions d’aigua salada per poder produir sal, sembla evident que els salners comptessin amb diverses canalitzacions.
En primer lloc, certes conduccions havien de connectar la zona dels
salners amb l’estany o amb el mar per permetre l’arribada i, en certa
mesura, l’acumulació d’aigua amb una alta concentració de sal. D’altra
banda, hi havia d’haver recs que comuniquessin aquestes séquies amb
els diferents salners, on cadascuna de les sínies permetria, en darrer
terme, distribuir l’aigua a les eres.
Recs i agulles
Tal com hem comentat en un apartat anterior, les salines castellonines se situaven majoritàriament a ambdues ribes de la llacuna
coneguda amb el nom d’Estany del Det o Det de l’Estany. En el cas de
l’indret de Bona Calça, a més, sembla que aquesta llacuna o extensió
de l’estany penetrava en forma de canalització dins els salners: si un
dels salners de la perifèria del pla de Bona Calça fou localitzat l’any

29. ADM, Empúries 1852, 18 de desembre de 1252.
30. Cuytors, traduït per l’autor com ‘cuitors’, és el nom que rebien unes de les
eres dels salners.
31. ADM, Empúries 1849, 24 de juliol de 1251; ADM, Empúries 1850, 1 de setembre de 1251. D’altra banda, si bé no disposem de referències sobre aquesta qüestió pel
que fa al segle xiv, pensem que la configuració dels salners no s’hauria modificat gaire.
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1339 tot just a l’oest del “rego vocato es Det” (vegeu figura 5, pàgina
135), Ramon Bou adquiria dos salners al mateix indret, gairebé un
segle abans (1251 i 1253), al sud de l’anomenada “aculia des Det”.32 És
probable, per tant, que en aquesta canalització, situada de ben segur
a la part sud-occidental de l’estany de Castelló, s’hi dugués a terme
un primer estancament de l’aigua salada, que —per densitat— s’aniria
dipositant al fons.
A banda del Det i d’altres possibles canalitzacions d’ús comunitari,
sembla que cadascun dels salners comptava també amb infraestructures pròpies. En primer lloc, les diferents instal·lacions integraven,
sens dubte, petits recs que les connectaven amb les canalitzacions més
importants. En aquest sentit, algunes de les diverses vendes de salners
que tenim documentades ens parlen de recs, agulles i “curayils”.33 L’any
1301, per exemple, quan Berenguer i Guillem Manera s’ocuparen de
l’explotació del salner dels germans Pere i Huguet Bou, veiem també
com s’estipulà la repartició a mitges de les despeses “reguis curandis”,
és a dir, fent escurar els recs;34 i l’any 1308, encara, quan Guillem
Miquel s’afermà a Arnau Malarç, domer de l’església de Santa Maria,
per treballar de saliner al seu salner, es féu constar entre les clàusules del contracte que el treballador no hauria de “curare aliquem
regum ibi”.35 En segon lloc, els salners també comptaven amb sínies
i pouadors, els elements que realment possibilitaven el fet d’escampar
l’aigua salada a les eres.
Les sínies
A banda de l’entramat de recs i llacunes que abastien les salines
castellonines, els elements més importants eren les sínies. Aquests
aparells eren els que possibilitaven el fet de poder disposar d’aigua
amb una concentració de sal al més alta possible per escampar sobre
les eres de les salines. Tot i que el vocabulari emprat pels notaris es
modificà al llarg dels anys, sembla prou evident la finalitat de les
persones contractades: “pouandum aquam in salnariis tuis cum bestiis
meis” (1287), “abstraendum aquam de sinia salnare” (1288), “aurire
cum animali meo de aqua senie dicti salnarii” (1316), “dare complementum aque in salnario tuo meis propriis animalibus” (1319), “dan-

32. ADM, Empúries 1849, 24 de juliol de 1251; ADM, Empúries 1854, 6 de
setembre de 1253.
33. No sabem si els anomenats “curayils” serien, en realitat, canalitzacions.
34. AHG, Ca 75, 17 d’abril de 1301.
35. AHG, Ca 83, 22 d’abril de 1308.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

143

dum aquam continue cum animali meo complete in vestris salnariis”
(1331).36
Pel que fa al nombre d’aparells, si bé podria ser que algunes instal·
lacions comptessin amb sínies comunitàries, sembla que bona part dels
salners en tenien una d’exclusiva. Al darrer quart del segle xiv (1379),
quan ja feia prous anys que les salines i els seus drets d’explotació
havien estat adquirits per l’administració comtal, encara s’anomenaven
les sínies amb els noms dels propietaris de diversos salners de l’any
1339: d’en Floreta, de na Cerça, d’en Canelles i d’en Bou):
Item, unam siniam d·en Floreta condirectam, cum clave, pasteria
et cum pertica [scincera], et cum aliis suis apparatibus; item,
aliam siniam de·na Serça, cum rota maiori veteri, et cum lo roden bono, et cum arbore [parui] valoris, et fusell [parui] valoris,
et cum bressola [parui] valoris, et pertica nova, clave et pasteria
[parui] valoris; item, unam seniam d·en Canelles, cum rota maiori veteri, cum arbore veteri, et roden bono, et brassola veteri,
et fussell veteri, clave et pertica bona et pasteria; item, [unam]
seniam d·en Bou, cum rota maiori bona, et cum arbore bona, et
roden bono, et bressola bona, [fussell] bono, pertica bona, clave
bona et pasteria.37
D’altra banda, aquest inventari és la referència més explícita dels
elements que integraven les sínies de què disposem. Els dos elements
més destacats eren la roda i el rodant (“lo roden”), els quals encaixaven,
sens dubte, a partir de l’engranatge format per la bressola;38 el fusell
i l’arbre, d’altra banda, eren els eixos que sostenien tot el conjunt, i
la pastera, finalment, era el recipient on, en primer lloc, s’abocava
l’aigua que els poals (petits recipients de fusta situats al voltant de la
corretja que feia voltar la roda) feien pujar. En el mateix inventari,
s’hi esmenten cinquanta-quatre poals i sis poals esgavellats dipositats a
la casa gran de les salines. En aquest sentit, encara, veiem com l’any
1387 el boter Joan Escot rebia del batlle de la Gabella seixanta-vuit

36. AHG, Ca 3, 24 d’abril de 1287; AHG, Ca 14, 21 de març de 1288; AHG, Ca
89, 11 de maig de 1316; AHG, Ca 35, 17 d’abril de 1319; AHG, Ca 53, 8 d’abril de 1331.
37. ADM, Empúries 9493 (fotograma 0183), 15 de març de 1379. Aquest fou
un inventari creat amb motiu de l’arrendament de la Gabella, per la qual cosa creiem
que el nombre de sínies esmentades eren totes les actives en aquells moments. Gairebé
vint anys abans (1360), quan el mestre dels molins bladers participà en la reparació de
diverses sínies de les salines, es citaren les sínies dels salners d’en Floreta, d’en Bou,
d’en Ciutat i de na Cerça: vegeu ADM, Empúries, 6559, 1 de setembre de 1360.
38. En una reparació de les sínies l’any 1360 se’ns parla de “rodesens” per esmentar els rodants (p. 132).
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sous i vuit diners melgoresos pels poals nous que havia realitzat per
als salners i per arreglar-ne alguns de vells.39
La darrera referència de les sínies de què disposem data de l’any
1397, quan el comte encomanà al cortaler Berenguer Sifreu la gestió
de la Gabella de la Sal i de les salines de Castelló. El contracte estipulà
que aquest darrer rebria la quantitat anual de mil quatre-cents sous
melgoresos “per salari i messió de set bèsties que lavoraran e maneran
las cínias de las dites salinas, i les que el dit Berenguer hagi de tenir
a sas proprias messions e risch d’aquell Berenguer”.40 Tot i això, no
resulta gaire evident que els set animals corresponguessin a set sínies;
podria ser que alguna de les sínies estigués preparada per treballar amb
més d’un animal de tir, o bé que el nombre de set animals estigués
relacionat amb qualsevol altra qüestió que desconeixem.
L’emmagatzemament i la venda de sal: cases i botigues
Tant abans com després de la reestructuració promoguda per
l’infant Pere, una part de la producció de les salines castellonines havia
de ser tramesa a la Gabella de la Sal. Destinada primerament a cobrir
les necessitats de la població del comtat, la sal produïda a Castelló
—almenys la de la Gabella— es destinaria al comerç regional o, fins
i tot, internacional només en cas de garantir-se suficientment l’abastiment de la demanda local.41 La Gabella, per tant, havia de comptar
amb diversos edificis en els quals dipositar la sal i, a la vegada, organitzar-ne la venda.
Tal com consta en un privilegi atorgat pel comte Ponç Hug IV a
la universitat de Castelló el 23 de juny de 1297, els administradors de
la Gabella foren obligats des de llavors a dur la sal a la vila comtal
i a vendre-la en una casa (“in aliqua domo”).42 La concessió ens pot
semblar en certa mesura inversemblant (realment, la sal produïda no es
duia fins aleshores a la vila comtal?), però l’arrendament de la Gabella
l’any 1295 registrava encara que l’arrendatari no havia de portar la sal
a Castelló.43 En tot cas, poc més tard (1300) ja documentem el que
podria ser el primer edifici de la Gabella a Castelló: el teuler Berenguer
Mir adquiria llavors la meitat d’una closa “extra portale de salneria,

39.
40.
41.
la Gabella
42.
43.

AHG, Ca 2163, 26 d’octubre de 1387.
ADM, Empúries 10465 (fotograma), 7 d’abril de 1397.
En cas que la producció de sal castellonina fos petita o bé s’hagués exhaurit,
hauria d’adquirir sal forana.
AHG, Ca 20, 23 de juny de 1297.
AHG, Ca 8, 14 de febrer de 1295.
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proppe monasterium Sancte Clare”.44 Si hem de fer cas d’aquesta citació, la casa on la Gabella emmagatzemaria la sal es situaria a migdia
del nucli urbà, tot i que determinar-ne l’emplaçament exacte és prou
difícil. A la segona meitat del segle xiv, en canvi, i sorprenentment
—pel risc d’inundació—, la casa de la sal era al carrer que conduïa
cap a la capella de Sant Marc, no gaire lluny del Pont Nou (actual
Pont Vell). Aquesta vegada, les dades de què disposem són bastant més
clares. En primer lloc, sabem que almenys des de 1348 la Gabella tenia
instal·lada la seva “botigue” en un edifici propietat de Joan Floreta;45
el 1359, quan l’administració comtal n’adquirí la propietat, la casa
estava situada, segons els documents, “fora del portal d’Assalit, prop
de la capella de Sant Marc, al cap del Pont Nou”.46 Si bé, en aquests
moments, la paraula botiga hauria de ser entesa més aviat com un
magatzem, aquesta casa també era el lloc en el qual es venia sal —si
més no, a l’engròs. El 1351 el clergue Ponç Ferrer rebia del batlle de
la Gabella cent cinquanta sous melgoresos com a salari, “vendendo et
mesurando” sal a la botiga de Castelló al llarg de 1349.47 L’any 1379,
de fet, a banda de certa quantitat de sal i de diverses eines, hi havia
dipositades “una migeriam fustis, unam corteriam et unum quartaronum
fustis”, això és, els recipients utilitzats per mesurar la sal.48
A més de la botiga de Castelló, però, la Gabella disposava també
d’un lloc de venda de sal a Cadaqués. La primera referència d’aquest
edifici de què disposem data de mitjan segle xiv, quan Ponç Alió rebia
del gabellot el salari per la feina feta a la botiga d’aquesta vila durant
els anys 1348 i 1349.49 Aquest era, probablement, el lloc a partir del
qual s’abastien de sal els habitants de les poblacions costaneres del
nord del comtat, entre elles la pròpia vila de Cadaqués. En aquest mateix sentit, encara, el llibre notarial de registres del gabellot Bartomeu
Vinyals (1287-1289) recull un bon nombre de pagaments que efectuà
als traginers i patrons d’embarcació que dugueren sal per a la botiga
que la Gabella tenia a Cadaqués.50
A banda de les botigues de Castelló i de Cadaqués, la Gabella
posseïa com a mínim una altra construcció de certa rellevància. Aquesta
propietat era l’edifici situat a les salines, en el qual es dipositava part

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
ADM,
AHG,
AHG,

Ca 19, 12 d’octubre de 1300.
Ca 435, 28 de juny de 1351; AHG, Ca 435, 17 de desembre de 1351.
Ca 233, 15 de maig i 6 de novembre de 1359.
Ca 435, 8 de juliol de 1351.
Empúries 9493 (fotograma 0183), 15 de març de 1379.
Ca 435, 22 d’agost de 1351.
Ca 2163.
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de la producció de sal i alguns estris utilitzats en la seva elaboració.
L’any 1379, per exemple, quan es va fer inventari dels béns de la Gabella amb motiu d’un nou arrendament, foren enumerades les eines
dipositades “in domi maiori salinarum”, o sigui, a la casa gran de les
salines.51 Aquesta construcció seria, molt probablement, la “Casa de la
Sal” que apareix esmentada en un mapa de mitjan segle xviii (vegeu
figura 6, pàgina 137) o, encara, la “Casa de la Sal” nom amb què, a la
segona meitat del segle passat, es coneixien les restes d’una edificació
situada ben a prop del rec dels Salins, tot just al mateix indret on la
situava el mapa.

51. ADM, Empúries, 9493 (fotograma 0183), 15 de març de 1379.

part III
aspectes socioeconòmics

L’EXPLOTACIÓ DELS MOLINS DE LA MUGA

Quan a mitjan 1331 l’infant Pere signà els documents que atorgaven els censos que s’havien de cobrar sobre els beneficis dels dos
casals de molins fariners que acabava de construir a Castelló, una part
d’aquestes rendes corresponia als propietaris de diferents drets sobre
l’antic molí comtal del Puig de la Muga, l’anomenat molí del Comte.
Si bé aquesta darrera instal·lació era de titularitat comtal, antigues
concessions a perpetuïtat dels anteriors comtes havien creat diverses
sotspropietats dins del conjunt.1 Aquestes propietats no consistien tan
sols en la percepció regular de determinades quantitats de diners, sinó
que comportaven el fet d’assumir una sèrie d’obligacions en l’explotació
del molí; en tot cas, però, una part important dels seus beneficis escapava del control de l’erari comtal. Més concretament, l’antic molí comtal
castelloní comptava amb dues molineries, una besolfa i un mestratge,
les quals, si bé inicialment potser foren concedides a les persones que
hi treballaven, a principis del segle xiv pertanyien majoritàriament a
algunes de les persones més destacades de la vila comtal.
Alguns dels censos assignats sobre els beneficis dels molins de
Dalt i del Mig (aquest darrer anomenat, llavors, de Baix) (25 de juny
de 1331):
[…] et Berengarius Bardonerii et Petrus de Turricella, clericus
de Castilione, qui consueverant percipere besolfas in molendinis
antiquis nostris comitalibus, recipiant videlicet medietate suarum
bolfarum in dicto casali molendinorum nostrorum inferiorum,
et aliam medietatem in dicto casali superiori; et etiam Petrus
Gomir et Geralda, uxor Folgueti Brocha de Castilione, unam ey-

1. ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331.
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minam frumenti, et Poncius Scarrerii aliam eyminam frumenti,
pro moneria, quasque dicti Petrus Gomir et Poncius Scarrarii
recipiebant et recipere consueverunt in et super dictis molendinis
nostris antiquis comitalibus; et etiam Bartholomeus de Albaynano,
magister dictorum molendinorum, medietatem dicte magistrie.2
En primer lloc, la molineria, que es podria descriure com el conjunt
de feines, obligacions i, alhora, drets propis d’un moliner, consistia en
la percepció d’una part dels beneficis d’un molí a canvi d’exercir o bé
delegar, precisament, l’ofici de moliner. Els propietaris de cadascuna
de les dues molineries en què es dividia el molí del Comte (1331), per
exemple, havien de proporcionar un moliner al servei del molí en cas
de no exercir personalment aquesta feina (“tenere in dictis molendinis
unum monerium qui deserviat dicte monerie”). Certament, sembla que
aquesta opció de delegar a una altra persona el càrrec de moliner era
la que utilitzaven els propietaris de les dues molineries poc abans del
desmantellament del molí, ja que si una era propietat de Ponç Escarré,
membre d’una de les famílies més il·lustres de la vila, l’altra pertanyia
a Pere Gomir, no menys destacat que l’anterior, i a Gueraula, la dona
de Folguet Broca, els quals en posseïen tres quartes parts i una quarta
part, respectivament, per indivís.
D’altra banda, ultra les feines pròpies de la molineria i, per tant,
dels moliners, l’explotació d’un molí requeria també el servei d’altres
treballadors. Una part de les tasques a realitzar, potser menys especialitzada, però alhora vinculada amb el procés de la mòlta dels cereals,
era la que corresponia a la besolfa. No en coneixem exactament les
obligacions i no fou poc habitual, tampoc, que fossin moliners els que
n’assumissin l’explotació, però les seves feines constituïen una realitat
clarament diferenciada de la molineria. A principis del segle xiv, la
besolfa del molí comtal era propietat dels germans Pere i Berenguer
Bardoner, els quals la solien establir al moliner Guillem Guilló perquè
n’assumís les tasques.3
En tercer lloc, a banda dels diners destinats en concepte de molineria i besolfa, encara es diferenciava una darrera part dels beneficis
dels molins per tal d’assegurar-ne l’explotació. Aquests diners eren els
que es destinaven per mantenir en bon estat els diferents aparells i

2. En el document, els molins s’esmenten com a casals de Dalt i Baix perquè
el tercer casal de molins bladers encara no estava construït. Quan es construeixi aquest
tercer casal, apareixeran citats com a molins de Dalt i del Mig.
3. Amb la mort de Pere Bardoner, els beneficis de la seva meitat els passà a
cobrar el clergue que ocupava el benefici eclesiàstic que havia disposat crear a l’església
de Castelló. L’any 1331 veiem com el clergue era Pere Torroella.
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infraestructures, el que es coneixia com el mestratge del molí. Així
doncs, tal com se’ns diu en l’establiment del mestratge del molí de
la Coromina a Guillem Simó (1313), el mestre havia d’arreglar els
aparells i fer les obres necessàries a les altres instal·lacions del molí
(“operas facere in dicto molendino et eius resclausa et apparatibus”).
Pel que fa al molí del Comte, tan sols sabem que, en el moment del
seu desmantellament, del mestratge se n’ocupava Bartomeu Illa o Albanyà, que també posseïa el mestratge del molí d’en Jutge i continuà
exercint de mestre dels nous casals de molins fariners comtals. Els
deures de Bartomeu no devien diferir gaire de les feines de Guillem
Simó com a mestre del molí de la Coromina, o bé de les obligacions
de Berenguer Moner, de Peratallada, que l’any 1271 rebia del comte Hug V la concessió del mestratge dels molins comtals de Verges.
Aquesta darrera concessió, realitzada —tal com consta al document—,
almenys en part, segons el sistema habitual als molins comtals de
Castelló, estipulava que Berenguer i els seus successors haurien de
supervisar el manteniment i la construcció de qualsevol molí comtal
edificat als termes de Verges i la Tallada a canvi dels beneficis que
aquests generessin tots els dijous.4
De la mateixa manera que al molí del Comte, els propietaris dels
altres molins de la Muga es valgueren d’aquests tres mecanismes o bé
contractes (molineria, besolfa i mestratge) per tal de dotar de personal
les seves instal·lacions. De manera més o menys perllongada, a vegades
a perpetuïtat, els propietaris dels diferents molins castellonins alienaren
una part dels beneficis a canvi de delegar una part de les tasques que
s’hi havien de realitzar. El fet de tractar-se d’operacions econòmiques
rellevants i, especialment, d’incloure entregues de quantitats de diners
no menys importants dels treballadors, molt probablement en concepte
de fiança, en propicià, a més, el registre públic en nombroses ocasions.
Finalment, els registres notarials ens proporcionen encara un altre
tipus de documents: els contractes relacionats amb la gestió dels molins.
Arrendaments dels beneficis o també les menys habituals contractacions
d’administradors, entre d’altres documents que ens assabenten de la
gestió de les instal·lacions feta per diverses persones, ens mostren qui
foren els encarregats d’assumir l’explotació dels molins castellonins en
nom dels seus propietaris, i juntament amb els comentats contractes
de molineria, besolfa i mestratge ens permeten observar amb prou
nitidesa els principals aspectes del seu funcionament.

4. ADM, Empúries 6034, 22 d’agost de 1271.
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La molineria: la contractació i retribució dels moliners
Els moliners foren, sens dubte, els principals protagonistes de la
mòlta de cereals a Castelló d’Empúries durant la baixa edat mitjana.
Tot i que els molins comptaven amb d’altres treballadors i, de vegades,
també amb gestors propis, la seva presència a les instal·lacions i la
seva incidència i participació decisiva en la producció de farina, en tant
que treballadors qualificats, els convertia en la figura més important
de tot el procés de transformació del gra. No parlarem de les feines
concretes que aquests realitzaven (qüestió de la qual els documents de
l’època no ens n’aporten dades significatives), sinó que analitzarem les
singularitats dels contractes a partir dels quals treballaven en els diferents molins: les concessions de molineria i les contractacions anuals
de moliners; contractes que ens permetran copsar, en part, de quina
manera encaixaven els moliners en l’entorn en el qual treballaven.
La molineria: consideracions lèxiques
Tal com ja hem avançat breument, la molineria podria definir-se
com el conjunt de drets i deures que assumia un moliner en el moment
de començar a treballar en un determinat molí. Tanmateix, la paraula
molineria no és la que apareix, pròpiament, en la documentació castellonina de la baixa edat mitjana. Atès que els documents es redactaven
en bona part en llatí i, especialment, perquè la paraula utilitzada llavors
per designar el moliner era, probablement, moner (en llatí, monerius),
el conjunt de feines i obligacions dels moliners rebia en els contractes
registrats a les notaries castellonines una denominació diferent a la
utilitzada en aquest estudi.
En els documents escrits en llatí la documentació castellonina de
l’època sempre hem trobat la paraula, moneria. Al nostre parer, aquesta
paraula no representaria cap variació respecte de la seva equivalent
catalana de l’època, ja que aquesta darrera deriva de moner (monerius),
la paraula que s’utilitzava llavors per designar el moliner. Només en
una ocasió l’hem trobat en una altra accepció, també en llatí: mulneria (1287). És clar que, tot i estar escrit a Castelló, en aquest cas el
document cita i transcriu, en part, una carta enviada a l’esmentada
vila pel castlà d’Amposta. La resta del mateix document, exceptuant la
transcripció de la carta del castlà, torna a posar la paraula en l’accepció
castellonina habitual: moneria.5
5. AHG, Ca 14, 27 de febrer de 1287.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

153

Així doncs, tenim almenys dues accepcions per definir una mateixa
cosa: moneria, en el cas empordanès, i mulneria, en d’altres territoris
de llengua catalana, les quals, al seu torn tindrien l’equivalent o, més
aviat, serien les derivades de la paraula utilitzada llavors per definir
el treballador del molí.6 Tot i que en anteriors treballs és anomenada
mulneria,7 entenem les paraules moneria i mulneria com a derivades
directes de les diferents accepcions medievals per designar el moliner,
i en aquest estudi, per tant, utilitzarem la paraula “molineria”.
Les concessions de molineria: la contractació de moliners
Un dels contractes utilitzats per dotar de moliners els molins
castellonins de la Muga foren les concessions de molineria. Documentades entre mitjan segle xiii i els primers anys del segle xiv, aquestes
operacions consistien en la delegació per un cert temps i, en alguns
casos, a perpetuïtat de la feina o bé del càrrec de moliner d’un molí
a canvi de cedir, és clar, una determinada part dels seus ingressos. En
els llibres notarials de la vila de Castelló hi documentem un nombre
significatiu dels registres d’aquestes operacions, les quals mantenen en
la seva majoria una gran similitud.
En primer lloc, les concessions s’iniciaven amb el reconeixement
del propietari de la molineria d’un deute envers el moliner que havia
de ser establert. Aquesta quantitat de diners, estipulada com un crèdit,
i que, de vegades, també podia registrar-se en un document anterior
o posterior a la pròpia concessió, fou sens dubte el que propicià el
registre públic de les esmentades concessions, ja que en alguns casos
les quantitats aportades pels moliners foren prou importants (vegeu el
quadre 28, pàgina 154). Ens trobem molt probablement davant del que
podria ser una fiança que havien d’aportar els moliners tot just abans
de començar a treballar en un determinat molí. Retornada íntegrament
pels propietaris, comportava o bé coincidia, en els casos en què ja s’estipulava la data de finalització en el propi document, amb la fi de la
concessió. Es tractava, de ben segur, d’evitar que el moliner abandonés
el seu lloc tot incomplint el contracte signat amb els propietaris —si
més no, sense que entre ambdues parts s’hagués trobat un substitut
pel càrrec—, fet que podia produir una pèrdua important d’ingressos
del molí. Tanmateix, aquests crèdits també podien originar-se en un
6. En el document de Castelló que transcriu una carta enviada pel castlà d’Amposta, també hi apareixen les dues accepcions per posar cognom o professió a una
mateixa persona: Arnau “Monerii”, en la part redactada a Castelló, i Arnau “Mulnerio”,
en la part escrita, en primer lloc, pel castlà d’Amposta.
7. Ramon Martí: “Hacia una…”; Pere Ortí: Els molins…

154

Josep Maria Gironella i Granés

fet menys premeditat: en certes quantitats de diners que els moliners
avançaven als propietaris per a determinades necessitats immediates
dels molins. D’aquesta manera, quan es produïa un nou establiment
d’una molineria, els propietaris exigien al moliner entrant que assumís
els diners que devien a l’anterior moliner, i així evitaven fer-se’n càrrec
ells mateixos.
Quadre 28
Concessions de molineries8
Molí
Coromina
Coromina
Llobet
Llobet
Comte
Coromina
Coromina
Roses
Llobet
Jutge

Data
1279, set., 26
1287, ag., 20
1292, nov., 30
1293, feb., 23
1298, set., 2
1303, abr., 9
1305, maig, 4
1305, juny, 5
1305, juny, 18
1309, gen., 16

Establert
Bernat Vaquer
Bart. Massot
Perpinyà Moner
Perpinyà Moner
Pere Joan
B. d’en Llobet
B. d’en Llobet
Guillem Miró
Ramon Moner
Guillem Boïga

Durada

Crèdit
300 s.
120 s.
492 s.
6 anys* 700 s.
3 anys
100 s.
360 s.
6 anys** 400 s.
4 anys
600 s.
600 s.
200 s.

Observacions
½ molineria i ½ besolfa
½ molineria i ½ besolfa

Molineria de J. de Caldes
½ molineria
½ molineria i ½ besolfa
Crèdit registrat el 8 de juny

Quantitats en sous melgoresos. *Termini mínim abans del retorn del crèdit. **Termini del retorn
del crèdit.

En tot cas, diverses vegades veiem com les quantitats aportades
pels moliners quan entren en un determinat molí no s’entregaven als
seus propietaris, sinó als moliners que, pel motiu que fos, deixaven el
servei de la molineria. Fou així el 8 de juny de 1305, quan l’abat del
monestir de Santa Maria de Roses reconeixia que devia a Guillem Miró,
a qui tres dies abans havia concedit la molineria del molí de Santa
Maria, els 600 sous que, en nom de l’esmentat cenobi, aquest havia
entregat als marmessors del difunt Pere Moner; diners que el monestir
devia des de l’any 1293.9 Tot i que en el debitori (1305) no s’hi féu
referència, sabem que Pere Moner era ni més ni menys que l’anterior
establert a la molineria. De fet, en el document registrat tot seguit pel
mateix notari, l’abat eximia Guilleuma, vídua de l’esmentat Pere, de
8. AHG, Ca 1, 26 de setembre de 1279; AHG, Ca 14, 20 d’agost de 1287; AHG
Ca 419, 30 de novembre de 1292; AHG, Ca 419, 23 de febrer de 1293; AHG, Ca 2098,
2 de setembre de 1298; AHG, Ca 2100, 25 de març de 1301; AHG, Ca 78bis, 4 de maig
de 1305; AHG, Ca 78 bis, 5 de juny de 1305; AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305; AHG,
Ca 83, 16 de gener de 1309.
9. AHG, Ca 78 bis, 8 de juny de 1305.
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qualsevol causa que el monestir rosinc pogués emprendre contra ella
o contra els béns que foren del seu marit amb motiu dels beneficis
que aquest havia obtingut sobre la molineria del molí. Ens trobem,
sens dubte, davant de la substitució del càrrec de moliner del molí de
Santa Maria, possiblement per la mort de Pere Moner. El deute que
el monestir havia contret amb l’antic moliner (600 sous melgoresos)
fou assumit pel nou moliner, Guillem Miró.
Al cap d’un mes i poc, quan es va establir la molineria del molí
d’en Llobet a Ramon Moner, va ocórrer una situació semblant. Els siscents sous melgoresos aportats en crèdit per l’esmentat Ramon no foren
entregats als propietaris del molí —tot i que aquests van reconèixer
que devien els diners—, sinó a Guillem Vaquer, el moliner que, segons
tot sembla indicar, deixava el servei de la molineria. Curiosament, la
concessió registrava encara que els sis-cents sous fou la quantitat que
l’esmentat Guillem havia aportat quan li fou establerta la molineria.10
Tal com en l’exemple del molí del monestir de Santa Maria de Roses,
doncs, veiem com s’obligava el moliner a aportar una quantitat considerable de diners abans de cedir-li l’explotació de la molineria. En cas
que el moliner respectés les clàusules del contracte no hi hauria cap
problema perquè, una vegada finalitzada la concessió, aquest pogués
recuperar els diners que havia entregat; en cas contrari, en canvi, és a
dir, en cas que, per exemple, el moliner abandonés el seu lloc de treball
abans del termini o sense el consentiment dels propietaris, és probable
que aquests darrers no li retornessin la totalitat dels diners del crèdit.
Per tancar aquesta qüestió, veiem com aquests crèdits o “fiances”
també podien ser prou útils als moliners —si més no, és clar, als moliners que disposaven de prou diners per tal de fer-hi front—, ja que
també eren la garantia que els propietaris complissin els contractes. Un
exemple clar d’aquesta realitat és l’arrendament del molí de la Coromina
de l’any 1305. Tot i cedir a l’arrendatari la facultat de poder substituir
el moliner Berenguer d’en Llobet en cas de negligència, l’opció de fer
efectiva aquesta clàusula es veia realment limitada pel fet que el moliner
substitut hauria hagut de pagar a Berenguer “illas acciones et iura”
que aquest darrer posseïa al molí, o sigui, sens dubte, els quatre-cents
sous melgoresos que Berenguer d’en Llobet havia aportat en crèdit en el
moment de rebre la concessió que li permetia fer de moliner en aquesta
instal·lació.11 En aquest sentit, els quatre-cents sous melgoresos no eren
una quantitat qualsevol; tal com veurem més endavant, equivaldrien

10. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305.
11. Pel que fa a la concessió de la molinera: vegeu AHG, Ca 78 bis, 4 de maig
de 1305. Pel que fa a l’arrendament: vegeu AHG, Ca 24, 18 de maig de 1305.
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aproximadament al doble del salari anual d’un moliner experimentat,
i difícilment podrien ser assumits per qualsevol moliner. Així doncs,
amb l’existència d’aquestes fiances, els moliners amb més recursos
econòmics o bé els moliners que provenien de famílies en les quals
alguns dels seus membres eren moliners de prou rellevància podien
arribar a controlar, en certa mesura, l’explotació de les molineries
d’alguns molins. De fet, els drets de cobrament d’aquests crèdits-fiança
i, per tant, els drets d’explotació de les respectives molineries eren
traspassats, de vegades, entre familiars. L’any 1296, per exemple, el
moliner Guillem Vaquer féu donació al seu fill Guillem, amb motiu
del seu casament, del cobrament d’un debitori de 500 sous que comportava, molt probablement, l’exercici de la molineria del molí de la
Coromina (“illos D solidos malgurienses quos habeo et habere debeo
super moneria dictorum molendinorum, et omnem obligacionem quam
in eodem moneria habeo ratione dictorum D solidorum”).12
Encara en aquest mateix sentit, no fou menys significatiu l’“intercanvi” que el 18 de juny de 1305 feren Ramon Moner i Guillem
Vaquer.13 En primer lloc, i després d’entregar la quantitat de sis-cents
sous melgoresos a Guillem Vaquer, Ramon Moner va rebre —com ja
hem dit fa un moment— la concessió de la molineria del molí d’en
Llobet, que fins llavors havia treballat, presumiblement, Guillem. En
segon lloc, el mateix dia, i també previ pagament, en aquest cas, de
240 sous melgoresos, Ramon Moner feia cessió a Guillem Vaquer d’un
debitori de 240 sous signat pel cavaller Pere Alquer; deute que comportava i permetia, fins al seu reintegrament, l’explotació d’una de les
dues meitats de la molineria i de la besolfa del molí de la Coromina,
exercida fins aleshores per Ramon. Tot i que desconeixem bona part
de les circumstàncies que propiciaren tal “intercanvi”, és prou evident
que, a banda del consentiment dels propietaris dels dos molins, hi va
haver alguna mena d’acord entre ambdós personatges. De fet, encara
que aquesta vegada els dos moliners no fossin familiars directes, és
molt probable que formessin part de famílies amb certa tradició molinera i, fins i tot, emparentades.14
12. AHG, Ca 16, 17 de gener de 1296. La donació també integrava una part del
mestratge del mateix molí.
13. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305.
14. De fet, no és gens desgavellat pensar que Ramon fos fill de Perpinyà Moner,
el qual a finals del segle xiii actuava com a tutor dels seus tres nebots, fills del difunt
Bernat Vaquer, i cedia certs drets sobre el molí de la Coromina al germà d’aquest darrer,
Guillem Vaquer, que —tal com hem comentat— féu cessió al seu fill Guillem de certs
drets al molí de la Coromina (1296). Més endavant parlarem a bastament d’aquests fets
(el molí de la Coromina).
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El següent pas, una vegada reconegut el deute, era l’obligació
dels beneficis del molí o bé de la molineria que es feia a l’establert, tot
estipulant que aquesta obligació comportava el servei de la molineria,
és a dir, exercir el càrrec de moliner. Pel que fa a la durada de les concessions, el més habitual era que no es fixés en els documents. Tan sols
en les concessions d’una de les molineries del molí del Comte (1298) i
de la molineria del molí de Santa Maria (1305) s’estipulà, pròpiament,
el termini dels contractes: de tres i quatre anys respectivament. En els
altres casos documentats es condicionava la durada de la concessió
a la restitució dels diners aportats en crèdit, o bé no s’especifica la
durada de la concessió; fet, aquest darrer, que s’ha d’entendre també
com la seva finalització una vegada fet efectiu el retorn del préstec.
En algunes d’aquestes ocasions, però, s’establia una durada mínima
de la concessió o bé un termini per a la restitució del crèdit (Llobet,
1293; Coromina, 1305). Encara en aquest mateix sentit, quan en la
concessió de la molineria del molí d’en Jutge l’any 1309 s’estipulà el
termini a voluntat del propietari (“quamdiu michi placuit”), és prou
evident que la fi del contracte comportaria també l’entrega o restitució dels diners aportats pel moliner en concepte de préstec (vegeu el
quadre 28, pàgina 154).
D’altres vegades, tot i no disposar de les pròpies concessions,
se’ns donen certes informacions que ens assabenten del període en
què podien ser establertes algunes molineries. En el comentat cas del
molí de Santa Maria, per exemple, veiem com un dels moliners, Pere
Moner, probablement exercí la molineria almenys entre el 1293, any
en què era datat un debitori que li havia signat l’abat del monestir de
Santa Maria de Roses, i el 1305, quan Guillem Miró pagava als seus
marmessors l’esmentat debitori (sis-cents sous melgoresos) i, alhora,
l’abat rosinc establia a aquest darrer (Guillem) la molineria del molí.
D’altra banda, veiem com una concessió no havia de significar necessàriament que un moliner comencés a treballar per primera vegada en
una determinada instal·lació. Berenguer d’en Llobet, per exemple, rebia
la concessió de la meitat de la molineria del molí de la Coromina l’any
1303, i la mateixa meitat, sumant-hi aquesta vegada la meitat de la
besolfa, l’any 1305.15 El registre d’una nova concessió podia respondre,
a vegades, a l’establiment al propi moliner d’una nova part del molí
o, fins i tot, a un augment del deute dels propietaris. En el cas de
Berenguer, de fet, els crèdits aportats foren de 360 sous, l’any 1303, i
de 400 sous, dos anys més tard.

15. AHG, Ca 2100, 25 de març de 1305; AHG Ca 78 bis, 4 de maig de 1305.
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Concessions a perpetuïtat
Una altra realitat prou habitual en els molins castellonins de la
Muga fou que la molineria o bé una part de la molineria d’algunes
instal·lacions no estigués en mans dels propietaris del molí; bé per antigues concessions a perpetuïtat o bé per vendes, diferents persones de
la vila posseïen ja a finals del segle xiii la propietat de certes molineries.
D’aquesta manera, en el moment dels primers desmantellaments dels
molins de la Muga (1331), les dues molineries del molí del Comte, la
molineria del molí de l’Hospital i la meitat de la molineria —juntament
amb la meitat de la besolfa— del molí de la Coromina havien estat
alienades. Tanmateix, aquesta qüestió no comportava gaires canvis en
l’explotació de les diverses instal·lacions. Aquests “altres” propietaris
assumien els beneficis de la molineria però també els deures, o sigui,
exercir el càrrec de moliner o delegar-lo a una tercera persona. Per
exemple, la concessió pel període de tres anys que es féu el 1298 d’una
de les molineries del molí del Comte al moliner Pere Joan, no fou
atorgada pel comte ni per cap administardor seu, sinó per Joan de
Caldes, que en posseïa la propietat (“moneriam meam molendinorum
domini comitis”).16
Heus aquí un fragment de la concessió a perpetuïtat d’una molineria del molí del Comte (27 de maig de 1239):
Sit notum omnibus quod nos, Poncius Hugo, comes Dei gratia
Impuriarum, per nos et per omnes nostros damus et concedimus
tibi, Bernardo Monerio, et Berenguerone Monerie, nepote tue,
filie quondam Guillelmi Monerii, fratris tui, et vestris imperpetum ipsam moneriam molendinorum nostrorum quos habemus
in [Sambuce], in rego ad Podio Sambuce.17
Aquest fragment és la primera part de la concessió que Ponç
Hug III, comte d’Empúries, féu de la molineria o bé d’una de les molineries del molí comtal del Puig de la Muga l’any 1239. En aquest text
no s’acaba de veure si el molí ja distingia en aquells moments dues molineries, però del que sí que estem segurs és que l’any 1331, moment
del desmantellament del molí del Comte, els propietaris d’aquesta molineria concedida a la primera meitat del segle xiii eren Pere Gomir
i Gueraula, filla de Pere Rostell i dona de Folguet Broca. De fet, no
disposem de l’original de la concessió (1239), sinó d’una transcripció
que, juntament amb la còpia de l’aprovació comtal de la venda d’una

16. AHG, Ca 2098, 2 de setembre de 1298.
17. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331. Incorpora el trasllat de dos documents anteriors, un és l’esmentada concessió (1239).
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part de la molineria (1318), s’integrà en l’assignació d’un cens sobre els
beneficis del molí del Mig a favor de Pere Gomir i Gueraula. Gràcies
a aquests documents coneixem les condicions de l’establiment de la
molineria, així com els drets i deures que assumien els seus propietaris.
En primer lloc, la concessió inicial del mes de maig de 1239,
mitjançant la qual s’alienà la molineria del conjunt del molí, ens aporta
ben poques dades; si bé se’ns assabenta de la concessió a perpetuïtat
a Bernat Moner i a la seva neboda Berenguera, tan sols s’hi especifica
que els Moner, juntament amb els seus successors, havien de “tenir” la
molineria i rebre’n el que era acostumat (“quod vos et vestri habeatis
et teneatis dictam moneriam, et habeatis et accipiatis ibi, pro moneria,
quod ibi monerius accipere [debent, sicut asuetum] est”). En tot cas, el
document ens informa també de la quantitat aportada pels establerts:
seixanta sous melgoresos.
Tanmateix, a principis del segle xiv, quan el comte Malgaulí aprovà la venda de tres quartes parts de la seva propietat, la informació
inclosa fou llavors molt més abundant. Primerament, quedava prou
clar que en aquells moments el molí comtal es dividia ja en diferents
molineries: el comte aprovà la compra de tres parts d’una de les molineries del molí (“tribus partibus, pro indiviso, […] in una moneria
molendinorum nostrorum que sunt in rego Sambuce”). D’altra banda,
se’n registraren amb més detall les diferents obligacions: pel que fa als
deures, els propietaris tan sols havien de “tenere in dictis molendinis
unum monerium qui deserviat dicte monerie”, és a dir, nomenar i remunerar un moliner prou apte; se’ls eximia, en canvi, de col·laborar
en les reparacions dutes a terme al molí i a la resclosa. Pel que fa
als drets o, més aviat, beneficis, els propietaris rebrien cada dia una
determinada quantitat de mesures del gra mòlt.18
A partir d’aquests i d’altres documents, coneixem els propietaris
d’aquesta molineria i, en certa mesura, quina gestió en feren. A finals
del segle xiii, els propietaris eren els germans Pere i Berenguer Rostell,
els quals en posseïen dues meitats per indivís. Tanmateix, ben aviat
es feren noves divisions: Pere Rostell venia —a carta de gràcia— a la
seva germana Guilleuma “Morruda” un cens de tres mesures de blat a
rebre cada quinze dies sobre el seu lot (1308) i, posteriorment, dividia
la seva meitat entre dos dels seus fills, Pere i Gueraula.19 Certament,
és molt probable que llavors els Rostell ja no exercissin personalment
la molineria, sinó que en deleguessin l’explotació a algun moliner de
18. En el pròxim apartat parlarem d’aquestes quantitats (“La remuneració de
les molineries”).
19. AHG, Ca 111, 31 de maig de 1324.
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la vila a canvi d’una part dels beneficis o d’un salari. L’any 1294, per
exemple, veiem com els dos germans Rostell (Pere i Berenguer) tenien
350 sous melgoresos en comanda pel moliner Joan Ramon;20 podria
correspondre aquesta quantitat als crèdits que aportaven els moliners
abans de ser establerts en algunes de les molineries? Potser sí. Tornant
a la propietat de la molineria, però, sabem que Berenguer Rostell,
que havia adquirit la quarta part del seu nebot, Pere Rostell fill, quan
aquest darrer entrà com a frare al convent de framenors, va vendre la
seva propietat a Castelló Gomir pel preu de 1.950 sous melgoresos el
1318.21 L’any 1331, quan fou desmantellat el molí comtal, els propietaris
de la molineria eren Pere Gomir, el qual en posseïa tres quartes parts,
i Gueraula Rostell, la dona de Folguet Broca, que en posseïa la resta.
Quadre 29
Propietaris de les dues molineries del molí del Comte22
1239,
1298,
1318,
1318,
1331,

Data
maig, 27
setembre, 9
maig, 4
maig, 5
juny, 25

Primera molineria
Bernat i Berenguera Moner

Segona molineria
Joan de Caldes

Berenguer i Gueraula Rostell
Castelló Gomir i Gueraula Rostell
Pere Gomir i Gueraula Rostell

Ponç Escarré

De l’altra molineria comtal, en canvi, en tenim moltes menys dades;
tan sols sabem amb certesa que, en el moment del desmantellament
del molí del Comte pertanyia a Ponç Escarré. Tot i les poques dades
de què disposem, hem de suposar que les condicions d’aquesta segona
molineria eren les mateixes que les de la molineria dels Rostell. De fet,
en desmantellar-se el molí comtal, Ponç Escarré fou compensat amb el
mateix cens que Pere Gomir i Gueraula Rostell: una aimina setmanal
de farina de blat. Desconeixem en quin moment es creà aquesta segona molineria —fet que s’ha de relacionar amb l’augment del nombre
d’aparells o de moles de la instal·lació comtal i, per tant, amb la necessitat de disposar de més treballadors—, però molt probablement es
tracti de la mateixa molineria que concedia Joan de Caldes al moliner
Pere Joan l’any 1298.

20. AHG, Ca 7, 3 de febrer de 1294.
21. AHG, Ca 111, 31 de maig de 1324; ADM, Empúries 2001, 25 de juny de
1331 (incorpora la còpia de l’esmentada venda de 1318).
22. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331 (incorpora dos documents del
27 de maig de 1239 i del 5 de maig de 1318); AHG, Ca 2098, 2 de setembre de 1298.
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Gairebé de la mateixa manera que en el cas de les dues molineries del molí del Comte, l’any 1287 es concedí la molineria del molí
de l’Hospital a Pere Carbonell i a la seva dona, Ermessenda.23 Aquesta
vegada, les condicions de la seva tinença no diferien gaire de l’establiment de la molineria del molí comtal que hem comentat anteriorment:
tal com anys abans havia estat concedida a Arnau Moner i a la seva
dona, Maria, els Carbonell rebrien determinades quantitats de gra diàries
a canvi d’exercir o delegar les feines i els serveis propis d’un moliner
(facere vel feri facere per [al…] ydoneum et sufficientem omnem servicium quod monerius debet et tenetur facere in dictis molendinis).24
Finalment, el darrer exemple d’una molineria que no pertanyia
als propietaris del molí és el molí de la Coromina. En aquest cas,
una part del conjunt del molí que comprenia una de les meitats de la
molineria i de la besolfa estava alienada. El primer propietari que en
tenim documentat que el cavaller Jordà d’Abellars (1279), que la va
vendre al també cavaller Pere Alquer el 23 de gener de 1281; aquest
darrer en conservà el domini fins als primers anys del segle xiv, i l’any
1331 era propietat de Ponç Escarré, que també posseïa una de les dues
molineries del molí del Comte.25 Tal com hem comentat anteriorment,
aquest fet no comportava gaires canvis respecte de l’explotació del molí,
tot i que els propietaris de la part alienada (en aquest cas, la meitat
de la molineria i de la besolfa), havien de nomenar i remunerar un
moliner perquè n’assumís les tasques.
La remuneració de la molineria
Un dels factors que més tingueren en compte els moliners instal·
lats a Castelló a l’hora d’accedir a la molineria dels molins de la vila
fou, de ben segur, la quantitat de diners o de gra que percebrien per
la seva feina. Tot i això, a gairebé la totalitat de les concessions de
molineria documentades no s’especificà explícitament la retribució dels
establerts. Aquesta realitat, que d’altra banda ens confirma una qüestió
apuntada anteriorment (el fet que el registre públic de tals concessions
es devia, més que a la voluntat d’estipular-ne les condicions principals,

23. AHG, Ca 14, 27 de febrer de 1287.
24. En el seu testament, el moliner Castelló Carbonell la concedia al seu fill
Vicenç: vegeu AHG, Ca 150, 13 d’octubre de 1331.
25. A causa de l’actuació de la casa comtal contra els germans Pere i Gispert
Alquer pels volts de l’any 1300, la qual propicià l’embargament d’algunes de les seves
propietats i fins i tot l’expulsió del comtat de Gispert, l’esmentada meitat de Pere Alquer
recaigué durant un temps en mans de Guillem Vaquer. En parlarem a bastament en un
proper punt dedicat a l’explotació del molí de la Coromina.
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a la certificació del deute), té, però, una explicació: en cadascun dels
molins castellonins hi havia una quantitat determinada per retribuir
la molineria, de manera que amb la concessió de la molineria ja s’entenia també la percepció dels diners que s’hi destinaven. Pere Ortí ens
diu, per exemple, que als molins reials del rec Comtal de Barcelona
la retribució de la molineria era d’un quartà de forment diari segons
la mesura dels molins, en alguns casos, i d’una cinquena part de la
moltura, en d’altres.26 Pel que fa a Castelló, tan sols disposem dels
exemples de dos molins: el molí del Comte i el molí de l’Hospital. En
aquests casos, el fet de disposar de concessions de llarga durada de
la molineria ens permet conèixer les condicions que no es registraven
en les concessions de curta durada.27
En primer lloc, els propietaris de cadascuna de les dues molineries
del molí del Comte rebien cada dia que les seves instal·lacions eren
operatives tres mesures (“ciphos”) del gra mòlt, tant si la moltura havia
estat de blat (“de frumento”), d’ordi (“de blado”) o bé d’ambdós tipus.
Els diumenges, en canvi, percebien, encara que el molí no treballés,
deu mesures de la moltura del dia anterior, o bé, en cas que aquell
dissabte no s’hagués mòlt, set mesures, comptant ordi i blat a parts
iguals (“medietatem de blado et aliam medietatem de frumento”). En
el cas del molí de l’Hospital, d’altra banda, el sistema de retribució era
prou semblant: diàriament es pagaven als propietaris de la molineria
dues mesures de l’ordi (“bladi”) que guanyés el molí “pro pane”; els
dissabtes, però, les mesures serien set, “inter panem et corteriam”.
Finalment, els dies de Nadal, Pasqua i Pentecosta, festivitats en què
els molins no treballaven, les molineries dels dos molins rebien encara
diverses quantitats de blat (“frumenti”): sis al molí del Comte i quatre
al molí de l’Hospital. Tal com es deia en la concessió de la molineria d’aquest darrer molí, aquesta última era una mesura habitual als
molins castellonins de la Muga (“pro ut consuetum est in molendinis
dicte ripparie”).28

26. Pere Ortí: Renda…, p. 281.
27. Pel que fa al molí comtal, la retribució de la molineria fou anotada en un
document signat pel comte Malgaulí l’any 1318, amb el qual s’aprovava la venda de
tres quartes parts d’una molineria concedida el 1239: vegeu ADM, Empúries 2001, 25
de juny de 1331 (incorpora la còpia de dos documents dels anys 1239 i 1318). Pel que
fa al molí de l’Hospital, d’altra banda, disposem de la concessió de la molineria l’any
1287, tot i que en el document s’especificà també que les condicions eren les mateixes
que en una antiga concessió, la qual correspondria probablement a mitjan segle xiii:
vegeu AHG, Ca 14, 27 de febrer de 1287.
28. En un llibre de registres notarials reservat per a certs contractes del batlle
dels molins bladers, se’ns diu (27 de juliol de 1349) que del cens de 1.716 sous melgoresos amb què l’infant Pere va recompensar la casa de l’Hospital pel desmantellament del
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Tot i que no disposem de cap referència de la retribució de la
molineria dels restants molins castellonins de la Muga, sembla prou
evident que, bé pel costum o bé per antics documents, cadascuna de
les instal·lacions tenia estipulada una determinada quantitat per a
tal motiu. Així doncs, quan l’any 1305 Sibil·la de Mata, propietària
del molí de la Coromina, concedí a Berenguer d’en Llobet la meitat
de la molineria i de la besolfa d’aquest molí, el salari de Berenguer
s’estipulà en “omnes fructus, lucrum et obvenciones ipsius medietatis
monerie et besolfe”, és a dir, tots els beneficis de l’esmentada part;
s’evidenciava, així, que tant la molineria com la besolfa comptaven
amb uns beneficis concrets.29 En aquest mateix sentit, “fructus, proventus et obvenciones ipsius monerie” foren les paraules citades en
la concessió de la molineria del molí de Santa Maria, el 5 de juny
de 1305, i “fructuum, lucri et proventuum ipsius monerie” les que
registrà la concessió de la molineria del molí d’en Llobet, tot just
uns dies més tard.30 Tot i que almenys en la majoria dels molins hi
havia una quantitat estipulada per remunerar la molineria, en alguns
casos les concessions sí que registraven els beneficis atorgats als
moliners. En la concessió de la molineria del molí d’en Jutge l’any
1309, per exemple, s’estipulà que l’establert, Guillem Boïga, rebria el
salari setmanal de nou quarterons d’ordi (“ordei”) i tres quarterons
de blat (“tritici”).31

seu molí de les ribes de la Muga, 312 sous eren en concepte de molineria: vegeu AHG,
Ca 156. Aquesta proporció (1/5,5) dels guanys de la molineria envers els beneficis del
molí s’acosta molt a una de les dades presentades per Pere Ortí de la molineria d’alguns
molins reials de Barcelona. Tot i això, hem d’anar en compte alhora d’analitzar aquestes
dades. En primer lloc, la quantitat amb què es compensà a l’Hospital no es correspondria probablement amb els beneficis reals del molí, sinó —com veiem en el cas d’altres
molins— amb el preu dels seus darrers arrendaments. D’altra banda, la quantitat que
apareix citada en concepte de molineria podria ser que tampoc fes referència al total
dels beneficis obtinguts, sinó als guanys que l’administració comtal estimà que n’obtindrien els Carbonell (els seus propietaris) una vegada fetes les seves feines. Tanmateix,
encara, en els dos primers arrendaments dels casals de molins bladers comtals, a finals
dels anys 1331 i 1332, se’ns diu que “En Carbonell” havia de rebre un cens anual de
360 sous melgoresos per la molineria del molí de l’Hospital: vegeu AHG, Ca 154, 21 de
novembre de 1331 i 31 de desembre de 1332.
29. AHG, Ca 78 bis, 4 de maig de 1305.
30. AHG, Ca 78 bis, 5 de juny de 1305; AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305.
31. AHG, Ca 83, 16 de gener de 1309: “[…] percipias, de proventibus et lucro dicti
molendini et monerie, quolibet septimana, quamdiu fueris monerius et dicti molendini
et officium monerie deservieris, novem quarteronos ordei et tres quarteronos tritici”.
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Els salaris dels moliners
Les condicions de tinença de les dues molineries de l’antic molí
del Comte ens deixen entreveure una realitat prou habitual als molins
castellonins a principis del segle xiv: el fet que els moliners només
rebien, de vegades, una part dels diners destinats, inicialment, a retribuir-los. Al molí comtal això responia al fet que els propietaris de les
molineries llavors ja no exercien personalment el càrrec de moliner.
Per tal de complir amb les clàusules de la seva tinença, per tant, els
propietaris es veien obligats a nomenar i remunerar una persona que
realitzés en nom seu les tasques que hi tenien encomanades, a la qual,
òbviament, retribuïen amb una quantitat inferior a la que ells rebien.
Aquest marge de beneficis dels propietaris, a més, no era una quantitat
menyspreable: el cens assignat als nous casals de molins bladers comtals
als propietaris de les molineres del molí del Comte (molt probablement,
la mateixa quantitat que els quedava una vegada comptabilitzats els
ingressos i despeses de la molineria a l’antiga instal·lació comtal del
Puig de la Muga) fou d’una aimina (dues mitgeres) de farina de blat
setmanal.32 De fet, prou important havia de ser aquest marge de beneficis si, tal com hem comentat anteriorment, Castelló Gomir comprà,
l’any 1318, tres quartes parts d’una de les dues molineries del molí
comtal pel preu de 1.950 sous melgoresos.
Al molí de la Coromina ocorria una situació prou semblant. Els
propietaris de la meitat de la molineria i de la besolfa que havia estat
alienada del conjunt del molí l’establien a canvi de tots els beneficis,
reservant-se’n, però, certes quantitats de gra: una mitgera setmanal del
gra mòlt, en el cas de Pere Alquer, i tres quarteres d’ordi setmanals,
en el cas de Ponç Escarré.33 L’exemple d’aquest darrer, a més, que a
banda de la meitat de la molineria i de la besolfa del molí de la Coromina posseïa també una de les molineries del molí del Comte, ens
demostra que la compra i gestió de molineries era un negoci rendible
a principis del segle xiv. És a dir, sembla que hi havia prou moliners
disposats a treballar per quantitats inferiors a les que estipulaven les
molineries dels diferents molins castellonins.

32. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331. El document no cita explícitament que l’aimina de farina fos el benefici net dels propietaris de les molineries del
vell molí del Comte, però és el més probable, ja que als nous casals comtals aquests
no tindrien cap mena de despesa. De fet, com veurem més endavant, el cens establert
als propietaris de la besolfa del vell molí del Comte era la quantitat que obtenien una
vegada remunerats els serveis de la persona que treballava en nom seu.
33. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305; ADM, Empúries 2002, 25 de juny de 1331.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

165

Deixant de banda aquests exemples, hem documentat altres casos
en què, tot i no estar la molineria alienada del conjunt del molí, els
moliners només rebien com a salari una part dels beneficis totals. El
cas més explícit és el que documentem en el molí d’en Mercadal l’any
1305. Tot i que no es tracta pròpiament d’una concessió de molineria,
sinó de l’afermament d’un moliner (contractes que analitzarem tot seguit), s’estipulà la retribució del moliner en la meitat dels beneficis de
la molineria (“medietatem fructuum et proventuum monerie”), més
encara, “pro ut est consuetum in aliis molendinis ripperie Sambuce”.34
El mateix any, quan s’estableix a Ramon Moner la molineria del molí
d’en Llobet, també se n’estipulà com a salari la meitat dels beneficis.35
Tanmateix, en alguns dels molins sí que es transferien tots els
beneficis de la molineria als moliners. Això era així a la molineria de
l’Hospital, concedida l’any 1287 a la família dels Carbonell, i també a
la meitat de la molineria i de la besolfa propietat dels Mata al molí de
la Coromina. En les dues concessions que Sibil·la de Mata féu de la
meitat a Berenguer d’en Llobet (1303 i 1305), s’especificava que aquest
en rebria tots els fruits (“omnes fructuus, lucrum et obvenciones ipsius
medietatis”).36
En tot cas, als documents de concessió de molineria no consten,
en la majoria dels casos, quines eren les quantitats de gra o de diners
que rebien els moliners per les seves feines. De fet, l’únic exemple és
el comentat cas del molí d’en Jutge, en el qual el moliner Guillem Boïga va rebre com a salari la quantitat de nou quarterons d’ordi i tres
34. AHG, Ca 78, 18 de març de 1305.
35. Al document apareix ratllada la paraula “meitat” davant de molineria alguna
vegada (entre parèntesis les paraules ratllades): “[…] obligamus (medietatem) moneriam
dictorum molendinorum et constituimus te monerium ipsius (medietatis) monerie; ita, ut
ipsam monerieam et officium ipsius monerie habeas et tenearis deservire bene et fideliter,
sicut quilibet monerius debet facere et tenetur, tantum ac tamdiu donec tibi solverimus
dictos denarios, et pro labore tuo et servicio ipsius monerie habeas et recipias at [vo…]
medietatem fructuum, lucri et proventuum ipsius monerie”: vegeu AHG, Ca 78 bis, 18
de juny de 1305. En el mateix document consta que la quantitat aportada per Ramon
Moner (trenta lliures melgoreses) fou pagada a Guillem Vaquer, que també l’havia aportat
als propietaris, els quals li havien obligat la meitat de la molineria dels molins. Però
aquesta meitat obligada es referia al fet que s’havia delegat tan sols la responsabilitat de
la molineria o bé que el que s’obligava era el que rebia el moliner per la seva feina: la
meitat dels beneficis de la molineria? És difícil d’interpretar, de vegades, els documents.
En aquest mateix sentit, en una de les dues concessions que Guillem Llobet féu a finals
de l’any 1292 i inicis de l’any 1293 (30 de novembre de 1292 i 23 de febrer de 1293),
s’obligava a Perpinyà Moner la meitat de la molineria del molí, tot i que no acaba de
quedar clar si es tractava de la meitat dels beneficis, ja que en un dels textos també
apareix ratllada la paraula “meitat”, en especificar-se que s’havia de servir la molineria:
vegeu AHG, Ca 419, 23 de novembre de 1292 i 23 de febrer de 1293.
36. AHG, Ca 2100, 25 de març de 1303; AHG, Ca 78 bis, 4 de maig de 1305.
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quarterons de blat cada setmana. Un altre tipus de contracte, en canvi,
sí que registrava explícitament el salari dels moliners: els afermaments.
Els afermaments de moliners: l’alternativa a les concessions de molineria
Si bé les concessions de molineria són els contractes que hem
documentat més vegades, els propietaris dels molins, els seus administradors o bé els propietaris de les seves molineries també utilitzaren un
altre tipus de contracte per dotar amb un moliner les diverses instal·
lacions: els afermaments. S’hi registraven ambdues parts interessades
i les seves obligacions, tals com el període de treball i la retribució
del moliner. Tot i que els afermaments que hem documentat són ben
pocs, creiem que aquesta mena d’operacions, entre d’altres, van substituir les concessions de molineria, que ja no documentem en els registres notarials a partir de la segona dècada del segle xiv. El fet que
els afermaments no impliquessin que els moliners havien d’entregar
diners potser provocà que el seu registre públic no fos tan necessari.
Quadre 30
Afermaments de moliners pels molins de la Muga37
Molí
Data
Afermat
Mercadal 1305, març, 18 Guillem Català
Coromina 1312, maig, 22 Pere Hospital

Durada
1 any
1 any

Salari
Meitat de la molineria
90 sous melgoresos, habitatge
i menjar
1 any
Quartera de blat i mitgera d’ordi
setmanals
282 dies 90 sous melgoresos

Llobet

1326, abril, 10 Bernat Moner

Jutge

1326, setembre, B. Deuslosall
16
1326, setembre, Pere Garriguella* 1 any
22

Jutge

Mitgera d’ordi setmanal i
manutenció

* Pere Garriguella s’afermà com a moliner i traginer.

Hem de ser prudents a l’hora d’interpretar aquestes dades. En
primer lloc, podria ser que aquests fossin, en alguns casos, els afermaments de moliners joves i, per tant, amb unes responsabilitats i
remuneració inferiors a la de qualsevol moliner experimentat. De fet,
en els tres darrers casos (1326), els afermaments no foren signats pels

37. AHG, Ca 78, 18 de març de 1305; AHG, Ca 29, 22 de maig de 1312; AHG,
Ca 118, 10 d’abril de 1326; AHG, Ca 121, 16 de setembre de 1326; AHG, Ca 122, 22
de setembre de 1326.
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propietaris dels molins, sinó per les persones que els tenien arrendats
(Ramon Moner, en el cas del molí d’en Llobet, i Joan Moner, pel que fa
al molí d’en Jutge), les quals no seria estrany que fossin moliners que
necessitessin ajudants per dur-ne a terme l’explotació.38 D’altra banda,
també ens fa pensar això que alguns dels contractes incorporessin la
manutenció i, en el cas de Pere Hospital, de Canelles (1312), fins i tot
l’habitatge. Encara en aquest mateix sentit, veiem com els salaris de
noranta sous melgoresos (1312 i 1326) —si bé un era per un termini
inferior a l’any— difereixen bastant dels jornals dels saliners durant
el mateix període; treballadors aquests darrers amb una qualificació
—entenem— semblant a la dels moliners. Per exemple, els salaris dels
saliners afermats entre els anys 1308 i 1331 per treballar durant gairebé
cinc mesos oscil·laven entre els 100 i els 140 sous melgoresos (vegeu
el quadre 51, pàgina 260).
El salari d’aquests afermaments, que creiem que està més d’acord
amb la retribució d’un moliner prou experimentat, és la quartera de
blat i mitgera d’ordi setmanals (uns quinze litres —com a mesura de
capacitat— de blat i trenta litres d’ordi) que pactà Bernat Moner quan
va ser contractat per tal de treballar al molí d’en Llobet l’any 1326.39
Si comptem uns cinc sous melgoresos per les mitgeres de blat i la
meitat per les mitgeres d’ordi, la retribució de Bernat se situaria pels
volts de 250 sous melgoresos anuals; quantitat, ara sí, molt més d’acord
amb els salaris dels saliners.40 De fet, l’any 1325, quan Pere Teixidor,
habitant de Castelló, s’afermà a Berenguer Riba, moliner de Vila-sacra,
per treballar de moliner durant un any al molí del Prat (situat entre
Fortià i Castelló), la seva retribució s’estipulà en 260 sous melgoresos.41
La besolfa: la contractació i retribució dels besolfers
Tal com hem comentat breument a l’inici del present capítol,
a banda dels moliners, els molins comptaven també amb uns altres
treballadors: els besolfers. Les diverses instal·lacions castellonines diferenciaven tot un seguit de feines i, alhora, una part dels seus beneficis
que s’agrupava amb el nom de besolfa. Si bé nombroses vegades foren
els mateixos moliners els qui les exerciren (al molí de la Coromina
es diferenciaven dos conjunts, cadascun dels quals integrava una de
les dues meitats de la molineria i de la besolfa del molí), les besolfes
38. En aquest sentit, no hem documentat cap vegada un contracte d’aprenentatge de moliner.
39. Pel que fa a les esmentades quantitats de gra, vegeu apèndix, p. 319.
40. Pel preu dels cereals, vegeu pp. 319-322.
41. AHG, Ca 2137, 12 de febrer de 1325.
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constituïen una realitat clarament diferenciada de la molineria. Tot
i que no en sabem exactament les obligacions, possiblement estaven
relacionades amb les feines menys especialitzades de la mòlta de cereals, potser el tragí del gra i de la farina resultant. En la contractació
d’un besolfer per al molí d’en Mercadal, l’any 1308, es registrà que el
treballador havia de fer les feines d’un besolfer (“omnia ea que quilibet
besolferius debet facere”), però també s’especificava que, si el molí no
podia treballar amb cap de les dues rodes o aparells, aquest hauria
de portar el gra a un altre molí amb l’animal del propietari, o sigui,
fer de traginer.42
D’altra banda, amb el mateix nom s’anomenava també una de
les imposicions que, juntament amb la moltura, gravava la mòlta de
cereals als molins castellonins. Tampoc en sabem exactament la seva
raó de ser, però creiem que, si la moltura s’hauria de relacionar amb
la molineria i, per tant, amb el procés pròpiament de mòlta del gra,
la besolfa faria el mateix amb les feines que hem suposat que desenvolupaven els besolfers.43
Consideracions lèxiques
Les variants de la paraula al llarg del període estudiat són bàsicament tres: besolfa o bé besulfa, d’una banda, i bolfa, de l’altra. Les
dues primeres, juntament amb d’altres variants menys habituals com
bisulfa o bezolfa i, les localitzades tan sols en una ocasió, beolfe (1305)
i bezolme (1324), foren les utilitzades pels notaris castellonins fins al
moment del desmantellament dels molins de la Muga.44 La variant
bolfa, d’altra banda, es documenta per primera vegada en els convenis
signats entre l’infant Pere i els propietaris dels molins desmantellats
l’any 1331, si bé beolfe ja l’anticipava clarament. En les assignacions
de censos sobre els molins de Dalt i del Mig s’utilitzaren les variants

42. AHG, Ca 83, 5 de setembre de 1308: “[…] et faciam in dicto molendino omnia
ea que quilibet besolferius debet facere et tenetur, per totum dictum tempus, de die et
nocte, et etiam promito vobis quod, illis diebus quibus contingit dictum molendinum
cum ambabus rotis non molere, portabo cum animali vestro bladum gentium ad molendinum in ipso molendino quecumque et [quocienscumque] necessari fuerit, illis vero
diebus quibus dictum molendinum contingenit molere cum ambabas rotis non tenere
portare in ipso molendino bladum […].”
43. Per exemplificar aquesta qüestió, veiem com, a principis de l’any 1281, Pere
Alquer va comprar, al molí de la Coromina, un cens anual de tres quarteres d’ordi “moltas,
sine multuras et sine besulfa” i, d’altra banda, “medietatem monerie et besulfe”: vegeu
AHG, Ca 11, 30 d’abril de 1298.
44. AHG, Ca 24, 16 de juny de 1305; AHG, Ca 43 bis, 14 d’octubre de 1324.
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besolfa i bolfa sense fer-ne distincions pel que fa al seu significat, i així
fou durant la resta del segle xiv.45
Les concessions de besolfa: la contractació dels besolfers
Els mecanismes o contractes que utilitzaren els diferents propietaris
dels molins castellonins de la Muga per tal de gestionar la besolfa foren
tres: les concessions, els afermaments i els arrendaments. Pel que fa
a les primeres, les concessions de besolfa, els contractes presenten les
mateixes singularitats que en el cas de les concessions de molineria.
És a dir, els propietaris reconeixien un deute envers el treballador, tot
seguit li obligaven la besolfa o bé els seus beneficis com a garantia
del retorn dels diners i, en darrer lloc, s’estipulava que aquest darrer
hauria de servir com a besolfer fins al retorn del préstec; la durada
del contracte se solia condicionar al retorn dels diners, tot i que en
alguns casos s’estipulava explícitament, i el salari que s’havia de cobrar
corresponia generalment als beneficis o bé a una part dels beneficis
de la besolfa.
Quadre 31
Concessions temporals de besolfa46
Molí
Corom.
Corom.
Hosp.
Roses
Roses
Corom.
Corom.
Hosp.
Comte

Data
1279, set., 26
1287, ag., 20
1288, gen., 8
1292, des., 26
1294, nov., 24
1294, des., 12
1296, abr., 14
1297, set., 4
1298, set., 5

Establert
Bernat Vaquer
B. Massot
B. Gonsalva
Gll. Domènec
B. Massot
B. Bonfill
B. d’en Llobet
B. Bonfill
Jaume Joguet

Anys

Crèdit
Observacions
300 s. ½ besolfa i ½ molineria
120 s. ½ besolfa i ½ molineria
1 any 100 s. Concessió de Pere Carbonell
200 s.
Concessió de Perpinyà Moner
Pent.** 100 s. ½ bes. Concessió de G. Vaquer
1 any 100 s. ½ besolfa i tota la rabassa
1 any 200 s. Concessió de Pere Carbonell
200 s.

45. ADM, Empúries 2000, 2001 i 2002, 25 de juny de 1331. Pel que fa a ‘bolfa’,
era l’“ús existent al segle xv en virtut del qual l’encarregat, l’arrendatari o l’emfiteuta
d’un molí fariner de destret senyorial, ultra cobrar els drets corresponents a la mòlta,
retenia una part de la farina produïda del gra que li portava el vassall del terme”, Gran
Diccionari de la Llengua Catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998.
46. AHG, Ca 1, 26 de setembre de 1279; AHG, Ca 14, 20 d’agost de 1287; AHG,
Ca 14, 8 de gener de 1288; AHG, Ca 419, 26 de desembre de 1292; AHG, Ca 9, 24 de
novembre de 1294; AHG, Ca 9, 12 de desembre de 1294; AHG, Ca 10, 14 d’abril
de 1295; AHG, Ca 20, 4 de setembre de 1297; AHG, Ca 11, 5 de setembre de 1298;
AHG, Ca 78 bis, 4 de maig de 1305; AHG, Ca 89, 4 de juny de 1316; AHG, Ca 98, 11
d’octubre de 1319; AHG, Ca 111, 21 d’abril de 1324.
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1305, maig, 4
1316, juny, 4
1319, oct., 11
1324, abr., 21

Establert
Anys Crèdit
Observacions
B. d’en Llobet
6 anys* 400 s. ½ besolfa i ½ molineria
Guillem Guilló 3 anys* 180 s.
Guillem Guilló 3 anys* 100 s.
Bernat Tallaferro
100 s.

Quantitats en sous melgoresos. *Termini de retorn del crèdit. **Concessió fins a Pentecosta

Algunes vegades veiem —com també passava amb la molineria—
que les persones que establiren la besolfa no eren els propietaris del
molí o de la besolfa. A finals de 1294, per esmentar l’exemple més representatiu, podem observar com Perpinyà Moner concedia a Bartomeu
Massot l’“officium bisulfe” del molí de Santa Maria. En aquest cas, la
concessió es perllongava per tant de temps com Perpinyà “tingués” el
molí (“ad totum tempus quantum ego tenuero dictum molendinum”),
i l’operació no comportà, aparentment, que el besolfer lliurés diners.47
Tot i que no sabem exactament quina mena de contracte havia acceptat Perpinyà Moner per gestionar el molí, sembla prou evident que
en assumir-ne l’explotació es responsabilitzava també de l’explotació
de la besolfa; és a dir, havia d’encarregar-se de proveir i remunerar la
plaça de besolfer.
D’una manera semblant, documentem el mateix cas al molí de
la Coromina, els anys 1279 i 1294, i al molí de l’Hospital, els anys
1288 i 1297 (vegeu el quadre anterior). En aquest darrer molí, però,
no estem segurs si Pere Carbonell actuava en tant que arrendatari
del molí o bé com a propietari de la pròpia besolfa; doncs, si l’1 de
maig de 1287 arrendà l’explotació del molí pel termini d’un any, tan
sols dos mesos abans, el 27 de febrer, havia rebut la concessió de la
molineria del mateix molí, i no seria desgavellat pensar que també en
posseïa la besolfa.48
D’altra banda, les concessions de besolfa —així com les de molineria— podien esdevenir, de vegades, cessions entre els propis moliners
o besolfers, si bé és probable que els propietaris del molí o de la besolfa n’estiguessin al corrent i, a més, hi donessin el consentiment. A
principis de 1300, per exemple, Berenguer Domènec, anomenat també

47. Com hem dit anteriorment quan parlàvem de la molineria, de vegades el
crèdit aportat pels moliners o besolfers es podia arribar a registrar en un altre document,
fins i tot algun dia després de la concessió; per la qual cosa, no estem del tot segurs
que Bartomeu Massot no hagués entregat cap quantitat de diners a Perpinyà Moner.
48. AHG, Ca 14, 27 de febrer i 8 de juny de 1287. Entre els anys 1323 i 1331
de la besolfa del molí de l’Hospital se n’encarregava Francesc Canelles, a qui li havia
estat concedida vitalíciament: vegeu AHG, Ca 110, 9 de maig de 1323.
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Gonsalva, cedia a Guillem Vaquer, fill del difunt Guillem Vaquer, els seus
drets sobre la molineria i la besolfa del molí d’en Mercadal; tanmateix,
ho feia després de reconèixer que l’esmentat Guillem (pare) li havia
entregat prèviament tres-cents cinquanta sous melgoresos a la taula
de Bernat Cabiscol.49 Uns anys més tard, a finals de 1312, el moliner
Berenguer d’en Llobet cedia a Joan, fill de Pere Joan, els drets sobre
la meitat de la molineria i de la besolfa que posseïa Sibil·la de Mata
al molí de la Coromina, la qual cosa comportava l’exercici de les seves
feines i el cobrament dels beneficis; drets que Sibil·la li havia concedit
el 4 de maig de l’any 1305, tot just després de reconèixer que li devia
un crèdit de quatre-cents sous melgoresos a pagar en sis anys.50 En
aquest cas, també, Berenguer d’en Llobet feia la cessió després que el
dit Joan li hagués entregat els quatre-cents sous estipulats en el deute
de l’any 1305.51
Si bé en aquests casos sembla que la cessió de la besolfa entre
moliners es realitzà amb motiu de la finalització de les concessions,
d’altres vegades veiem com responien a una substitució més o menys
circumstancial del càrrec de besolfer. Així, el 18 de juny de 1305, tal
com ja hem comentat en parlar de la molineria, Ramon Moner cedia
a Guillem Vaquer —prèvia entrega de dos-cents quaranta sous melgoresos— els drets sobre un deute de dos-cents quaranta sous contret per
Pere Alquer que comportava l’explotació de la meitat de la molineria i
de la besolfa que l’esmentat Alquer posseïa al molí de la Coromina. La
cessió fou feta tot just el mateix dia que Ramon havia rebut la concessió
de la molineria del molí d’en Llobet.52 Aquestes cessions, però, havien
de comptar de ben segur amb l’aprovació dels propietaris de la besolfa
i de la molineria, per tal que no afectessin a la correcta explotació del
molí. De fet, en concedir-se, també el 4 de maig de 1305, l’altra meitat
de la molineria i de la besolfa del molí de la Coromina, es registrà
que en cas de defunció del moliner establert (Berenguer d’en Llobet),
la propietària podia recuperar els drets concedits previ pagament de

49. AHG, Ca 2099, 4 de gener de 1300. El document ens diu que l’entrega dels
diners fou feta en el moment que Berenguer sortia de l’esmentada instal·lació i Guillem
Vaquer (pare) hi entrava, és a dir, quan el càrrec de moliner i besolfer que ocupava
Domènec passà a ser exercit per Vaquer. Per tant, el que es feia a principis de gener
del 1300 era registrar públicament la cessió de l’ofici de moliner i besolfer del molí, el
qual, molt probablement, seria ocupat llavors per Guillem Vaquer (fill).
50. AHG, Ca 447, 18 de desembre de 1312. El mateix document ens diu que els
diners corresponien a un deute del 4 de maig de 1305.
51. Al cap de vuit dies, Joan realitzava la mateixa operació amb Guillem Simó,
que tenia arrendat el molí: vegeu AHG, Ca 447, 20 de desembre de 1312. En parlarem
més detingudament en un altre apartat.
52. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305.
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la quantitat de diners aportada en crèdit.53 En aquest mateix sentit,
quan es va contractar un besolfer pel molí del Comte, l’any 1298, la
propietària de la besolfa, la vídua de Pere Bardoner, estipulà que en cas
que el besolfer desitgés plegar de la feina que ocupava hauria d’avisar
mig any abans i esperar aquest mateix temps per al retorn del crèdit
aportat (dos-cents sous melgoresos).54 És en aquestes ocasions (quan el
treballador desitjava deixar la feina) quan s’evidencia la més probable
raó de ser de les quantitats que aportaven els moliners i besolfers en
concepte de crèdit quan començaven a treballar en una instal·lació: una
garantia del compliment de les concessions, almenys fins a la trobada
d’un substitut o bé del beneplàcit dels propietaris.
Concessions a perpetuïtat o bé de llarga durada
De la mateixa manera que en el cas de la molineria, cada besolfa
constituïa una sotspropietat dins de cadascun dels molins; així doncs,
bé per necessitats financeres dels propietaris o bé en reconeixement a
certes persones, entre d’altres, aquestes podien ser alienades del conjunt
de la respectiva instal·lació a perpetuïtat o per períodes llargs de temps.
Poc abans del desmantellament dels molins de la Muga, bona part de les
seves besolfes no estaven a les mans dels propietaris d’aquests darrers.
D’una banda, la besolfa del molí del Comte i la meitat de la besolfa del
molí de la Coromina pertanyien a persones que en posseïen els drets a
perpetuïtat: els germans Pere i Berenguer Bardoner eren els propietaris de la besolfa del molí comtal i Pere Alquer i, posteriorment, Ponç
Escarré posseïren la meitat de la besolfa —juntament amb la meitat
de la molineria— del molí de la Coromina. En els molins d’en Llobet i
de l’Hospital, en canvi, la besolfa havia estat concedida vitalíciament a
Pere de Rabós i a Francesc Canelles, respectivament.55 Aquests fets, si
bé no alteraven gaire el funcionament de les instal·lacions, comportaven
que els drets i deures assignats en concepte de besolfa passessin a ser
gestionats per persones que no eren els propietaris del molí.
La besolfa del molí del Comte, tal com acabem de dir, a principis
del segle xiv pertanyia als Bardoner, als quals els l’havia cedit la seva

53. AHG, Ca 78 bis, 4 de maig de 1305.
54. AHG, Ca 11, 5 de setembre de 1298.
55. El 21 de febrer de 1294 el cavaller Guillem Llobet, propietari del molí d’en
Llobet, feia donació a Pere de Rabós, “tanquam bene merito”, de la besolfa del seu molí
durant tota la seva vida: vegeu AHG, Ca 7, 21 de febrer de 1294. El 9 de maig de 1323,
Francesc Canelles arrendava pel període d’un any la besolfa del molí de l’Hospital, tot
fent constar que la tenia assignada de per vida (“besulfa est mea de vita mea”): vegeu
AHG, Ca 110, 9 de maig de 1323.
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àvia Berenguera.56 Si, com hem vist anteriorment, els propietaris de
les molineries de l’esmentat molí comtal havien de tenir un moliner
al servei de cadascuna, els Bardoner havien de contractar un besolfer
perquè realitzés les feines que hi tenien encomanades, i almenys els
anys 1316 i 1319 contractaren els serveis del moliner Guillem Guilló
per tal que exercís les tasques “bene et fideliter, sicut quilibet besolferius debet facere”.57 Tot i que la documentació generada en el moment
del desmantellament del vell molí comtal del Puig de la Muga ens informa dels noms dels dos propietaris de la besolfa (1331), no disposem de
cap mena d’informació dels seus drets i obligacions. Tanmateix, certs
registres notarials i, especialment, un document dipositat a l’arxiu dels
Empúries ens aporten dades molt valuoses respecte a aquest tema.
Pel que fa a les fonts notarials, les referències més importants
provenen d’un document registrat a principis de 1326 pels marmessors
del difunt Pere Bardoner i pel procurador de l’Obra Nova de l’església
de Santa Maria de Castelló, institució hereva d’aquest darrer. En compliment del testament del difunt, que havia disposat la creació d’un
benefici eclesiàstic proveït amb dos-cents sous melgoresos a partir dels
beneficis provinents de la seva meitat de la besolfa del molí comtal,
adquirien censos pel valor de trenta-dos sous melgoresos, o sigui, la
quantitat que faltava per a arribar als dos-cents sous.58 D’aquesta manera, sabem que poc abans del desmantellament del molí del Comte els
propietaris de la seva besolfa eren Berenguer Bardoner i els marmessors
o bé successors del germà d’aquest, Pere Bardoner, i que cadascuna de
les meitats produïa uns beneficis anuals “nets” de cent seixanta-vuit
sous melgoresos.
D’altra banda, disposem d’un document amb el qual Pere Joan
Rigau, un dels clergues que ocupà el benefici, reclamava a l’administració comtal el cobrament d’una part dels seus ingressos. El mal estat
de conservació n’impedeix distingir, entre d’altres, la cronologia, però
encara es pot entendre perfectament el seu significat:
Haven Pons Ugo, Compte de Empúries, feta donació perpètua de
tota la moltura de tots los quatra molins fariners que tenia dit
excelentíssim compte en la present vila y terme de Castelló a Berenguera […], filla de […] del dit excelentíssim compte Pons Ugo,
[…] ab lo acte de dita donació feta als idus de febrer de 1249, de
la qual són […] successors Pere Bardoner y Berenguer Bardoner
de Castelló, per lo que eran néts y successors de dita Berenguera
56. ADM, Empúries 8488.
57. AHG, Ca 89, 4 de juny de 1316; AHG, Ca 98, 11 d’octubre de 1319.
58. AHG, Ca 118, 13 de febrer de 1326.
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[…], donata via predita de la qual […] en possessió de rebre·la
las dites mara y àvia dels dits germans Bardoners […]. Aprés lo
Infant don Pere, fill del rey en Jaume, compte de Ribagorsa y
de Ampúries concordà ab los dits Pere y Berenguer Bardoners,
germans y successors de dita Berenguera, […] llur àvia, en dita
[multura] y per rahó de dita multura de que axí com rebien de
allí […] cent sexanta y vuyt sous cada […] per […] com […] ab
lo acte de dita concòrdia feta a 7 de las calendas de juliol 1331.
Del qual Pere Bardoner y drets de aquell en dits cent seixanta y
vuit sous y pars de aquells a dit Pere Bardoner spectat ha succehït
lo benefici sacerdotal per dit Pere Bardoner instituït en la yglésia
parrochial de la present vila de Castelló, y sots invocació de Sant
Pau, lo qual a les […] obtenia Pere Torroella y vuy lo obre Pere
Joan Rigau, prevere de dita yglésia.59
Tot i que el text presenta alguna incorrecció (tal com hem vist,
a mitjan 1331 Pere Bardoner ja no era viu i, per tant, qui signà el
conveni foren probablement els seus marmessors), resulta prou evident
que la multura a què es fa referència seria, en realitat, la besolfa que
els germans Bardoner posseïen al molí del Comte. Així doncs, sembla
que la concessió comtal de la besolfa es dugué a terme el 13 de febrer
de 1250, i la persona beneficiada pel comte Ponç Hug III fou la filla
d’algun personatge relacionat amb la casa del comtal, tot i que el mal
estat del document n’impedeix saber el nom.
La remuneració de les besolfes
En assignar-se els censos sobre els dos primers casals comtals de
molins bladers, l’any 1331, fins a cinc persones foren recompensades
pel fet de posseir alguna de les besolfes dels antics molins de la Muga.
Berenguer Bardoner i el clergue Pere Torroella rebrien —cadascun—
cent seixanta-vuit sous melgoresos anuals per tenir cadascun la meitat
de la besolfa de l’antic molí comtal; Francesc Canelles rebria cent deu
sous a l’any per la besolfa del desmantellat molí de l’Hospital, que
posseïa vitalíciament; Pere Mateu, de Vilanova, rebria dos-cents sous
anuals per la besolfa del molí de Bernat de Pau, situat a Vilanova de
la Muga, i a Ponç Escarré, finalment, li fou assignat un cens de tres
quarteres d’ordi setmanals per la meitat de la besolfa i de la molineria
del molí de la Coromina. En tots els casos, sembla que l’assignació del
cens es féu una vegada estimats els ingressos i descomptades les despeses de la besolfa, ja que als nous casals bladers, al contrari que als
59. ADM, Empúries 8488.
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desmantellats molins de la Muga, les persones esmentades no tindrien cap mena d’obligació. En el cas de Pere Mateu (Vilanova), l’únic
exemple del qual hem conservat el document de l’establiment del cens,
l’estimació fou realitzada pel jurisperit i conseller comtal Ramon Pere, i
tot i que la besolfa produïa uns beneficis anuals de tres-cents vint sous
melgoresos, deduïdes les despeses (“deducto servicio ipsius besolfe”),
li fou adjudicat un cens de dos-cents sous melgoresos.60
Tot i que no disposem dels altres documents, és pràcticament
segur que la resta de censos s’assignaren amb el mateix procediment,
és a dir, una vegada estimats els beneficis i descomptades les despeses.
En el cas de la besolfa del molí del Comte, de fet, veiem com el cens
amb què foren compensades cadascuna de les seves dues meitats es
corresponia amb els cent seixanta-vuit sous melgoresos anuals amb
què fou estimada una de les parts a principis de 1326, a causa de la
creació d’un benefici eclesiàstic a petició de Pere Bardoner. En aquesta
darrera ocasió (1326) s’especificà que els beneficis foren comptats una
vegada “facto servicio ipsius medietatis”, molt probablement, després
d’haver descomptat el salari de la persona que servia la besolfa en nom
dels germans Bardoner.
Al contrari de la molineria d’alguns molins, no sabem de quina
manera es deduïen els beneficis de la besolfa. Tot i que es tractaria,
sens dubte, de quantitats fixades pel costum o per antics documents,
no en coneixem els detalls. De fet, tal com veurem tot seguit, gairebé sempre que es registrava la concessió d’alguna besolfa, el salari
del treballador depenia dels beneficis o bé consistia en una part dels
beneficis d’aquestes, sense citar cap quantitat en diners o en gra. En
tot cas, sembla que els beneficis de la besolfa eren menors als de la
molineria. L’any 1331, per exemple, quan es van arrendar els dos primers casals de molins bladers s’especificaren els censos que s’havien
de pagar, als antics propietaris de la molineria i de la besolfa del molí
de l’Hospital eren de tres-cents seixanta i cent deu sous melgoresos
anuals respectivament.61 Tanmateix, sense que en sapiguem el motiu, en
un llibre de registres del batlle dels molins bladers (1349), es fixaren les
mateixes quantitats en tres-cents dotze i cent quatre sous melgoresos;
el cens assignat per la besolfa, doncs, era segons aquest llibre tot just
una tercera part de la molineria.62

60.
document
61.
62.

ADM, Empúries 3345, 16 de desembre de 1340. Incorpora una part d’un
del 16 de novembre de 1331.
AHG, Ca 154, 21 de novembre de 1331.
AHG, Ca 156, 27 de juliol de 1349.
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Els salaris dels besolfers
De la mateixa manera que en el cas de la molineria, els moliners
o besolfers que exerciren la besolfa d’alguns molins castellonins no en
cobraren sempre la totalitat dels beneficis. Especialment en els casos en
què la besolfa no es trobava en mans dels propietaris del molí, els seus
propietaris se’n reservaven una part dels beneficis abans d’establir-la.
Al molí del Comte, per exemple, els germans Bardoner contractaren,
els anys 1316 i 1319, els serveis del moliner Guillem Guilló a canvi de
la meitat dels beneficis de la besolfa:
[…] pro labore tuo dicte besolfe serviendo habeas et percipias, et
damus et concedimus tibi ad tuam voluntatem faciendam, medietatem fructuum et obvencionum dicte besolffe quamdiu ipsam
tenueris et officio ipsius deservieris; reliquam vero medietatem
nobis tradas fideliter.63
Gairebé feren el mateix Pere Alquer i, posteriorment, Ponç Escarré quan establiren la seva meitat de la besolfa i de la molineria
del molí de la Coromina. En aquest cas, els propietaris cediren als
treballadors la totalitat de tasques encomanades i també dels beneficis,
tot i que aquests darrers havien de proporcionar-los certes quantitats
de gra setmanals a canvi: una mitgera setmanal del gra mòlt, en el
cas de Pere Alquer, i tres quarteres d’ordi setmanals, en el cas de
Ponç Escarré.64
En els casos que la besolfa no havia estat alienada del conjunt
del molí, de vegades aquesta s’establia per tan sols una part dels
beneficis. Si l’abat de Santa Maria de Roses concedia, l’any 1324, la
besolfa del molí que el cenobi posseïa a Castelló a Bernat Tallaferro
perquè l’exercís a canvi de tots els beneficis (“omnes fructus et obvenciones et proventus ipsius besolfe”), uns anys abans (1294), Perpinyà Moner, que gestionava el molí del monestir, concedia la mateixa
besolfa a Bartomeu Massot a canvi de la meitat dels beneficis, i es
reservava l’altra meitat per a ell (“habeas inde pro logerio persone tue
medietatem proventuum ipsius besulfe, et ego aliam medietatem”).65
En aquest mateix sentit, en l’afermament de Pere Garriguella a la
propietària del molí d’en Mercadal per treballar de besolfer (1308),
s’estipulà que el salari d’aquest seria de “duas partes proventuum
et fructuum dicte besolfe”, durant el temps que el molí treballés a

63. Vegeu el quadre 31, p. 169.
64. AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305; ADM, Empúries 2002, 25 de juny de 1331.
65. Vegeu el quadre 31, p. 169.
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ple rendiment, “a tesa”, i la besolfa íntegra quan el molí treballés “a
bassades”, o sigui, interrompudament.66
Sigui com sigui, i tot i que els contractes ometen moltes dades que ens ajudarien a entendre millor el que succeïa en realitat,
sembla prou evident que moltes vegades els besolfers exercien el seu
càrrec per quantitats de diners bastant inferiors del que estipulava
la besolfa dels molins castellonins. En el cas del molí de Bernat de
Pau, instal·lat a Vilanova de la Muga però desmantellat també l’any
1331, el percentatge del propietari de la besolfa era encara més alt: el
62,5% dels beneficis. Tal com hem comentat, dels tres-cents vint sous
anuals que produïa la besolfa d’aquest molí, un cop “deducto servicio
ipsius besolfe” (sens dubte, remunerat el treballador), al propietari li
fou adjudicat un cens anual de dos-cents sous melgoresos als nous
casals fariners de Castelló.67
En d’altres casos, però, sembla que conjuntament amb l’exercici
de la besolfa es transferia al treballador la totalitat dels beneficis. A
banda de l’exemple del molí de Santa Maria (1324), això fou així en
les concessions que feren Pere i Sibil·la de Mata de la meitat de la
molineria i de la besolfa del molí de la Coromina, i també en la concessió que féu Pere Carbonell l’any 1288.68 Tan sols una vegada hem
documentat una concessió en la qual s’anotà explícitament la quantitat
rebuda pel besolfer en concepte de salari: a finals de 1294, Guillem
Vaquer concedia la meitat de la besolfa del molí de la Coromina a
Berenguer Bonfill pel salari setmanal de quatre mesures (“ciphos”) del
gra mòlt, exceptuant-ne el blat.69
Arrendaments de la besolfa
En el cas de la besolfa també veiem com, a banda de les concessions i dels afermaments, s’utilitzà una altra mena de contracte per tal de
gestionar-ne l’explotació: els arrendaments. Aquesta mena d’operacions,
que hem documentat en els casos en què la besolfa s’havia alienat del

66. AHG, Ca 83, 5 de setembre de 1308. Aquest és l’únic afermament d’un besolfer que hem documentat.
67. ADM, Empúries 3345, 16 de desembre de 1340. Incorpora una part d’un
document del 16 de novembre de 1331.
68. Podria ser que en algun dels casos en què els propietaris de la besolfa l’establien a algú amb tots els beneficis, l’establert no fos en realitat el treballador, sinó una
persona a qui els propietaris volguessin recompensar o, fins i tot, liquidar algun deute.
És a dir, s’establien els beneficis de la besolfa a algú, tot esperant que aquest en cedís les
feines i part dels beneficis a un besolfer i, per tant, en retingués una part dels beneficis.
69. Per tot el paràgraf: vegeu el quadre 31, p. 169.
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conjunt del molí, en comportava la cessió temporal dels beneficis i de
les tasques pròpies. Els compradors feien una oferta per adquirir-ne
els drets, i els seus beneficis serien la diferència entre els guanys reals
i el preu que n’havien pagat. Tots els arrendaments documentats foren
estipulats pel termini d’un any de durada.
En el cas del molí d’en Llobet, sembla que la besolfa estava dividida en dues parts, ambdues propietat de Pere de Rabós. La primera
comprenia tres quartes parts del total, i la quarta part restant sembla
que havia estat equiparada al cobrament de quinze sous melgoresos
anuals (vegeu el quadre 32). De fet, a banda dels arrendaments, sabem
que a finals de 1305 Pere de Rabós cedí a Jaume Tintorer els drets
contra els hereus i marmessors del difunt Llobet a causa d’un deute
de noranta sous melgoresos; diners que equivalien als quinze sous
melgoresos de la seva quarta part de la besolfa que no li havien pagat
durant els sis anys anteriors.70 En aquest mateix sentit, l’1 de juny
de 1308 Pere de Rabós reconeixia que havia cobrat de Bernat Paner
trenta sous melgoresos gràcies als beneficis de la mateixa quarta part
durant dos anys.71
Quadre 32
Arrendaments de besolfa72
Molí
Data
Llobet 1305, juny, 26

Preu
50 sous melgoresos
Hosp. 1323, maig, 9 35 sous melgoresos
Llobet 1323, maig, 10 20 mitgeres de
blat
Llobet 1324, juny, 7
15 mitgeres de
blat
Llobet 1324, octubre, 13 mitgeres de
14
blat

Arrendatari
Observacions
Pere Anguilet ¾ parts de la besolfa de Pere
de Rabós
Jaume Moner Besolfa de Francesc Canelles
Ramon
Moner
Bernat i
Berenguer
Moner
Pere Om

Besolfa de Pere de Rabós
¾ parts i quinze sous
melgoresos a cobrar sobre
la besolfa de Pere de Rabós
¾ parts de la besolfa de Pere
de Rabós

Pel motiu que fos, sembla que l’arrendament de la besolfa del molí d’en Llobet de juny de 1324 va
cancel·lar-se abans d’hora.

70. AHG, Ca 78, 15 d’octubre de 1305.
71. AHG, Ca 83, 1 de juny de 1308.
72. AHG, Ca 24, 26 de juny de 1305; AHG, Ca 110, 9 de maig de 1323; AHG,
Ca 41, 10 de maig de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324; AHG, Ca 43 bis, 14 d’octubre de 1324.
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Al molí d’en Llobet l’arrendament de la besolfa de 1323 fou realitzat
per la mateixa persona que havia arrendat el conjunt de la instal·lació.
Si l’1 de maig els moliners Pere Anguilet i Francesc de Canelles acollien
Ramon Moner en una tercera part de l’arrendament que havien fet del
molí, al cap d’un mes i poc, el 6 de juny, Ramon Moner arrendava,
com a mínim, la meitat del molí d’en Llobet propietat de Bernat de
Palau i de la seva dona, Ramona (vegeu el quadre 35, pàgina 189).
L’arrendament de la besolfa, per tant, —almenys aquesta vegada— no
responia pròpiament a la manera d’explotació habitual, sinó a la voluntat de l’arrendatari del molí de controlar-ne tots els drets i deures.
Finalment, el fet que el mateix Ramon Moner contractés els serveis
d’un moliner i d’un traginer el 10 d’abril de 1326, quan reconeixia que
“tenia” el mateix molí, ens fa pensar, a més, en la possibilitat apuntada
a l’inici d’aquest capítol: que almenys una part de les feines pròpies
de la besolfa era el tragí del gra.73
El mestratge: el manteniment de les instal·lacions
A banda de la molineria i de la besolfa, els molins castellonins
encara diferenciaven una darrera part dins del seu conjunt: el mestratge. Tot i que la documentació de l’època no acostuma a especificar
de manera gaire concisa les obligacions d’aquest càrrec, sembla que
la seva raó de ser s’ha de relacionar amb el manteniment dels molins
i de les infraestructures. L’any 1313, per exemple, quan Guillem Simó
es féu càrrec del mestratge del molí de la Coromina per dos anys,
s’estipulà que aquest havia de realitzar-hi totes les obres necessàries
(“operas facere in dicto molendino, et eius resclausa et apparatibus”).74
Així doncs, d’acord amb les característiques dels molins, les feines que
els mestres havien de dur a terme es relacionaven majoritàriament
amb el treball de la fusta. Com a prova d’això, l’any 1343, Bartomeu
Illa, que fou mestre dels molins del Comte i d’en Jutge i, posteriorment, dels casals de molins bladers comtals, l’esmentaven com a
“fusterius sive magister molendinorum”.75 Aquesta vegada, els seus
coneixements de fusteria i la disponibilitat per dur a terme treballs
a nivell particular, o sigui, a banda de les seves obligacions com a
mestre dels esmentats casals, li van permetre fer uns cabirons per a
un jueu de la vila.

73. AHG, Ca 118, 10 d’abril de 1326.
74. AHG, Ca 447, 9 de gener de 1313.
75. AHG, Ca 174, 17 de desembre de 1343.
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Les obligacions dels mestres, però, anaven més enllà de mantenir en bon estat els diferents aparells dels molins i de tenir certes
habilitats a l’hora de treballar la fusta, també havien de supervisar la
conservació de les infraestructures hídriques dels molins. Bona part de
les àpoques signades pels mestres dels nous casals de molins comtals,
ja a la segona meitat del segle xiv, tenien la finalitat de justificar les
despeses dutes a terme en el manteniment de rescloses, recs i determinats elements (tapadores, destil·ladors…) que formaven part dels dos
primers. Tanmateix, més enllà d’aquestes reparacions i de controlar
certes operacions periòdiques de manteniment, de vegades els mestres dels molins eren requerits per planificar o executar determinades
obres importants. D’aquesta manera, quan Bartomeu i Bernat Albanyà
i Guillem Vall-llosera, “maestres d·ayges e de molins”, juntament amb
d’altres persones, foren citats l’any 1337 per donar la seva opinió respecte de la realització d’un nou rec de drenatge al Prat, a la parròquia
de Castelló, un dels motius exposats per tirar endavant el projecte fou,
precisament, que els mestres havien “livelat” tres vegades el terreny,
la qual cosa els permetia afirmar que era “pus alt que la mar de III
palms e mig a IIII palms”.76
Bé fos per aquests mateixos coneixements o bé pel fet que el Rec
dels Molins Bladers desembocava al mar en un lloc proper a l’estany i
a les salines, els encarregats de supervisar els diversos treballs que es
duien a terme en aquesta zona del litoral foren en molts casos membres
de la família dels Albanyà, mestres dels molins comtals castellonins
durant bona part del segle xiv. El 23 de setembre de 1359, per esmentar
tan sols un exemple, sabem que Bartomeu Albanyà, mestre dels molins
bladers comtals, certificà les despeses dutes a terme pel batlle de l’estany
del grau que es construí entre el Rec dels Molins Bladers i l’estany.77
Finalment, a banda dels esmentats coneixements, els mestres dels
molins també dominaven certs aspectes de la mòlta de cereals, especialment els relacionats amb les moles. En aquest sentit, els primers
anys del darrer quart del segle xiv, quan era mestre dels molins bladers
Mateu Albanyà, aquest participà diverses vegades en la posada en fun-

76. Els mestres esmentats van suggerir, a més, que el nou rec es dirigís cap
al Salatà i no cap al Fluvià: vegeu AHG, Ca 171, 14 de maig de 1337. D’altra banda,
a mitjan segle xiv (1353), els aparells del molí comtal de Vilanova de la Muga foren
realitzats per Bernat Albanyà, de l’Armentera, mestre de molins i de riberes (“magister
molendinorum et rippariarum”): vegeu AHG, Ca 435, 7 de juny de 1353. Sens dubte,
el mateix Bernat sa Illa, o bé Albanyà, també de l’Armentera, que dos anys més tard
s’esmenta com a constructor dels aparells del molí d’en Jutge: vegeu ADM, Empúries
7265 (fotograma 0413).
77. AHG, Ca 233, 23 de setembre de 1359.
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cionament dels aparells dels molins i de les seves moles: el 7 de gener
de 1376 treballà tres dies, juntament amb un fuster, “pro amolando duo
molendina in molendino inferiori, sive abtando ipsa ad molendum”; a
finals del mateix any, el 27 de novembre, tornà a treballar en el mateix
molí “molando molas”, i l’any 1378 treballà diferents dies “pro mitendo
unam molam in farina in molendino inferiori”.78
La gestió del mestratge
A principis de 1298, Bernat de Palau, veguer del comtat d’Empúries, reconeixia que tenia sota domini directe del priorat de Sant
Tomàs la quarta part del mestratge del Molí d’en Mercadal que havia
comprat als procuradors de la Caritat de Castelló.79 Aquest fet, o sigui, que una part del mestratge d’un dels molins castellonins hagués
anat a parar a mans d’una de les institucions caritatives de la vila
—si bé probablement va ser a causa d’una donació—, exemplifica
una de les realitats que hem documentat més vegades amb relació
al mestratge dels molins castellonins de la Muga: la seva propietat
es desvinculà sovint del conjunt dels respectius molins, fins i tot es
van fer subdivisions en meitats o bé en quarts, com en l’exemple que
acabem de comentar.
Per entendre millor aquesta qüestió, però, ens referim abans a
l’únic document de què disposem que ens parla prou clarament de
les condicions de tinença del mestratge d’un molí: la concessió que,
l’any 1271, el comte Hug V féu a Berenguer Moner, de Peratallada,
del mestratge dels molins comtals de Verges. Tot i que no es tracta
pròpiament d’un molí de Castelló, les feines estipulades llavors foren pràcticament les mateixes que en el cas comentat del molí de
la Coromina l’any 1313: el mestre i els seus successors, atès que la
concessió, en aquest cas, fou a perpetuïtat, haurien d’assumir les
obres de manteniment i la construcció de qualsevol molí comtal que
s’edifiqués en els termes de Verges i la Tallada, i garantir el bon
estat de conservació de les seves infraestructures (rec i resclosa). El
mestre obtindria a canvi tots els beneficis generats pels molins cada
dijous, tant de dia com de nit, sense cobrar cap més quantitat tret
de la manutenció dels dies de treball. Les despeses dels materials de
les obres, d’altra banda, anirien a càrrec de l’administració comtal,

78. AHG, Ca 399, 7 de gener de 1376; AHG, Ca 399, 27 de novembre de 1376;
AHG, Ca 399, 20 de febrer de 1378; AHG, Ca, 399, 18 de novembre de 1378.
79. AHG, Ca 11, 13 de febrer de 1298.

182

Josep Maria Gironella i Granés

tal com era habitual al molí comtal de Castelló (“ad consuetudinem
molendinorum nostrorum de Castilione”).80
Tot i que desconeixem les condicions de tinença dels mestratges
dels molins castellonins, és molt probable que no diferissin gaire de
l’exemple de Verges. És a dir, a canvi d’una determinada part dels ingressos d’un molí, la persona o bé persones que en posseïen el mestratge
havien de dur-hi a terme, o bé que ho fessin altres persones, les obres
de manteniment necessàries, especialment pel que fa a la resclosa i als
aparells, els elements que apareixen esmentats en l’exemple del molí
de la Coromina (1313) i que de ben segur requerien una atenció més
recurrent. Al contrari de la molineria i la besolfa, les obligacions pròpies
del mestratge no requerien la presència continuada d’una persona que
n’assumís les tasques, sinó tan sols en determinades ocasions.
Les singularitats d’aquesta mena de contracte podien provocar
que, a manera d’inversió, qualsevol persona, tot i que no disposés
dels coneixements, de les habilitats tècniques ni dels recursos per tal
de dur a terme la feina, veiés en l’adquisició i posterior gestió del
mestratge d’un molí, o bé d’una part, una bona operació econòmica.
En aquest cas, els beneficis que obtindria serien la diferència entre
els ingressos i els salaris de les persones que treballarien —en cas que
fos necessari— al seu servei. Exceptuant alguns anys en què, a causa
principalment de l’increment del cabal de la Muga, els molins podien
patir importants desperfectes, hem de pensar que el còmput d’ingressos i despeses del mestratge acostumava a ser positiu. Si no fos així,
ens costaria entendre que, bé per una donació o bé per una compra,
la casa de la Caritat de Castelló hagués pogut adquirir la quarta part
del mestratge del molí d’en Mercadal.
Tot i aquest darrer exemple, quan la propietat del mestratge d’algun
molí es desvinculà de la instal·lació, les persones que hi accediren foren
generalment els mateixos moliners, els quals, de ben segur, veien en la
seva tinença i explotació una bona font d’ingressos complementària.
Aquest és, sens dubte, el cas de Berenguer Bonfill, que els anys 1294 i
1297 rebia la concessió de la besolfa dels molins de la Coromina i de
l’Hospital, respectivament (vegeu el quadre 31, pàgina 169). Tot i que
la poca durada i les singularitats d’aquestes concessions ens fan pensar
en la possibilitat que Berenguer fos en aquells moments un moliner
o besolfer de poca edat i, conseqüentment, amb no gaires recursos
econòmics, veiem com en el mateix període de temps adquirí diferents
parts del mestratge d’un dels altres molins castellonins: el molí d’en

80. ADM, Empúries 6034, 22 d’agost de 1271.
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Mercadal. La primera adquisició fou, precisament, amb motiu del seu
casament (pels volts de 1294): una part del dot aportat per la seva
dona, Maria, consistia en un quartó (“cortonum”) i mig del mestratge
del molí estimat en cent seixanta sous melgoresos.81 Uns anys més tard,
el 5 d’abril de 1301, Berenguer comprava a Bernat de Palau la quarta
part del mestratge del mateix molí pel preu de cent deu sous de la
mateixa moneda.82 Tot i que tan sols posseïa una part del mestratge
i, per tant, havia de gestionar-ne l’explotació juntament amb la resta
de propietaris, no seria desgavellat pensar que Berenguer compaginés
algunes feines del manteniment d’aquest molí amb la feina de besolfer als molins de la Coromina (1294-1295) i de l’Hospital (1297-1298).
Tanmateix, hem de tenir present que el fet que una persona posseís el
mestratge un molí, ja fos en plena propietat i a perpetuïtat, o bé de
manera temporal gràcies a una concessió, no havia de comportar que
fos aquesta mateixa persona la que s’encarregués de la feina.
D’una manera semblant, a principis de 1296, i també a causa del
seu casament, Guillem Vaquer adquiria la meitat del mestratge del molí
de la Coromina. Aquesta vegada, la donació, que incorporava a més els
drets d’explotació de la molineria del mateix molí, la féu el seu pare.83 A
banda d’exercir de moliner, Guillem Vaquer obtingué uns altres beneficis
amb la gestió del mestratge. Tot i que, juntament amb el propietari de
l’altra meitat, probablement hauria de recórrer habitualment al servei
de fusters i ferrers perquè realitzessin les feines més especialitzades,
és possible que ell mateix assumís una part de les tasques pròpies del
mestratge, com per exemple la col·locació i ajustament de les moles o
el manteniment de les infraestructures hídriques.
D’altra banda, a vegades les persones que accediren a la propietat
dels mestratges d’alguns molins castellonins foren mestres de molins
o bé fusters. L’any 1331, quan foren desmantellats els primers molins castellonins de la Muga, la propietat i l’exercici del mestratge dels
molins del Comte i d’en Jutge era de Bartomeu Illa o Albanyà, que
continuà treballant de mestre en els nous casals de molins bladers
comtals; ell era el “fusterius sive magister molendinorum” que hem
comentat a les primeres línies d’aquest apartat.

81. AHG, Ca 9, 25 de novembre de 1294.
82. AHG, Ca 75, 5 d’abril de 1301.
83. AHG, Ca 16, 17 de gener de 1296. Aquesta part del mestratge seria molt
probablement la meitat que Guillem Vaquer adquirí a Joan de Caldes l’any 1294: vegeu
AHG, Ca 9, 14 de setembre de 1294.
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Concessions i arrendaments de mestratge
Tot i que no disposem de tants documents com en els casos de la
molineria i de la besolfa, els llibres de registres notarials ens ofereixen
també alguns exemples dels contractes que utilitzaren els propietaris
dels mestratges d’alguns molins castellonins per tal de gestionar-ne
l’explotació. Les operacions que documentem són dues: les concessions
i els arrendaments.
Pel que fa a les concessions de mestratge, tot i que tan sols n’hem
documentat tres, aquestes no diferien de les concessions de molineria i
besolfa comentades. És a dir, els propietaris reconeixien un deute envers
l’establert, tot seguit li obligaven el mestratge o bé els beneficis fins al
retorn dels diners i, finalment, s’estipulava que la persona beneficiada
per la concessió hauria de dur a terme les tasques i feines pròpies del
seu càrrec. En el cas del molí d’en Llobet l’any 1305, la concessió es
registrava el mateix dia que els propietaris del molí n’establien la molineria a Ramon Moner, i el retorn estipulat del crèdit, tot i que en el
cas del mestratge podia anticipar-se segons la voluntat dels propietaris,
es fixà en ambdós casos pel període de sis anys.84
Quadre 33
Concessions de mestratge85
Molí
Data
Establert
Llobet 1292, nov., 30 Joan de Caldes
Corom. 1299, des., 6 Joan Mateu
Llobet 1305, juny, 18 Joan Ramon

Crèdit
Observacions
260 s.
100 s. Part del mestratge de Sibil·la de Mata
260 s. Els 260 sous van ser pagats a Joan
de Caldes

Quantitats en sous melgoresos.

D’altra banda, els propietaris del mestratge optaren, de vegades,
per l’arrendament dels beneficis i obligacions. Tanmateix, en els dos

84. En ambdues concessions, a més, s’especificà que els diners del préstec foren
liquidats pels beneficiaris de la concessió als anteriors establerts, els quals els havien
aportat a la vegada als propietaris del mateix molí també com a crèdit. En el cas del
mestratge del molí d’en Llobet, els dos-cents seixanta sous que aportà el moliner Joan
Ramon abans de ser establert foren pagats a Joan de Caldes, que, com veiem en el quadre
33, els havia aportat tot just abans que li fos concedit el mateix dret uns anys abans.
85. AHG, Ca 419, 30 de novembre de 1292; AHG, Ca 12, 6 de desembre de 1299;
AHG, Ca 78 bis, 18 de juny de 1305. Pel que fa al molí de la Coromina (1299), sabem
que a l’arrendament de l’any 1305 s’hi especificà l’obligació de l’arrendatari de pagar cent
sous melgoresos als hereus del moliner Joan Mateu. Així doncs, molt probablement, un
altre exemple d’un moliner que gestionava un mestratge.
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casos documentats, els arrendataris foren les mateixes persones que
abans havien arrendat l’explotació del conjunt del molí. El fet que es
registrés l’arrendament del mestratge de manera individual responia
tan sols a una simple qüestió: el mestratge no pertanyia als propietaris
del molí, i per això s’havia de fer un nou document.
Quadre 34
Arrendaments de mestratge86
Molí
Jutge

Data
Arrendataris
Durada
Preu
1311, febrer,
Joan Quermançó 1 any
160 sous
19
i Guillem Simó
Corom. 1313, gener, 9 Guillem Simó
Fins a “Carnibus Ablatis”, i de 120 sous
llavors a dos anys
En el cas del molí de la Coromina (1313), l’arrendament era la meitat del mestratge. Quantitats en
sous melgoresos.

La

gestió dels molins de la

Muga

Els arrendaments
Els arrendaments foren un dels contractes utilitzats pels propietaris dels molins castellonins de la Muga per tal d’administrar-ne
l’explotació. Aquestes operacions comportaven que una o més persones
adquirissin els beneficis d’un molí durant un període determinat de
temps, normalment curt, per una certa quantitat de diners que oferien
al seu propietari. Els arrendataris, doncs, esdevenien els gestors del
molí i obtenien a canvi, com a benefici, la diferència entre els guanys
reals de la instal·lació i el preu que n’havien pagat. De fet, en els registres notarials les operacions s’estipulaven com a vendes (per exemple,
“vendimus […] omnes fructus, proventus et obvenciones et redditus
molendinorum”);87 el que s’estava adquirint era, en realitat, el control
dels ingressos d’un molí.88
86. AHG, Ca 420, 19 de febrer de 1311; AHG, Ca 447, 9 de gener de 1313.
87. Fragment de l’arrendament del molí del Comte de 1323: vegeu AHG, Ca
108, 3 de gener de 1323.
88. En parlar dels molins del Rosselló, Sylvie Caucanas ens diu que aquesta
mena de contractes es generalitzà a partir de la segona meitat del segle xiii, d’acord
amb la conjuntura general de l’època. Aquest tipus d’operacions esdevenia, especialment
en períodes de creixement demogràfic, una bona opció per als propietaris dels molins,
els quals podien anar fixant periòdicament els preus que percebien d’acord amb uns
beneficis aproximats que generava el respectiu molí. Pel que fa als arrendataris, d’altra
banda, l’oferta s’havia d’ajustar als rendiments reals del molí per tal d’aconseguir el
màxim de beneficis possibles i, en cas de conjuntures desfavorables, s’havien d’evitar
pèrdues considerables.
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Tot i que formalment els arrendaments dels diferents molins no
diferien gaire els uns dels altres (generalment s’especificava la durada
del contracte, el preu i els terminis de pagaments, entre d’altres condicions), cadascuna de les operacions adquiria unes condicions particulars
diferenciades. De vegades l’arrendament tendia més a un préstec sobre
la renda del molí que no pas a la seva veritable administració. És a
dir, davant la possible necessitat de diners dels propietaris d’un molí,
aquests en cedien temporalment els beneficis a canvi d’una determinada
quantitat de diners; s’asseguraven, així, el cobrament regular d’ingressos,
a voltes, fins i tot de manera anticipada. En cas que l’explotació del
molí ja estigués organitzada a través de les concessions de molineria,
besolfa i mestratge, la funció de l’arrendatari podia consistir únicament
en la comptabilització i gestió dels beneficis i de les despeses del molí,
ja que fins i tot les feines de cobrament de la moltura i el pagament
d’algunes despeses eren efectuades, molt probablement, pels propis
moliners.89
Aquest seria, sens dubte, el cas de l’arrendament del molí del
Comte de juliol de 1286 (vegeu el quadre 35, pàgina 189). Dels tres
mil dos-cents sous melgoresos en què es fixà l’arrendament, fins a mil
vuit-cents setanta-quatre sous podien ser retinguts per l’arrendatari,
Pere Bardoner, en concepte de deutes de la casa comtal, i mil cent
vint-i-cinc sous de la quantitat restant, encara, havien de ser pagats a
determinades persones en nom del comte. Atès que hi havia la possibilitat que l’explotació del molí fos organitzada, en bona part, pels
propietaris de la molineria, de la besolfa i del mestratge, tal com a
priori havia de ser al molí del Comte, l’arrendatari tan sols hauria
hagut de comptabilitzar i gestionar els ingressos i les despeses. De
fet, l’arrendatari no era un moliner, ni tan sols una persona qualsevol
de la vila; es tractaria, molt probablement, del mateix Pere Bardoner
que s’esmenta com a veguer de la vila i com un dels cònsols de la
universitat els anys 1279 i 1288, respectivament, i amb una més que
probable estreta vinculació amb la casa comtal dels Empúries;90 seva
era la besolfa del mateix molí comtal.
89. Aquests serien uns arrendaments que s’assemblarien, en part, i malgrat les
diferències, als arrendaments que Pere Ortí ens diu que es realitzaven als molins reials
de Barcelona a la primera meitat del segle xiv, en els quals l’organització de l’explotació
dels molins ja venia determinada per diferents contractes existents i una administració
que dirigia el batlle dels molins. “Per tant, aquests arrendaments només eren, en el fons,
préstecs anuals sobre les rendes dels molins que permetien al que realitzava el préstec
fiscalitzar la font d’on el recuperaria i obtenir uns beneficis a partir de la diferència
entre els diners que havia avançat i el valor real de les rendes dels molins”: vegeu Pere
Ortí: Renda…, p. 312.
90. AHG, Ca 1, 17 de juliol de 1279; AHG, Ca 4, 16 d’agost de 1288.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

187

Un cas semblant és el del molí de la Coromina a principis del
segle xiv.91 Tot i que, el 4 de maig de 1305, la seva propietària havia
concedit la meitat de la molineria i de la besolfa al moliner Berenguer
d’en Llobet pel termini de sis anys (l’altra meitat de la molineria i de
la besolfa, propietat del cavaller Pere Alquer, també s’havia establert),92
el molí fou arrendat a Jaume de Finestres des del següent 18 de maig
pel període de cinc anys. En aquest cas, també, una part del preu de
l’arrendament fou avançat: dels mil quaranta sous melgoresos en què
s’estipulà l’operació, sis-cents quaranta sous ja havien estat retribuïts
per l’arrendatari, i cent més, encara, havien de ser pagats, també per
aquest darrer, als hereus del difunt moliner Joan Mateu. Si bé els càrrecs
de moliner i de besolfer ja s’haurien delegat (Berenguer d’en Llobet, a
més, s’esmenta com a moliner del molí en el mateix arrendament), el
fet que es concedís a l’arrendatari la possibilitat de disposar de moliner
o moliners propis ens fa pensar que Jaume de Finestres no administraria realment l’explotació del molí, sinó que tan sols en gestionaria
els beneficis; atesa la seva probable absència de la instal·lació, potser
hi voldria tenir una persona de confiança.
D’altra banda, de vegades els arrendaments podien constituir veritables cessions de l’administració dels molins, en les quals, a més de
comptabilitzar i gestionar els ingressos i les despeses, els arrendataris
havien també d’organitzar-ne l’explotació: contractar el personal necessari o, fins i tot, treballar-hi personalment. Aquests casos es donaven quan
al molí arrendat no havia estat concedida prèviament ni la molineria
ni la besolfa i, especialment, quan els arrendataris eren els moliners;
és a dir, es delegava a l’arrendatari el molí amb tots els seus drets,
beneficis i, alhora, obligacions o feines que havia de realitzar. Iniciat
el segle xiv, quan deixem de documentar en els registres notarials les
concessions de molineria i de besolfa, és quan trobem més aquesta
mena d’arrendaments, en els quals els moliners jugaren un paper molt
important. Aquest seria el cas de l’arrendament que, conjuntament,
feren Castelló Carbonell, Guillem Miró i Guillem Català del molí d’en
Mercadal l’any 1318, o bé de l’arrendament que feren els moliners
Pere Anguilet i Francesc de Canelles del molí d’en Llobet pels volts de
l’any 1323 (poc abans de finalitzar-lo, a més, acolliren encara Ramon
Moner en una tercera part de l’arrendament), per esmentar, tan sols,
dos exemples.93 De fet, en el cas del molí d’en Mercadal, tot i que no
91. Vegeu el quadre 35, p. 189.
92. Ho hem vist quan parlàvem de la molineria.
93. Pel que fa a l’arrendament del molí d’en Mercadal, vegeu el quadre 35,
p. 189. Pel que fa a l’arrendament del molí d’en Llobet, en el qual s’acollí Ramon Moner,
vegeu AHG, Ca 41, 1 de maig de 1323.
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apareguin com a moliners els tres arrendataris, és molt probable que
ho fossin: documentem un Guillem Miró, provinent de Santa Maria de
l’Om, que els anys 1296 i 1305, respectivament, s’afermava per treballar
de moliner a Fortià i era establert a la molineria del molí de Santa
Maria.94 Guillem català, d’altra banda, correspondria de ben segur al
Guillem Català que l’any 1305 s’afermà a Bernat de Llosa per treballar
en el seu molí (d’en Mercadal).95
Si bé en aquests darrers exemples és probable que fossin els
mateixos arrendataris els que realitzessin la totalitat o bona part de
les feines pròpies de moliners i besolfers, en d’altres casos, en canvi,
l’arrendatari havia d’administrar l’explotació del molí tot contractant
treballadors. L’any 1326, per exemple, quan Ramon i Joan Moner
tenien arrendats els molins d’en Llobet i d’en Jutge, respectivament,
contractaren els serveis d’un moliner i d’un traginer cadascun d’ells
perquè treballessin a les instal·lacions.96 En el cas de Ramon Moner
(molí d’en Llobet), el dia 10 d’abril se li afermaren el moliner Bernat
Moner i el traginer Joan Mercader per treballar al seu servei durant
un any. Però és probable, a més, que l’arrendatari s’hagués d’encarregar també del mestratge del molí o, si més no, d’una part, ja que en
aquests contractes dels arrendaments que Ramon féu del mateix molí
els anys 1323 i 1324 s’especificava que, si bé els propietaris mantindrien en bon estat la resclosa i la casa del molí, Ramon s’hauria de
fer càrrec dels salaris dels mestres que treballessin a les rodes i els
rodants, entre d’altres aparells. D’altra banda, és probable que Ramon
Moner fos també un moliner, si bé d’edat avançada, potser el mateix
que l’any 1305 rebia la concessió de la molineria del mateix molí pel
període de sis anys.
A més dels esmentats exemples, disposem de molts d’altres arrendaments, els quals, amb les seves peculiaritats i condicionants propis,
constituïren —si més no segons la documentació conservada— el contracte més utilitzat per tal d’organitzar l’explotació dels molins castellonins de la Muga. A continuació examinarem, detalladament, quines

94. Pel que fa a l’afermament vegeu AHG, Ca 305, 22 d’abril de 1296. Pel que
fa a la concessió de la molineria, n’hem parlat en un apartat anterior.
95. AHG, Ca 78, 18 de març de 1305.
96. No disposem dels documents dels arrendaments, però als contractes s’especificava que els contractants “tenien” el molí. Tanmateix, sí que disposem dels documents
amb què Ramon Moner arrendava el molí d’en Llobet els anys 1323 i 1324, i de l’arrendament del molí d’en Jutge fet per Joan Moner l’any 1323: vegeu el quadre 35, p. 189.
Pel que fa a les contractacions: vegeu AHG, Ca 118, 10 d’abril de 1326; AHG, Ca 121,
16 de setembre de 1326; AHG, Ca 122, 22 de setembre de 1326.
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foren les clàusules que incorporaren i les diferents persones que hi
participaren.97
Quadre 35
Els arrendaments dels molins de la Muga98
Molí del Comte
Inici

Durada

Preu anual
1.600 sous

Arrendatari
Pere Bardoner

1286, juliol, 22

2 anys

1313, febrer, 1

3 anys

1316, maig, 24

3 anys

2.000 sous

Berenguer Rostell i Pere i Joan de Caldes

1323, gener, 6

2 anys

1.800 sous

Joan Sala

Berenguer Rostell i Joan de Caldes

1329, gener, 22 343 dies 1.400 sous

Joan Ramon

Molí d’en Jutge
Inici
1282, febrer, 8

Durada

Preu anual

3 anys i 400 mitgeres ordi
233 dies i 200 de blat

1311, febrer, 16 1 any
1319, maig, 5
2 anys
1323, juny, 24 2 anys

1.690 sous
1.712 sous
2.000 sous

Arrendatari
Guillem Moner, de Vilanova
(sotsarrendament d’A. de Pomers,
Ramon Malarç i Bernat Muntaner)
Joan Quermançó i Guillem Simó
Pere Anguilet
Joan Moner

97. Hem de pensar que tals documents ometen una gran quantitat de dades
del funcionament dels molins. En cap cas, per exemple, es fa referència explícita a la
molineria i a la besolfa, i tan sols poquíssimes vegades al mestratge.
98. Pel que fa al molí del Comte: vegeu AHG, Ca 3, full; AHG Ca 447, 24 de
gener de 1313; AHG, Ca 89, 24 de maig de 1316; AHG, Ca 108, 3 de gener de 1323;
AHG, Ca 125, 25 de gener de 1329. Pel que fa al molí d’en Jutge: vegeu AHG, Ca 1944,
8 de febrer de 1282; AHG, Ca 420, 16 de febrer de 1311; AHG, Ca 98, 17 de novembre
de 1319; AHG, Ca 110, 10 de juny de 1323. Pel que fa al molí d’en Llobet: vegeu AHG,
Ca 88, 8 de febrer de 1318; AHG, Ca 96, 21 de febrer de 1319; AHG, Ca 96, 23 de febrer
de 1319; AHG, Ca 96, 27 de març de 1319; AHG, Ca 38, 1 d’abril de 1321; AHG, Ca 103,
18 d’abril de 1321; AHG, Ca 110, 6 de juny de 1323; AHG, Ca 111, 7 de juny de 1324;
AHG, Ca 2103, 31 de març de 1330. Pel que fa al molí de la Coromina: vegeu AHG,
Ca 24, 18 de maig de 1305; AHG, Ca 1501, 27 de gener de 1309; AHG, Ca 30, 20 de
novembre de 1312; AHG, Ca 121, 12 d’agost de 1326. Pel que fa al molí d’en Mercadal:
vegeu AHG, Ca 86, 2 de juny de 1315; AHG, Ca 89, 10 de febrer de 1316; ADM, Empúries
2005, 15 de juliol de 1318; ADM, Empúries 2006, 29 de març de 1322; AHG, Ca 2217, 8
de maig de 1332. Pel que fa al molí de Santa Maria: vegeu AHG, Ca 2, 6 d’octubre de
1279; AHG, Ca 20, 15 de juliol de 1297. Pel que fa al molí de l’Hospital: vegeu AHG, Ca
14, 8 de juny de 1287; AHG, Ca 2100, 21 de juny de 1303; AHG, Ca 46, 28 de juliol de
1327. D’altra banda, de vegades documentem com els arrendataris acolliren a d’altres
persones en l’arrendament o bé els cediren la seva part. Es traspassaven les condicions
de l’arrendament signat primerament. En aquest sentit: vegeu AHG, Ca 89, 10 de febrer
de 1316; AHG, Ca 90, 14 de setembre de 1316; AHG, Ca 2037, 3 d’agost de 1319; AHG,
Ca 98, 17 de novembre de 1319; AHG, Ca 41, 1 de maig de 1323.
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Molí d’en Llobet
Inici

Durada

Preu anual

Arrendatari

Part

1318, febrer, 12 1 any

1.600 sous

Guillem Boïgues
i Pere Hospital

Palau i Rabós (tot
el molí)

1319, febrer, 13 1 any

300 mitgeres ordi
i 50 de blat

Pere Hospital

Palau

1319, febrer, 23 2 anys

750 sous

Guillem Boïgues

Rabós

1319, març, 26

1 any

260 mitgeres ordi
i 52 de blat

Guillem Boïgues

Palau

1321, abril, 1

1 any

300 mitgeres ordi
i 52 de blat

Pere Anguilet, jove Palau

1321, abril, 18

2 anys

690 sous

Guillem Boïgues

Rabós

1323, juny, 6

1 any

300 mitgeres ordi
i 52 de blat

Ramon Moner

Palau

1324, juny, 7

1 any

300 mitgeres ordi
i 52 de blat

Ramon Moner

Palau

1330, abril, 9

1 any

990 sous

Bernat Martí i el Rabós
seu fill Guillem

Molí de la Coromina
Inici

Durada

Preu anual

Arrendatari

1305, maig, 18

5 anys

208 sous

Jaume de Finestres

1309,
Carniprino, XL

6 anys

180 sous

Huguet Bou

1312,
novembre, 20

1.000 sous fins
Guillem Simó, pellisser
acabar el contracte (sotsarrendament fet per la vídua
de 1309
i la filla d’Huguet Bou)

1326, agost, 18 3 anys

1.000 sous

Pere de “Calvis”

Molí d’en Mercadal
Inici

Durada

Preu anual

Arrendatari

1315, juny, 11

2 anys

1.080 sous

Joan Moner i Pere Garriguella

1318, juliol, 20

4 anys

1.040 sous

Castelló Carbonell, Guillem Miró
i Guillem Català

1322, juliol, 20

4 anys

1.040 sous

Dalmau Mitjà

1324, juliol, 20

2 anys

1.040 sous

Pere de Caldes (sotsarrendament fet
per la vídua i la filla de Dalmau Mitjà)

1332, maig, 8

2 anys

1.600 sous

Berenguer d’en Llobet

Molí de Santa Maria
Inici

Durada

Preu anual

Arrendatari

1279, octubre, 3 2 anys

470 sous

Guillem Vaquer

1297, juny, 1

400 sous

Pere Moner de Vilaür, habitant de
Castelló (sotsarrendament fet per
Ramon Malarç i Pere Egidi)

7 anys
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Molí de l’Hospital99
Inici
1287, maig, 1

Durada
1 any

1302, juny, 21 1 any
1327, agost, 15 1 any

Preu anual

Arrendatari

800 sous

Pere Carbonell

800 sous
312 mitgeres blat

Pere Carbonell
Castelló Carbonell

Quantitats en sous melgoresos.99

La durada i el preu dels contractes
La primera clàusula dels arrendaments era la que estipulava la durada dels contractes. Les operacions es fixaven generalment per períodes
anuals i els casos més habituals eren els que determinaven contractes
d’un o dos anys de durada (en onze i nou ocasions, respectivament, dels
vint-i-vuit arrendaments localitzats). Els arrendaments que s’allargaven
entre tres i sis anys, en canvi, tan sols sumen conjuntament set casos
del total. Només en el darrer arrendament del molí del Comte, l’any
1329, s’estipulà una durada inferior a l’any: 343 dies.
Tot i que les dades de què disposem no deixen de ser relativament disperses, podem observar com, de manera general, els contractes
evidencien l’existència d’un mercat dels arrendaments molt actiu, en
el qual cadascun dels molins canviava amb regularitat de gestors. En
lloc d’estranyar-nos, aquest fet coincideix plenament amb la realitat
observada per Sylvie Caucanas als molins rossellonesos al segle xiv:
“Jusqu’à la seconde moitié du xive siècle, le meunier n’est qu’exceptionnellement maître de son moulin. Ce n’est généralement qu’un locataire,
un simple fermier qui change fréquemment de moulin au hasard des
mises aux enchères publiques”. Amb un exemple de la mateixa autora,
veiem com Jaume Comes, moliner de Perpinyà, arrendà entre 1363
i 1365 els molins de Sant Pere de Perpinyà; entre 1367 i 1369, els
molins de Sant Pau; de 1369 a 1373, els molins dels Jueus; de 1373
a 1375 i de 1377 a 1379, novament, els molins de Sant Pere; de 1382 a
1383, els molins de Sant Jordi, i de 1383 a 1389, encara, els molins
reials.100 Sembla que alguns moliners adquiriren una gran quantitat
d’instal·lacions al llarg de la seva vida professional.
Tot i aquesta mobilitat del mercat arrendatari, en alguns molins
castellonins observem com una mateixa persona o família podia arribar

99. En els dos primers arrendaments s’incloïa també l’arrendament dels béns i
propietats de què disposava la casa d’Avinyonet (Hospital de Sant Joan de Jerusalem) a
Castelló. En el segon cas, no disposem pròpiament de l’arrendament, sinó d’una àpoca
de cobrament; per tant, la data del 21 de juny és aproximada.
100. Sylvie Caucanas: Moulins..., pp. 211-212.
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a monopolitzar-ne, en certa mesura, la gestió. Més enllà dels casos en
què documentem l’arrendament d’un molí per una mateixa persona en
diferents anys més o menys successius, ens volem referir, especialment,
al molí de l’Hospital (vegeu el quadre anterior). Tal com podem veure,
els tres arrendaments de les instal·lacions del molí de l’Hospital que hem
documentat foren realitzats per Pere i Castelló Carbonell, probablement
pare i fill. Tot i que la xifra d’arrendaments no és gaire representativa,
la vinculació d’aquesta família al molí i a la casa de l’Hospital és sens
dubte prou evident. De fet, l’any 1287, pocs mesos abans que Pere
arrendés, pel període d’un any, el molí i la resta de propietats que la
comanda d’Avinyonet (Hospital de Sant Joan de Jerusalem) posseïa
a Castelló, el comanador, Pere de Bellveí, li concedia a perpetuïtat la
molineria d’aquesta instal·lació, per la qual cosa, a més, els Carbonell
havien d’esdevenir homes propis de l’Hospital. Casualitat o no, un dels
signants de l’arrendament era un frare de l’orde, Bernat Carbonell. En
tot cas, però, els contractes pels quals els Carbonell gestionaven el molí
eren, com en la resta dels exemples castellonins, de poca durada i, per
tant, s’havien d’anar renovant recurrentment.
D’altra banda, tornant a la durada dels contractes, veiem com,
atesa la inactivitat de les instal·lacions a conseqüència de determinats
conflictes bèl·lics o bé de les destrosses causades per l’aigua, en alguns
arrendaments s’estipulava la prolongació extraordinària del període pactat inicialment. Als arrendaments del molí d’en Llobet, per exemple,
els propietaris es comprometien a allargar el contracte tants dies com
el molí hagués deixat de moldre a causa del trencament de la resclosa
o de l’edifici (“quod vos tenearis ultra dictum annum […] per tantum
tempus quantum ex causa antedicta cessarent molere”).101 El mateix
s’estipulà en el cas del molí d’en Jutge en l’arrendament de 1323, quan el
seu propietari, Ramon de Palau, es comprometia a allargar el contracte
(“quod vos tenearis dicta molendina ultra dictos duos annos”) per la
inactivitat del molí a causa del trencament de la resclosa del molí del
Comte o de la casa del molí per la força de l’aigua o per una guerra
del rei. En d’altres casos també es preveia compensar la inactivitat
dels molins, però les compensacions semblen més aviat de caràcter
econòmic. En el mateix molí d’en Jutge els propietaris compensarien
(1311) la inactivitat originada pel trencament de la resclosa, sota criteri
“duorum proborumhominum ripperie Sambuce” escollits entre ambdues
parts. D’altra banda, en certes operacions del molí del Comte (1316,
1323 i 1329), es compensaria totalment qualsevol inactivitat causada
per la guerra del comte, i fins al termini d’un mes en cas que l’aturada l’hagués causat les destrosses ocasionades per l’aigua de la Muga.
101. Tan sols en l’arrendament de 1330 no hi apareix aquesta clàusula.
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Finalment, en alguns molins es preveia també compensar els arrendataris en cas que la casa comtal modifiqués els cursos hídrics que
afectaven el molí (Coromina, 1305 i 1309). En el darrer arrendament
del molí d’en Mercadal que hem documentat (1332), quan ja s’havien
construït els dos primers casals de molins bladers comtals, el propietari
es comprometia a compensar la inactivitat causada per l’escurament
del rec del molí del comte, exceptuant dos dies de cada operació; l’arrendatari del molí també seria compensat si el comte construïa molins
roders nous amb més de dues rodes.
Pel que fa al preu dels arrendaments, la relativa dispersió dels
contractes de què disposem tan sols ens possibilita conèixer les quantitats per les quals s’arrendaren els molins en no gaires ocasions. Per
analitzar-ne les quantitats hem de tenir en compte que la vàlua de
cadascuna de les operacions no s’ha d’equiparar amb la producció ni
amb els beneficis totals del respectiu molí, si més no, sense matisos.
És a dir, en cadascun dels arrendaments s’hi podien incloure o no més
o menys parts del molí (molineria, besolfa i mestratge), qüestió que no
sempre s’especificava —de fet, gairebé mai— en els documents. Si en
l’arrendament del molí d’en Jutge de l’any 1323 s’hi excloïen explícitament els diners destinats en concepte de mestratge, d’altres vegades no
era així. En aquest sentit, prenem d’exemple l’arrendament del molí de
la Coromina de l’any 1305. El 18 de maig, la seva propietària, Sibil·la
de Mata, l’arrendà a Jaume de Finestres pel termini de cinc anys a
canvi de la quantitat total de mil quaranta sous melgoresos. Tot i que
en el contracte no s’hi féu referència, Jaume de Finestres adquiria la
gestió d’un molí del qual no controlava una part de les obligacions però
tampoc dels beneficis. Primerament, pocs dies abans, el 4 de maig, la
mateixa Sibil·la havia establert a Berenguer d’en Llobet la meitat de
la molineria i de la besolfa per sis anys. De fet, Berenguer apareix com
a moliner en el contracte d’arrendament. En segon lloc, sembla que
l’altra meitat de la molineria i de la besolfa, propietat de Pere Alquer,
també estava establerta en el moment de signar-se l’arrendament.102
Finalment, és possible que la meitat del mestratge del molí tampoc
s’inclogués en l’operació signada entre Jaume Finestres i Sibil·la de Mata,
ja que no estava en mans d’aquesta darrera, sinó de Guillem Vaquer.103

102. Ho hem vist anteriorment quan parlàvem de les concessions de molineria.
103. La meitat del mestratge havia estat venuda per Joan de Caldes a Guillem
Vaquer el 14 de setembre de l’any 1294: vegeu AHG, Ca 9, 14 de setembre de 1294.
Posteriorment, Guillem la cedia al seu fill Guillem amb motiu del seu casament: vegeu
AHG, Ca 16, 17 de gener de 1296. Finalment, Guillem Vaquer (fill) la venia a Sibil·la de
Mata el 9 d’agost de l’any 1312: vegeu AHG, Ca 447, 9 d’agost de 1312.
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El mateix passa en el cas del molí del Comte: en cap dels arrendaments es féu referència al fet que les dues molineries, la besolfa i
el mestratge estaven alienats a perpetuïtat del conjunt del molí; qüestió que, inevitablement, comportaria una baixada dels ingressos que
pertocaven a la casa comtal i, per tant, dels preus dels arrendaments
atorgats pels comtes. El 24 de maig de 1316, per exemple, veiem com
la comtessa Marquesa n’arrendava l’explotació a Pere i Joan de Caldes
i a Berenguer Rostell durant dos anys, i uns dies més tard, el 4 de
juny, els germans Pere i Berenguer Bardoner n’establien la besolfa al
moliner Guillem Guilló pel període de tres anys, tot reservant-se’n la
meitat dels beneficis. Tot i que —tal com hem vist en anteriors apartats— l’explotació de la molineria, de la besolfa i del mestratge del
molí comtal comportaven als seus propietaris certes despeses, també
els reportaven uns beneficis importants; guanys que escapaven de
l’administració comtal i, en conseqüència, dels arrendaments del molí
del Comte. Encara que els preus dels arrendaments del molí comtal
no diferien gaire de les quantitats dels altres molins, això no voldria
dir que la seva producció fos la mateixa. Es podria deure al fet que,
tot i comptar amb una producció i amb uns ingressos més importants, una bona part dels beneficis escapava del control dels comtes.
El manteniment de les instal·lacions
Unes clàusules que s’acostumaven a registrar en els contractes
eren les referides al manteniment de les instal·lacions i infraestructures
dels molins. Tot i que aquesta qüestió s’hauria de relacionar directament amb el mestratge, tan sols en dues ocasions s’hi féu referència
explícitament: en els arrendaments del molí d’en Jutge els anys 1282
i 1323. En el primer dels casos, tot i tractar-se d’un sotsarrendament,
el sotsarrendatari assumí fer-se càrrec del mestre del molí (“quod nos
satisfaciemus magistro dictorum molendinorium”) i de les despeses
necessàries; per tant, s’ocupava de la gestió del mestratge. L’any 1323,
en canvi, es feia tot just el contrari, és a dir, s’excloïa del contracte
d’arrendament el mestre i tot el que rebia pel seu mestratge (“retineo
et salvo magistro dictorum molendinorum et omnia ea que ratione
ipsius magistrie in eisdem molendinis recipit et recipere debet”). En
aquest darrer cas, això es deuria sens dubte al fet que del mestratge
no se n’encarregava el propietari, sinó la família dels Illa o Albanyà.104
104. A principis del segle xiv sabem que, tot i reservar-se’n l’usdefruit, Dalmau
de Caldes féu donació perpètua del mestratge del molí a Mateu Illa. En el moment del
desmantellament del molí, l’any 1331, era propietat de Bartomeu Illa o Albanyà.
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Tanmateix, aquesta darrera operació (1323) ens planteja certs
dubtes, ja que tot i excloure’s el mestratge del contracte, s’especificà
que l’arrendatari hauria de tenir el rec escurat de les seves pròpies
despeses i, al final de l’arrendament, hauria de retornar el molí en
funcionament i amb les moles i els pics en el mateix estat que quan el
va arrendar.105 El mestratge del molí, doncs, tan sols comportava una
part de les tasques del manteniment que s’havia de realitzar? No ho
sabem del cert, però al molí d’en Jutge podria ser que l’escurament del
rec i el manteniment de moles i pics no en formessin part. El fet que
els contractes d’arrendament obviessin molts aspectes del funcionament
dels molins dificulta en gran manera la resolució d’aquesta qüestió. Al
molí del Comte, de fet, tot i que el mestratge també s’havia alienat del
conjunt (l’any 1331, si més no, n’era propietari Bartomeu Illa o Albanyà), en cap dels arrendaments documentats s’hi féu referència i, més
encara, s’hi especificava que els arrendataris s’haurien de fer càrrec del
manteniment del molí: resclosa, caps de rec, rodes i altres aparells.106
La resposta a aquesta aparent contradicció cal cercar-la, probablement,
en el fet que els propietaris (els comtes) cedien a l’arrendatari el control total del molí, o sigui, amb la facultat de vetllar perquè cadascuna
de les persones amb interessos complís amb les seves obligacions. És
a dir, exigir a l’arrendatari que retornés el molí en l’estat en què es
trobava en el moment d’iniciar-se l’arrendament, podria equivaldre a
exigir-li que vetllés perquè el propietari del mestratge complís amb les
seves obligacions.
Generalment, les operacions estipulaven que els arrendataris havien de retornar els molins en el mateix estat que quan es feien els
arrendaments. En l’arrendament del molí de Santa Maria de l’any 1297
es féu, fins i tot, una petita llista dels elements importants: “resclausis,
rotis, molis, rodesens, pichs et aliis apparatibus ipsorum in illo statu
et valore et in illis mensuris quo et quibus nunc sunt.” En cas que no
s’introduís cap més clàusula, els propietaris es desentenien de qualsevol
qüestió relacionada amb el manteniment del molí, ja fos perquè ho
delegaven totalment a l’arrendatari o bé perquè una tercera persona
(propietària del mestratge) se n’havia de fer càrrec.107 En alguns casos,

105. En l’arrendament de 1311 no es féu cap referència al manteniment; l’any
1319 s’especificà que l’arrendatari havia de tenir escurat el rec del molí.
106. Tot i això, els arrendataris podien disposar de fustes dels boscos comtals de
Castelló i Vilanova per aquests usos. En cas que les reparacions fossin la conseqüència
de la destrucció causada per una guerra del comte, les despeses serien assumides per
l’administració comtal o bé descomptades del preu de l’arrendament.
107. D’altra banda, tot i que tan sols s’especificava en alguna de les operacions, és
molt probable que, en cas que es realitzessin millores, fossin abonades pels propietaris.
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però, els propietaris també assumien certes tasques del manteniment
de les instal·lacions. En els arrendaments del molí d’en Llobet, per
exemple, els propietaris es comprometien a mantenir en bon estat la
resclosa, la casa i l’entrada i pas del molí;108 els arrendataris, en canvi,
haurien de fer-se càrrec del manteniment de les rodes i altres aparells
(“solvere de vestro salarium magistri qui fuerit operatus rotas et rodesens et alia apparamenta corporis dictorum molendinorum”).109 En
el darrer arrendament del molí de l’Hospital documentat (1327), si bé
l’arrendatari havia d’encarregar-se del manteniment de la resclosa, en
cas que s’hi fessin “golas” (probablement, fractures importants), les
despeses les assumiria l’orde de l’Hospital.
Finalment, a banda de les obligacions d’ambdues parts, els contractes també especificaven en la majoria dels casos que els propietaris
posarien a disposició dels arrendataris tota la fusta necessària per a
les reparacions dutes a terme als molins; fustes, sens dubte, provinents
dels boscos de ribera situats als voltants dels molins.110 En el darrer
arrendament del molí d’en Mercadal de què disposem, per exemple,
el propietari es comprometia a garantir “totam ramam neccessariam
dictis resclausis et passu et introitu, et fusta ad omnes pals neccessarios ad dictas resclausas et passum et introitum predictos tenendos et
tenendas condirectas et condirectos”, sempre que, és clar, les rescloses
i l’entrada es reparessin anualment vuit dies després de Sant Miquel.
Les comandes de molins
Els arrendaments no foren els únics contractes utilitzats per gestionar els molins castellonins instal·lats a les ribes de la Muga. Els llibres
notarials ens proporcionen un altre tipus d’operacions, que anomenarem comandes, mitjançant les quals els propietaris d’una instal·lació
en delegaven l’administració a una determinada persona. En aquestes
ocasions, però, el registre públic no s’efectuava en el moment d’iniciar-se l’explotació del molí, com en el cas dels arrendaments, sinó
108. El manteniment de l’entrada s’incorporà als contractes en l’arrendament de
l’any 1319, abans tan sols se citava la resclosa i la casa.
109. Els contractes tan sols citen explícitament aquesta darrera qüestió (pagar
mestres) en els arrendaments de la part dels Palau dels anys 1323 i 1324. En la resta
de contractes —i també en aquests dos— els propietaris es comprometien a garantir als
arrendataris la fusta necessària per a les reparacions de rodes i rodants, tot evidenciant
que se n’havien de fer càrrec aquests darrers.
110. El fet que al molí d’en Llobet d’aquestes fustes se n’exceptués les destinades
a la fabricació de les pintes i, en una ocasió, també dels rodants, n’és un clar exemple,
ja que aquests elements haurien de ser fets amb fustes més resistents que les que es
podien trobar amb més facilitat en els boscos de Castelló.
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una vegada finalitzat el contracte. És a dir, els propietaris reconeixien
que rebien dels gestors el còmput dels beneficis i de les despeses del
respectiu molí, eximint-se ambdues parts de responsabilitats futures i,
en alguns dels casos, certificant un deute a liquidar. Només una vegada
hem localitzat pròpiament el document inicial de la comanda: quan
Sibil·la de Mata encomanà a Joan de Caldes l’administració del molí
de la Coromina l’any 1297.
La comanda del molí de la Coromina a Joan de Caldes (1297)
El 7 d’octubre de 1297, la filla i el marmessor del difunt Pere de
Mata, Sibil·la de Mata i Huguet d’Espasens, encomanaven a Joan de
Caldes l’administració del molí de la Coromina (“tradimus et comendamus […] regas et aministres pro nobis”). En nom dels dos primers, Joan
havia de gestionar els ingressos i les despeses necessàries, especialment
les destinades a les reparacions de les rescloses i dels aparells del molí,
fins al moment de retre comptes (“reddere computum”). Si bé quedava
prou clar que Joan de Caldes passaria a ser el màxim responsable de
l’explotació del molí, el contracte ometia, almenys, una qüestió prou
important: quina seria la seva retribució.111
Els motius d’aquesta manca d’informació respecte de les condicions de la comanda cal buscar-les, probablement, en el fet que el propi
document es registrà, tan sols, com una continuació del contracte que
havien signat tot just abans la mateixa Sibil·la de Mata i Bernat Benet,
l’anterior administrador, mitjançant el qual aquests dos aprovaven la
gestió del molí duta a terme fins aquell moment. En aquest document
es feia referència al fet que Joan de Caldes seria qui liquidaria els
quaranta-sis sous comtals que Sibil·la devia a Bernat Benet. És bastant
probable, doncs, que si no s’hagués registrat el còmput entre Sibil·la
de Mata i l’esmentat Bernat, tampoc s’hagués documentat la comanda
a Joan de Caldes.
Tanmateix, tornant al document de la comanda, a banda d’especificar que Joan gestionaria els beneficis i despeses del molí, s’insistia
en el fet que la propietària es comprometia a restituir els diners que
Joan de Caldes destinés a les despeses del molí. El 12 de novembre,
Sibil·la nomenava procurador Huguet d’Espasens per rebre, amb o sense
usura, de cristians o bé de jueus, 500 sous de Barcelona per a l’obra
del seu molí.112 Sembla possible, doncs, que en el moment d’encomanar
el molí a Joan de Caldes hi fessin falta reparacions.
111. AHG, Ca 20, 7 d’octubre de 1297.
112. AHG, Ca 20, 12 de novembre de 1297.
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Els còmputs de beneficis i despeses: la finalització de les comandes
A banda de l’exemple de la comanda de Joan de Caldes, tan sols
disposem dels documents amb els quals els diferents propietaris dels
molins reconeixien haver rebut de determinades persones el còmput dels
beneficis i despeses d’aquestes instal·lacions. Els documents evidencien
que l’administrador havia dut a terme el control dels ingressos i també
de les despeses necessàries, en alguns casos especificava les reparacions
dutes a terme al molí o a les seves infraestructures.
Reconeixement de Guillem i Bernat de Palau, marmessors del
difunt Ramon Jutge, a Dalmau de Caldes (1303):
Guillelmus de Palacio et Bernardus de Palacio, vicarius domini
comitis Impuriarum, manumissores testamenti Raimundi Iudicis,
militis condam, nomine manumissorio confitemur et recognoscimus Dalmacio de Calidis, de Castilione, absenti et cetera, et tibi,
notario et cetera, quod reddidit nobis bonum et iustum et legali
computum de fructibus et obvencionibus et lucro molendinorum
que fuerunt dicti Raimunidi Iudicis condam, et que sunt in recho
Sambuce, per ipsum huc usque receptis et super homnibus hiis
que ipse solvit de ipsis fructibus et obvencionibus, et facto et
iusto et legali computo inter nos et ipsum et compensacione hinc
inde facta confitemur quod nichil inde restat penes eum; immo,
quicquid inde restabat penes ipsum nobis tradidit ad nostram
voluntatem et inde nobis satisfecit.113
Tan sols en un dels casos documentats, quan la comtessa Marquesa rebia el còmput de l’administració realitzada per Mateu Goba
del molí comtal entre el 21 de novembre de l’any 1321 i el 18 de desembre de l’any següent, s’especificava el benefici obtingut pel gestor:
en aquest cas, Mateu rebria “pro salario sive labore tuo procurandi
et administrandi infra dictum tempus dicta molendina” la quantitat
ja estipulada de cent sous melgoresos. En aquesta ocasió, a més, la
comtessa reconeixia que devia a Mateu, per raó de les obres fetes al
molí i d’altres pagaments, la quantitat de dos mil cent trenta-quatre
sous i vuit diners melgoresos; diners que serien pagats per Joan Sala,
que el 5 de gener de 1323 arrendava el molí durant dos anys.114
Podria ser, doncs, que als molins s’alternessin els arrendaments
amb les comades. El mateix Mateu Goba, de fet, que a principis de
1311 ja havia dut a Guillem de Palau i a Castelló Gomir el còmput
dels beneficis i despeses del mateix molí (vegeu el quadre 36), apareix
113. AHG, Ca 2100, 20 d’agost de 1303.
114. AHG, Ca 108, 18 de desembre de 1322 i 3 i 17 de gener de 1323.
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citat a finals de l’any 1318 com a arrendatari del molí del Comte;115
llavors, en tant que “emptor molendinorum domini comitis”, arrendava fins a Sant Vicenç la caça de conills i d’altres bèsties que es podia
dur a terme en els boscos comtals del Castelló i Vilanova, i també al
bosc de Guillem de Palau; en segon lloc, realitzava també els darrers
pagaments del primer dels dos anys pels quals havia arrendat el molí.
Tot i que no disposem del document d’arrendament, sembla prou evident que, aquesta vegada, Mateu Goba posseïa el molí gràcies a un
contracte diferent a la comanda dels anys 1321 i 1322 a la qual hem
fet referència fa un moment. El propi Mateu Goba, d’altra banda, no
era en absolut un desconegut per la casa comtal dels Empúries: prou
sovint realitzava els arrendaments dels forns comtals castellonins i alguna vegada havia arrendat, juntament amb Joan Sala, el molí comtal
de Bellcaire.116
Quadre 36
Còmputs de l’administració dels molins117
Molí
Coromina
Coromina
Jutge
Coromina
Jutge
Hospital
Jutge
Comte
Roses
Roses
Comte

1296,
1297,
1298,
1303,
1303,
1306,
1308,
1311,
1313,
1314,
1322,

Data
abril, 13
octubre, 7
juny, 23
abril, 9
agost, 20
maig, 6
agost, 8
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Administrador
Bernat i Guillem Vaquer
Bernat Benet
Dalmau de Caldes
Perpinyà Moner
Dalmau de Caldes
Pere Carbonell
Dalmau de Caldes
Mateu Goba
Guillem Miró
Guillem Miró
Mateu Goba

D’altres vegades, les persones que retien comptes dels beneficis
dels molins i, per tant, n’administraven l’explotació eren els mateixos
moliners. En alguns d’aquests casos, a més, sembla que realitzaven el

115. AHG, Ca 97, 18 de setembre i 25 de novembre de 1318.
116. AHG, Ca 97, 14 de gener de 1319; AHG, Ca 111, 3 de maig de 1324; AHG,
Ca 368, 7 de gener de 1326; AHG, Ca 370, 2 de novembre de 1327.
117. AHG, Ca 10, 13 d’abril de 1296; AHG, Ca 20, 7 d’octubre de 1297; AHG, Ca
2098, 23 de juny de 1298; AHG, Ca 22, 9 d’abril de 1303; AHG, Ca 2100, 20 d’agost de
1303; AHG, Ca 24, 6 de maig de 1306; AHG, Ca 83, 8 d’agost de 1308; AHG, Ca 420, 4
de març de 1311; AHG, Ca 447, 3 de gener de 1313; AHG, Ca 86, 27 de maig de 1314;
AHG, Ca 108, 18 de desembre de 1322.
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còmput amb relativa regularitat. Aquests serien els exemples de Dalmau de Caldes i de Guillem Miró. Dalmau fou l’encarregat de dur el
còmput dels guanys del molí d’en Jutge diverses vegades: primerament
(1298), a Ramon Jutge i, posteriorment (1303 i 1308), als marmessors
d’aquest, Bernat i Guillem de Palau. Tot i que en aquests contractes no
apareixia esmentat com a moliner, és gairebé del tot segur que Dalmau
corresponia al Dalmau de Caldes, citat com a moliner, que l’any 1303
cedia a Mateu Illa el mestratge del mateix molí i se’n reservava l’usdefruit propi i el de la seva dona. Per tant, no seria desgavellat pensar
que quan, el 16 de gener de 1309, el fill de Ramon Jutge, Ramon de
Palau, concedia a Guillem Boïga la molineria del molí, aquest fet fos
degut a la substitució del càrrec ocupat fins aleshores per Dalmau de
Caldes. En aquest sentit, sabem que vuit dies després de la concessió
de la molineria a Guillem Boïga, aquest reconeixia que devia a Joan de
Caldes (qui sap si un familiar del dit Dalmau?) dos-cents sous melgoresos, és a dir, la mateixa quantitat que Ramon de Palau reconegué que
devia a Guillem tot just abans de la concessió. 118 Pel que fa al segon
dels casos comentats, el de Guillem Miró, que entregà els comptes de
la gestió del molí de Santa Maria de Roses a principis dels anys 1313
i 1314, ens trobem amb una situació semblant: uns anys abans (1305),
Guillem havia rebut —si bé pel període de quatre anys— la molineria
del mateix molí. Podia ser, doncs, que les gestions en comanda fossin
assumides normalment pels establerts de la molineria? Aquests eren,
sens dubte, els més qualificats per tirar endavant l’explotació d’un molí,
eren els que coneixien millor que ningú cadascuna de les seves particularitats. Al molí de la Coromina veiem, fins i tot, que el mateix dia en
què Castelló Terramala, domer de l’església de Santa Maria i procurador
de Sibil·la de Mata, reconeixia que havia rebut de Perpinyà Moner el
còmput dels beneficis del molí, aquest darrer també reconeixia que havia obtingut del mateix clergue els tres-cents seixanta sous melgoresos
que havia aportat a Sibil·la quan aquesta li encomanà, l’any 1299, la
meitat de la molineria i de la besolfa de la mateixa instal·lació. És a
dir, el mateix dia acabava —si més no, formalment— la gestió del molí
i la concessió de la meitat de la molineria i besolfa.119
Sigui com sigui, la concessió d’una molineria no sempre anava
relacionada amb la gestió en comanda del molí respectiu. De fet, l’any
1287, es concedia la molineria a perpetuïtat del molí de l’Hospital a
Pere Carbonell i, uns mesos més tard, li arrendaven els beneficis del
molí durant un any; aquest darrer arrendament constituïa una forma

118. AHG, Ca 83, 16 i 24 de gener de 1309.
119. AHG, Ca 22, 9 d’abril de 1303.
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de gestió ben diferenciada de les comandes. Al molí del Comte, d’altra
banda, és prou evident que Mateu Goba no assumia com a moliner
cap de les dues molineries del molí a principis del segle xiv.
Finalment, tot i que tan sols es tracti d’una possibilitat, podria
ser que aquesta coincidència entre moliners i administradors ens aclareixi aquella qüestió plantejada quan parlàvem de la remuneració dels
moliners: el fet que alguns assumissin, de vegades, l’explotació de la molineria per quantitats bastant inferiors a les estipulades inicialment
per a la remuneració d’aquesta molineria. No seria desgavellat pensar
que, al començament, les concessions de molineria implicaven per se
la gestió del respectiu molí pel moliner establert. Quan es generalitzen
els arrendaments com a sistema habitual d’explotació dels molins, en
canvi, la feina dels moliners perd el component d’administrador i se
centra, només, en les feines de la mòlta. Així doncs, les retribucions
d’aquests serien llavors, com les seves tasques, menors.
El

molí de la

Coromina (1290-1312)

En els punts anteriors hem analitzat detingudament i individualment cadascun dels contractes utilitzats en la gestió dels molins
castellonins de la Muga durant els darrers anys del segle xiii i el
primer terç del segle xiv. Tot seguit, prenent d’exemple el molí de
la Coromina, intentarem donar una visió conjunta de totes aquestes
operacions; veurem com s’organitzà l’explotació d’aquest molí durant
un període concret de temps. Ens centrarem en el període comprès
entre els anys 1290 i 1312, del qual conservem un nombre prou significatiu de documents.
Els Vaquer
Vet aquí un fragment del reconeixement del cavaller Pere de Mata
de la gestió duta a terme per Guillem Vaquer i el seu germà, Bernat,
al molí de la Coromina (13 d’abril de 1296):
Item, recognosco tibi quod reddisti mihi bonum, iustum ac legalem computum de omnibus fructibus et obvencionibus dictorum
molendinorum per totum tempus quo dicta molendina tenuisti et
dictos fructus collegisti, et per totum tempus quo dicta molendina
dictus frater tuus tenuit, et de sumptibus et expensis per te et
fratrem tuum factis in dictis molendinis et resclausis eorumdem.120

120. AHG, Ca 10, 13 d’abril de 1296.
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El 13 d’abril de 1296, el moliner Guillem Vaquer i el propietari
del molí de la Coromina, el cavaller Pere de Mata, signaven un document amb el qual aprovaven els comptes de la gestió d’aquest molí.
D’aquesta manera, tot eximint-se ambdues parts de qualsevol futura acció legal, finalitzava un període d’explotació del molí dirigit per
Bernat i, posteriorment, per Guillem Vaquer.121 Tot seguit analitzarem
algunes de les actuacions d’aquest darrer al capdavant de la instal·
lació (1294-1296), especialment les relacionades amb la contractació
de treballadors i, per tant, amb l’organització de l’explotació del molí;
abans, però, veurem de quina manera accedí al capdavant de la instal·
lació, ja que, a banda de l’aprovació de la gestió, el document també
especificava els diferents motius pels quals Guillem administrava el
molí de la Coromina. D’aquesta manera, sabem que Guillem Vaquer
posseïa la facultat de gestionar el molí (“tenes molendina mea de Condamina obligata”) com a conseqüència de certs deutes contrets amb
anterioritat pel mateix Pere de Mata i per Pere Alquer, el propietari
de la meitat de la molineria i de la besolfa, que dataven especialment
dels anys 1290 i 1291.122 Tot i que els deutes havien estat contrets, en
bona part, amb Perpinyà Moner i Bernat Vaquer, el primer, actuant
en nom propi, primerament (1292), i com a tutor dels fills del difunt
Bernat Vaquer, posteriorment (1294), en traspassava els drets —previ
pagament dels diners que faltaven per eixugar els deutes— a Guillem
Vaquer amb dos documents registrats el 23 de novembre de 1292 i el
14 d’octubre de 1294. Encara que en el document no s’especifiquessin
els motius dels deutes, creiem que aquests respondrien bàsicament a
les quantitats de diners que els moliners aportaven en crèdit abans
que els haguessin establert la molineria i la besolfa dels molins. De fet,
hem localitzat els documents de tals traspassos, els quals ens aporten
més dades sobre aquesta qüestió.
En primer lloc, el 23 de novembre de 1292, Perpinyà Moner cedia
a Guillem Vaquer, moliner, els drets sobre un deute de 493 sous i 9
diners melgoresos contret per Pere de Mata.123 Tanmateix, el traspàs
121. Fet el balanç d’ingressos i despeses, el propietari reconeixia que devia —i
sembla que pagava— a Guillem Vaquer mil cent cinquanta sous melgoresos, quantitat
que aquest darrer reconeixia que havia rebut de seguida. Tanmateix, Guillem Vaquer
es reservava la seva part del mestratge del molí, que havia comprat a Joan de Caldes.
122. Els deutes eren: mil cent setanta-quatre sous melgoresos amb els quals Pere
Alquer i la seva dona, Blanca, cediren el lloc a Perpinyà Moner (7 de desembre de 1290);
13 sous melgoresos que Pere de Mata va reconèixer que devia a Perpinyà Moner (25 de
maig de 1290); 60 sous melgoresos que Pere de Mata devia a Bernat Vaquer, que faltaven
pagar d’un deute de mil tres-cents seixanta sous melgoresos (1 de juny de 1291), i 41
sous, 7 diners i òbol melgoresos que Pere de Mata devia a Guillem (28 d’abril de 1294).
123. AHG, Ca 419, 23 de novembre de 1292.
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no fou gratuït, sinó que Guillem hagué de pagar l’esmentada quantitat
per tal que Perpinyà li fes la cessió.124 En realitat, doncs, l’important
no era el traspàs del deute, sinó el traspàs dels drets que implicava
el deute: molt probablement la cessió de la gestió del molí o d’alguna
part (molineria o besolfa). El motiu de tal operació l’hem de buscar
en el fet que Perpinyà Moner deixava de treballar al molí de la Coromina per anar a treballar a una altra instal·lació: tan sols set dies més
tard, el 30 de novembre, i després d’aportar la suma de quatre-cents
noranta-dos sous melgoresos, era establert a la molineria del molí d’en
Llobet.125 És a dir, a finals de 1292, Guillem Vaquer ocupava, al molí
de la Coromina, el lloc que havia deixat Perpinyà Moner. Tanmateix, és
probable que el seu germà Bernat, que apareixia com a testimoni de
la comentada operació del 23 de novembre, fos qui dirigís en aquells
moments la gestió del molí.
D’altra banda, gairebé dos anys més tard (14 d’octubre de 1294), i
ja mort Bernat Vaquer, el tutor i alhora oncle dels fills d’aquest darrer,
el mateix Perpinyà Moner, cedia a Guillem Vaquer els drets dels nebots
d’ambdós al molí de la Coromina; més concretament, li traspassava els
drets sobre mil sous melgoresos que el difunt Bernat Vaquer “habebat
supra molendina, et moneria et besulfa eiusdem, dicti Petri de Mata”.126
Tal com recull el document, però, el traspàs ja s’havia efectuat en vida
de Bernat Vaquer, el qual havia rebut del seu germà Guillem cinc-cents
seixanta sous melgoresos en el moment de cedir-li el seu lloc (“dedit
[…] locum in vita sua”). Així doncs, atès que Perpinyà Moner, en tant
que tutor dels esmentats infants, també havia rebut de Guillem trenta
sous melgoresos, aquell dia es registrava el deute dels quatre-cents
deu sous que Guillem Vaquer havia de pagar als seus tres nebots: Pere,
Bernat i Dolça (Vaquer).
Tot i que els documents no acaben de ser gaire explícits amb
relació als contractes signats per Bernat Vaquer i Perpinyà Moner
amb els propietaris del molí de la Coromina, és evident que Guillem
Vaquer es beneficià de la seva família per tal d’accedir a la gestió del
molí. Bernat i Perpinyà, que pels volts de l’any 1290 gestionaven el molí
i la seva molineria i besolfa pels deutes contrets pels seus propietaris,
acabaren cedint a Guillem tots aquests deutes i els drets que comportaven. Tot i que Guillem hagué de pagar el valor total dels deutes per
tal d’adquirir els drets de cobrament i, alhora, els drets en la gestió del

124. En el document registrat a continuació, Guillem Vaquer reconeixia que
devia encara dos-cents noranta-tres sous melgoresos.
125. AHG, Ca 419, 30 de novembre de 1292.
126. AHG, Ca 9, 14 d’octubre de 1294.
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molí associats, el fet de controlar bona part dels ingressos del molí el
situava en una posició immillorable a ulls de molts moliners, ja que
tot i que l’objectiu de qualsevol moliner era, evidentment per qüestions
econòmiques, accedir a la gestió d’alguna instal·lació, és probable que
molts no ho aconseguissin mai i s’haguessin de conformar amb treballar
al servei d’altres moliners o administradors de molins. Tanmateix, tal
com veurem tot seguit, Guillem Vaquer ja no era una persona gaire
jove l’any 1294 —més aviat al contrari— i el fet d’accedir a la gestió
d’un molí no era, probablement, tampoc cap novetat per a ell; podria
molt ben ser que es correspongués amb el mateix Guillem Vaquer que
el 1279 arrendà el molí de Santa Maria durant dos anys.127
Encara en aquest sentit, sabem també que Guillem no treballà
pas sol al molí de la Coromina. En primer lloc, a finals de 1294 contractà els serveis de Berenguer Bonfill com a besolfer.128 El contracte,
registrat el 12 de desembre, estipulava que Berenguer havia d’entregar
cent sous melgoresos que li serien retornats per Pentecosta; festivitat
fins a la qual li concedien la meitat de la besolfa del molí a canvi de
la retribució de quatre mesures (“ciphos”) setmanals de gra mòlt, exceptuant-ne el blat. Poc després, el 14 d’agost de l’any següent (1295),
seria Berenguer d’en Llobet qui, després d’entregar la mateixa quantitat
de diners, ocuparia el mateix càrrec fins que Guillem Vaquer deixés
l’administració del molí, el 13 d’abril de 1296.129 Aquests dos besolfers
eren, sens dubte, nois que, atesa la seva joventut i manca de recursos,
encara no podien encarregar-se de la gestió d’un molí per si sols. Encara documentem el moliner Berenguer d’en Llobet l’any 1335, quan
tenia arrendat el molí d’en Mercadal; per la qual cosa, el 1296 devia
comptar probablement amb una vintena d’anys, tot just iniciava la seva
trajectòria professional.
D’altra banda, Guillem Vaquer incorporà en l’explotació del molí
el seu fill Guillem; el 17 de gener de 1296, amb el consentiment de
la seva dona, Berenguera, li concedia en herència, amb motiu del seu
casament, la meitat del mestratge i els drets sobre cinc-cents sous
melgoresos que rebria sobre la molineria, és a dir, molt probablement
un deute de cinc-cents sous contret pels propietaris de la molineria

127. AHG, Ca 2, 6 d’octubre de 1279.
128. AHG, Ca 9, 12 de desembre de 1294.
129. En aquest cas no disposem del contracte, però sí del document amb què
Berenguer d’en Llobet reconeixia, el 14 d’abril de 1296, rebre de Guillem Vaquer els
cent sous que li devia des del 14 d’agost de 1295. De fet, tot seguit, en el mateix llibre
de registres, Berenguer d’en Llobet entregava cent sous melgoresos a Pere de Mata, i
aquest li establia durant un any la meitat de la besolfa i tota la rabassa (“rapassiam”)
del molí de la Coromina: vegeu AHG, Ca 10, 14 d’abril de 1296.
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que també comportava la cessió de la seva explotació.130 Al contrari
que d’altres moliners joves documentats, els quals deixaven la població
d’origen per tal de seguir la seva trajectòria professional com a moliner
pels volts de la vila comtal, Guillem Vaquer (fill) tenia l’avantatge de
comptar amb una família que feia temps que treballava en diversos
molins de Castelló.
Així doncs, les actuacions de Guillem Vaquer (pare) al molí de la
Coromina (1294-1296) foren les pròpies d’un moliner d’edat avançada
i, en certa mesura, ben assentat econòmicament. Si bé accedir a la
propietat del conjunt d’un dels molins castellonins de la Muga sembla que era, en el període estudiat, una qüestió impossible per a un
moliner, Guillem va aconseguir gestionar i, fins i tot, comprar algunes
parts del molí de la Coromina. Primerament, el 14 de setembre de
1294, adquiria, a perpetuïtat, la meitat del mestratge pel preu de trescents quaranta sous melgoresos; quantitat que havia de ser pagada en
el termini d’un any i uns tres mesos.131 En segon lloc, a principis de
l’any següent, Guillem comprà al comte d’Empúries Ponç Hug IV la
meitat de la molineria i de la besolfa que havia estat de Pere Alquer.132
Tanmateix, en aquest darrer cas, sembla que Pere Alquer, al qual la
casa comtal probablement expropià tals béns, en recuperà la propietat
abans de 1298.133 El 26 de desembre de 1296, Guillem Vaquer estipulava
amb el seu confessor, Castelló Terramala, certes condicions pel profit
de la seva ànima; el 5 de juliol de 1298, la seva dona, Berenguera, ja
apareixia citada com a vídua.134
Les comandes a Bernat Benet, Joan de Caldes i Perpinyà Moner (1296-1303)
Quan Guillem Vaquer deixà la gestió del molí de la Coromina
(13 d’abril de 1296), les instal·lacions foren administrades per diverses
persones. En primer lloc, sembla que el gestor escollit fou Bernat Benet.
De fet, tal com ja hem vist en un punt anterior, el 7 d’octubre de 1297,

130. AHG, Ca 16, 17 de gener de 1296.
131. AHG, Ca 9, 14 de setembre de 1294. Del total de diners, cent-trenta sous
serien pagats per Nadal, cent sous més per Sant Pere, i la resta per la festa de Nadal
de l’any 1295.
132. AHG, Ca 8, 15 de gener de 1295.
133. AHG, Ca 11, 30 d’abril de 1298.
134. El tutor dels fills de Bernat Vaquer reconeixia haver rebut de Berenguera,
vídua de Guillem Vaquer, part del deute de quatre-cents deu sous melgoresos a què hem
fet referència a l’inici d’aquest apartat: vegeu AHG, Ca 305, 26 de desembre de 1296.
Cent sous havien estat pagats per Guillem Vaquer, i dos-cents deu pel veguer de Castelló, Guillem Sifreu, de la venda d’un camp que fou del primer: vegeu AHG, Ca 2098,
5 de juliol de 1298.
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Sibil·la de Mata, filla del difunt Pere de Mata, i Huguet d’Espasens,
marmessor d’aquest, reconeixien que havien rebut de Benet el còmput
dels beneficis generats pel molí. Tot seguit, en el següent registre, els
mateixos Huguet i Sibil·la encomanaren a Joan de Caldes l’administració del molí (“tradimus et comendamus” […] “regas et aministres pro
nobis”). Tot i que els documents no ens aportin gaires dades, sembla
que el molí requeria una intervenció important. El 12 de novembre,
Sibil·la nomenava Huguet procurador per tal de rebre, de persones
cristianes o jueves, amb o sense usura, cinc-cents sous de Barcelona
per l’obra del molí.135 També podria ser, però, que les reparacions fossin
necessàries per raó d’alguna destrucció causada amb posterioritat al 7
d’octubre. A banda d’això, poca cosa sabem de la gestió duta a terme
pels esmentats Benet i Caldes; ni tan sols sabem si eren moliners.
Amb posterioritat a aquests dos, sembla que l’explotació de la
instal·lació fou encomanada a Perpinyà Moner. Així, el 9 d’abril de
1303, el clergue Castelló Terramala, en tant que procurador de Sibil·la
de Mata, reconeixia haver rebut de Perpinyà el còmput de beneficis
del Molí de la Coromina des del dia que li fou concedit (“tradita fuerunt”). Tot seguit, en el següent registre del mateix volum, el mateix
Perpinyà reconeixia haver rebut de Terramala els tres-cents seixanta
sous melgoresos que li devia Sibil·la de Mata des del 8 d’abril de 1299,
quan li fou establerta la meitat de la molineria i de la besolfa del molí.
Es correspondrien les dates d’establiment de la meitat de la molineria
i de la besolfa amb la comanda d’administració? Eren operacions diferents, o bé la concessió de la meitat de la molineria i de la besolfa
implicava també la cessió de la gestió del molí? Malauradament, no
podem respondre tals qüestions amb certesa. Tanmateix, quan parlem
de les comandes ja hem comentat la coincidència, en alguns casos, de
l’establiment de la molineria amb la cessió de la gestió dels molins.
Els arrendaments dels anys 1305 i 1309
En tot cas, l’administració del molí es gestionà tot seguit a través
d’un altre tipus de contracte: l’arrendament.136 El primer que tenim
documentat s’inicià el 18 de maig de 1305. Llavors, Sibil·la de Mata
i el seu marit, el cavaller Bernat del Soler, amb el consens d’Huguet
d’Espasens, marmessor del difunt Pere de Mata, arrendaven el molí a
Jaume de Finestres, habitant de Castelló, durant cinc anys. Tanmateix,
els propietaris cedien a Finestres la gestió d’un molí que, en bona part

135. AHG, Ca 20, 12 de novembre de 1297.
136. Vegeu el quadre 35, p. 189.
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ja s’havia organitzat mitjançant anteriors concessions de molineria i
de besolfa. Dues setmanes abans d’iniciar-se l’arrendament, el 4 de
maig, Sibil·la de Mata, després de rebre del moliner Berenguer d’en
Llobet el crèdit de quatre-cents sous melgoresos que havia de retornar
en sis anys, li establia per aquest termini la meitat de la molineria i
de la besolfa del molí. En aquest contracte de l’arrendament del 18 de
maig ja constava que Berenguer d’en Llobet era llavors el moliner; en
cas de voler-lo substituir a causa d’alguna negligència, el moliner o
moliners entrants haurien de pagar “illas acciones et iura” que posseïa Berenguer del molí, sens dubte, els quatre-cents sous del comentat
crèdit. D’altra banda, és molt probable que, en el moment d’iniciar-se
la gestió de Jaume de Finestres, l’altra meitat de la molineria i de la
besolfa (propietat del cavaller Pere Alquer) també estigués establerta.
Sabem que el 18 de juny d’aquell mateix any, Ramon Moner cedia a
Guillem Vaquer els drets sobre la meitat de la molineria i de la besolfa
que posseïen Pere Alquer i la seva dona, Blanca, perquè la servís.137 Per
què Ramon Moner no apareixia citat com a moliner en l’arrendament
del 18 de maig? Probablement pel fet que el càrrec no li fou concedit
per Sibil·la de Mata, propietària del molí que atorgà el comentat arrendament, sinó pels Alquer.
Tot i que no en coneguem els motius, sembla que aquest primer
arrendament finalitzà abans de la data estipulada, és a dir, abans del 17
de maig de 1310. El 27 de gener de 1309, Sibil·la de Mata arrendava
el molí a Huguet Bou Bovet, des del següent “Carniprimo” i durant sis
anys. Encara que, segons una de les clàusules de l’operació, l’arrendatari pogués disposar de moliner o moliners propis i de la facultat de
canviar-los al seu criteri, és probable que això no afectés els moliners
ja contractats a través de les concessions de molineria i besolfa comentades. En tot cas, per substituir aquests darrers, abans se’ls hauria
hagut d’abonar els diners que havien aportat en crèdit, i a Berenguer
d’en Llobet encara li havien de pagar els quatre-cents sous a finals de
1312.138 En aquest mateix sentit, el 22 de maig de 1312, Pere Alquer,
tal com exigia la propietat de la meitat de la molineria i de la besolfa,
contractava —amb un afermament— els serveis de Pere Hospital, de
Canelles, perquè aquest treballés durant un any al molí.139
A banda d’aquests fets, els documents de l’any 1312 ens assabenten
de diverses realitats. En primer lloc, la instal·lació se sotsarrendà el
dia 20 de novembre; llavors, la vídua d’Huguet Bou arrendà el molí al

137. Ho hem vist quan parlàvem de les concessions de molineria.
138. AHG, Ca 447, 18 de desembre de 1312.
139. AHG, Ca 29, 22 de maig de 1312.
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pellisser Guillem Simó fins al termini establert en l’operació de l’any
1309. El fet que una persona que no fos moliner accedís a la gestió
d’un molí no ens ha d’estranyar, i menys encara si, com en aquest cas,
és probable que l’explotació del molí —que, inevitablement, requeria
professionals de la mòlta— ja estava, en bona part, organitzada a través
de concessions o afermaments de moliners i besolfers. De fet, també
fou Guillem Simó, juntament amb Joan Quermançó, qui a principis
de 1311 arrendà l’explotació del molí d’en Jutge durant un any. En
aquest casos, els arrendataris, en realitat, eren gestors dels ingressos i
de les despeses dels molins; els qui realment duien a terme l’explotació
de les instal·lacions eren els moliners i els besolfers que ells mateixos
contractaven o que ja treballaven al respectiu molí quan iniciava l’arrendament. En aquest sentit, és probable que la situació ideal fos que
el mateix arrendatari contractés el personal. Els drets que, com hem
dit anteriorment, Berenguer d’en Llobet encara posseïa el 1312 sobre
l’explotació de la meitat de la molineria i de la besolfa propietat de
Sibil·la de Mata per un crèdit de quatre-cents sous, anaren a parar a
mans de Guillem Simó a finals d’aquell mateix any.140 A partir d’aleshores, doncs, l’arrendatari posseiria la facultat d’escollir la persona
que s’encarregués d’una de les meitats de la molineria i de la besolfa
de la instal·lació, és a dir, un dels moliners necessaris per tal de tirar
endavant l’explotació del molí.

140. AHG, Ca 447, 18 i 20 de desembre de 1312.

L’EXPLOTACIÓ DELS CASALS
DE MOLINS COMTALS

El desmantellament dels molins de la Muga i la construcció dels
nous casals de molins comtals fou, sens dubte, una de les actuacions
més grans de la casa comtal a Castelló durant la baixa edat mitjana.
Deixant de banda la nova planificació del territori que comportà la
construcció de les noves séquies comtals i l’edificació dels quatre
casals als barris extramurs de la vila, tal obra significà la reorganització total de dues de les activitats més importants que es podien
realitzar en una petita ciutat medieval: la producció de farina i el
batanat de panys.
Tot i que desconeixem bona part dels detalls que envoltaren la planificació i execució de l’obra, en primer lloc, aquesta s’ha de relacionar
amb l’accés al capdavant del comtat de l’infant Pere, fill del rei Jaume
II d’Aragó, l’any 1325. L’infant era llavors força jove (havia nascut el
1305), però al cap de poc esdevindria una de les persones més influents
de la política catalana de l’època: juntament amb un dels seus germans,
l’infant Ramon Berenguer, figurà com un dels valedors i consellers del
jove rei Pere el Cerimoniós, el seu nebot, en els seus primers anys de
govern. No és estrany, doncs, que en prendre possessió del comtat
d’Empúries i, especialment, a l’hora d’administrar-ne les possessions
estigués rodejat d’un nodrit cercle de consellers, alguns barcelonins, els
quals tingueren de ben segur una notable influència en les decisions
preses per l’infant en la seva política o bé gestió patrimonial.
En tot cas, a principis de la tercera dècada del segle xiv es designà la manera d’administrar aquests nous equipaments comtals. No
es tractava ni molt menys d’una empresa menor; la mòlta de cereals
i el batanat de draps formaven part d’una sèrie d’activitats obligades,
de manera més o menys directa, per a tota la població i havien de
constituir, per tant, una de les principals fonts d’ingressos de les arques
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comtals.1 A continuació analitzarem de quina manera es va concebre
aquesta administració, com es gestionà al llarg del segle xiv i qui en
foren els protagonistes.
L’administració

dels nous casals de molins comtals

Durant els primers anys de la quarta dècada del segle xiv, les
obres dels nous casals de molins de Castelló i de les seves sèquies es
convertiren probablement en un dels llocs més transitats i contemplats
de la vila comtal. La construcció dels dos primers casals de molins
bladers, anomenats posteriorment amb els noms de molins de Dalt
i del Mig, sembla que s’enllestí a mitjan 1331. De fet, l’11 de juliol,
l’infant Pere atorgava una lletra des de Barcelona en la qual es manava pagar quatre-cents cinquanta un sous barcelonins pels salaris dels
mestres de molins Simó, Pere i Bernat Redaner,2 i al cap d’uns dies
es pagaven a Domingo Pérez, porter del comte, mil vuit-cents quinze
sous i sis diners per les obres dels mateixos molins, dels quals trescents quinze sous i sis diners foren destinats a la compra i transport
de dotze moles provinents de la pedrera de Montjuïc, a Barcelona.3
Tot just l’any següent (1332) es començà a edificar el molí draper al
barri de Sant Marc. Es va començar a bastir probablement pels volts
del 4 de maig, quan Nicolau Tintorer concedia un crèdit de set mil
tres-cents dotze sous a l’infant Pere per a tal empresa,4 i a principis
de 1333 sembla que la seva construcció avançava a bon ritme: el 20
1. Tal com ens diu Pere Ortí en el cas de Barcelona, “els molins reials del rec
Comtal es convertiren en una de les rendes que individualment generava més ingressos
al monarca no sols del seu patrimoni a la ciutat de Barcelona sinó a tot Catalunya”.
Evidentment, no intentem comparar l’entitat i importància demogràfica d’ambdues ciutats. El que volem reflectir és el valor econòmic que podia representar per a la casa
reial, comtal o, en general, per a qualsevol altre senyor el fet de disposar del monopoli
de certes activitats a les quals hi havia de recórrer, de manera més o menys directa, la
totalitat de la població, especialment en els nuclis de poblament de certa importància.
2. ADM, Empúries 10446 (fotograma 0403): “[…] per salari de·la obra dels molins que per lo senyor inffant són novellament construhïts pres la vila sua de Castelló
d·Ampúries”.
3. ADM, Empúries 10446 (fotograma 0460). Pel que fa a les moles, dos-cents
setze sous foren per a Jaume des Pla, per les dotze moles; dotze sous i sis diners per
portar les moles de Montjuïc al mar i per la imposició de Barcelona, i vuitanta-set sous
per a Pere Jaume, pel noli de portar les moles de Barcelona a Castelló.
4. AHG, Ca 154, 19 de novembre de 1332. El 19 de novembre de l’any 1332, el
canvista Pere Gomir, previ manament del dispenser comtal Pere Terrer, es constituïa en
deutor de Nicolau Tintorer per raó dels 7.312 sous melgoresos que l’anterior 4 de maig
aquest darrer concedí en préstec a l’infant Pere i a la Cort comtal per a les obres del
casal i del seu rec: “[…] mutum ad opus operas casalis et regui molendinorum draperiorum que incipit facere in villa Castilionis.”
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de maig, Joan Quermançó rebia del dispenser comtal, Pere Terrer, els
cent sous melgoresos amb els quals havia pagat els deu mestres de
molins que visitaren les obres del molí i donaren el seu consell per
millorar-les.5 Finalment, el tercer casal de molins bladers, construït
prop de la casa de framenors, es començà a edificar un parell d’anys
més tard. La primera referència de què disposem és del 25 de gener
de 1336, quan l’infant Pere hi assignà un cens de vuitanta lliures que
obtingué Pere Llosa per tal de compensar-lo pel desmantellament del
molí d’en Mercadal.6
Tot i la complexitat de la reestructuració duta a terme, les primeres
mesures adoptades per l’administració comtal per gestionar les noves
instal·lacions no diferiren gaire dels contractes utilitzats habitualment
per explotar l’antic molí comtal del Puig de la Muga; és a dir, els molins
de Dalt i del Mig foren arrendats tot just l’1 de gener de 1332. Tanmateix, l’administració dels casals fariners es delegà durant bona part
del segle a diversos administradors que n’assumiren la gestió en nom
dels diferents comtes: ells eren els qui duien a terme el control dels
ingressos i de les despeses i, una vegada finalitzada la feina, auditaven
els comptes amb el mestre racional de la Cort comtal.
La batllia dels molins bladers
El conveni del 25 de juny de 13317
Tal com s’especificà en el conveni signat entre l’infant Pere i els
parcers dels casals de molins bladers (els propietaris dels primers molins de la Muga desmantellats), el comte disposaria d’una persona que
administrés els molins de Dalt i del Mig en nom de la casa comtal.
El 25 de juny de 1331, quan encara no s’havia construït el molí de
Baix, es féu referència a “aliquam idoneam personam sive baiulum pro
custodiendis iuribus domini infantis”, la qual assumiria la supervisió
de les activitats dutes a terme i dels beneficis generats pels molins.
Pel que fa als moliners, designats pels mateixos parcers, el batlle
havia, en primer lloc, de retribuir-ne els serveis.8 Si aquests treballadors
5. AHG, Ca 373, 20 de maig de 1333. El mateix 20 de maig, d’altra banda, el
mestre Pere, paraire d’“Alecto”, reconeixia haver cobrat de Guillem Formós, administrador del comtat, cent seixanta sous per treballar en la construcció del molí draper:
vegeu AHG, Ca 373, 20 de maig de 1333.
6. ADM, Empúries 2007, 25 de gener de 1336.
7. ADM, Empúries 2002, 25 de juny de 1331.
8. El document fa referència al fet que els parcers podrien “ponere monerios
ydoneos in dictis molendiniis qui sint ibi pro dictis parceriis”, als quals el comte —així
doncs, el batlle— havia de pagar de “salario competenti”.
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cometien alguna negligència, l’administrador ho havia de denunciar
als parcers, que disposaven de quatre dies per tal de nomenar un
substitut. En cas que s’hagués complert aquest termini i no s’hagués
procedit a la col·locació d’un nou moliner, el batlle dels molins assumiria tal facultat amb el consens d’un procurador comtal. En segon
lloc, el batlle també havia de comptabilitzar els ingressos i el pagament
de cadascun dels censos assignats. De fet, guardava una de les dues
claus de les caixes en les quals es dipositaven els beneficis generats
pels molins. Cada dissabte, en presència del batlle i dels moliners, que
posseïen la segona de les claus, se n’extreia el contingut i portaven a
cadascun dels parcers la part que els corresponia segons els censos.9
Tot seguit, el batlle ho feia constar, molt probablement, als llibres de
comptes, i anotava també la part dels beneficis pertinents a l’erari
comtal. Finalment, una part de les obligacions del batlle corresponia
al manteniment de les instal·lacions dels casals. En el mateix conveni
s’especificava que dels guanys dels molins es paguessin, en primer lloc,
les despeses, exceptuant-ne la resclosa. En cas que s’hagués de reparar
la canalització, el batlle també podia disposar dels beneficis dels casals
per al finançament de la tercera part.10
Tot i que en l’esmentat acord entre el comte i els parcers no hi
figurava encara el nom del batlle, en l’assignació de cens feta a Pere
Gomir i a Gueraula Rostell, el mateix 25 de juny, s’especificà que el
“baiulo seu procuratori omnium dictorum molendinorum novorum inferiorum” —o sigui, del posteriorment anomenat, molí del Mig— era
Bernat Cervelló.11 Uns mesos més tard, el 16 de novembre, en l’assignació d’un cens a Pere Mateu, el mateix Bernat figurava també com a
batlle o procurador comtal del molí de Dalt.12
Tanmateix, tal com hem comentat i veurem detalladament més
endavant, els molins foren arrendats tot just l’1 de gener de 1332; fet
que es repetiria almenys fins l’any 1336. Tot i que aquesta qüestió
ja es preveia en l’esmentat conveni, de quina manera encaixaren els
arrendaments amb la batllia dels casals? És a dir, Cervelló continuà

9. Els censos es pagarien amb gra (“expletum”), tot i que, exceptuant els casos
en què estava estipulat explícitament el cobrament en espècie, el batlle podia pagar-los
també amb diners.
10. El document no fa referència a qui s’havia d’ocupar del manteniment de la
resclosa i de les dues terceres parts del manteniment del rec.
11. ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331. Recordem que l’any 1331, com
que no s’havia construït el tercer casal de molins bladers, el molí del Mig era anomenat
encara molí de Baix.
12. ADM, Empúries 3345, 16 de desembre de 1340. Incorpora una part d’un
document del 16 de novembre de 1331.
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exercint el càrrec malgrat l’arrendament dels casals? En definitiva, de
quina manera s’organitzà l’explotació dels molins de Dalt i del Mig els
primers anys de la seva posada en funcionament?
Abans de respondre aquestes preguntes, però, creiem oportú
observar de quina manera s’administraren —segons Pere Ortí— els
casals de molins reials del Rec Comtal de Barcelona a principis del segle xiv.13 Tot i que la gestió dels casals barcelonins s’organitzava a partir
d’una batllia dirigida pel batlle dels molins, les seves funcions anaren
perdent competències durant els darrers anys del segle xiii a causa dels
arrendaments sistemàtics de les seves instal·lacions. Fou tal la desvinculació del batlle dels molins de la gestió econòmica d’aquests, que fins
i tot quan no s’arrendaren (1300, 1325 i 1332), la seva administració
no l’assumia ell, sinó altres administradors al servei de la Corona.
Diu Ortí: “D’aquesta manera, sempre hi havia una doble estructura
que controlava els molins reials de Barcelona, per una banda, la del
batlle dels molins i, per l’altra, la de l’arrendatari i, en el seu defecte,
l’administrador dels molins reials de Barcelona.” Tot i que se centrà
en bona part en l’esfera jurisdiccional del seu càrrec (la vigilància
del Rec Comtal i la imposició i cobrament de determinades multes),
la batllia dels molins no desaparegué; durant bona part del segle xiv
(1304-1381) fou exercida per dues persones: en primer lloc, Ferrer de
Vilardell i, posteriorment, Bernat Rovira.
Pel que fa als casals de molins castellonins, no disposem de
prou documentació per tal d’aclarir si la batllia dels molins bladers
fou suprimida a conseqüència dels arrendaments duts a terme entre
els anys 1332 i 1336. Tot i que el 4 de desembre de 1336, any en què
els molins bladers i drapers comtals de Castelló havien estat arrendats
per Jofre de Treballs, Bernat Cervelló és esmentat com a batlle dels
molins bladers, creiem probable que la feina d’aquest darrer com a
batlle es limités tan sols a certes actuacions al molí de Baix, que podria ser que, atès que feia poc que s’havia construït, no s’hagués inclòs
encara en l’arrendament de Treballs.14 De fet, el mateix Cervelló figura
13. Pere Ortí: Renda…, pp. 311-385.
14. ADM, Empúries 9363 (fotograma 0386), 4 de desembre de 1336: Bernat de
Cervelló, batlle dels molins comtals de Castelló, reconeixia que havia rebut de Guillem
Formós diverses quantitats destinades als molins bladers i a la sèquia que el comte havia manat construir sota el convent de framenors. Pel que fa a l’esmentat arrendament
(1336): vegeu AHG, Ca 82, 5 de juny 1336: [Bernat Torroella], fiador de l’arrendament
d’un any que Guillem Formós, administrador del comtat, féu a Jofre de Treballs dels
“molins bladers i drapers comtals de Castelló”, es constituïa —per ordre de l’administrador— en deutor de mil trenta-cinc sous i vuit diners melgoresos a Pere Llosa; diners
que corresponien a vuit mesos menys set dies de l’any que acabava el 31 de desembre,
de les vuitanta-cinc (sic) lliures anuals que li foren atorgades a Pere en compensació
pel molí que tenia a la Muga.
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com un dels arrendataris dels casals de Dalt i del Mig entre els anys
1334 i 1335; per la qual cosa, seria estrany que exercís el càrrec de
batlle comtal dels molins bladers i, alhora, en fos arrendatari (vegeu
els quadres 37, pàgina 216, i 40, pàgina 221). Al nostre entendre, els
arrendaments dels casals entre 1332 i 1336 suposaren la supressió —si
més no de manera temporal— de la batllia dels molins bladers. En
aquest mateix sentit, una de les activitats que realitzaren més recurrentment els batlles durant la segona meitat del segle, la compra de
les moles, era duta a terme el maig de 1335 per Berenguer Gispert i
Castelló Tolosà, dos dels arrendataris dels casals.15
Uns anys més tard ens trobem amb un cas similar al de Bernat
Cervelló. Ramon Baldoví, que els anys 1343 i 1345 era esmentat com
a batlle dels molins bladers, arrendà, juntament amb els també administradors comtals Pere Pla i Bernat Ginesta, els molins bladers l’any
1347.16 Així doncs, és probable que, en els primers anys d’existència
dels casals comtals, la batllia fos exercida tan sols en cas que no es
fessin els arrendaments. Si es duien a terme aquestes operacions, la
batllia quedaria suprimida o bé relegada a unes funcions realment
limitades, sinó testimonials. Tanmateix, com en el cas de Barcelona,
tampoc seria del tot estrany que, alguns anys, haguessin conviscut la
batllia i els arrendaments.
La batllia a la segona meitat del segle

xiv

A partir dels darrers anys de la primera meitat del segle xiv,
la batllia dels molins bladers tornà a adquirir unes competències
pròpies del conveni de 1331; és a dir, els batlles assumirien plenament la gestió i explotació dels casals de molins bladers en nom
de la casa comtal.
En primer lloc, una part important de les tasques d’aquests administradors consistia en la supervisió i retribució de les operacions
relacionades amb el manteniment de les instal·lacions i infraestructures
dels casals. Els batlles havien de procurar que el funcionament de la
resclosa i de la sèquia que abastia els molins bladers fos correcte, fet
pel qual vetllava el mestre o guarda de la resclosa, però que s’assumia
econòmicament des de la batllia. D’aquesta manera, bona part de la
documentació registrada en els llibres notarials reservats als batlles

15. AHG, Ca 137, 12 de maig de 1335.
16. AHG, Ca 2214 (segona part). Pel que fa als esments de Ramon Baldoví com
a batlle dels molins, vegeu el quadre 37, p. 216.
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corresponia a les àpoques que certificaven les despeses en material i
en el pagament dels jornals dels treballadors desplaçats per treballar
al seu servei. D’altra banda, els administradors també s’havien d’ocupar del correcte manteniment dels casals i, especialment, dels aparells
que contenien. Tot i que, com veurem en el proper capítol, una part
d’aquestes obligacions havien de ser assumides pels propietaris del
mestratge, els batlles també hi participaven. Són prou nombroses les
àpoques de què disposem relacionades amb la compra de rodes i rodets, entre d’altres elements.
Munten les messions fetes per en […] batle dels molins bladers,
çò és del XI die del mes de maig del any MCCCXLIX tro per tot
lo VII dia del mes de noembre d·aquell mateix any que aministrà los dits molins, çò és en jornals de padrers e d·en Albanyà
e bassechs e forquetas e boxes e tascons e ferres e armelles e
mudes de pintes e cordes e clavells e rodets e graneres e padevals e cordes e fusta e altres coses necessàrias als dits molins
segons que per menut són scrits en I quern de paper: CCXL
solidos III denarios.
E d·açò ha ops carta testimonial d·en Albanyà e d·en G. Bou
Item, ha ops carta d·àpocha d·en Albanyà de XXXVIII sous VI
diners de magistria.17
Pel que fa a les moles, els elements que de ben segur s’havien de
canviar o bé retocar amb una major freqüència, —tot i que, com hem
vist anteriorment, les primeres foren trameses des de la pedrera de
Montjuïc (Barcelona)— sembla que la gran majoria de les utilitzades
als casals comtals provenien de Peratallada i de Canapost. Exceptuant
algunes peces ja usades adquirides en d’altres molins, la totalitat del
gran nombre d’àpoques sobre això que documentem foren atorgades
per molers d’aquestes dues poblacions.18 De la pedrera de Peratallada,
de fet, ja eren les dues moles que l’any 1335 el moler de Canapost
Guillem Olivera va vendre a Berenguer Gispert i Castelló Tolosà, dos
dels arrendataris dels molins bladers.19

17.
públic de
novembre
18.
19.

AHG, Ca 156, 30 d’abril de 1350 i full. Escrit que acompanyava el registre
les despeses efectuades pel batlle Jaume Font entre l’11 de maig i el 7 de
de 1349.
Vegeu p. 322.
AHG, Ca 137, 12 de maig de 1335.
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Quadre 37
Batlles dels molins bladers documentats20
Batlle

Bernat Cervelló
Ponç Blanc
Ramon Baldoví
Ponç Blanc
Bernat Fontana
Jaume Font
Guillem de Camós
Pere Anguilet
Guillem Grau, prevere
Bartomeu Oliver
Guillem Giró
Martí de Pertusa
Pere Busquets
Bartomeu Vinyals, prevere
Ramon Roger

Primera referència

1331,
1340,
1343,
1346,
1348,
1349,
1349,
1353,
1360,
1371,
1375,
1378,
1380,
1387,
1395,

juny, 25
desembre, 9
juny, 15
octubre, 14
gener, 1
maig, 11
novembre, 17
gener, 23
gener, 1
febrer, 14
juliol, 11
febrer, 19
juny, 5
febrer, 23
abril, 22

Darrera referència

1336,
1343,
1345,
1346,
1349,
1349,
1351,
1354,
1370,
1375,
1377,
1380,
1380,
1388,
1395,

desembre, 4
febrer, 1
abril, 22
desembre, 28
maig, 10
novembre, 10
febrer, 14
abril, 10
octubre, 31
abril, 19
desembre, 15
abril, 14
juny, 9
abril, 28
setembre, 23

A banda del manteniment de les instal·lacions, una part important de les tasques dels batlles dels molins bladers era la contractació

20. Podria ser que, pel que fa a les darreres referències d’aquests batlles, algunes
dades no fossin del tot correctes. Això podria deure’s al fet que a vegades s’atorgaven
àpoques (rebuts de cobrament) als batlles quan aquests ja no exercien el seu càrrec; fet
que no sempre s’especificava. En aquest sentit, interpretem, per exemple, l’àpoca que el
2 d’octubre de 1343 s’atorgava a Ponç Blanc. Tot i que en el mateix registre s’esmentava
Ponç com a batlle dels molins de l’infant Pere, que ja no era comte (“baiulo molendinorum
incliti domini inffantis Petri in villa Castilionis constructorum”), no acaba de quedar del
tot clar si Ponç encara era el batlle. Per un altre document sabem que ja no ho devia
ser: el 15 de juny de 1343 trobem documentat Ramon Baldoví com a batlle dels molins
bladers. Bernat de Cervelló: ADM, Empúries 2001, 25 de juny de 1331; ADM, Empúries
9363 (fotograma 0386), 4 de desembre de 1336. Pere Ponç Blanc: AHG, Ca 2044, 9 de
desembre de 1340; ADM, Empúries 2043, 1 de febrer de 1343. Ramon Baldoví: AHG,
Ca 66, 15 de juny de 1343; ADM, Empúries 6538, 22 d’abril de 1345. Ponç Blanc (segon
període): ADM, Empúries 7206, 14 d’octubre de 1346; ADM, Empúries 7485, 28 de desembre de 1346. Bernat Fontana: AHG, Ca 156, 17 de desembre de 1350; AHG, Ca 156,
23 de novembre de 1350; ADM, Empúries 7457, 23 de novembre de 1350. Jaume Font:
AHG, Ca 156. Guillem de Camós: AHG, Ca 156. Pere Anguilet: AHG, Ca 156. Guillem
Grau: ADM, Empúries 10450 (fotograma 0550), 2 de març de 1362; AHG, Ca 156, 31
d’octubre i 12 de novembre de 1370. Bartomeu Oliver: AHG, Ca 395. Guillem Giró:
AHG, Ca 399. Martí de Pertusa: AHG, Ca 399. Pere Busquets: AHG, Ca 399. Bartomeu
Vinyals: AHG, Ca 2163. Ramon Roger: ADM, Empúries 6747, 22 d’abril de 1395; ADM,
Empúries 2080, 23 de setembre de 1395.
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i retribució dels treballadors habituals dels molins, és a dir, moliners i
traginers, ja que tot i que en el conveni signat el 1331 entre el comte
i els parcers dels casals s’especificà que l’elecció dels moliners recauria
en primer lloc en mans d’aquests darrers (parcers), creiem que a la
llarga tal qüestió fou assumida de manera exclusiva pels propis batlles.
Al capdavall, els parcers rebrien els mateixos censos tant si els molins
generaven uns grans beneficis com en cas contrari, i amb el pas dels
anys aquestes rendes anaren canviant de mans i, en alguns casos, fins i
tot, es van dividir en diferents parts, els propietaris de les quals difícilment nomenarien ja els respectius moliners. Tanmateix, aquí la nostra
gran sorpresa: en els llibres notarials dels batlles dels molins bladers
de què disposem només hi hem documentat dos registres relacionats
amb aquesta qüestió, un afermament (1376) i una àpoca (1378) atorgades per dos traginers.21 Aquests volums contenen un gran nombre
d’àpoques originades per raó del pagament dels censos, de les moles
i altres elements i, fins i tot, dels salaris dels mestres dels molins i
dels guardes de les seves infraestructures, però no del cobrament dels
salaris ni de la contractació de moliners i traginers. Tan sols en el llibre de Miquel Guixar, que a principis del segle xv administrava certs
béns del comtat en nom de la ciutat de Barcelona, s’hi registraren
sistemàticament les àpoques atorgades pels diversos moliners i traginers dels molins bladers per raó del cobrament dels jornals. Tot i que
desconeixem a què podria respondre aquesta manca de documents
relacionats amb els treballadors dels molins, a la segona meitat del
segle xiv i a principis del segle xv els molins bladers comptaven —tal
com veurem detingudament en un proper apartat— amb un personal
que hi treballava de manera habitual.
Però la funció principal dels batlles era la de dur a terme el control
dels ingressos (moltura i besolfa) i de les despeses dels molins. Tot i
que no en tenim constància, és probable que en uns primers llibres de
comptes s’hi anotessin les quantitats de gra que es molien diàriament i
els beneficis que se’n derivaven. Aquests volums, fins i tot, podrien ser
elaborats pels propis moliners, que eren els qui passaven més temps
als molins. Com veiem al quadre anterior, els administradors no eren
pas moliners; Guillem Grau i Bartomeu Vinyals eren clergues. Posteriorment, els batlles anotarien en d’altres llibres —que sí que hem documentat— la gestió dels ingressos generats per l’explotació dels molins,
és a dir, les quantitats ingressades periòdicament i les despeses. Si bé
no conservem aquests volums, la validació que féu el comte Ramon
Berenguer de dues auditories dutes a terme per un dels mestres racionals
21. En parlarem més endavant.
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de la Cort, Bernat Ginesta, de l’administració del batlle Guillem Grau
els anys 1360 i 1363 ens aporten certa informació.22 El batlle aportà
per a cadascuna de les auditories un llibre en el qual es comptaven
els ingressos i les despeses de cadascun d’ambdós períodes. Pel que
fa al volum corresponent a l’any 1360, una primera part, que ocupava
l’espai de vint-i-cinc folis, contenia el registre d’uns ingressos pel valor
de divuit mil dos-cents vint-i-un sous, vuit diners i òbol melgoresos; la
part de les despeses, en canvi, escrita a partir del foli cinquanta-un, i
que ocupava un total de trenta-set folis, registrava la quantitat de divuit mil setanta-tres sous, nou diners i òbol de la mateixa moneda. El
llibre de 1363 contenia una estructura gairebé idèntica a la del volum
comentat, tot i que, aquesta vegada, els ingressos i despeses sumaven
les quantitats de setze mil cent vint sous, onze diners i un òbol, d’una
banda, i quinze mil vuit-cents cinquanta sous i set diners, de l’altra.23
Quadre 38
Còmput de la gestió de Guillem Grau els anys 1360 i 1363
Any
Ingressos
Despeses
Resultant
1360 18.221 sous i 8 ½ diners 18.073 sous i 9 ½ diners 147 sous i 11 diners
1363 16.120 sous i 11 ½ diners 15.850 sous i 7 diners
274 sous i 4 ½ diners
Quantitats en sous i diners melgoresos.

Tanmateix, aquestes dades han de ser avaluades amb certes reserves, ja que en l’apartat de despeses és molt probable que no tan sols hi
figuressin les despeses pròpies dels molins (censos, reparacions, jornals
dels treballadors), sinó que també hi constaven certs pagaments que el
batlle dels molins havia fet a la Cort comtal o als propis comtes. És
a dir, en la suma de les despeses de 1363, per exemple, de ben segur
que també hi constaven els sis-cents sous que aquell mateix any el
propi batlle havia tramés via canvi a la comtessa Maria Álvarez, que
es trobava a Avinyó, o bé els vuit-cents sous entregats més tard per ell
mateix a la Cort comtal.24 De fet, en els registres d’ambdues operacions

22. Les auditories foren dutes a terme per Bernat Ginesta, que en les validacions
apareix com a auditor de comptes de la Cort. Es tractaria, se’ns dubte, del mateix Bernat
Ginesta que l’any 1366, quan s’arrendà la Gabella de la Sal als diputats del General de
Catalunya, s’anomenà “racional” de la Cort.
23. ADM, Empúries 10450 (fotograma 0550), 2 de març de 1362; ADM, Empúries
10450 (fotograma 0569), 24 de maig de 1364.
24. ADM, Empúries 10450 (fotogrames 0553 i 0558), 23 de febrer i 20 de desembre de 1363.
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hi constava que s’havien notificat o s’havien de notificar els pagaments
a l’auditor de comptes de la Cort.
Així doncs, els cent quaranta-set sous i onze diners melgoresos
resultants del còmput de l’any 1360, o bé els dos-cents setanta-quatre
sous, quatre diners i òbol de l’any 1363, no serien, en realitat, els
beneficis de les instal·lacions, sinó la part dels beneficis que el batlle
encara havia de liquidar a la Cort. D’altres vegades, en canvi, un cop
fet el còmput, s’havien de pagar als batlles certes quantitats de diners.
Així va ser el 5 de juny i el 21 de juliol de l’any 1350, quan Guillem
de Camós entregà a Bernat Fontana i Jaume Font, antics batlles, les
respectives quantitats de trenta-dos sous i vuit diners i cent vint sous
i set diners per raó del còmput fet a la Cort de la seva anterior gestió.25 A què respondrien aquests pagaments als batlles? La resposta cal
cercar-la probablement en el fet que encara se’ls devia una part del
salari o alguna despesa dels molins que havien avançat.
Quadre 39
Entregues de diners del batlle Guillem Grau al dispenser de la Cort26
Data registre
1369, juliol, 28
1369, agost, 27
1369, setembre, 22
1370, febrer, 4
1370, abril, 4
1370, maig, 10
1370, maig, 14

Adm. de la Cort
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer
Berenguer Febrer

Batlle
Guillem Grau
Guillem Grau
Guillem Grau
Guillem Grau
Guillem Grau
Guillem Grau
Guillem Grau

Quantitat
220 sous
572 sous
33 sous i 4 diners
330 sous
240 sous
165 sous
275 sous

Els arrendaments dels casals dels molins bladers
Tot i que els molins bladers de Castelló varen estar administrats
durant bona part de la segona meitat del segle xiv pels esmentats batlles, la gestió de les instal·lacions fou cedida, de vegades, mitjançant
alguns contractes d’arrendament. D’aquesta manera, l’administració
comtal delegava l’explotació dels casals per cert temps a canvi de determinades quantitats de diners. Curiosament, alguns dels arrendataris
foren —com ja hem comentat anteriorment— les mateixes persones que
en d’altres anys havien exercit la batllia dels mateixos molins bladers.
Els primers casos documentats són els de Bernat Cervelló i Ramon
25. AHG, Ca 156, 5 de juny i 21 de juliol de 1350.
26. AHG, Ca 156.
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Baldoví, estretament lligats a les cases dels comtes Pere i Ramon Berenguer, respectivament. Ja a la segona meitat del segle, Guillem Giró,
batlle dels molins bladers del 1375 al 1377, fou l’arrendatari del molí
de Dalt, entre els anys 1382 i 1387, i del molí draper, els anys 1355 i
1371, si bé aquesta darrera instal·lació no mantenia vinculació directa
amb la batllia que exercí posteriorment (1375-1377).
Els primers arrendaments
Tal com preveia una de les clàusules del conveni signat entre
l’infant Pere i els parcers dels molins de Dalt i del Mig (1331), l’explotació d’aquests dos primers casals comtals fou delegada l’1 de gener
de 1332 mitjançant un arrendament.27 L’operació es registrà el 21 de
novembre de l’any anterior, i a més del comte i de l’arrendatari, Joan
Quermançó, també hi figuraven com a interessats Ramon de Palau;
Bernat de Pau, el senyor de Pau; fra Ramon d’Empúries, en nom de
l’orde de l’Hospital, i Sibil·la de Mata. Certament, aquests darrers, que
apareixien citats en el contracte com a parcers dels molins, eren els
que, juntament amb el comte, atorgaven l’arrendament, estipulat pel
termini d’un any.28 Els anys següents es realitzà novament la mateixa
operació. Un nou contracte, atorgat aquesta vegada per l’administrador
del comtat Guillem Formós, es registrà el 31 de desembre de 1332, i els
anys 1334, 1335 i 1336, tot i que no disposem dels contractes, sabem
que els casals de molins també foren arrendats.29 Els registres dels
arrendaments, però, ens aporten ben poques dades de les condicions
de l’explotació dels casals; a banda de les qüestions econòmiques i del
termini de les operacions, amb prou feines especificaven alguns aspectes
relacionats amb el manteniment de les instal·lacions i infraestructures.
Pel que fa al manteniment dels casals i dels seus aparells, les
despeses de les operacions anaven a càrrec dels arrendataris. Aquesta qüestió es resolia contractualment estipulant que les instal·lacions
havien de ser retornades al final de l’arrendament en l’estat en què es
trobaven en el moment d’iniciar-se.30 Així doncs, tot i que en aquests
27. AHG, Ca 154, 21 de novembre de 1331.
28. De la mateixa manera que en el cas dels molins de la Muga, l’operació fou
estipulada com una venda. En realitat, el que s’estava adquirint eren els beneficis dels
molins per un període determinat de temps.
29. AHG, Ca 154, 31 de desembre de 1332; AHG, Ca 133, 20 de gener i 10 de
febrer de 1335; AHG, Ca 82, 5 de juny de 1336.
30. En l’arrendament de 1332, tan sols s’esmentava que s’havien de retornar en el
mateix estat les moles i les piques, però probablement es feia referència al conjunt dels
elements dels casals. De fet, l’administració comtal només es comprometia a mantenir
amb les seves despeses la resclosa i el rec.
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contractes dels anys 1332 i 1333 no hi figurés, és possible que una
vegada acabats els respectius arrendaments es realitzés un inventari
dels diferents elements, especialment dels aparells i de les moles, i se
n’estimés el valor. En cas que alguns d’aquests hagués estat malmès,
els arrendataris haurien d’abonar els diners corresponents; en el cas
que s’hi haguessin produït millores, en canvi, els diners serien restituïts
aleshores per l’administració comtal. Així, l’arrendament de l’any 1347
ja registrava explícitament la restitució als arrendataris de les millores
dutes a terme.31 En aquest mateix sentit, encara, el mes de maig de
1335 dos dels arrendataris, Berenguer Gispert i Castelló Tolosà, compraven dues moles a Guillem Olivera, moler de Canapost.32 D’altra
banda, també es registraven les clàusules referents al manteniment
de les infraestructures. L’any 1332 aquestes despeses foren assumides
per l’administració comtal; en el segon arrendament (1333), en canvi,
l’erari comtal només assumí la meitat de les operacions realitzades
com a conseqüència dels desperfectes ocasionats per una riuada, o
bé la seva totalitat en cas que els desperfectes fossin causats per un
conflicte militar. En ambdós casos, però, els arrendataris serien compensats pel total de dies d’inactivitat dels molins com a conseqüència
de tals circumstàncies.
Quadre 40
Primers arrendaments dels molins bladers33
Any
Arrendataris
1332 Joan Quermançó
1333
1334
1335

1336

Preu de l’operació
Part del comte
10.400 sous, 260 mitgeres de blat 2.222 sous
i 414 d’ordi
G. Sant Pere, B. Floreta,
16.320 sous, 260 mitgeres de blat 8.142 sous
Jaume Segars i Bernat Font i 414 d’ordi
Bernat Cervelló
—
—
Berenguer Gispert, Pere 20.100 sous, 260 mitgeres de blat 11.922 sous
Simó, Francesc de Corta- i 414 d’ordi
cans, Castelló Tolosà i Bernat
Cervelló
Jofre de Treballs
—
—

Quantitats en sous melgoresos. Els contractes s’iniciaven l’1 de gener.

31. AHG, Ca 2214, 4 de gener de 1347.
32. AHG, Ca 137, 12 de maig de 1335.
33. AHG, Ca 154, 21 de novembre de 1331; AHG, Ca 154, 31 de desembre de
1332; AHG, Ca 133, 20 de gener i 10 de febrer de 1335; AHG, Ca 82, 5 de juny de 1336.
En l’arrendament de l’any 1335, la part de Bernat de Cervelló fou adquirida pel clergue
Nicolau Tolosà el 10 de febrer.
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Tot i que els contractes no ens aporten gaires dades respecte de
l’explotació dels casals, creiem probable que, a banda de la gestió i
comptabilització dels ingressos, els arrendataris també fossin els encarregats de contractar i, si més no, remunerar el personal necessari per
tirar endavant l’explotació dels casals. Als mateixos documents, de fet,
tot i contradir, aparentment, una de les clàusules de l’acord signat entre
l’infant Pere i els parcers dels casals el 25 de juny de 1331 (l’apartat
que deia que els moliners serien designats pels parcers), s’hi especificava que els arrendataris podrien disposar de moliners a la seva voluntat.
Tanmateix, la principal raó de ser dels contractes era el registre
de les qüestions econòmiques: els documents detallaven el preu de
l’arrendament i cadascun dels censos assignats sobre els casals; censos
que formaven part de les operacions i que, per tant, haurien de ser
pagats pels arrendataris.34 Una vegada descomptades aquestes rendes,
els diners restants serien ingressats per l’erari comtal: uns dos mil
sous el 1332, uns vuit mil sous el 1333 i gairebé dotze mil sous l’any
1335 (vegeu el quadre anterior). A primer cop d’ull, doncs, es podria
dir que la construcció dels nous casals de molins bladers comtals fou
una operació ben profitosa per a la casa dels Empúries, ja que a banda
de cobrir els preus pels quals s’havien desmantellat els molins de la
Muga (els esmentats censos), els diners ingressats per l’erari comtal
l’any 1335 gairebé multiplicaven per deu els mil quatre-cents sous de
l’arrendament de l’antic molí comtal del Puig de la Muga l’any 1329.
Per explicar aquesta forta pujada del preu dels arrendaments dels
molins bladers comtals (1332-1335), però, hem de tenir en compte
almenys dos factors. En primer lloc, tal com hem comentat en un
dels primers capítols del llibre, podria ser que l’augment dels beneficis dels molins fos degut al fet que llavors s’obligà els castellonins a
moldre els seus cereals als molins de la vila. El fet de disposar d’una
clientela fixa tan important suposaria una enorme plusvàlua alhora
de dur a terme els arrendaments dels casals. D’altra banda, també
hem de valorar les possibles conseqüències ocasionades per l’augment
del preu dels cereals als primers anys dels anys trenta del segle xiv,
especialment l’any 1334.35 És a dir, en cas que llavors es cobrés la
moltura (taxa per moldre els cereals) amb una part proporcional
del gra mòlt, els beneficis en diners dels molins haurien augmentat
34. El 20 de gener de 1335, per exemple, veiem com Ramon de Palau reconeixia
haver rebut de Bernat Cervelló el cens que cobrava anualment sobre els molins bladers
de Castelló; diners que foren pagats “de precio empcionis quam fecistis anno preterito
de dictis molendinis”, o sigui, del preu de l’arrendament fet per Cervelló: vegeu AHG,
Ca 133, 20 de gener de 1335.
35. Christian Guilleré: Girona al..., pp. 298-300.
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de manera considerable com a conseqüència de l’alça del preu del
gra —i tot seguit ho farien els preus dels arrendaments—, sense que
hagués augmentat en realitat la producció dels casals. No tenim cap
dubte que la construcció dels nous casals de molins fou una jugada mestra des del punt de vista de l’erari comtal —no tant des del
punt de vista dels qui, bé per ofici o bé per inversió, explotaven els
molins castellonins de la Muga—, però hem d’interpretar les dades
econòmiques amb certes reserves.36
A mitjan segle xiv, però, els efectes de la Pesta Negra varen causar
una baixada del rendiment dels molins bladers. Com a prova d’això,
l’11 de maig de l’any 1351, atenent que “propter ingentes mortalitates
gentium” anteriorment ocorregudes, els beneficis dels casals bladers
de Castelló no havien pogut pagar els censos que hi eren assignats, el
comte assignà un cens de cinquanta lliures melgoreses sobre la Gabella
de la Sal al comanador de la casa d’Avinyonet de l’Hospital de Sant
Joan de Jerusalem per tal de compensar els censos que no s’havien
cobrat. D’altra banda, tal com hem vist en un dels primers capítols,
a més, el comte Ramon Berenguer ja havia concedit als castellonins
(1344) la facultat de poder moldre els seus grans —si més no, el blat—
als molins de fora de la vila.
Els arrendaments dels anys vuitanta
A la dècada dels anys vuitanta del segle xiv veiem com els casals
de molins bladers tornaren a ser arrendats durant uns anys. Guillem
Giró, per exemple, figura com arrendatari dels “molins bladers”, els
anys 1382 i 1383, i com arrendatari del molí de Dalt, entre els anys
1384 i 1387.37 Potser la necessitat de diners que tenia el comte, que
en aquells anys es veié implicat en diversos conflictes militars amb
la Corona, va provocar tal fet. Tot i que els molins feia temps que
eren gestionats per diversos batlles comtals (el mateix Giró ho fou
entre 1375 i 1377), aquestes operacions suposaren molt probablement
l’anul·lació de la batllia. Giró (arrendatari), de fet, s’ocupava fins i
tot del pagament dels salaris del guarda de la resclosa; despesa que
durant bona part de la segona meitat del segle xiv assumien els diferents batlles dels molins bladers. Entre els anys 1384 i 1386, quan
Guillem Giró “tan sols” era arrendatari del molí de Dalt, la retribució

36. ADM, Empúries 1923, 11 de maig de 1351.
37. ADM, Empúries 10429 (fotograma 0150), 31 de maig de 1382; AHG, Ca 399,
5 de novembre de 1383; AHG, Ca 399, 11 de novembre de 1383; AHG, Ca 399, 2 de
maig de 1384; AHG, Ca 2163, 23 de març de 1388.
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del guarda fou assumida conjuntament amb l’arrendatari del molí del
Mig, Guillem Carrera.38
L’administració del molí draper
Tot i que la seva construcció es dugué a terme a continuació de
l’edificació dels casals de Dalt i del Mig, el molí draper no fou gestionat
de manera conjunta amb els molins bladers. L’únic vincle de connexió
entre aquests casals i el molí draper era el manteniment del Rec dels
Molins Drapers, ja que tot i que les despeses de les operacions dutes
a terme en aquesta sèquia havien de ser finançades pels arrendataris
del molí draper o bé per l’administració comtal (posteriorment, també
pels arrendataris dels molins comtals de Vilanova i d’en Jutge), de vegades eren dirigides i assumides, en un primer moment, per la batllia
dels molins bladers. A principis de gener de l’any 1341, per exemple,
el batlle dels molins bladers cobrava de Berenguer Conill, administrador del comtat, els nou-cents dos sous i dos diners melgoresos que
des de la seva batllia havia destinat al llarg de l’any anterior (1340)
per al manteniment “regui et resclause molendinorum draperiorum”.39
Tot i que en desconeixem els motius, és probable que la causa de tot
això fos que la batllia dels molins bladers disposava de dues persones
encarregades del manteniment de les seves infraestructures: el mestre
dels molins i el mestre o guarda de la resclosa i del rec. Atesos els seus
coneixements, per tant, ells serien també els encarregats de supervisar
les actuacions dutes a terme al Rec dels Molins Drapers. De fet, en un
dels primers arrendaments del molí draper (1341) s’hi especificava que
els arrendataris haurien de mantenir la resclosa i el rec en bon estat
i que Pere Llorenç i Albanyà n’haurien d’estar informats, els quals sabem, per d’altres documents, que eren els mestres dels molins bladers.
Els arrendaments
Els arrendaments foren molt probablement el contracte més utilitzat per tal de gestionar l’explotació del molí draper de Castelló; de
la mateixa manera que d’una bona part de les propietats comtals,
mitjançant una subhasta pública adjudicada al millor postor, se’n cedia
l’administració per determinats períodes de temps. Tot i que cadascun dels contractes podia incloure clàusules particulars, les condicions
acostumaven a ser gairebé sempre les mateixes: en primer lloc, als
38. AHG, Ca 399, 5 i 11 de novembre de 1383 i 2 de maig de 1384; ADM, Empúries 2081, 1 de març de 1387.
39. AHG, Ca 2044, 12 de gener de 1341.
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arrendataris se’ls obligava a retornar les instal·lacions en el mateix
estat en què es trobaven en el moment d’iniciar-se l’operació. Els anys
1341 i 1378, per exemple, els arrendataris havien de mantenir en bon
estat les infraestructures hídriques pròpies del casal i els mestres dels
casals de molins bladers n’havien d’estar informats.40
Quadre 41
Arrendaments del molí draper documentats41
Any
1335
1341
1355
1371
1378-1379
1382-1383

Arrendatari
Nicolau Tintorer i Berenguer Riba
Pere Botenac i Pere Mas, fuster
Guillem Giró, paraire
Guillem Giró
Pere Sunyer i Guillem Riera
Pere Busquets, paraire

Preu anual
—
710 sous melgoresos
—
—
1.315 sous melgoresos
1.400 sous melgoresos

D’altra banda, els arrendataris haurien de contractar els treballadors necessaris per tal de dur a terme les feines pròpies del batanat
de draps, entre d’altres. Tot i que no n’hem documentat cap exemple,
sabem que l’any 1335 Nicolau Tintorer i Berenguer Riba contractaren
els serveis d’un habitant de Vilanova per regular l’alçada de les “cadiretas que sunt in platea Ville Nove”, que controlaven el pas de l’aigua
del Rec dels Molins Drapers, perquè el molí treballés en condicions.42
Finalment, els contractes acostumaven a introduir clàusules referents a certes compensacions econòmiques en cas d’inactivitat de les
instal·lacions: l’administració comtal hagué de compensar dues vegades
Guillem Giró (1355 i 1371) pels dies que fou tallada l’aigua del Rec
dels Molins Drapers per a diferents obres.43
40. L’any 1341, atès que el molí draper era l’únic molí instal·lat en aquesta
sèquia, el manteniment incloïa la “Rescloseta” i el total del rec; l’any 1378, en canvi,
només haurien d’ocupar-se del tram del rec comprès entre Santa Clara i el bosc d’en
Castelló Pere, i l’any 1431, encara, s’especificava que el manteniment del rec i la resclosa
aniria a càrrec dels arrendataris del molí draper i del propietari del molí de Vilanova:
vegeu AHG, Ca 2044, 1 de gener de 1341; ADM, Empúries 9493 (fotograma 0166), 30
de desembre de 1378; ADM, Empúries 10467 (fotograma 0646), 15 de juny de 1431.
41. AHG, Ca 136, 23 de juny de 1335; AHG, Ca 2044, 1 de gener de 1341; AHG,
Ca 233, 26 de febrer de 1361; AHG, Ca 395, 31 de maig de 1372; ADM, Empúries 9493
(fotograma 0166), 30 de desembre de 1378; AHG, Ca 425, any 1383.
42. AHG, Ca 136, 23 de juny de 1335: “[…] quod claudam et levabo cadiretas
que sunt in platea Ville Nove”.
43. Obres realitzades al molí d’en Jutge, l’any 1355, i als fonaments de les torres
del pati del Palau Comtal, el 1371: vegeu AHG, Ca 233, 26 de febrer de 1361; AHG, Ca
395, 31 de maig de 1372.
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Concessions d’explotació
Tot i que el mecanisme més habitual per gestionar el molí draper
sembla que fou l’arrendament, almenys una vegada s’utilitzà un altre
tipus de contracte. A principis de l’any 1351, l’1 de febrer, l’administrador Nicolau Filell concedia (“dono et concedo a miges”) a Pere Massot
i a Guillem Giró la gestió del molí draper.44 Tal com s’especificava en
les primeres paraules del document, una vegada deduïdes les despeses
ocasionades pel manteniment de les instal·lacions i infraestructures del
casal, els beneficis es repartirien a parts iguals entre l’administració
comtal i els gestors. La durada de l’operació es perllongava fins a la
següent festivitat de la Circumcisió, això és, fins l’1 de gener de l’any
següent.
L’administració de Miquel Guixar (1429-1433)
Tal com consta al llibre de registres de Miquel Guixar, ciutadà de
Barcelona que gestionava certs béns del comtat d’Empúries en nom
d’aquesta ciutat, sembla que a principis del segle xv els arrendaments
s’alternaren amb l’administració directa per gestionar els casals. Si entre
els anys 1429 i 1432 sembla que Miquel Guixar gestionà directament els
molins de Dalt i del Mig, també arrendà el molí de Baix i els molins
fariners del molí draper; el mateix Guixar havia arrendat els casals de
Dalt i del Mig entre els anys 1426 i 1428.45 Tot i que no n’estem del
tot segurs, podria ser que l’administrador s’ocupés dels molins en cas
que no es trobessin arrendataris. De fet, tal com constava a l’arrendament dels “molins bladers los quals són fets e hedifficats en lo casal
del molin draper” (1431), aquestes operacions eren més profitoses que
no pas l’administració directa des de la Cort.
Quadre 42
Arrendaments de Miquel Guixar dels casals bladers46
Anys
Molí
1426-1428 Dalt i Mig
1431-1435 Baix

Arrendataris
Preu anual
Nicolau Oliver i Antoni Guitart
2.820 sous melgoresos
Esteve Riba, de Roses, i Francesc 2.460 sous melgoresos
Escot

44. AHG, Ca 435, 1 de febrer de 1351.
45. ADM, Empúries 10467 (fotogrames 0635, 0646 i 0591).
46. ADM, Empúries 10467 (fotogrames 0635, 0646 i 0591).
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Pel que fa als arrendaments, el manteniment d’instal·lacions i
infraestructures aniria a càrrec dels arrendataris, als quals lliurarien
els casals després d’haver-se’n fet l’inventari. En cas que acabat el contracte s’haguessin produït millores, aquestes serien restituïdes per la
Cort; en cas que s’haguessin malmès les instal·lacions, els arrendataris
haurien d’assumir-ne les despeses. D’aquesta manera, amb la finalització de l’arrendament dels molins de Dalt i del Mig (1426-1428) es
notificà als avaladors de tal operació que, atesa la comentada clàusula,
havien d’abonar a la Cort comtal mil quaranta-dos sous i sis diners
melgoresos; quantitat que corresponia al deteriorament causat, d’una
banda, “in molis, rodetis, tramugiis, farneriis, caminalibus, tramugalibus, ferris, pichis, nadiliis, arnellis, brasselis” i, de l’altra, a la resclosa
i el rec dels casals. Si els arrendataris dels molins de Dalt i del Mig
havien d’assumir el manteniment de la resclosa i del primer tram (fins
a Castelló) del Rec dels Molins Bladers, els arrendataris del molí de
Baix, en canvi, havien d’assumir, juntament amb els batlle de l’estany i
de la Gabella, les despeses de l’escurament del mateix rec fins al mar.
Pel que fa als arrendataris del molí draper, d’altra banda, havien de
mantenir en bon estat la resclosa i el rec juntament amb el propietari
o arrendatari del molí de Vilanova situat en aquesta mateixa sèquia.47
Els

treballadors dels casals de molins bladers

Tot i que els molins bladers de Castelló varen estar administrats
durant bona part del segle xiv per alguns batlles comtals o per diferents arrendataris, bona part de les feines de la seva explotació eren
assumides, probablement, pels treballadors dels casals, especialment
pels moliners. És a dir, els administradors eren els qui duien a terme
la gestió dels ingressos i de les despeses de les instal·lacions, però no
participaven activament i diàriament en la mòlta de cereals. De fet, tal
com hem vist abans, dos d’aquests batlles eren clergues, i difícilment
dirigirien les feines relacionades amb la producció de farina.
Els moliners
Els principals treballadors dels molins eren, evidentment, els
moliners; eren els qui controlaven les tasques pròpies de la mòlta
de cereals i els qui, en certa mesura, a causa de l’absència dels batlles o arrendataris, administraven l’explotació dels casals. En primer
lloc, és probable que fossin els mateixos moliners els qui cobressin
47. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0646), 15 de juny de 1431.
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les imposicions de moltura i besolfa, o sigui, els qui ingressaven els
beneficis dels molins. Pel que fa a la taxa de moltura, sembla que es
dipositava una part proporcional de tots els cereals portats als casals
en uns cofres adequadament tancats; a finals de l’any 1374 el batlle
Bartomeu Oliver en comprava els panys a un ferrer de Castelló.48 Pel
que fa a la besolfa, imposició que almenys als anys setanta es cobrava
en diners, l’operació era la mateixa, però òbviament en uns cofres
diferents.49 Així doncs, és molt probable que fossin els moliners els
qui realitzessin les primeres anotacions de comptes: uns llibres en els
quals constarien les diferents quantitats de gra mòltes diàriament i
els beneficis generats. En aquest sentit, la presència dels gestors tan
sols es requeria de manera obligada en el moment de l’obertura dels
cofres —ells eren els qui guardaven les claus dels panys—, per tal de
comptabilitzar i verificar les quantitats dipositades.
D’altra banda, els moliners molt probablement avisaven els mestres dels molins quan se’n requerien els serveis, i també adquirien, de
vegades, alguns elements necessaris per al funcionament de les instal·
lacions. L’any 1430, per exemple, veiem com a banda del seu salari,
es pagava al moliner Bartomeu Prat diverses quantitats de diners que
havia bestret (“bistraxeram”) per a la compra de diversos objectes i
per retribuir la manutenció d’un mestre dels molins i del seu macip.50
Una mica més tard, els anys 1432 i 1433, el moliner que ocupava la
seva plaça també havia destinat certs diners per a l’oli que es cremava
a la nit i per a la compra d’una corda i d’una senalla de la roda de
carregar sacs.51
Tanmateix, els llibres de registres notarials (segle xiv) destinats
als diferents batlles dels molins bladers no contenen —com ja hem
dit abans— documents relacionats amb els moliners. Aquests volums

48. AHG, Ca 395, 13 de novembre de 1374.
49. L’any 1373, quan el batlle Bartomeu Oliver va retornar a Nicolau Sacarrés
els seixanta-cinc sous per raó de la besolfa de les 780 mitgeres de blat que el monestir
de Sant Pere de Rodes havia mòlt als casals castellonins, s’especificà que aquesta quantitat de diners havia estat entregada als mateixos moliners dels molins: vegeu AHG, Ca
395, 25 de gener i 26 d’agost de 1373. Uns seixanta anys més tard, el 9 de gener de
1436, Joan Cros, fill i hereu del difunt moliner Bernat Cros, reconeixia que el seu pare
havia retingut 271 sous i 1 diner melgoresos de “sis bolffas sive iuris bolffe” del molí
de Dalt, pel seu salari entre el 27 d’abril i el 24 d’octubre de 1433. Tal com els altres
treballadors dels casals bladers d’aquell any, Bernat treballà fins al 24 d’octubre, i les
àpoques atorgades a Miquel Guixar no foren registrades fins l’any 1346: vegeu ADM,
Empúries 10467 (fotograma 0704), 9 de gener de 1436.
50. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0609), 24 d’abril de 1430.
51. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0655), 4 de gener de 1432; ADM, Empúries
10467 (fotograma 0677), 7 de gener de 1433.
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registren gran quantitat d’àpoques atorgades pels mestres dels molins per
raó dels seus jornals i una gran quantitat de dades del cobrament dels
censos, entre d’altres, però no contenen documents relacionats amb la
contractació ni retribució de cap moliner. En tot cas, el fet que, a partir
de la segona meitat del segle xiv, les àpoques originades per la compra
de moles incorporessin els noms dels moliners que treballaven en cadascun dels casals, ens permet observar la presència continuada d’alguns
d’aquests treballadors en les diverses instal·lacions. Així, Pere Morrut,
que l’any 1363 apareix esmentat, conjuntament amb Pere Vivoy, com un
dels moliners del molí del Mig, ho fa diverses vegades almenys fins l’any
1378. De la mateixa manera, Pere Massot apareix com a moliner del
molí de Dalt entre els anys 1370 i 1378; l’any 1387, quan certificava la
compra de certes moles pel mateix molí, tot i que no se l’esmenta com
a tal, és molt probable que encara hi treballés com a moliner.
Quadre 43
Moliners documentats en l’adquisició de moles52
Molí de Dalt
Any

1370
1371
1372
1373
1375
1376
1378

Moliners

Guillem Grau i Pere Massot
Guillem Grau i Pere Massot
Pere Massot
Pere Massot
Pere Massot
Pere Massot
Pere Massot
Molí del Mig
Any

1363
1369
1370
1371
1372
1373
1375
1377
1378

Moliners

Pere
Pere
Pere
Pere
Pere
Pere
Pere
Pere
Pere

Morrut
Morrut
Morrut
Morrut
Morrut
Morrut
Morrut
Morrut
Morrut

i
i
i
i

Pere Vivoy
Bernat Riba
Bernat Riba
Bernat Riba

i Guillem Grau

52. AHG, Ca 156, 395, 399 i 2163. Amb relació a Pere Morrut i Pere Vivoy (1363),
vegeu ADM, Empúries 7059, 10 de desembre de 1363: “[…] in presencia Petri Murruti et Petri
Vivoy, moneriorum molendinorum dicte domus (molendinorum medianorum dicte ville).”
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Molí de Baix
Any

Moliners

1370
1373
1374
1375
1376
1378
1380

Ramon Riba i Bernat Assajat
Bernat Riba
Bernat Riba
Francesc d’Ordis
Francesc d’Ordis
Francesc d’Ordis
Francesc d’Ordis

En d’altres casos, en canvi, veiem com alguns dels moliners treballaren en casals diferents. Bernat Riba, per exemple, passà de treballar
al molí del Mig (1369-1371) al de Baix (1373-1374), i Guillem Grau féu
el mateix entre el molí de Dalt (1370-1371) i el del Mig (1375). D’altra
banda, sembla que, almenys als primers vint o vint-i-cinc anys, de la
segona meitat del segle xiv, cadascun dels casals fariners comptava
amb la presència habitual de dos moliners.
Tanmateix, a finals del primer terç de segle xiv, quan l’administrador Miquel Guixar gestionava directament els molins de Dalt i del Mig,
cadascun d’aquests dos casals tenia —aparentment— tan sols un moliner.
Enmig del llibre de registres d’en Guixar, en el qual també s’anotaven
les pagues dels mestres, traginers, ferrers i garbellers, entre d’altres despeses, només s’hi registrava el pagament d’un moliner per casal (vegeu
el quadre següent). Encara en aquest mateix sentit, veiem com el 30 de
juny de l’any 1431, Joan Morgat reconeixia haver cobrat de Guixar la
quantitat de dos-cents cinquanta sous per raó del seu “salario regendi
monariam molendinorum dicti casalis”, això és, per exercir la molineria
o l’ofici de moliner del molí del Mig durant el període de sis mesos.
Quadre 44
Àpoques dels salaris dels moliners de Dalt i del Mig (1429-1432)53

1429,
1430,
1430,
1431,
1432,
1433,

Data
juny, 30
febrer, 6
desembre, 30
juliol, 9
gener, 2
gener, 2

Molí de Dalt
Moliner
Salari
Francesc Riba
272 sous
Francesc Riba
272 sous
Francesc Riba
544 sous
Francesc Riba
272 sous
Francesc Riba
272 sous
Francesc Riba
544 sous

53. ADM, Empúries 10467.

Concepte del salari
Sis mesos
Sis mesos
Dotze mesos
Sis mesos
Sis mesos
Dotze mesos
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Molí del Mig
Data

Moliner

Salari

Concepte del salari

1429, juny, 30

Bartomeu Prat

280 sous

Sis mesos

1430, febrer, 6

Bartomeu Prat

280 sous

Sis mesos

1430, abril, 24

Bartomeu Prat

140 sous

Tres mesos

1430, desembre, 29

Joan Morgat

375 sous

Nou mesos

1431, juny, 30

Joan Morgat

250 sous

Sis mesos

1432, gener, 4

Arnau Carrera

300 sous

Sis mesos

1433, gener, 7

Arnau Carrera

600 sous

Dotze mesos

Quantitats en sous melgoresos.

Els traginers
A banda dels moliners, els casals de molins bladers havien de
comptar també amb els serveis d’uns treballadors no menys importants: els traginers. El tragí del gra als molins, una vegada havia estat
pesat a plaça, i la posterior tramesa de la farina resultant era també
una feina prou complexa. Com en el cas dels moliners, però, els documents relacionats amb els serveis dels traginers en els llibres de
registres notarials dels batlles dels molins bladers són malauradament
ben pocs. En aquest cas documentem tan sols un afermament i la retribució de dos traginers. En primer lloc, el 27 de novembre de 1376,
Pere Costa s’afermava al batlle Guillem Giró per fer de traginer fins
a la següent festivitat de Pasqua a canvi del salari de tretze diners
melgoresos per cada dia de feina.54 L’any 1378, en canvi, era el traginer
Ponç Albert qui atorgava al llavors batlle Martí de Pertusa una àpoca
amb la qual reconeixia que havia rebut setanta sous melgoresos pels
trenta dies que traginà gra als molins de Castelló (vint-i-vuit diners
diaris).55 La diferència dels salaris responia al fet que aquest darrer
duia a terme les seves feines amb un animal propi i, probablement,
de manera esporàdica, mentre que Costa ho feia habitualment i amb
l’animal dels casals.
Tanmateix, la poca quantitat de documents relacionats amb la
contractació i retribució de traginers de què disposem no significa que
aquests no fossin requerits per tal de treballar al servei dels batlles,
sinó que, per motius que desconeixem, aquestes operacions no s’acos54. AHG, Ca 399, 27 de novembre de 1376: “[…] pro traginando et portando
granum ad molendina dicti domini comitis et pro faciendo negocia dictorum molendinorum et ponsando de animali molendinorum, sumptibus domini comitis, tam diebus
festivis quam diurnis.”
55. AHG, Ca 399, 19 de febrer de 1378.
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tumaven a registrar públicament. Com a prova d’això, veiem que, a
finals de l’any 1375, tot i que el batlle Guillem Giró adquirí pel preu
de dos-cents sous melgoresos un “roncino […] pro servicio defferendi
granum sive sachos grani causa molendi, et ipsos ac ipsum granum
in farina reducendi”, és a dir, un ase per traginar el gra i la farina, no
documentem cap actuació del batlle respecte de la retribució o contractació de cap traginer.56 I evidentment, quan es comprà l’ase, o bé
al cap de pocs dies, la batllia comptava amb els serveis d’una persona
que se n’ocupava. En el mateix sentit, el 9 de setembre de 1378, Vicenç
Egidi, citat com a “traginer dels molins bladers”, reconeixia que havia
rebut del batlle dels molins, Martí de Pertusa, els trenta-nou sous que
havia destinat a la compra de la palla i de l’herba de l’ase dels casals
dels molins entre els anteriors mesos de gener i juliol.57 Aquesta vegada el document tampoc no es registrà pel salari del traginer, el qual
és prou evident que treballava de manera habitual als molins, sinó a
causa d’una despesa que, tot i no pertocar-li, havia assumit inicialment.
De la mateixa manera que en el cas dels moliners, comptem
amb les dades que ens aporta el llibre de registres de Miquel Guixar,
el qual, en tant que administrador de la ciutat de Barcelona, gestionà l’explotació dels molins de Dalt i del Mig a finals del primer terç
del segle xv. D’aquesta manera, podem determinar que els salaris dels
traginers dels casals bladers de Castelló a principis del quatre-cents
eren semblants als dels moliners, si bé llavors els traginers havien de
proporcionar també el servei de l’animal.
Quadre 45
Àpoques dels traginers dels molins de Dalt i del Mig (1429-1433)58
Data
1429, juny, 30

Traginer
Ramon Masdemont

Preu
300 sous

Concepte del salari
Darrers sis mesos

1430, febrer, 6

Bartomeu Masdemont

300 sous

Darrers sis mesos de l’any 1429

1430, maig, 26

Bartomeu Masdemont

210 sous

De l’1 de gener al 15 de maig

56. AHG, Ca 399, 19 de setembre de 1375.
57. AHG, Ca 399, 9 de setembre de 1378. Poc més de dos anys abans, el 24 de
maig de 1376, el mateix traginer reconeixia que havia rebut del batlle Giró vint-i-dos
sous pel ferratge d’un ase destinat “[…] in servicium portandi granum ad molendina
bladeria domini comitis ad servicium ipsorum molendinorum”: vegeu AHG, Ca 399, 24
de maig de 1376.
58. ADM, Empúries 10467.
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Traginer
Preu
Concepte del salari
Joan Ferrer i Joan Niell 64 ½ sous Del 16 de maig al 4 de juliol
Francesc Riera

270 sous

Darrers sis mesos

Francesc Ricard
Francesc Ponç
Francesc Ponç
Bartomeu Masdemont

121
280
560
424

Dos mesos i vint-i-un dies
Sis mesos i dotze dies
Any 1432
De l’1 de gener al 24 d’octubre
de 1433

sous
sous
sous
sous

Els mestres dels molins
Tal com hem comentat quan parlàvem del mestratge dels molins
de la Muga, uns dels treballadors que participaven de l’activitat molinera eren els mestres de molins. Tot i que les seves tasques no eren les
pròpies de la mòlta de cereals, ells eren els encarregats d’una qüestió no
menys important: garantir el manteniment dels diferents equipaments
i infraestructures. D’aquesta manera, l’activitat dels mestres abraçava
un gran nombre de feines relacionades especialment amb el treball de
la fusta, però també amb el treball de la pedra (en aquest cas, per a la
reparació de les moles). De vegades, fins i tot, les seves opinions eren
altament tingudes en compte a l’hora d’executar projectes relacionats
amb la construcció de diverses classes de canalitzacions.
El mestratge dels molins de Dalt i del Mig
Quan l’any 1331 s’assignaren els censos sobre els molins de Dalt
i del Mig, un dels beneficiaris fou Bartomeu Illa o Albanyà, l’antic
mestre dels molins del Comte i d’en Jutge. Tal com als altres propietaris dels desmantellats molins de la Muga, a Bartomeu se li atorgà
una renda a perpetuïtat sobre els beneficis dels dos primers casals
bladers comtals, en aquest cas, de quatre-cents trenta-tres sous, nou
diners i òbol melgoresos anuals.59 Tanmateix, la quantitat assignada a Bartomeu Albanyà diferia sobre manera de la resta de censos;

59. Si en el document de 1331 apareixia com a Bartomeu Albanyà, en els arrendaments dels anys 1331 a 1333 era esmentat com a Bartomeu Illa. Tot i això, es tractaria
sens dubte de la mateixa persona. Durant bona part dels anys quaranta i cinquanta del
segle, Bartomeu apareix citat com a Bartomeu Albanyà o Illa, o bé com a Bartomeu
Illa o Albanyà. Per exemple: “Bartholomeus de Insula, alter vocatus Bartholomeus Albanyani, magistri molendinorum bladeriorum incliti domini Inffantis in villa Castilionis
constructorum”: vegeu AHG, Ca 156, 5 de desembre de 1349.
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a canvi del cobrament dels diners, Albanyà hauria d’assumir certes
obligacions als dos nous casals: fer-se càrrec de part del seu manteniment. Tot i que els documents no ens aporten gaires dades, el que
es va fer en realitat fou, molt probablement, traspassar els beneficis
i les obligacions que posseïa Bartomeu Albanyà per raó de la seva
propietat del mestratge dels molins del Comte i d’en Jutge a les noves instal·lacions comtals. És a dir, Bartomeu continuaria cobrant
la mateixa quantitat de diners que rebia del mestratge d’aquells dos
antics molins, tot i que ara hauria de desenvolupar les seves tasques
als casals de Dalt i del Mig. De fet, a principis de 1375 i 1377, per
citar tan sols dos exemples, Mateu Albanyà, molt probablement el
fill de l’esmentat Bartomeu, reconeixia que havia rebut el cens per
raó de l’“officii magistrie” o, en el segon cas, dels diners “rendalium
pro magistria”.60
Tal com a l’antic molí del Comte del Puig de la Muga, per tant,
és probable que, a canvi del cobrament de la renda, les obligacions del
mestratge representessin el fet de proporcionar gratuïtament els serveis
propis d’un mestre de molins en els moments en què fos requerida la
seva presència; les despeses dels materials i la manutenció dels dies
de feina anirien a càrrec de l’administració comtal. Durant bona part
del segle xiv (1331-1377), aquestes tasques foren desenvolupades pels
mateixos propietaris del mestratge, Bartomeu i Mateu Albanyà, els
quals foren fusters i mestres de molins. Tanmateix, a finals d’aquest
segle i a principis del segle xv el mestratge anà a parar a mans del
clergue Guillem de Pertusa i, posteriorment, del notari Martirià Soler,
els quals, evidentment, no duien a terme les feines personalment, sinó
que contractaven els serveis d’un mestre que les realitzés en nom seu.
El 28 de febrer de 1432, per exemple, l’esmentat notari, citat també
com a “mestre de les obres dels casals del Mig i de Dalt”, reconeixia
que havia cobrat els quatre-cents trenta-tres sous i nou diners que li
devien de l’any 1430; diners que li foren pagats, en part, personalment
i, en part, als “magistris qui nomine meo operati fuerunt”, és a dir, als
mestres que treballaven al seu servei.61

60. AHG, Ca 395, 2 d’abril de 1375; AHG, Ca 399, 15 de gener de 1377.
61. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0705), 28 de febrer de 1432.
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Quadre 46
Propietaris del mestratge dels molins de Dalt i del Mig62
Propietari del mestratge
Bartomeu Illa o Albanyà
Mateu Albanyà
Guillem de Pertusa, clergue, i el seu pare, Martí de Pertusa
Martirià Soler, notari
Miquel Soler

Anys
1331 - 1371
1372 - 1377
1378
1427 - 1433
1473

Així doncs, sembla que els guanys nets del mestratge podien ser
prou importants perquè determinades persones n’adquirissin la propietat a manera d’inversió. Per fer-nos una idea dels beneficis que podia
reportar-ne l’explotació ens fixem en un procés judicial que enfrontà
l’arrendatari del molí de Dalt entre els anys 1384 i 1386, Guillem Giró,
i Martí de Pertusa, l’aleshores propietari del mestratge.63 La sentència determinà que Martí de Pertusa, que havia deixat d’assumir la
“maestria” del molí de Dalt durant aquells tres anys, havia de pagar
a l’arrendatari els tres-cents sous melgoresos que aquest darrer havia
destinat per a tal motiu. Els documents no ens diuen si Pertusa havia
deixat de banda les seves obligacions durant una temporada o bé al
llarg dels tres anys, però en cas de ser aquesta darrera opció podríem
determinar que els beneficis nets del mestratge del molí de Dalt entre
els anys 1384 i 1386 van ser d’uns cent vint sous anuals. És a dir, si la
quantitat rebuda pel mestratge era de 433 sous i 9 diners anuals (renda
que havien de finançar els molins de Dalt i del Mig), el molí de Dalt
havia de contribuir en 216 sous i 10 diners a l’any, o sigui, 650 sous i
6 diners en tres anys. Així, si entre els anys 1384 i 1386 el mestratge
del molí de Dalt costà la quantitat de tres-cents sous, els beneficis dels
seus propietaris serien d’uns tres-cents cinquanta sous. En tot cas, les
dades que presentem tan sols són aproximades; tampoc sabem si els
treballs duts a terme en aquell període foren o no els habituals.
D’altra banda, les obligacions dels propietaris del mestratge sembla
que no afectaven el molí de Baix, construït uns cinc anys més tard
que els casals de Dalt i del Mig. Tot i que no s’especifiqués en totes
les àpoques del cobrament de la renda (en la majoria s’esmentaven els
beneficiaris com a mestres dels molins bladers o com a mestres dels
62. Bartomeu Illa o Albanyà: ADM, Empúries 2000, 25 de juny de 1331; AHG Ca
154, 21 de novembre de 1331; AHG, Ca 156; AHG, Ca 395. Mateu Albanyà: AHG, Ca 395;
AHG, CA 399. Guillem i Martí de Pertusa: AHG, Ca 399; AHG Ca 2163. Martirià Soler:
ADM, Empúries 10467. Miquel Soler: ADM, Empúries 9499 (fotograma 0268), any 1473.
63. AHG, Ca 2163, 14 i 23 de març de 1388.
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molins comtals), el mestratge en si, és a dir, el cobrament dels 433 sous
i 9 diners melgoresos i les corresponents obligacions, tan sols afectava
els molins de Dalt i del Mig.64 Tot i això, atès que els propietaris del
mestratge durant bona part del segle xiv (els Albanyà) eren mestres
de molins i fusters, aquests també treballaren als altres casals: al molí
de Baix, al molí draper i, fins i tot, en d’altres molins del comtat. En
aquests casos, però, els serveis no serien gratuïts.
Els Illa o Albanyà, fusters i mestres de molins
Parlar de mestres de molins a Castelló durant el segle xiv és
gairebé el mateix que parlar de la família Illa o Albanyà. No tan sols
perquè Bartomeu i Mateu Albanyà haguessin estat els propietaris del
mestratge dels casals comtals durant bona part de la centúria, sinó
també pel fet que ambdós (molt probablement, pare i fill) formaven
part d’una important nissaga de fusters i mestres de molins que probablement venia d’antic.
Una de les primeres referències d’un dels possibles membres de la
família és de quan s’edificaren els dos primers casals de molins bladers
comtals. Llavors, l’any 1331, sabem que Bartomeu Illa o Albanyà era
compensat amb un cens sobre les noves instal·lacions comtals atès
que era propietari del mestratge dels desmantellats molins del Comte
i d’en Jutge. Així doncs, tot i que no disposem de dades, és gairebé
segur que fos familiar de Mateu Illa, provinent de Torroella de Fluvià,
que l’any 1304 va rebre del moliner Dalmau de Caldes la concessió a
perpetuïtat del mestratge del molí d’en Jutge.65
Tanmateix, el major nombre de referències de la família de què
disposem data de mitjan segle xiv, quan, a banda d’exercir el mestratge
dels molins de Dalt i del Mig, els Albanyà treballaren recurrentment al
servei del batlle dels molins bladers també en les obres del molí de Baix
i, encara, al servei d’altres administradors comtals. Però les seves feines
al servei de l’administració comtal, encara, no els impedien tampoc
dur a terme d’altres treballs relacionats amb el seu ofici: si l’any 1343
Bartomeu Illa, “fusterius sive magister molendinorum”, realitzava uns

64. Entre els anys 1428 i 1432, quan n’era propietari Martirià Soler, aquest
sempre apareixia citat com a “mestre d’obres dels casals de Dalt i del Mig”: vegeu ADM,
Empúries 10467.
65. La donació fou a perpetuïtat, tot i que Dalmau es reservà l’usdefruit del
mestratge durant la seva vida i la de la seva dona. Una vegada es va fer efectiva la
donació, a més, Mateu Illa havia de crear un aniversari per al matrimoni: vegeu AHG,
Ca 76, 3 d’agost de 1304.
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cabirons per a un jueu de la vila;66 uns anys abans, el 1337, Bartomeu
i Bernat Albanyà, “maestres d·ayges e de molins”, foren requerits per
tal d’avalar la realització d’un nou rec de drenatge al Prat, a Castelló.67
Tot i que la reconstrucció de genealogies en aquest període comporta unes grans dificultats, sembla que Bartomeu Albanyà tingué dos
fills: Mateu i Bernat. A principis de la segona meitat del segle xiv en
documentem la participació en un gran nombre d’activitats relacionades
amb el treball de la fusta. En primer lloc, entre els anys 1355 i 1358,
Bartomeu Albanyà i el seu fill Mateu participaren, per exemple, en les
obres de la construcció de la nova resclosa del Rec dels Molins Bladers
i també, al servei del batlle de l’estany, en les obres del tancament del
grau situat entre l’estany, el mar i el Rec dels Molins de Bladers.68 En
aquest sentit, el treball dels Albanyà al servei del batlle de l’estany o
del gabellot de la Gabella de la Sal fou gairebé tan habitual com la
seva feina de mestres de molins.69 Els anys 1357 i 1359, de fet, Mateu
Albanyà realitzava diferents elements per a les sínies de les salines i a
les comportes que controlaven la sortida d’aigua de l’estany (“januas
et galibs pro claudendo pontem stagni”).70 Pocs anys més tard, l’any
1361, documentem Bartomeu Albanyà i el seu fill Bernat treballant
altra vegada al servei de l’administració comtal. En primer lloc, entre
el 30 d’agost i el 6 de setembre realitzaren certes obres en un molí
de sang, o de tracció animal, al castell de Requesens (“in molendino
sanguinis de Requeseno”); uns dies més tard, del 9 al 18 de setembre
del mateix any, ambdós treballaren també en la realització o reparació
d’un pont al camí de Roses.71
Finalment, un altre Albanyà, en aquest cas de l’Armentera, també
es dedicava a la mateixa feina. Els anys 1353 i 1355, esmentat com
a Bernat Illa o Albanyà, “magister molendinorum et rippariarum” de
l’Armentera, treballà en la realització dels aparells dels molins comtals
de Vilanova i d’en Jutge.72 Probablement es tractava del mateix Bernat
Albanyà que el 1337 participà, juntament amb Guillem Vall-llosera i
Bartomeu Albanyà, en l’avaluació de les obres d’una nova canalització

66. AHG, Ca 174, 17 de desembre de 1343.
67. AHG, Ca 171, 14 de maig de 1337.
68. AHG, Ca 273, 3 de març de 1356; AHG, Ca 233, 5 d’abril de 1358.
69. Bartomeu Albanyà realitzà diferents aparells per a les sínies dels salners
castellonins: vegeu AHG, Ca 435 i 233.
70. AHG, Ca 233, 2 de novembre de 1357 “hoc solo”; AHG Ca 233, 1 de maig
de 1359.
71. AHG, Ca 233, 20 de setembre de 1361. Els dos documents es van datar el
20 de setembre, però la seva localització dins del volum no coincideix.
72. AHG, Ca 435, 7 de juny de 1353; ADM, Empúries 7265, 4 de febrer de 1355.
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al Prat. De fet, potser era germà d’aquest darrer; ambdós eren anomenats tant Illa com Albanyà.
Els resclosers
Si quan es va enllestir la construcció dels molins bladers de
Dalt i del Mig les tasques de manteniment dels equipaments se cediren en bona part a Bartomeu Albanyà, l’administració comtal també
dotà aquests dos casals dels serveis d’una persona que s’encarregués
de la supervisió de les seves infraestructures, o sigui, de la resclosa
i de la séquia que se n’originava. Com que la resclosa, la part més
vulnerable, i un bon tros del recorregut de la canalització estaven
situats a la parròquia de Vilanova de la Muga, l’encarregat de fer-ne
la supervisió fou almenys durant el segle xiv i el primer terç del segle
xv un habitant d’aquesta població.
Quadre 47
Resclosers documentats.73
Primera referència
Darrera referència
Rescloser
1337, gener, 1
1352, març, 24
Pere Llorenç
1355, setembre, 27 1380, abril, 14
Pere Coranta
1383, novembre, 11 1383, novembre, 11 Guillem Barrera (esmentat com a antic
rescloser)
1384, maig, 2
1396, febrer, 22
Andreu Llorenç
1429, juliol, 2
1430, maig, 16
Bernat Moner
1430, setembre, 29 1431, desembre, 24 Pere Gil
1433, gener, 31
1433, gener, 31
Joan Portell i Pere Gil

El primer rescloser que documentem és Pere Llorenç, que va
rebre el càrrec de mans de l’infant Pere abans de 1337. Sabem que
l’any 1343 reconeixia que havia rebut de Guillem Pineda, dispenser
de l’infant, llavors comte de Ribagorça i de Prades, els mil cinc-cents
sous melgoresos que se li devien des de finals de l’any 1341 per raó
dels tres-cents sous anuals que li foren assignats per a les seves feines
de vigilància (“qui per dictum infantem mi tatxati fuerunt pro qua-

73. Pere Llorenç: AHG, Ca 2214, any 1343; AHG, Ca 156; ADM, Empúries 2042,
24 de març de 1352. Pere Coranta: ADM, Empúries 2058, 27 de setembre de 1355; AHG,
Ca 156; AHG, Ca 395; AHG, Ca 399. Guillem Barrera: AHG, Ca 399, 11 de novembre
de 1383. Andreu Llorenç: AHG, Ca 399, 2 de maig de 1384; ADM, Empúries 2082, 22
de febrer de 1396. Bernat Moner, Pere Gil i Joan Portell: vegeu ADM, Empúries 10467.
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libet anno pro salario meo procurandi et custodiendi quod resclausa
et rego molendinorum ville Castilionis et mote ipsius regui…”).74 En
aquells moments, Pere Llorenç, que apareixia citat habitualment com
a “mestre de la resclosa i de la séquia dels molins bladers de Castelló”, era l’encarregat del bon funcionament d’aquesta infraestructura
comtal juntament amb el mestre dels molins bladers: ambdós dirigien
cadascuna de les operacions de manteniment o les reparacions que
s’hi duien a terme.75 A més d’això, sembla que potser també s’havien
d’encarregar de controlar l’altra séquia comtal, el Rec dels Molins
Drapers, ja que almenys en l’arrendament del molí draper de l’any
1341 s’hi especificava que els arrendataris havien de mantenir en bon
estat el rec i la resclosa i que n’havien d’estar informats Pere Llorenç,
de Vilanova, i Albanyà, de Castelló, o sigui, del rescloser i del mestre,
respectivament, dels molins bladers.76
A partir dels anys cinquanta, però, quan era rescloser Pere Coranta, aquest darrer va passar a ser citat com a guarda “custos” en
lloc de mestre. Més enllà d’això, la retribució del seu càrrec es va veure reduïda —en desconeixem el motiu— a cent vint sous melgoresos
anuals, i tan sols va augmentar a cent quaranta sous als darrers anys
del segle (1396).

74. AHG, Ca 2214, any 1343.
75. Si més no, ells eren els que certificaven les despeses dutes a terme pel batlle
dels molins bladers en tals operacions.
76. AHG, Ca 2044, 1 de gener de 1341.

L’EXPLOTACIÓ DE LES SALINES CASTELLONINES
FINS L’ANY 1339

La documentació generada amb motiu de l’adquisició duta a terme
per l’administració comtal dels drets d’explotació i del domini útil dels
salners castellonins l’any 1339, és una valuosa font d’informació per tal
de conèixer de quina manera s’organitzaven fins aleshores les salines
de la vila comtal. Tot i que no conservem la totalitat dels documents
elaborats, un bon nombre dels contractes signats per l’infant Pere i
pels propietaris dels salners s’han recollit en la part que resta de l’antic
arxiu dels Empúries, avui integrat dins l’Arxiu Ducal de Medinaceli. Tal
com recullen aquests documents, l’explotació de les salines castellonines
tenia com a principal objectiu l’abastiment de la Gabella de la Sal, que
havia de proporcionar, en primer lloc, la sal necessària per al consum
de tots els habitants del comtat. Exceptuant certes quantitats de què
podien disposar lliurement i anualment els propietaris dels salners,
la resta de la producció de sal havia de ser venuda per aquests a la
Gabella a un preu convingut, evidentment bastant inferior al preu de
mercat. Tot seguit, la Gabella procedia a comercialitzar-la.
A més de la documentació generada l’any 1339, els documents
elaborats per raó de l’explotació de les salines castellonines des de finals
del segle xiii fins al primer terç del segle xiv són també abundants. En
primer lloc, ens referim a diversos pergamins del mateix Fons Empúries (Arxiu Ducal de Medinaceli): aquests serien una bona mostra de
la intervenció de la casa comtal amb relació a la producció de sal,
especialment a causa de certs augments del preu convingut de la venda a la Gabella. En segon terme, disposem també d’un gran nombre
d’operacions registrades pels notaris castellonins, les quals ens aporten
bona quantitat de dades respecte de l’administració de la Gabella i de
la contractació de les persones que participaven en la producció de
sal, especialment saliners i pouaters.
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Tot i que la totalitat dels drets d’explotació dels salners castellonins estava en mans de particulars, l’erari comtal disposava d’un
mecanisme per tal de controlar i extraure un bon nombre de beneficis
de la producció de sal que es duia a terme a la vila comtal: la Gabella de la Sal. Aquesta representava un doble monopoli, tant pel que fa
a l’adquisició de bona part de la sal produïda a les salines castellonines
com pel que fa a la seva posterior comercialització.
L’adquisició de sal feta per la Gabella
L’any 1339, quan els propietaris dels salners castellonins cediren a
l’infant Pere els drets d’explotació de les seves instal·lacions, un d’aquests
drets era per raó dels sis diners melgoresos pels quals s’acostumaven
a vendre cadascuna de les somades de sal produïdes a Castelló. És a
dir, a canvi de cada somada de sal produïda i, posteriorment, tramesa
a la Gabella s’abonava als productors l’esmentada quantitat. D’aquesta
manera, tot i que es desvinculava totalment del procés productiu, l’administració dels comtes d’Empúries aconseguia fiscalitzar sobre manera
l’abastiment d’un dels productes bàsics de consum, ja que tan sols els
seus administradors o les persones autoritzades per aquests podien
comercialitzar dins del comtat amb aquest preuat recurs, evidentment
a un preu —tal com hem vist en un capítol anterior— prou superior
als sis diners melgoresos per somada.
[…] damus, difinimus et remitimus vobis, inclito domino inffanti
Petro, […] sex denarios malgurienses quos percipimus et percipere debemus et consuevimus pro qualibet saumata, sine turnis,
quam nos vendere contingat de totali sali amborum dictorum
salnariorum.1
Tanmateix, si bé el 1339 ja feia uns anys que la Gabella adquiria
les somades de sal al preu de sis diners melgoresos, aquesta quantitat
tan sols estava establerta des de principis del segle xiv, quan, a causa
de l’augment progressiu dels salaris dels treballadors durant les dècades anteriors, els diferents comtes anaren concedint tal facultat als
propietaris dels salners. La primera d’aquestes concessions que hem
documentat data de finals de 1305 (26 de novembre), quan el comte
Ponç Hug IV concedia aquest nou preu als germans Pere i Huguet Bou,
1. ADM, Empúries 1879, 28 de gener de 1339. Fragment de la definició que
feren Bernat de Canelles i la seva dona, Gueraula, dels drets d’explotació dels seus dos
salners (1339).
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abandonant així l’antiga quantitat de sis diners comtals per somada
que s’havia pactat entre els antecessors d’ambdues parts.2 Si aquesta
mesura suposava un augment considerable dels beneficis que obtindrien els Bou de l’explotació de les seves propietats (ja que els diners
melgoresos valien llavors aproximadament el doble que els comtals),3
tan sols unes setmanes més tard, el 2 de gener de l’any següent, el
mateix comte els feia una nova concessió, eximint-los aquesta vegada
d’entregar les tornes que s’havien d’incloure per cada somada de sal
(“remitimus vobis et vestris imperpetum, tanquam bene meritis, dictas turnas”).4 Els motius de les dues concessions responien, segons
els contractes, a l’augment de les despeses de producció de la sal que
s’havien incrementat en un cent per cent en els anteriors vint anys.
Tot i les causes exposades en aquestes concessions als germans
Bou, l’augment del preu de l’adquisició de la sal a diners melgoresos
i la definició de les tornes sembla que no es dugué a terme alhora a
tots els salners. La següent concessió que documentem és del 22 de
juny de 1308, quan el comte concedí aquest dret al domer de l’església
de Santa Maria, Arnau Malarç, que posseïa dues parts d’un salner que
havia estat de Bernat Niell.5 Aquesta vegada, però, la remissió de les
tornes a favor del propietari del salner no es féu ni en el mateix moment que l’augment del preu a diners melgoresos ni tant seguidament
com en el cas de Pere i Huguet Bou, sinó deu anys més tard, el 17
d’abril de 1318, i a instància de Ramon Malarç, senyor de “Vilalbano”
i germà de l’esmentat clergue.6
La resta de concessions localitzades, si bé en aquests casos s’augmentava el preu a diners melgoresos i alhora es definien les tornes, daten
ja de finals de la segona dècada i de principis de la tercera dècada del
2. ADM, Empúries 1935, 26 de novembre de 1305.
3. L’any 1319, per exemple, s’arrendaren els forns de Castelló a Mateu Goba
pel preu anual de quinze mil sous comtals, equivalents a set mil cinc-cents sous de
Barcelona: vegeu AHG, Ca 97, 14 de gener de 1319. Els sous de Barcelona sembla
que s’equiparaven llavors als melgoresos (“triginta solidos malgurienses valentes cotidie
Barchinone”): vegeu, per exemple, AHG, Ca 118, 11 de febrer de 1326. D’altra banda,
tot i que l’exemple és menys clar, podem veure la variació de les quantitats dels salaris
de saliners i pouaters de les salines als primers anys del segle xiv, quan aquests es van
pagar en sous melgoresos. Especialment, Guillem Miquel s’afermà a Pere Bou per cent
vint sous melgoresos, l’any 1310, i per dos-cents quaranta sous comtals l’any següent:
vegeu el quadre 51, p. 260.
4. ADM, Empúries 1858, 2 de gener de 1306. Tot i que no sabem quin seria el
motiu i la quantitat exacta d’aquestes tornes, sabem que en el cas de les somades de sal
franca, en les quals sí que es mantingueren les tornes, aquestes equivalien a 25 mitgeres
per cada 100 mitgeres de sal.
5. ADM, Empúries 1859, 22 de juny de 1308.
6. ADM, Empúries 1862, 17 d’abril de 1318.
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segle: Guillem Mercer, el 20 de desembre de 1315; Pere Gomir, el 8 de
març de 1319, i Arnau de Pomers, el 7 d’abril de 1322.7 En aquestes
concessions es feia especial menció a l’augment de les despeses de la
producció de la sal i als greuges que l’antic preu en diners comtals
causava als propietaris dels salners i a la Gabella. D’altra banda, en
la concessió dels drets d’explotació d’un salner desocupat que havia
estat de Ramon Bou, feta pel comte Malgaulí a Bernat de Canelles el
8 de març de 1319, les condicions de la venda de la sal a la Gabella ja
foren les que posseïen tots els propietaris el 1339, és a dir, sis diners
melgoresos per cada somada i sense tornes.8
Tot i que la retòrica dels documents ens pot semblar exagerada
quan se’ns diu que els propietaris dels salners no podien produir sal
sense pèrdues i que la Gabella es veia greument perjudicada (“gabella
nostra predicta est penitus deteriorata et quasi a nos amissa”), als anys
següents a l’aplicació o, si més no, generalització de l’augment del preu
d’adquisició de la sal realitzada per la Gabella, es dugué a terme una
nova empenta en la producció de sal: els anys 1319, 1332 i 1335 es
feren noves concessions d’explotació de diversos salners abandonats. El
1319, com ja hem dit, el comte Malgaulí concedí a Bernat de Canelles
l’explotació d’un salner que havia posseït el difunt Ramon Bou, però
que aquest havia deixat de treballar; els anys 1332 i 1335, l’infant Pere,
atès que els salners d’en Pere Oliva i d’en Calderó feia més de quaranta
anys que no es treballaven, els concedí respectivament a Pere Ciutat,
porter comtal, i a Arnau Urgellès.9 En aquests darrers casos, a més,
la preparació de les instal·lacions “extirpando et reducendo ad culturam salinarium” requerí unes despeses prou importants (mil dos-cents
seixanta i mil dos-cents sous melgoresos respectivament), les quals no
s’haurien dut a terme si la previsió de beneficis no hagués estat real.10
La referència més antiga del preu pel qual la Gabella adquiria
la sal és datada a mitjan segle xiii, quan, de resultes de l’adquisició
d’un vaixell que havia fet la casa comtal, s’estipulà l’arrendament de la
Gabella de la Sal de Castelló a un genovès que posseïa fins aleshores
la meitat de l’esmentada embarcació.11 Llavors, l’any 1257, aquest arrendatari havia de gestionar la Gabella de la manera habitual i pagar als
productors de la sal sis diners comtals per cada somada de “sal de la
7. ADM, Empúries 1872, 20 de desembre de 1315; ADM, Empúries 1865, 8 de
març de 1319; ADM, Empúries 1869, 7 d’abril de 1322.
8. ADM, Empúries 1864, 8 de març de 1319.
9. ADM, Empúries 1877, 23 de maig de 1332; ADM, Empúries 1898, 13 d’abril
de 1335.
10. ADM, Empúries 1883 i 1887, 6 de febrer de 1339.
11. ADM, Empúries 1868, 10 d’octubre de 1257.
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terra” i cinc diners per cada somada de “sal de mar”. Lamentablement,
el document no es referia a la diferència entre els dos tipus de sal.
Concessions temporals i particulars d’explotació d’alguns salners
Totes les concessions comtals referents a l’augment del preu de
compra de la sal per la Gabella a sis diners melgoresos que acabem
d’esmentar es referien a l’antiga quantitat de sis diners comtals per
somada. En aquests documents consta que es tractava d’una quantitat que havia estat convinguda temps enrere i que, a principis del
segle xiv, a conseqüència de l’augment dels salaris dels treballadors i,
per tant, del cost de la producció de la sal, havia quedat obsoleta. Tal
com acabem de veure, de fet aquest era el preu que la Gabella entregava als propietaris dels salners per cada somada de “sal de la terra”
ja des de l’any 1257.
Tanmateix, certs registres dels notaris castellonins de finals del
segle xiii i de principis del xiv, quan a priori les somades de la sal
produïda a Castelló havien de ser trameses a la Gabella pel preu de
sis diners comtals, ens evidencien, de vegades, una realitat diferent.
En diversos anys, bé els arrendataris de la Gabella o bé determinats
administradors del comtat, actuant ambdós sempre en nom de la
casa comtal, signaren la cessió dels drets d’explotació d’alguns salners amb unes condicions particulars. És a dir, es pactava un preu
de venda de la sal diferent als comentats fins ara. El 10 de maig de
1308, per exemple, quan el veguer comtal, Guillem Seguí, concedia (“trado ad laborandum”) a Arnau de Pomers, Guillem Manera i
Bernarda, la vídua de Pere Cerç, els drets d’explotació dels salners
que aquests darrers posseïen, s’estipulà que els propietaris n’havien
d’assumir les despeses de producció i se’ls confirmaven les somades
de sal franca de què podien disposar, però per cada somada de sal
tramesa a la Gabella serien recompensats tan sols amb la quantitat
de cinc diners comtals.12 Quatre anys més tard, el 27 d’abril de 1312,
i gairebé de la mateixa manera, Guillem Escarré, arrendatari de la
Gabella, concedí a Bernat Cerç i Guillem Aranyó, durant dos anys,
l’explotació dels seus respectius salners; aquesta vegada, el preu de
la somada s’estipulà en cinc sous i un òbol comtals, una mica més
que la concessió de l’any 1308.13

12. AHG, Ca 83, 10 de maig de 1308.
13. AHG, Ca 29, 27 d’abril de 1312. En el cas de l’Aranyó, el salner comprenia
una part del salner que Arnau de Pomers tenia del salner que fou d’en Niell i dos o tres
[“banchos”], al costat de l’estany, del salner que fou d’en Manera.
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Aquests mateixos contractes ja foren utilitzats els anys 1293 i
1301, quan els arrendataris de la Gabella en feren ús.14 Però llavors
les operacions introduïren a més certes particularitats. Primerament,
la sal tramesa a la Gabella rebria aquells anys el “quintum denarium”,
probablement en referència a cinc diners comtals per somada. En segon
lloc, l’any 1301, els administradors de la Gabella es reservaren l’opció de
poder retenir les somades de sal franca per la quantitat —sens dubte,
més aproximada al preu de mercat— de dos sous comtals (vint-i-quatre
diners): gairebé cinc vegades més respecte del preu d’adquisició de
la resta de la producció.15 Finalment, i el que resulta més important,
aquestes concessions eren dutes a terme entre si pels propis arrendataris de la Gabella. És a dir, l’any 1293, la concessió fou atorgada per
Guillem Escarré, arrendatari de la Gabella, a Bernat Sadarnés, a qui
abans havia associat en l’esmentat arrendament.16 L’any 1301, d’altra
banda, les concessions foren atorgades a Pere Cerç i a Guillem Escarré,
per raó dels seus respectius salners, i a Bernat Sadarnés, pel salner
de Bernat Niell.
Així doncs, tot i que en desconeguem els motius, resulta evident
que aquestes concessions substituïen almenys de manera temporal les
condicions pactades entre la casa comtal i els propietaris dels salners
a què feien referència els documents citats a l’inici del present apartat,
mitjançant els quals la Gabella adquiria les somades de sal a sis diners
comtals i, posteriorment, a sis diners melgoresos.
Les somades de sal franca
Tot i que la producció de sal castellonina havia de ser tramesa
obligatòriament a la Gabella, els propietaris dels salners podien disposar anualment d’un cert nombre de somades de lliure disposició. Així,
l’any 1339, quan la casa comtal adquirí els drets d’explotació de les
salines, aquestes comptaven com a mínim amb onze instal·lacions, els
propietaris de les quals podien retenir fins llavors un total de dos mil
sis-centes somades de sal franca anual. Aquestes xifres, però, encara
podrien augmentar si entenem que la inclusió de tres mil tres-centes
somades de sal en l’arrendament de la Gabella efectuat el mateix 1339
responia al màxim de somades de lliure disposició de què havien disposat anualment els propietaris dels salners de Castelló. En tot cas, el
14. AHG, Ca 419, 1 i 3 de març de 1293; AHG, Ca 75, 16 d’abril de 1301.
15. Tal com veurem en el proper apartat, les somades de sal franca eren mesurades amb una mitgera de sal més gran que la resta: quatre mitgeres de sal franca
equivalien a cinc de les altres.
16. Tals drets corresponien a l’explotació del salner que fou de Pere Niell.
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nombre de somades de sal franca de les instal·lacions documentades
l’any 1339 era de dos-centes o tres-centes.
Quadre 48
Sal franca anual de què disposaven els diferents salners (1339)17
Propietari
Somades
Arnau de Pomers, jurisperit
200
Pere Gomir, canvista
200
Sibil·la, filla de Pere Bou i dona del donzell Guillem Aguiló
200
Bernarda i Margarita, filles de Pere Cerç
200
Arnau Urgellès
300
Bernat Floreta, paraire
200
Francesca, vídua de Pere Ciutat, antic porter comtal
300
Gueraua, filla d’Huguet Bou i dona de Bernat de Canelles, i Bernat de
500
Canelles (dos salners)
Guillem Escarré
300
Guilleuma, filla de Guillem Mercer i dona del jurisperit Castelló Pere
200

Una de les primeres notícies d’aquestes somades de sal franca
de què disposem data de finals de 1305, quan s’hi féu referència en la
citada concessió (augment del preu de venda de la sal) a Pere i Huguet Bou. Tot i que el motiu del contracte no tenia res a veure amb
aquesta qüestió, el comte Ponç Hug IV confirmà als esmentats germans
el fet de poder disposar de dos-centes somades de sal franca anual de
la producció dels seus salners, mesura convinguda d’antic entre els
antecessors d’ambdues parts. Els Bou podien disposar-ne lliurament i
comercialitzar-hi, fins i tot fora comtat, sense cap mena d’impediment
ni d’imposició comtal. En la també comentada concessió comtal a
Bernat de Canelles (1319), les dos-centes somades de sal franca que
el comte Malgaulí inclogué en l’operació responien “in auxilium dicti
salnarii laborandi”, és a dir, a un subsidi per dur a terme la producció
del salner. El fet d’haver de vendre la producció dels salners a un preu
convingut reduïa bastant el marge de beneficis dels productors de sal;
per la qual cosa, cedint-los aquestes quantitats de sal que, sens dubte,
podien vendre a preu de mercat se’ls permetien millors expectatives
de guanys.18

17. Vegeu p. 291.
18. En les dues concessions fetes per l’infant Pere, els anys 1332 i 1335, les quantitats de sal franca anual augmentaven a les tres-centes somades: vegeu ADM, Empúries
1877, 23 de maig de 1332; ADM, Empúries 1898, 13 d’abril de 1335.
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Tanmateix, i tot i que aquests documents deixaven ben clara la
llibertat dels propietaris dels salners a l’hora de disposar d’aquestes
somades de sal franca, és força probable que els productors haguessin de tenir en compte el fet de proveir, en primer lloc, la demanda
local, tant de la vila com del comtat, especialment quan la producció
dels salners no era gaire gran. Tal com hem vist anteriorment, en la
concessió d’explotació dels salners que posseïen els arrendataris de
la Gabella, l’any 1301, s’estipulà la possibilitat de retenir, la Gabella,
les somades de sal franca d’alguns salners, potser amb la intenció de
garantir l’abastiment local. Per contra, si bé les quantitats de sal franca
podien interessar en determinades ocasions als administradors de la
Gabella, els anys en què la sal produïda era més gran, en canvi, podia
arribar a ser un inconvenient. És a dir, una excessiva oferta podia fer
baixar els preus i alentir la venda de la sal gestionada per la Gabella.
En aquest sentit, en la concessió que, l’any 1312, l’arrendatari de la
Gabella, Guillem Escarré, féu a Bernat Cerç i Guillem Aranyó, s’especificà que la sal franca de què disposarien aquests darrers havia de ser
venuda —probablement, només dins del comtat— amb posterioritat a
la sal de la Gabella.
D’altra banda, la sal franca sí que incloïa tornes; així consta en
la majoria de convenis signats entre l’infant Pere i els propietaris dels
salners l’any 1339. Si bé no s’especificà en tots els casos, és molt probable que això fos així de manera general. De fet, un dels temes tractats
en el procés judicial que l’any 1333 que enfrontava l’arrendatari de la
Gabella amb alguns dels propietaris dels salners era aquest.19 Gràcies
als informes registrats llavors sabem que les tornes consistien en un
25% de la sal retinguda. És a dir, per cada cent mitgeres de sal franca
se n’hi havien d’incloure vint-i-cinc en concepte de tornes. Aquest fet
provocà, a més, que es creés una mesura especial (mitgera faneca o
major) que superava en un 25% la mesura habitual (mitgera rodona o
petita). El resultat, doncs: quatre mitgeres faneques equivalien a cinc
mitgeres rodones. Els propietaris dels salners podien retenir anualment
la seva sal franca amb la mitgera faneca.20
Però de quines quantitats de sal franca estaríem parlant? Atès que
una mitgera de Castelló (suposadament, la petita o rodona) contenia

19. ADM, Empúries 3352.
20. Un dels punts del memorial fet a raó de l’esmentat procés (1333): Quinto,
quod due mensure, scilicet, migerie fanecha maior et migeria minor, perpetuo fuerunt in
dictis salinis, causa recipiendi cum dicta fanecha sal franchum et causa mensurandi et
recipiendi cum dicta migeria rotunda minori gabellotus sal a dictis dominis salineriorum.
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uns 28,81 litres de sal (vegeu pàgina 283); que sis mitgeres conformaven una somada, i, finalment, que les mitgeres faneques o de sal
franca depassaven en un 25% les petites o rodones, la quantitat de
sal franca retinguda pels propietaris dels salners l’any 1339 (dos mil
sis-centes somades) podia equivaler a més de cinc-cents mil litres de
sal (561.795).
L’administració de la Gabella de la Sal
La Gabella era l’instrument de què disposaven els comtes d’Empúries per tal de fiscalitzar el consum de sal; tan sols ells posseïen la
facultat de poder comercialitzar amb aquest valuós producte a l’interior
del comtat. Així doncs, una vegada iniciada la temporada de recol·lecció,
els administradors de la Gabella assumien l’adquisició de bona part
de la producció de les salines castellonines. Les tasques d’explotació
dels salners eren totalment assumides pels propietaris d’aquests, per
la qual cosa, la gestió de la Gabella consistia, en primer lloc, a comptabilitzar les somades de sal que produïa cada instal·lació i a abonar
als seus productors les quantitats de diners que els corresponguessin.
Una vegada adquirida i emmagatzemada la sal, la Gabella procedia
a comercialitzar-la a les diferents persones del comtat i, en cas de
garantir-se l’abastiment local, a qualsevol persona que es desplacés a
Castelló per aconseguir-ne.
Els arrendaments de la Gabella de la Sal
El contracte utilitzat més vegades pels comtes durant el primer terç
del segle xiv per tal de gestionar la Gabella de la Sal de Castelló foren
els arrendaments. És a dir, a canvi del cobrament d’una determinada
quantitat de diners, la casa comtal cedia l’explotació i administració de
la Gabella durant un període concret de temps. D’aquesta manera, els
arrendataris assumien totes les obligacions i també els guanys generats
per la venda de sal, i obtenien com a benefici la diferència resultant
entre els diners que havien abonat i els beneficis reals de la Gabella.
Tal com en d’altres contractes de la mateixa naturalesa (vegeu, per
exemple, el cas dels molins de la Muga), les operacions es registraven
llavors com a vendes. El que s’estava adquirint, de fet, eren els beneficis generats per la Gabella durant un termini concret de temps. Per
aquest mateix motiu, els arrendataris s’esmenten com a compradors
en la documentació de l’època.

250

Josep Maria Gironella i Granés
Quadre 49
Arrendaments de la Gabella de la Sal documentats21

Inici
1295, Pasqua
1301,
novembre, 10

Durada
1 any
5 anys

Preu
3.000 sous comtals
1.600 sous melgoresos
anuals

1323,
1329,
1331,
1333,

Fins Pasqua
Fins l’1 de gener
2 anys
2 anys

1.600
1.370
1.490
2.420

maig, 12
Pasqua
gener, 1
gener, 1

sous
sous
sous
sous

Arrendatari
Guillem Escarré
Guillem Escarré, Pere
Cerç, Guillem Arnau
Tolosà i Bernat Sadarnés
melgoresos
Pere Cerç i Joan Sala
melgoresos
Guillem Feliu
melg. anuals Arnau Urgellès
melg. anuals Poncet Escarré

D’altres documents evidencien, encara, que l’arrendament de la
Gabella era ben habitual a principis del tres-cents. El febrer de 1318,
de fet, atesos els deutes de la seva mare, el comte Malgaulí li concedí
llicència per arrendar la Gabella de la Sal de Castelló durant els quinze
anys següents.22
Quadre 50
Altres arrendataris de la Gabella documentats23
1312,
1313,
1314,
1321,
1322,
1324,
1327,

Data
abril, 27
gener, 13
juliol, 11
gener, 29
setembre, 9
octubre, 20
agost, 29

Arrendatari
Guillem Escarré
Guillem Escarré
Guillem Escarré
Guillem Esquiró
Guillem Escarré
Berenguer Ballester, clergue, i altres
Mateu Goba

Els arrendataris de la Gabella solien ser persones amb una clara
vinculació amb la casa comtal dels Empúries o bé estretament relacionades amb la gestió de les seves propietats. En primer lloc, cal fer
referència especial als Escarré, els quals participaren sovint en aquestes

21. AHG, Ca 8, 14 de febrer de 1295; AHG, Ca 75, 10 de novembre de 1301;
AHG, Ca 110, 12 de maig de 1323; AHG, Ca 125, 9 de gener de 1329; AHG, Ca 2124,
21 de gener de 1331; AHG, Ca 154, 8 de gener 1333.
22. AHG, Ca 88, 5 de febrer de 1318.
23. AHG, Ca 29, 27 d’abril de 1312; AHG, Ca 30, 13 de gener de 1313; AHG,
Ca 2096, 11 de juliol de 1314; AHG, Ca 38, 29 de gener de 1321; AHG, Ca 40, 9 de setembre de 1322; AHG, Ca 2137, 20 d’octubre de 1324; AHG, Ca 370, 29 d’agost de 1327.
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operacions. Si bé és més que probable que la família comptés amb
diferents branques, sembla que Guillem Escarré, l’arrendatari que el
1301 apareixia esmentat com a batlle de la vila de Roses, i el seu fill
Poncet foren els que probablement, a banda de posseir un dels salners,
gestionaren la Gabella durant un bon nombre d’anys. D’altra banda, les
persones que accedien a l’administració de la Gabella mitjançant els
arrendaments eren, de vegades, persones habituades a aquesta mena
d’operacions amb diverses propietats comtals. Com hem vist quan parlàvem dels molins, Joan Sala i Mateu Goba, que arrendaren la Gabella
els anys 1323 i 1327, gestionaren diverses vegades els molins comtals
de Castelló, de Bellcaire i de Verges i, en el cas de Mateu, els diferents
forns castellonins.
Pel que fa a les condicions estipulades en els contractes que hem
documentat, les informacions de què disposem són més aviat minses.
En els arrendaments registrats els anys 1301, 1329 i 1331, per exemple,
tan sols se citava l’obligació dels arrendataris d’administrar la Gabella a
la manera habitual i de pagar els censos corresponents als “feudataris”
(sens dubte, els propietaris del domini directe dels terrenys dels salners
de Bona Calça), entre d’altres persones. En la resta d’operacions, a banda
d’aquestes condicions, s’incorporaren diferents qüestions respecte de la
correcta gestió de la Gabella, i que, en la majoria dels casos, es podrien
aplicar probablement a la totalitat dels arrendaments que coneixem.
Un dels aspectes que registraren dos dels contractes fou el lloc en el
qual havia de ser venuda la sal. L’any 1295 l’arrendatari no hauria de
portar la sal a Castelló, mentre que l’any 1333 s’especificà explícitament
que s’havia de vendre a Castelló tota la sal allí necessària i als salners
la que requerissin els habitants de la vila de Roses. Afortunadament,
en aquest cas disposem del fet que provocà tal diferència: un privilegi
comtal del 23 de juny de l’any 1297. Llavors, el comte Ponç Hug IV
concedí a la universitat de Castelló que la sal fos venuda en una casa
d’aquesta vila (“intus villam Castilionis, in aliqua domo”).24
D’altra banda, en l’arrendament de l’any 1339, quan els salners ja
havien estat adquirits per l’administració comtal, s’hi deia “que tot hom
del comtat haia a pendre sal de la dita gabela axí com era acustumat
antigament, e nuyl hom no·n gos metre per mar ni per terra dins lo
comtat sotz pena de perdre la sal e de pagar CCC sous comtals cascuna

24. AHG, Ca 20, 23 de juny “de hoc solo” de 1297. Mitjançant un altre privilegi
comtal, els habitants de Roses podien adquirir la sal de la Gabella al mateix preu que
els de Castelló, en aquest cas, molt probablement, en els mateixos salners: vegeu ADM,
Empúries 9649 (fotograma 0069).
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vegada”.25 La raó de ser de la Gabella era, evidentment, el monopoli de
la venda de sal dins del comtat, i d’aquest fet tan sols se n’escapava,
com s’especificà en l’operació de l’any 1323, la sal franca acostumada
a rebre pels propietaris dels salners i, també, pels seus treballadors
(“laboratores et possessores salnariorum”).26 En aquest mateix sentit,
la introducció al comtat de sal forana només es produïa quan la producció castellonina no era suficient per abastir la demanda dels seus
habitants i, en tot cas, amb autorització expressa del comte o dels
administradors de la Gabella. El mes de setembre de l’any 1322, per
exemple, considerant la pèrdua de gran part de la sal produïda com
a conseqüència de les pluges ocorregudes, i previ consentiment de la
comtessa Marquesa, l’arrendatari de la Gabella, Guillem Escarré, concedí
a Arnau Urgellès la possibilitat d’introduir sal forana a Castelló i en
d’altres viles del comtat.27 Arnau, però, es comprometia a entregar la
meitat dels beneficis de les seves operacions a Guillem Escarré, és a dir,
a la Gabella. Tot i que els riscos de pèrdua de la producció ocasionats
per determinats fenòmens meteorològics devien ser prou importants,
tan sols en el contracte de l’any 1295 s’estipulà explícitament algun
tipus de compensació per aquests motius: un allargament del contracte
en cas d’“aquis scares”.
Finalment, l’únic contracte que feia referència a certs aspectes
de l’administració o explotació de la Gabella fou també l’arrendament
de l’any 1295. A banda d’estipular que el comte es comprometia a
no cridar els treballadors dels salners en cavalcada, es deia que l’arrendatari podia disposar de batlle propi i canviar l’existent durant el
termini de l’operació.
El batlle de la Gabella o gabellot
Si bé sabem que els arrendaments foren el contracte habitual que
utilitzaren els comtes per tal de gestionar la Gabella a principis del
segle xiv, els documents de l’època també ens deixen entreveure l’existència de persones que en determinats moments podien administrar-ne
l’explotació en nom de la casa comtal o bé dur a terme un control
paral·lel al dels arrendataris. El 6 de setembre de 1328, per exemple,
veiem com Berenguer Ferran, de la casa de l’infant Pere, nomenava
procurador Ramon Fàbrega perquè administrés la batllia de la sal de
25. ADM, Empúries 1885, 13 de febrer de 1339.
26. De la sal franca dels propietaris ja n’hem parlat. De la dels treballadors, tal
com veurem en un altre apartat, es referia molt probablement a certes quantitats que,
a banda dels seus salaris, podien retirar a causa de les seves feines.
27. AHG, Ca 40, 9 de setembre de 1322.
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Castelló, que li havia estat concedida vitalíciament.28 Uns anys més tard,
el 29 d’abril de 1344, Berenguer Ferran, llavors ciutadà de Barcelona,
en va vendre els drets a Berenguer Floreta i Guillem Blanc, els quals
també adquiriren de Ramon Fàbrega els drets sobre la “custodie” de la
pròpia Gabella.29 Tot i que els documents no ens assabenten de les feines
pròpies de la batllia i de la guarda de la Gabella, sabem que les seves
retribucions anuals eren de 140 i 100 sous melgoresos respectivament.
Amb anterioritat a l’infant Pere, però, la Gabella de la Sal ja
comptava amb una persona al capdavant. Tal com hem vist quan hem
comentat les clàusules de l’arrendament de la Gabella de 1295, aquest
any es concedia als arrendataris la possibilitat de substituir-lo durant
el termini establert. Si no es produïen aquestes operacions (arrendaments), els batlles serien els encarregats d’administrar la Gabella. Les
primeres referències de què disposem daten de finals del segle xiii,
quan documentem al castelloní Pere Cerç (1279 i 1287) esmentat com
a gabellot o “tinent de la Gabella”.30 Les tasques que realitzava llavors
(entregar certes quantitats de sal venudes pel comte a alguns habitants
de la vila comtal i de les poblacions de Peralada i Besalú, així com
destinar una part dels beneficis a les obres dels salners), evidencien
la gestió duta a terme per l’esmentat Cerç al capdavant de la Gabella.
Encara a principis de 1288 contractava, juntament amb Ramon Oliveres
i en nom del comte Ponç Hug IV, diferents saliners i pouaters perquè
treballessin als salners d’en Niell, d’en Rostet i, encara, d’en Gomarell.31
La

contractació dels treballadors

Tal com hem dit diverses vegades, una de les obligacions que
havien de complir els propietaris dels salners castellonins era assumirne l’explotació. En aquest sentit, la concessió feta pel comte Malgaulí
a Bernat de Canelles l’any 1319 estipulava que aquest darrer i els
seus successors —ja que la concessió era a perpetuïtat— haurien de
“laborare fideliter vel facere laborare ipsum salnarium, et facere in eo
sal expensis vestris, prout alii homines habentes salnaria infra dictam

28. AHG, Ca 416, 6 de setembre de 1328.
29. AHG, Ca 435, 28 de juny i 2 de juliol de 1351. En aquest cas, a més, sabem
que tal dret (la guarda) havia estat concedit vitalíciament per l’infant Pere mitjançant
un document signat a València el 6 de gener de l’any 1338: vegeu AHG, Ca 435, 22 de
desembre de 1351.
30. AHG, Ca 1, 11 de maig de 1279; AHG, Ca 14, 27 de febrer, 25 d’abril i 13
de maig de 1287.
31. AHG, Ca 14, 28 i 29 de març i 1 i 3 d’abril de 1288.
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parrochiam tenentur laborare sua salnaria et facere in eis sal”.32 És a
dir, Bernat hauria de treballar al salner o fer-lo treballar per d’altres
persones per produir-hi sal. Així doncs, com que gairebé la totalitat
dels propietaris de les diverses instal·lacions eren membres dels sectors
més benestants (comerciants, juristes, determinats clergues, etc.), els
quals, evidentment, no n’assumien personalment les tasques, n’havien
de cedir la gestió o bé contractar treballadors.
Les cessions d’explotació
Un dels contractes utilitzats per tal de gestionar els salners castellonins foren les cessions d’explotació. Tot i que tan sols n’hem documentat pròpiament una, creiem molt probable que aquestes cessions
foren més habituals del que ens mostren els llibres notarials. L’exemple
al qual ens referim va ser registrat el 17 d’abril de 1301, quan Pere
i Huguet Bou, en tant que propietaris d’un dels salners, en cediren
l’explotació a Berenguer Manera i al seu fill, Guillem, pel termini d’un
any (“tradimus ad laborandum […] per totum presentem annum, totum
salnarium nostrum”).33 Els Manera, que es comprometien a treballar al
salner durant aquest període, en gestionarien l’explotació d’acord amb
les clàusules que s’estipularen tot seguit.
Pel que fa a l’apartat de les despeses, els Manera havien d’assumir,
a banda del seu propi treball, el salari del vailet que s’encarregués de
l’animal que feia rodar la sínia del salner (“unum puerum qui teneatur
ducere animali pro abstrahenda aqua”). Els propietaris, en canvi, havien de proporcionar el servei de l’animal —en el contracte es parlava
de comprar-lo, tot i que podria referir-se a un arrendament— i d’un
saliner que ajudés als Manera durant tot el temps. D’altres messions,
com els lloguers dels homes i dones necessaris, i també les destinades
a l’escurament dels recs, entre d’altres, serien assumides conjuntament
entre ambdues parts. D’altra banda, el repartiment dels beneficis, incloses les dos-centes somades de sal franca que podien retenir anualment els propietaris, es faria equitativament. En aquest sentit, tan
sols la producció d’escuma de sal plantejà condicions particulars: les
dues primeres somades serien per als propietaris i les divuit següents
per als Manera. En cas que se’n produïssin més, es dividirien també
a parts iguals.
A part de l’esmentat contracte, gairebé una setmana més tard els
Bou complien amb una de les seves obligacions: el 23 d’abril contrac32. ADM, Empúries 1864, 8 de març de 1319.
33. AHG, Ca 75, 17 d’abril de 1301.
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taven els serveis de Perpinyà Garrigàs perquè treballés de saliner al
seu salner fins a Sant Miquel (29 de setembre).34 Tot i que l’operació
s’allargava per poc més de cinc mesos, es complia sobradament amb
les necessitats del salner, on la producció de sal acabaria coincidint
amb l’arribada de la tardor, i per tant amb la clàusula de l’acord entre
els Manera i els Bou (17 d’abril) en la qual s’especificà que aquests
darrers havien de contractar els serveis d’un saliner que ajudés als
primers. Certament, tot i que la cessió del salner fou pel termini d’un
any, la producció de sal i una gran part de les feines s’havien de fer
entre els mesos d’abril i setembre.
D’altra banda, tal com hem comentat a l’inici d’aquest apartat,
és probable que aquestes cessions d’explotació dels salners fossin més
habituals del que ens mostren els registres notarials. De fet, sabem
que un any abans de l’exemple que hem comentat, el 29 de març de
1300, Berenguer Manera, que aquesta vegada l’esmentaven com a
saliner, contractava els serveis de Berenguer de Guixeres perquè fes
de saliner al salner d’Huguet Bou.35 Tot i que el document no hi féu
referència, no seria desgavellat pensar que Berenguer Manera havia
signat prèviament un contracte d’explotació del salner semblant al
de l’any 1301. Aquesta vegada (1300), el saliner seria contractat per
ell mateix.
Encara en aquest mateix sentit, podria ser que de vegades els
arrendataris de la Gabella de la Sal o certs representants de la casa
comtal —actuant aquests darrers com a administradors de la mateixa Gabella— signessin també contractes semblants als dels Bou i els
Manera, és a dir, que gestionessin l’explotació d’alguns salners en nom
dels seus propietaris a canvi d’una part dels beneficis. L’any 1288, per
exemple, Pere Cerç i Ramon Oliveres, en tant que representants del
comte, contractaren diversos saliners i pouaters per a alguns salners
(d’en Rostet, d’en Niell i d’en Gomarell); 36 semblantment, l’abril de
1301, uns dies abans del comentat contracte entre els Bou i els Manera,
foren els arrendataris de la Gabella, Guillem Escarré, Guillem Arnau
Tolosà, Pere Cerç i Bernat Sadarnés, qui contractaren Joan Ramet
perquè treballés al salner de Pere Mercer.37

34.
35.
36.
37.

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Ca
Ca
Ca
Ca

75, 23 d’abril de 1301.
2092, 29 de març de 1300.
14, 28 i 29 de març i 1 i 3 d’abril de 1288.
75, 9 d’abril de 1301.
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Les contractacions de saliners i pouaters
El principal mecanisme utilitzat pels propietaris dels salners
castellonins per tal de complir amb l’obligació d’explotar-los fou la
contractació de saliners i de pouaters. El primers eren els encarregats
de preparar les eres dels salners i de controlar la producció de sal;
els segons proporcionaven els animals que havien de fer rodar les sínies per abastir d’aigua les diverses instal·lacions. Tot i que les dades
de què disposem no són del tot concloents, sembla que de manera
general cadascun dels salners s’havia de proveir almenys dels serveis
d’un saliner i d’un pouater. De fet, en les declaracions registrades
al procés que, l’any 1333, enfrontava l’arrendatari de la Gabella i
alguns propietaris dels salners, se’ns diu que “in quolibet dictorum
salinariorum, si bene et fideliter laborantur, esset necessarius unus
bonus [laboratore] cum uno bono animali”).38 Tanmateix, la realitat
era de ben segur més complexa. Si bé en molts casos —tot complint
amb el que acabem de dir— els propietaris d’un mateix salner contractaven gairebé el mateix dia els serveis d’un saliner i d’un pouater,
d’altres vegades sabem que es contractaven més persones.39 Prenem
d’exemple el cas comentat del salner de Pere i Huguet Bou, en el
qual, el 1301, a banda de Berenguer i Guillem Manera, es preveia la
contractació d’un saliner i d’un noi per conduir l’animal de la sínia;
o bé la contractació, l’any 1288, d’un pouater i de dos saliners per al
salner d’en Rostet, duta a terme per dos procuradors comtals (Pere
Cerç i Ramon Oliveres).40 D’altra banda, com veurem més endavant,
les instal·lacions salineres comptaven encara amb diverses persones
que hi treballaven de manera esporàdica.
Pel que fa als saliners, els contractes utilitzats eren els afermaments. És a dir, el treballador s’afermava al respectiu propietari per
tal de dur a terme les feines pròpies d’un saliner durant un període
de temps concret a canvi d’una remuneració estipulada. En el cas dels
pouaters, però, si bé també s’utilitzà aquest tipus de documents (en
cinc dels divuit exemples localitzats), la majoria dels contractes es

38. ADM, Empúries 3351 (fotograma 0484).
39. Vegeu els quadres 51, 52 i 53, pp. 260, 262, 264, respectivament.
40. Pel que fa a la contractació de dos saliners al salner d’en Rostet, tot i que
la durada dels contractes tan sols diferia en un dia, la seva retribució variava de doscents trenta a cent seixanta sous comtals entre els casos de Guillem Manera i Berenguer
Campmajor. Així doncs, és molt probable que aquest segon fos un aprenent i realitzés
les feines sota la direcció de Guillem, el qual, d’altra banda, cobraria un salari gairebé
igual que els altres saliners contractats aquell any (dos-cents vint sous comtals, en tres
casos, i dos-cents vint-i-cinc sous de la mateixa moneda, en l’ocasió restant): vegeu el
quadre 51, p. 260.

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

257

registraven com un conveni entre les dues parts, en el qual el pouater
es comprometia —prometia, de fet— a abastir d’aigua la instal·lació
corresponent i el propietari a pagar al treballador certa quantitat de
diners, també estipulada. Finalment, de vegades les feines de saliner
i pouater eren contractades conjuntament per una mateixa persona.
En aquests casos, els registres prenien la tipologia d’afermament d’un
saliner, el qual incorporava també la promesa del treballador d’abastir
el respectiu salner amb tota l’aigua necessària.
Les contractacions es duia a terme majoritàriament pels volts
d’abril, que era quan s’iniciava la feina; més de la meitat dels registres
localitzats daten d’aquest mes. Segons les condicions meteorològiques i especialment la pluja, podia ser que el començ de la temporada es retardés fins i tot cap a mitjan mes de maig. Els contractes
registrats amb posterioritat a aquestes dates, com per exemple la
contractació d’un saliner per al salner d’en Cerç el dia 2 de juliol
de 1298, responien inequívocament a alguna mena d’imprevist. La
finalització dels treballs, d’altra banda, s’estipulava sempre per Sant
Miquel, 29 de setembre.
De manera excepcional —segons la documentació conservada—,
a principis de 1308 es registrava un contracte entre el sagristà de
l’església de Santa Maria, Ramon Bou, i Castelló Grau, mitjançant
el qual aquest darrer es comprometia a treballar de saliner al salner
de l’esmentat clergue pel termini de cinc anys;41 durant aquest temps
treballaria els períodes compresos entre les festivitats de Pasqua i de
Sant Miquel. Si bé no podem descartar que aquest exemple fos més
habitual del que ens mostren els registres notarials, sembla que el més
corrent era dur a terme els tractes de manera anual. En alguns casos,
fins i tot, veiem com els mateixos propietaris i saliners registraven les
contractacions per dur a terme les mateixes feines als mateixos salners
en diferents anys successius.42
Tal com hem comentat en l’apartat anterior, tot i que els encarregats
d’assumir les despeses de producció i, per tant, de contractar els serveis
dels saliners i pouaters eren els propietaris dels salners, de vegades no
eren aquests qui contractaven els treballadors, sinó els arrendataris de
la Gabella de la Sal o determinats procuradors comtals. Tot i que als
documents no consta el motiu de tals contractacions, aquestes probablement s’han de relacionar bé amb la voluntat dels propietaris de
cedir-ne l’explotació —deslliurant-se d’aquesta manera de la gestió— o

41. AHG, Ca 142, 15 de gener de 1308.
42. Vegeu els quadres 51, 52 i 53, pp. 260, 262, 264, respectivament.
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bé amb la voluntat dels administradors de la Gabella de controlar al
màxim la producció de les salines. És a dir, tot i que els arrendataris
o gestors de la Gabella controlaven la comercialització de bona part de
la sal castellonina, la seva producció no depenia directament d’ells, sinó
dels propietaris dels salners; així doncs, assumint l’explotació d’alguns
dels salners n’obtenien una part dels beneficis i alhora passaven a controlar part de la producció de la sal. El 9 d’abril de 1301, per exemple,
veiem com Joan Ramet s’afermà a Guillem Escarré, Guillem Arnau
Tolosà, Pere Cerç i Bernat Sadarnés, arrendataris de la Gabella de la
Sal, per treballar de saliner al salner de Pere Mercer. Dos anys abans,
el 2 de juliol de 1298, Guillem Miquel s’afermà a Guillem Escarré per
treballar en nom seu “ad opus tui” al salner de Pere Cerç. Tot i que
aquesta vegada no apareixia esmentat com a tal, molt probablement
Guillem Escarré actuava també en tant que arrendatari de la Gabella
per resoldre algun problema en un salner, ja que la contractació d’un
saliner amb una data tan avançada (2 de juliol) havia de respondre,
de ben segur, a qualsevol mena d’imprevist.
Finalment, com també hem vist anteriorment, la contractació de
treballadors realitzada per persones que no eren els propietaris d’un
salner podia respondre també a les comentades cessions d’explotació.
Si en la cessió de la gestió del salner de Pere i Huguet Bou, que assumiren els Manera l’any 1301, es preveia la contractació pels propietaris
d’un saliner, un any abans, i potser pel mateix tipus de contracte, hem
vist com Berenguer de Guixeres afermava el saliner Berenguer Manera
per treballar al salner d’Huguet Bou.
Els saliners
Una qüestió indispensable per iniciar la producció de sal en qualsevol dels salners castellonins era la contractació d’un saliner. Aquests
serien, en primer lloc, els encarregats de preparar les instal·lacions per
tal que, amb l’arribada del bon temps, s’hi pogués produir sal en condicions prou òptimes. Tot i que els contractes no són gaire explícits a
l’hora d’esmentar les diferents tasques a realitzar, sembla que aquestes
feines preliminars —dutes a terme, de vegades, ja a finals de març o a
principis d’abril—, eren tant o més importants que les posteriors. De
fet, en el comentat procés judicial de 1333, es registrava la següent
afirmació: “maior labor est in fodiendo et fangando qua faciendum
dictam sal.”43 És a dir, sembla que una part laboriosa de tot el procés

43. ADM, Empúries 3351 (fotograma 0490).
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era el fet de preparar les eres per a l’arribada de la temporada estival,
quan es realitzava la producció de sal. En segon lloc, amb l’arribada
de les altes temperatures, i una vegada condicionades les instal·lacions,
els saliners havien de controlar la producció i recol·lecció de sal. En
aquesta part del procés, com veurem més endavant, és probable que
els saliners comptessin també amb l’ajuda de diferents persones de
la vila, per tal de recol·lectar amb la màxima celeritat possible la sal
produïda. Així, les eres podrien tornar a ser inundades en un espai
de temps més petit i, per tant, s’augmentarien el nombre de collites
per temporada.
D’altra banda, en gairebé la totalitat dels afermaments, els treballadors no eren citats explícitament com a saliners. Tot i que els
contractes es registraven habitualment “pro salinerio”, tan sols en dos
dels darrers exemples (Ramon Sifreu i Bernat Rossell) els treballadors
foren citats com a tals.44 L’estacionalitat de la producció de sal podia
provocar que aquestes persones es dediquessin habitualment —potser
fins i tot durant la temporada de la sal— a d’altres activitats que també els eren pròpies. Si bé al llarg del segle xiv no documentem cap
saliner esmentat com a professional de cap altra professió, és bastant
lògic pensar que també fessin d’altres feines. A mitjan segle xvi, tot i
que les salines castellonines ja no es podrien comparar probablement
a les de l’època medieval, documentem aquesta realitat: per citar només alguns exemples, els blanquers Antoni Mallol i Antoni Dalmau
treballaren de “mestre saliner” i de pouater a les salines durant l’estiu
de 1551; poc després, Pere Ribera, sabater i saliner, havia “manadas
dos obras en lo stiu del any 1558 en lo salí de dita vila”.45

44. AHG, Ca 53, 8 d’abril de 1331; AHG, Ca 58, 31 de maig de 1334. Tanmateix,
el 4 de febrer de l’any 1295 Deuslosall, saliner del Puig de la Milícia de Castelló (“salnerio, de Podio Milicie ville Castilionis”), adquiria un hort a la coromina de Temple:
vegeu AHG, Ca 8, 4 de febrer de 1295. Es tractaria, sens dubte, del mateix Deuslosall
que en 1288 i 1293 s’afermava per treballar de saliner: vegeu AHG, Ca 14, 29 de març
de 1288; AHG, Ca 419, 1 de març de 1293; quadre 51, p. 260.
45. ADM, Empúries 8721 i 8723.
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Quadre 51
Afermaments de saliners46

Inici
Saliner
1288, Pasqua Guillem Miquel
1288, març, 28 Guillem Manera

Afermament
Pere Cerç
P. Cerç i R. Oliveres
(nom comte)
1288, març, 29 Joan Ramon
P. Cerç i R. Oliveres
(nom comte)
1288, març, 29 Deuslosall
P. Cerç i R. Oliveres
(nom comte)
1288, març, 29 Berenguer
P. Cerç i R. Oliveres
Campmajor
(nom comte)
1288, abril, 3 Berenguer Manera P. Cerç i R. Oliveres
(nom comte)
1293, Pasqua Deuslosall
l’arrendatari de la
Gabella
1293, Pasqua
Ponç Feliu i Esteve
Gosall
1298, juliol, 2 Guillem Miquel
Guillem Escarré
1300, Pasqua Berenguer Guixeres Berenguer Manera
1300, abril, 17 Castelló Grau
Bernat Sadarnés
1301, abril, 9 Joan Ramet
els arrendataris de
la Gabella
1301, abril, 12 Guillem Miquel
Guillem Escarré
1301, abril, 23 Perpinyà Garrigàs Pere i Huguet Bou
1301, abril, 25 Berenguer
Pere Cerç
Guixeres
1308, Pasqua Castelló Grau
Ramon Bou
1308, abril, 22 Miquel
Arnau Malarç i Pere
Cerç
1310, maig, 8
Pere Cerç i Guillem
Aranyó
1310, maig,14 Guillem Miquel
Pere Bou
1311, abr., 13 Guillem Miquel
Pere Bou
1331, abril, 8 Ramon Sifreu
Guillem Mercer
1334, maig,31 Bernat Rossell
Arnau de Pomers

Salner
de Pere Cerç
d’en Rostet

Salari
220 s. com.
230 s. com.
225 s. com.

d’en Niell

220 s. com.

d’en Rostet

160 s. com.

d’en Gomarell

220 s. com.
195 s. com.

de Berenguer
Rostet
de Pere Cerç
d’Huguet Bou
d’en Niell
de Pere Mercer

28 mitgera
de sal
90 s. com.
160 s. com.
170 s. com.
180 s. com.

fou de Gomarell 170 s. com.
160 s. com.
de Pere Cerç
160 s. com.
de Ramon Bou
fou de Bernat
Niell
de Guillem
Manera
de Pere Bou
de Pere Bou
de G. Mercer
d’A. de Pomers

100 s. melg.
220 s. com.
200 s. com.
120
240
140
100

s.
s.
s.
s.

melg.
com.
melg.
melg.

Quantitats en sous melgoresos i comtals.

46. AHG, Ca 14, 9 de març de 1288; AHG, Ca 14, 28 de març de 1288; AHG, Ca
14, 29 de març de 1288; AHG, Ca 14, 29 de març de 1288; AHG, Ca 14, 29 de març de
1288; AHG, Ca 14, 3 d’abril de 1288; AHG, Ca 419, 1 de març de 1293; AHG, Ca 419,
8 de març de 1293; AHG, Ca 2098, 2 de juliol de 1298; AHG, Ca 2092, 29 de març de
1300; AHG, Ca 2092, 17 d’abril de 1300; AHG, Ca 75, 9 d’abril de 1301; AHG, Ca 75,
12 d’abril de 1301; AHG, Ca 75, 23 d’abril de 1301; AHG, Ca 75, 25 d’abril de 1301;
AHG, Ca 142, 15 de gener de 1308; AHG, Ca 83, 22 d’abril de 1308; AHG, Ca 2102, 8
de maig de 1313; AHG, Ca 2102, 14 de maig de 1310; AHG, Ca 420, 13 d’abril de 1311;
AHG, Ca 53, 8 d’abril de 1331; AHG, Ca 58, 31 de maig de 1334.
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Amb relació als salaris, els contractes registraven el cobrament
en diners (comtals, fins als primers anys del segle xiv, i melgoresos,
des de llavors).47 Tot i que cadascun dels casos especificava condicions
particulars, a gairebé la totalitat dels documents localitzats es registrava el cobrament en tres pagues iguals: la primera el dia d’inici, la
segona per Sant Pere o Sant Feliu i la tercera per les festes, al mes
de setembre, de Santa Maria o Sant Miquel. Tan sols en un dels casos (1293), el salari s’especificà en mitgeres de sal (vint-i-vuit), a més
de quatre canes de pany de lli i el menjar i beure necessaris.48 Tanmateix, és probable que els saliners rebessin, a part del que consta
en els contractes, certes quantitats de sal, segons el costum. Una de
les conclusions del procés judicial de l’any 1333 fou que “homines et
mulieres facientes et laborantes in faciendo sal quilibet eorum debet
habere unam migeriam salis et die treta salis salinarius maior habet
et debet habere unam saumatam salis”.49
Els pouaters
A banda dels saliners, els salners castellonins havien de comptar
també amb els serveis dels pouaters. Aquests eren els encarregats, gràcies
al treball dels seus animals de tir, d’accionar les diferents sínies que
proporcionaven l’aigua que necessitaven els saliners per tal d’emprendre la producció de sal. Tanmateix, els pouaters no eren prou sovint
treballadors gaire vinculats a la producció de sal, sinó persones que
disposaven d’animals; la feina a les salines, tan sols era una més de
les activitats que realitzaven, i en alguns casos, fins i tot, delegaven la
guarda dels animals mentre feien rodar les sínies a d’altres persones,
especialment nens o nois joves. D’aquesta manera, quan l’any 1287
Joan Carbó i el jueu Llubell de Mercadal van contraure societat per
raó dels dos ases que havien d’abastir els salners de Joan Niell, entre
d’altres, els beneficis (nou lliures comtals) i despeses anirien a parts

47. Sembla que els sous melgoresos i de Barcelona tenien el doble de valor que
els comtals a principis del segle xiv. De fet, Mateu Goba arrendà els forns de Castelló per
dos anys pel preu de quinze mil sous comtals o set mil cinc-cents sous de Barcelona:
vegeu AHG, Ca 97, 14 de gener de 1319. Els sous de Barcelona sembla que s’equiparaven
llavors als melgoresos (“triginta solidos malgurienses valentes cotidie Barchinone”): vegeu
AHG, Ca 118, 11 de febrer de 1326. Els anys 1310 i 1311 Guillem Miquel s’afermà per
treballar per Pere Bou pel salari de dos-cents quaranta sous comtals i cent vint sous
melgoresos, respectivament: vegeu el quadre anterior.
48. AHG, Ca 419, 8 de març de 1293. En l’afermament de Guillem Miquel,
l’any 1288, a banda dels diners, aquest també rebria una somada de sal i una mitgera
d’escuma de sal.
49. ADM, Empúries 3352.
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iguals, però Llubell donaria a Carbó nou mitgeres d’ordi i un “tercium
de fustani” per remunerar el vailet que s’ocupés dels animals (“ad auxilium salarii nuncii que dictas bestias duxerit”).50 En el mateix sentit,
quan Pere i Huguet Bou cediren a Berenguer i Guillem Manera l’explotació del seu salner (1301), si bé els propietaris es comprometien a
proporcionar l’animal de tir i el servei d’un saliner, s’especificà que els
Manera havien de pagar “unum puerum qui teneatur ducere animali
pro abstrahenda aqua”.51
Quadre 52
Afermaments de pouaters52
Inici

Pouater

Afermament

Salner

Salari

1287, abril, 24 Pere Massot

Arnau Gomarell

d’A. Gomarell

105 s. com.

1288, Pasqua B. Ramona

Pere Cerç i Guillem Gras

de Pere Cerç

135 s. com.

1288, abril, 1 Joan Just

P. Cerç i R. Oliveres (comte) d’en Rostet

150 s. com.

1288, abril, 3 G. Marzà

P. Cerç i R. Oliveres (comte) d’en Gomarell

125 s. com.

1296, abril, 18 Ramon Simó

Pere Cerç, saliner

de Pere Cerç

130 s. com.

1296, abril, 29 Pere Feliu

Pere Cerç

Cerç (Bona Calça) 120 s. com.

1308, abril, 23

Arnau Malarç i Pere Cerç fou Bernat Niell 200 s. com.

1310, maig, 8 Guillem Jordà Pere Cerç i Guillem Aranyó de Guillem Manera 150 s. com.
1312, abril, 7 Jaume Nava

de Pere Cerç

80 s. melg.

1319, abril, 17 Guillem Amorós Bernat Cerç

Pere Cerç

de Bernat Cerç

80 s. melg.

1320, abril, 28 Guillem Amorós Bernat Cerç

de Bernat Cerç

80 s. melg.

1320, maig,12 Antoni Cellerer Guillem Mercer (salners)

de Guillem Mercer 135 s. melg.

1321, abril, 27 Antoni Cellerer Bernat Cerç

de Bernat Cerç

1323, abril, 23 Pere Sala

Guillem Mercer (salner)

de Guillem Mercer 160 s. melg.

1327, abril, 21 B. Terrades

Guillem Mercer (salner)

de Guillem Mercer 120 s. melg.

1331, abril, 8 Bernat Illa

Guillem Mercer (salner)

de Guillem Mercer 160 s. melg.

80 s. melg.

1335, abril, 24 Ramon Borda Guillem Escarré

de Guillem Escarré 100 s. melg.

1338

fou de Pere Cerç 180 s. melg.

Francesc Jordà Francesc Trobat

Quantitats en sous melgoresos i comtals.

50. AHG, Ca 3, 9 d’abril de 1287.
51. N’hem parlat a les cessions d’explotació dels salners.
52. AHG, Ca 3, 24 d’abril de 1287; AHG, Ca 14, 21 de març de 1288; AHG, Ca
14, 1 d’abril de 1288; AHG, Ca 14, 3 d’abril de 1288; AHG, Ca 305, 18 d’abril de 1296;
AHG, Ca 10, 29 d’abril de 1296; AHG, Ca 83, 23 d’abril de 1308; AHG, Ca 2102, 8 de
maig de 1310; AHG, Ca 29, 7 d’abril de 1312; AHG, Ca 35, 17 d’abril de 1319; AHG,
Ca 69, 28 d’abril de 1320; AHG, Ca 69, 12 de maig de 1320; AHG, Ca 41, 22 d’abril de
1323; AHG, Ca 120, 21 d’abril de 1327; AHG, Ca 53, 8 d’abril de 1331; AHG, Ca 137,
24 d’abril de 1335; AHG, Ca 63, any 1338.
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En tot cas, bé s’ocupessin dels animals els pouaters que signaven
els contractes o bé alguns vailets al seu servei, sembla que les bèsties
que feien rodar les sínies eren utilitzades a la vegada per realitzar
d’altres activitats; la seva feina a les salines, per tant, no devia de
ser de manera continuada. En el cas de la comentada societat (1287)
això resulta evident pel mateix escrit de l’operació: els ases serien
utilitzats tant per abastir els salners com “in traginando cum ipsis”.
D’altra banda, dos documents signats l’any 1311 entre Pere Oller i
el sagristà de l’església de Santa Maria, Ramon Bou, ens aporten
dades que ens fan pensar en la mateixa possibilitat. Primerament,
el 3 de febrer, el clergue afermà Pere Oller per treballar de saliner
al seu salner des de la festivitat de Pasqua fins a Sant Miquel, així
com per abastir-lo d’aigua.53 En segon lloc, el 15 de març, el mateix
Oller reconeixia que tenia en comanda del mateix clergue un mul
de pell negra, el qual prometia que vigilaria i llogaria per “muntar”
(“ad equitandum”) a canvi de dues terceres parts dels seus beneficis.54 És molt probable, doncs, que aquest animal fos el mateix que
s’utilitzaria per fer moure la sínia del salner quan fos necessari. En
d’altres casos, encara, veiem com els pouaters s’esmentaven als contractes com a traginers. Antoni Cellerer, que va ser contractat per fer
de pouater als salners de Guillem Mercer, l’any 1320, i al salner de
Bernat Cerç, l’any següent, constava en aquest segon contracte com
a traginer. Els anys 1323 i 1331 eren els també traginers Pere Sala i
Bernat Illa (“aventurerius”) els que abastaven d’aigua les instal·lacions
de Mercer.
Amb relació a la retribució dels pouaters, els contractes presentaven els mateixos terminis que en el cas dels saliners, però les
quantitats eren inferiors. Tot i que els pouaters realitzaven les feines
amb els seus animals, dos factors feien baixar el preu de les contractacions. Un primer factor era, probablement, que els pouaters no
havien de treballar tant de temps en els salners, sinó només quan
se’n requerien els serveis per fer pujar l’aigua. D’altra banda, si bé els
signants dels contractes eren persones adultes, les tasques de custodiar
els animals eren dutes a terme de vegades per vailets i nois joves,
els quals eren remunerats, sens dubte, amb unes quantitats no gaire
altes per les seves feines. L’any 1288, quan els salaris dels saliners
oscil·laven entre dos-cents vint i dos-cents trenta sous comtals per
temporada (vegeu el quadre 51, pàgina 260), els dels pouaters se situaven entre els cent vint-i-cinc i els cent cinquanta sous de la mateixa

53. Vegeu el quadre 53, p. 264.
54. AHG, Ca 420, 15 de març de 1311.

264

Josep Maria Gironella i Granés

moneda (vegeu el quadre anterior). A finals del primer terç del segle xiv, si bé les dades de què disposem són més disperses, sembla
que ambdós salaris s’haurien equiparat una mica més.
Els saliners pouaters
A partir de la segona dècada del segle xiv, documentem també
diversos saliners que en contractar els seus serveis incloïen a la vegada
les tasques pròpies d’un pouater. L’exemple més paradigmàtic d’aquests
serien els Jordà, els quals treballaren durant un bon nombre d’anys en
alguns salners castellonins (vegeu el quadre següent). També resulta
especialment curiós el cas comentat de Pere Oller de 1311, ja que poc
temps abans de començar a treballar en un salner, adquirí un mul en
comanda de la mateixa persona a qui s’havia afermat per fer de saliner
i pouater. I no menys estrany, si més no a simple vista, fou el contracte
signat entre la vídua de Pere Cerç, Maria, i el traginer (“aventurerius”)
Bernat Illa el 4 d’abril de 1334. En aquest cas, Maria afermà el traginer
per fer de pouater i, alhora, de saliner, i la propietària es comprometia
a no contractar cap altre saliner ni pouater durant el termini estipulat
en el contracte signat (“alium salinerium et conductorem”).55
Òbviament, en aquesta mena de contractes els salaris eren més
alts que en els casos de saliners i pouaters, ja que el treballador assumia ambdues feines. A principis de la tercera dècada del segle xiv, la
retribució d’aquests serveis se situava en alguns casos per sobre dels
dos-cents sous melgoresos en períodes propers als cinc mesos.
Quadre 53
Afermaments de saliners pouaters56
Inici

Saliner

1311, Pasqua Pere Oller

Afermament
Ramon Bou

1316, maig,11 Pere Jordà Pere Bou

Salner

Salari

de Ramon Bou 160 s.
de Pere Bou

190 s. melg.

1316, maig,11 Ponç Jordà Pere Cerç i Guillem Aranyó de Pere Cerç

180 s. melg.

1317, abril, 29 Ponç Jordà Pere Cerç i Guillem Aranyó de Pere Cerç

180 s. melg.

1319, abril, 11 Ponç Jordà Huguet Bou

d’Huguet Bou

400 s. com.

1321, abril, 27 Ponç Jordà Guillem Escarré (salners)

de G. Mercer

230 s. melg.

55. Vegeu el quadre 53.
56. AHG, Ca 420, 3 de febrer de 1311; AHG, Ca 89, 11 de maig de 1316; AHG,
Ca 89, 11 de maig de 1311; AHG, Ca 94, 29 d’abril de 1317; AHG, Ca 96, 11 d’abril de
1319; AHG, Ca 8, 27 d’abril de 1321; AHG, Ca 110, 19 d’abril de 1323; AHG, Ca 118,
29 d’abril de 1326; AHG, Ca 58, 4 d’abril de 1334.
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Salari

1323, abril, 19 Pere Jordà Huguet Bou

d’Huget Bou

1326, abril, 29 Pere Oller

d’Arnau Malarç 180 s. melg.

Arnau Malarç

1334, abril, 4 Bernat Illa Maria, vídua de Pere Cerç

200 s. melg.

de Maria (Cerç)

Quantitats en sous melgoresos i comtals.

El treball temporal, femení i infantil
Tot i que els afermaments de saliners i pouaters registrats pels
notaris de la vila ens aporten unes dades molt valuoses, aquests documents ometen una gran quantitat de dades respecte de l’explotació
de les salines castellonines medievals. Els saliners i pouaters que signaven tals documents no eren les úniques persones que treballaven
als salners; eren sens dubte els més qualificats i els que disposaven,
especialment en el cas dels pouaters, de prou recursos per accedir a
les contractacions dels treballs, però no els únics. La producció de
sal també requeria, de manera més o menys continuada, els serveis
d’altres persones menys qualificades i, per tant, disposades a treballar
de manera esporàdica o per uns salaris més baixos.
En primer lloc, ens referim als casos ja comentats dels nois que
s’encarregaven dels animals que feien rodar les sínies. Contractats per
les persones que aconseguien signar un contracte d’abastiment d’aigua,
rarament podem seguir-ne els traços a partir dels documents notarials.
Tan sols en una societat creada l’any 1287 i en la cessió de l’explotació
d’un dels salners castellonins als Manera, el 1301, apareixen citats:
“nuncii que dictas bestias duxerit” i “unum puerum qui teneatur ducere animali pro abstrahenda aqua”. Tot i això, és probable que la seva
feina fos molt més generalitzada del que ens mostra la documentació,
és a dir, que molts dels traginers que contractaven l’abastiment d’aigua
d’alguna instal·lació deleguessin una part de les tasques, si més no de
vegades, als seus fills o a d’altres nens o nois.
En d’altres casos, també podia ser que aquests nois joves fossin
contractats per dur a terme feines auxiliars als salners. Si bé no apareixia citat explícitament, el 14 de maig de 1310, tot just després que
Guillem Miquel s’afermés a Pere Bou per tal de treballar de saliner al
seu salner fins a la festa de Sant Miquel, Ramon Massella i Perpinyà
d’Olives s’afermaren com a nuncis a Pere Bou pel termini d’un any
i amb un salari de setanta i cinquanta sous melgoresos, a més del
menjar i del beure necessaris.57 Com a mínim el primer d’ells, Ramon,

57. AHG, Ca 2102, 14 de maig de 1310.
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provinent de Vilanova de Raò, al Rosselló, de ben segur que coneixia
alguns aspectes del funcionament i explotació de les salines litorals.
D’altra banda, els salners també requerien els serveis de diverses
persones per dur a terme treballs de neteja o manteniment de les seves instal·lacions. En aquest sentit, en la comentada cessió dels drets
d’explotació feta pels Bou als Manera (1301), a banda dels mateixos
treballadors del salner, s’hi estipulà la repartició a mitges de certes despeses “in homibus et feminis locandis et reguis curandis qua in aliis”.
Així mateix, en l’afermament d’un saliner a Arnau Malarç (1308), s’hi
especificà que el treballador no hauria de “curare [aliquem] regum ibi,
nec facere aliqua negocia vestra in aliquo loco […] in dicto salnario”;
és a dir, el saliner es desentenia de les feines, de ben segur, menys
“agraïdes” i més dures.58
Finalment, és molt probable que durant l’època de producció i
recol·lecció de la sal diferents homes i dones participessin en l’explotació dels salners per agilitar tot el procés. Així, veiem per exemple que
el tercer punt del memorial fet per raó del comentat procés judicial
de 1333, concloïa “quod homines et mulieres facientes et laborantes
in faciendo sal quilibet eorum debet habere unam migeriam salis et
die treta salis salinarius maior habet et debet habere unam saumatam
salis”.59 Si bé l’escrit no és gaire clar, podria ser que “saliner major” fes
referència als saliners que apareixen citats en els comentats afermaments, i que els “homes i dones” fossin els que treballessin de manera
temporal en els salners, especialment recollint la sal.

58. AHG, Ca 83, 22 d’abril de 1308.
59. ADM, Empúries 3352.

L’EXPLOTACIÓ DE LES SALINES CASTELLONINES A
PARTIR DELS ANYS QUARANTA DEL SEGLE xiv

Durant els primers anys en què l’infant Pere es trobava al capdavant del comtat, la gestió de la Gabella de la Sal i de les salines de
Castelló no canvià en excés. A principis de la quarta dècada del segle,
quan s’estava reestructurant urbanísticament la zona del Mercadal i es
construïen les noves sèquies i casals de molins, l’explotació dels salners
castellonins no diferia gaire de la realitat dels darrers anys de la primera dinastia emporitana: l’explotació de les salines continuava estant
en mans de particulars, tot i que amb anterioritat al mes de setembre
de 1328 el comte havia concedit vitalíciament la batllia de la Gabella
a un servidor de la seva casa, Berenguer Ferran, es duien a terme arrendaments periòdics de la Gabella castellonina (1329, 1331 i 1333).
Més encara, els anys 1332 i 1335 el mateix comte concedia els drets
d’explotació de dos salners que havien estat desocupats anys enrere.1
Tanmateix, poc abans que l’infant permutés amb el seu germà
Ramon Berenguer el comtat empordanès pel comtat de Prades (1342),
les salines experimentaren una gran reestructuració. En primer lloc,
entre el 27 de gener i el 9 de febrer de 1339, els propietaris dels
diferents salners cediren a la casa comtal els drets d’explotació i el
domini útil dels terrenys en què se situaven.2 Tal com s’estipulava en

1. Pel que fa a aquestes concessions, les diferències respecte de la concessió
atorgada pel comte Malgaulí l’any 1319 no eren gaire importants. Les somades de sal
franca atorgades a favor dels propietaris foren tres-centes en lloc de les dos-centes
anteriors. En segon lloc, en les concessions dels anys 1332 i 1335 s’especificava que la
casa comtal podria recuperar els drets d’explotació sempre que s’abonessin els diners
destinats a tornar al servei els salners (“in stirpando et reducendo ad culturam dictum
salnarium”) i dos mil sous melgoresos a manera de gràcia: vegeu ADM, Empúries 1877,
23 de maig de 1332; ADM, Empúries 1898, 13 d’abril de 1335.
2. Vegeu pp. 289-299.
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l’estimació del valor d’una d’aquestes instal·lacions duta a terme per
Ponç Oliveres i Joan Quermançó, comissaris del procurador general
del comtat, Ramon d’Empúries, les intencions de l’infant Pere eren
llavors ben clares: “ad manus suas acceperit et accipere intendat omnia
salnaria que sunt infra parrochiam dicte ville Castilionis”.3 Uns dies
més tard, el 7 de març, tal com havia estat estipulat a les cessions
signades uns dies abans, el comte atorgava diferents censos sobre la
Gabella als antics propietaris dels salners. La casa comtal, però, es
reservava la possibilitat de poder redimir aquestes rendes amb el pagament d’unes quantitats estipulades en els mateixos documents, les
quals responien al valor estimat de cadascun dels salners o bé, en el
cas dels dos salners concedits els anys 1332 i 1335, a les quantitats
que la casa comtal s’havia compromès a abonar als seus propietaris
en cas de voler-ne recuperar els drets. Exceptuant dos dels casos, el
censos establerts representaven la mateixa proporció enfront del valor
de cadascuna de les instal·lacions: el 13,33%. Així doncs, l’operació
funcionà a la pràctica com una compra a crèdit, en la qual el cens
responia a l’interès anual que es pagava pels diners que valia cadascun
dels salners; de fet, aquests censos començaren a ser redimits els anys
quaranta del mateix segle, quan ja s’havia realitzat la permuta entre
els infants Pere i Ramon Berenguer.4
Quadre 54
Censos atorgats i preu estipulat de la seva remissió5
Propietari
Arnau de Pomers
Pere Gomir
Sibil·la (Bou)
Bernarda i Margarita (Cerç)
Arnau Urgellès
Bernat Floreta
Francesca, vídua de Pere Ciutat
Gueraula (Bou) i Bernat de Canelles
Guillem Escarré
Guilleuma (Mercer)

300
240
300
300
240
325
244
600
270
300

Cens
Preu remissió
sous
4.000 sous
sous
3.000 sous
sous
4.000 sous
sous
4.000 sous
sous
3.200 sous
sous i 6 diners 4.340 sous
sous i 6 diners 3.260 sous
sous
8.500 sous
sous
3.600 sous
sous
4.000 sous

Quantitats en sous melgoresos.

3. ADM, Empúries 1886, 9 de febrer de 1339.
4. Vegeu p. 299.
5. Vegeu p. 291.

Percentatge
13,33%
12,5%
13,33%
13,33%
13,33%
13,33%
13,33%
14,16%
13,33%
13,33%

Els
L’administració

molins i les salines de
de la

Gabella

de la

Sal
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i de les salines castellonines

Una vegada el comte Pere hagué adquirit els drets d’explotació i
el domini útil dels salners (1339), s’inicià una nova etapa en l’explotació de les salines castellonines. L’administració dels Empúries, que
fins llavors tan sols gestionava la Gabella, o sigui, la comercialització
de la sal, assumia el control total de la producció de sal duta a terme
a la vila comtal, a les rodalies de l’estany. La producció i posterior
comercialització de la sal de Castelló passava a recaure de manera
exclusiva a mans de l’administració del comte.
Tot i això, la primera mesura adoptada per l’administració comtal
fou delegar-ne la gestió mitjançant un arrendament durant deu anys
(1339).6 Els arrendaments ja eren un contracte habitual per tal de
gestionar la Gabella, però en cap cas havíem documentat una operació
de durada tan llarga; és més, els arrendaments dels anys 1331 i 1333,
iniciats el dia de la Circumcisió (1 de gener), foren estipulats tan sols
per períodes de dos anys. Així doncs, el 13 de febrer de 1339 —tot
i que el contracte s’iniciava l’1 de gener anterior—, mitjançant una
subhasta pública duta a terme per Andreu Grasset, l’administrador
del comtat Berenguer Conill arrendava la Gabella a Pere Gomir, Joan
Quermançó, Ponç Blanc i Bernat i Berenguer Floreta per la quantitat
de cinc mil sous melgoresos anuals. Els arrendataris s’haurien d’encarregar d’organitzar les feines habituals de la Gabella i, tot i que
no aparegués en el contracte, contractar els treballadors necessaris i
gestionar la producció de la sal. De fet, juntament amb els drets de
la Gabella rebrien tres mil tres-centes somades de sal anuals a lliure
disposició, les quals corresponien, sens dubte, a les somades franques
que els antics propietaris dels salners podien retenir “in auxilium” per
dur-hi a terme els treballs corresponents.
Tanmateix, si bé en un primer moment s’optà per una gestió indirecta (l’esmentat arrendament), almenys des de l’any 1349 i durant
bona part de la segona meitat del segle, l’explotació de la Gabella de
la Sal i, alhora, dels salners de Castelló fou delegada a un administrador comtal: el batlle de la Gabella. Aquesta era una figura creada amb
anterioritat (recordem, per exemple, el cas de Berenguer Ferran), però
que llavors prenia unes facultats bastant més àmplies.

6. ADM, Empúries 1885, 13 de febrer de 1339.
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xiv

Tal com acabem de dir, almenys des de l’any 1349, quan a priori
acabava l’arrendament realitzat deu anys abans, la Gabella de la Sal
passà a ser gestionada per un batlle o administrador comtal, anomenat
també gabellot. Tot i que aquest ja era un càrrec existent amb anterioritat, les tasques a realitzar a partir de la segona meitat del segle xiv
foren bastant més àmplies: llavors, el batlle no tan sols s’havia d’ocupar
de la comercialització de la sal, també havia de dirigir tot el procés
productiu. En primer lloc, per tant, el gabellot s’havia d’encarregar de
contractar i remunerar els treballadors que participaven en l’explotació
de les salines i en l’emmagatzemament i comercialització de la sal.
En aquest sentit, les primeres referències de què disposem que ens
informen d’un d’aquests batlles són les àpoques (rebuts de cobrament,
en aquest cas dels salaris) que li atorgaren alguns saliners contractats
per ell els anys 1349 i 1350;7 Berenguer Floreta apareixia citat com
a “tinent i regent de la Gabella de la Sal de Castelló”. Evidentment,
a banda de la contractació de tots els treballadors necessaris, una de
les obligacions dels batlles era vetllar pel manteniment dels les instal·
lacions, especialment de les sínies. Tal com hem vist en un capítol
anterior, per aquest motiu, la Gabella va recórrer nombroses vegades
als mestres dels molins de Castelló.
D’altra banda, una part de les feines dels gabellots, probablement
les més importants, consistien en la gestió dels ingressos i de les despeses de la Gabella, ja que un recurs tan preuat com la sal produïa
una important quantitat de beneficis i convenia dur-ne a terme un
control al més efectiu possible. D’aquesta manera, documentem prou
vegades els registres de les transferències que els gabellots feien a la
Cort comtal o als mateixos comtes dels guanys generats. L’any 1365,
per exemple, el batlle Joan de Verges entregà a diverses persones de
la Cort comtal tres mil cent cinquanta-un sous melgoresos en un
total de vuit pagues no equitatives.8 En d’altres ocasions, en canvi,
aquests pagaments es realitzaven a d’altres persones o es transferien
a diversos llocs via canvi: el 9 de maig de l’any 1364, el mateix Joan
de Verges rebia l’orde del comte Ramon Berenguer de pagar a un
ciutadà de Girona una part dels diners que havia costat una corretja
per a l’infant Joan feta per un argenter de la mateixa ciutat;9 un any
abans, el 23 de febrer de 1363, el gabellot Joan Jaquès enviava un

7. AHG, Ca 435.
8. ADM, Empúries 10451.
9. ADM, Empúries 10450 (fotograma 0568), 9 de maig de 1364.
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canvi de sis-cents sous melgoresos a la comtessa Maria, que es trobava
a Avinyó.10
En tot cas, quan s’acabava l’administració, o bé periòdicament,
cadascun dels batlles havia d’auditar —com hem vist que ho feien els
batlles dels molins bladers— els llibres de la seva gestió amb l’auditor de comptes o mestre racional de la Cort comtal. Tot i que no
conservem cap d’aquests volums o llibres de comptes, hem localitzat
dos dels documents amb els quals el comte Ramon Berenguer certificava dues d’aquestes auditories.11 El 8 d’abril de 1365, per exemple, el
comte validava l’auditoria duta a terme per l’auditor Bernat Ginesta,
d’una banda, i Ramon de Mallorques, “gabellot de la Gabella de la Sal,
administrador de les salines de Castelló i recaptador dels seus ingressos”, de l’altra, de la gestió d’aquest darrer entre l’1 d’agost de l’any
1358, quan substituí Berenguer Floreta, i el 31 d’agost de l’any 1362,
quan ocupà el seu càrrec Joan Jaquès. Tal com consta en el registre,
els comptes eren recollits en quatre llibres de paper, en cadascun dels
quals s’anotaven els ingressos i, tot seguit, les despeses efectuades en
diferents períodes de temps. D’aquesta manera, l’administració de la
Gabella duta a terme per Mallorques s’estructurà en quatre terminis:
el primer, d’un any i cinc mesos, començava l’agost del 1358 i acabava
a finals de l’any següent; el segon i tercer, d’un any, comprenien els
anys 1360 i 1361 respectivament, i el quart, finalment, de set mesos,
s’allargava fins als darrers dies de juliol de 1362.
Quadre 55
Còmput de l’auditoria de la gestió de Ramon de Mallorques12
Inici
1358, agost, 1
1360, gener, 1
1361, gener, 1
1362, gener, 1

Final
1359, desembre, 31
1360, desembre, 31
1361, desembre, 31
1362, juliol, 31

Ingressos
31.963 s. i 5 d.
20.807 s. i 10 d.
21.460 s.
14.961 s. i 8 d.

Despeses
26.869 s. i 4 d.
13.696 s. i 8 d.
12.626 s. i 5 d.
11.375 s. i 1,5 d.

Resultant
5.094 s. i 1 d.
7.191 s. i 2 d.
8.833 s. i 7 d.
3.583 s. 8,5 d.

Quantitats en sous melgoresos.

Tot i la rellevància d’aquestes dades, abans d’arribar a conclusions respecte de la productivitat de les salines hem de tenir present
que aquestes xifres no representaven pròpiament el balanç de comptes
10. ADM, Empúries 10450 (fotograma 0552), 23 de febrer de 1363.
11. ADM, Empúries 10451 (fotograma 0587), 8 d’abril de 1365; ADM, Empúries
10451 (fotograma 0598), 7 d’abril de 1366.
12. ADM, Empúries 10451 (fotograma 0587), 8 d’abril de 1365.
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de la Gabella, sinó que només servien per dur a terme un control de
la gestió dels diners. Primerament, formant part dels ingressos dels
tres últims còmputs hi constaven els beneficis generats en el termini
anterior. És a dir, com a part dels vint mil vuit-cents set sous i deu
diners melgoresos comptabilitzats com a ingressos de l’any 1360 s’hi
comptabilitzaven també els cinc mil noranta-quatre sous i un diner de
la mateixa moneda que corresponien als guanys del període anterior, i
així en els altres casos (vegeu el quadre anterior). En segon lloc, dins
de l’apartat de despeses no tan sols s’hi comptaven les despeses pròpies
de la producció o comercialització de la sal, també s’hi registraven les
comentades entregues de diners fetes pel batlle de la Gabella a la Cort
comtal o als mateixos comtes. Tal com es registrava en la certificació
de l’auditoria, doncs, les despeses responien “tam in logeriis hominum,
mulierum et animalium ad laborandum dictas salinas conductorum,
quam in aliquibus datis per vos nostre curie factis quam etiam in
aliquibus quantitatibus”.
Quadre 56
Batlles de la Gabella documentats13
Batlle
Berenguer Floreta
Ramon de Mallorques
Joan Jaquès
Joan de Verges
Joan Bosc i Bernat Martí
Pere Bartomeu
Francesc Girona
Bartomeu Vinyals, prevere
Berenguer Sifreu
Bernat Sunyer i Joan Borrassà

Primera referència
1349, abril, 15
1358, agost, 1
1362, agost, 1
1364, gener, 14
1366, abril, 7

Darrera referència
1358, juliol, 31
1362, juliol, 31
1363, desembre, 22
1366, gener, 12
1366, abril, 7

1377,
1387,
1397,
1398,

1377,
1388,
1397,
1398,

Antic gabellot

1370, setembre, 5
octubre, 21
juny, 3
abril, 7
febrer, 1

octubre, 21
abril, 14
abril, 7
febrer, 1

1388, agost, 19

13. Berenguer Floreta: AHG, Ca 435, 27 de juny de 1351; ADM, Empúries 10451
(fotograma 0587), 8 d’abril de 1365. Ramon de Mallorques: ADM, Empúries 10451 (fotograma 0587), 8 d’abril de 1365. Joan Jaquès: ADM, Empúries 10451 (fotograma 0587), 8
d’abril de 1365; ADM, Empúries 10450 (fotograma 0558), 22 de desembre de 1363. Joan
de Verges: ADM, Empúries 10451 (fotograma 0598), 7 d’abril de 1366; ADM, Empúries
10451 (fotograma 0597), 12 de gener de 1366. Joan Bosc i Bernat Martí: ADM, Empúries 10451 (fotograma 0598), 7 d’abril de 1366. Pere Bartomeu: ADM, Empúries 1933,
5 de setembre de 1370. Francesc Girona: ADM, Empúries 6920, 21 d’octubre de 1377.
Bartomeu Vinyals: AHG, Ca 2163. Berenguer Sifreu: ADM, Empúries 10465 (fotograma
0420), 7 d’abril de 1397. Pere Bernat Sunyer i Joan Borrassà: ADM, Empúries 10465
(fotograma 0443), 1 de febrer de 1398.
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D’altra banda, sabem que la feina dels batlles era remunerada amb
un salari que l’any 1350, en el cas de Berenguer Floreta, equivalia a
cinc-cents sous melgoresos anuals;14 quantitat que s’allunyava molt dels
cent quaranta sous melgoresos que rebia cada any Berenguer Ferran
per raó de la seva batllia vitalícia de la Gabella a finals del primer terç
del segle.15 Si bé hem de tenir en compte l’augment dels salaris al llarg
dels anys, el pas de cent quaranta a cinc-cents sous melgoresos és prou
significatiu per mostrar les diferents funcions d’ambdós càrrecs o, més
ben dit, d’ambdós moments. De fet, durant la batllia de Ferran, quan
l’explotació dels salners era obligació dels propietaris i la Gabella solia
arrendar-se habitualment, les tasques que aquest havia de realitzar
havien de ser, sens dubte, bastant inferiors a les que assumiren els
batlles a la segona meitat de segle.
Encara en aquest mateix sentit, una altra de les particularitats
dels “nous” batlles era la durada dels càrrecs. Lluny de la concessió
vitalícia atorgada per l’infant Pere a Berenguer Ferran, els gabellots
de la segona meitat del segle xiv exerciren durant no gaires anys les
seves tasques. Joan Jaquès i Joan de Verges, per exemple, foren batlles per períodes no superiors als dos anys, i els batlles Joan Bosc i
Bernat Martí foren escollits temporalment pels diputats del General
de Catalunya, que el 1366 arrendaren la Gabella de la Sal de Castelló
ateses certes resolucions pactades a les anteriors Corts de Tortosa i
de Barcelona.16 En aquest darrer cas, l’única condició que havien de
complir els batlles escollits era que fossin propis del comtat d’Empúries
(“que·ls dits deputats posen e ordonen en la administracion de les dites
salines aquelles persones que·s volran, qui sien emperò de la terra del
dit senyor comte”).17
Les darreres dades referents als batlles de la Gabella de la Sal del
segle xiv de què disposem són dels anys 1397 i 1398. Llavors es concedí la batllia al cortaler Berenguer Sifreu, en primer lloc, i a Bernat
Sunyer i Joan Borrassà, posteriorment.18 Exceptuant petits detalls, les
condicions d’ambdós contractes foren les mateixes. Els batlles rebrien
pel seu salari la quantitat —segons els documents— “habitual” de siscents sous melgoresos anuals. Tanmateix, a banda d’aquesta retribució,
els gabellots rebrien encara d’altres quantitats, ja que serien també els
encarregats d’assumir el total de les despeses de la producció de la sal,
14.
15.
16.
17.

AHG, Ca 435, 28 de juny i 17 de desembre de 1351.
AHG, Ca 435, 28 de juny, 2 de juliol i 22 de desembre de 1351.
N’hem parlat en un capítol anterior: vegeu la p. 63.
ADM, Empúries 10451 (fotograma 0598); ADM, Empúries 10453 (fotograma

0646).
18. Vegeu el quadre anterior.
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“axí en pagament de mestres, com en manobres, fadrins, fadrinas, ports
de sal e totes altres messions necessàrias”. Primerament, els batlles
podien retenir anualment mil quatre-cents sous melgoresos per a les
despeses de set animals destinats a fer rodar les sínies; d’altra banda,
podien disposar del 10% de la producció de sal i dels drets de pastura
i de tala de fusta del prat de les salines, en aquest darrer cas, sempre
que fos per raó de les reparacions de les sínies de les salines. Tota la
sal produïda s’havia de portar a les botigues comtals de Castelló, on
es mesuraria i es lliuraria al batlle la seva part.
Els arrendaments de la Gabella
Tot i que durant bona part de la segona meitat del segle xiv la
Gabella de la Sal i l’explotació de les salines castellonines fou gestionada pels batlles, de vegades es va recórrer també als arrendaments.
A banda dels casos ja comentats dels anys 1339 i 1365, documentem
almenys tres operacions més, les quals varen ser realitzades els anys
1370, 1379 i 1381.19 D’aquestes tres darreres, però, tan sols disposem
de molt poques referències relacionades amb els arrendataris i amb
els preus dels contractes. En primer lloc, els arrendaments s’iniciaren
el primer dia d’abril i es perllongaren durant tres anys. Tanmateix, la
darrera operació sembla que es va realitzar —per motius que desconeixem— quan l’anterior contracte tan sols feia dos anys que s’havia
iniciat. Cronològicament, els arrendataris foren Joan Grau i Guillem
Cargol, l’any 1370, pel preu de set mil sous melgoresos anuals;
Guillem Cargol i Pere de Xesa, l’any 1379, pel preu de sis mil sous
anuals de la mateixa moneda, i Guillem Cargol i Guillem Jover, l’any
1381, també per aquesta darrera quantitat. A banda dels preus i dels
noms dels arrendataris, només l’any 1379, quan l’arrendament fou
atorgat per Pere Jover en tant que procurador de la comtessa Joana,
s’especificà una part de les condicions del contracte: es lliurava als
arrendataris el conjunt de les instal·lacions i propietats sota inventari; béns que haurien de retornar en el mateix estat sota el control
de dos mestres. En cas d’haver-se produït millores, aquestes serien
abonades per la Cort comtal. El registre incorporava, també, tot un
seguit de censos que s’havien de cobrar cada any dels beneficis de la
sal produïda per la Gabella. Encara que l’estat de conservació del document n’impedeix la lectura d’una bona part, la majoria s’esmenten
en un arrendament de l’any 1431.

19. ADM, Empúries 10459 (fotograma 0116), 18 de desembre de 1370; ADM,
Empúries 9493 (fotograma 0166), 22 de febrer de 1379; AHG, Ca 425, 1381.
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Quadre 57
Censos anuals sobre la Gabella (1431)20
Mitgeres de sal
120
120
90
72
60
60
60
50
48
48
36
30
30
30 (5 somades)
24
24
18
18
18
…
Sous melgoresos
1.600
225
170
130
75
66
35

Propietat
Monestir de Sant Pere de Rodes
Monestir de Santa Maria de Roses
Comanda del Temple de Castelló
Monestir de Sant Feliu
Priorat de Santa Maria d’Ullà
Priorat de Bell-lloc
Monestir de Santa Maria de Vilabertran
Comanda de l’Hospital de Sant Llorenç de les Arenes
Monestir de Sant Quirze (de Colera)
Priorat de Santa Margarita
Priorat de Santa Maria del Penardell
Priorat de Lladó
Hereus de Berenguer Alió
Hereus de Berenguer Otger
Casa de Framenors de Castelló
Sant Miquel ses Closes
Priorat de Sant Tomàs (de Fluvià)
Pabordia del Roure
Senyora “Vilaguda”
Hereus de Galzeran de Mata
Propietari
Monestir de Santa Maria de Roses*
Senyora de Mata
Benefici d’en Tabó
Benefici de Santa Margarita
Senyora “Vilaguda”, comunitat de preveres
Clergues de Santa Maria de Castelló
Benefici de Sant Nicolau

*El cens de vuitanta lliures melgoreses del monestir de Santa Maria de Roses corresponia al cens
amb què fou compensat el cenobi a causa del desmantellament del molí que posseïa a les ribes de
la Muga (1336).

La

contractació dels treballadors

A partir de la segona meitat del segle xiv, la gestió de la Gabella
de la Sal de Castelló es va convertir en una tasca amb unes grans
responsabilitats. A més d’assumir la comercialització de la sal, els seus

20. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0638), 12 de març de 1431.
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administradors s’havien d’ocupar també de tot el procés productiu. En
cas que la producció local resultés deficitària, encara, el gabellot havia
d’adquirir la sal necessària a d’altres regions productores fins al punt
de cobrir el total de la demanda del comtat. Així doncs, la documentació generada per raó d’aquestes activitats fou també prou abundant.
Si bé no hem localitzat cap dels volums amb els quals els batlles de
la Gabella duien a terme el control de la seva gestió, la conservació
d’alguns llibres de registres notarials reservats per a certs documents
dirigits a ells ens ofereixen una bona mostra de com gestionaren algunes
de les seves tasques durant una part de la segona meitat del segle xiv.
El personal de la Gabella
Els saliners
Òbviament, uns dels treballadors més importants de la Gabella
eren els saliners; ells eren els que, gràcies als seus coneixements, duien
a terme any rere any la producció de sal a les salines castellonines. Tot
i la reestructuració duta a terme per l’administració comtal l’any 1339,
les seves feines i els mecanismes utilitzats per a la seva contractació
durant els primers anys de la segona meitat del tres-cents sembla que
no diferien gaire dels utilitzats a principis del segle xiv. Tal com es
registrava en les àpoques que alguns dels saliners atorgaren als respectius batlles entre els anys 1349 i 1360, els contractes utilitzats foren
afermaments propers als sis mesos i a canvi d’una retribució estipulada.
Almenys en aquest període (1349-1360), però, sabem del cert que
els saliners no sempre reberen la quantitat pactada inicialment en els
contractes. Com s’especificava en l’àpoca atorgada per Jaume Marquès
el 1357, el salari de dos-cents quaranta sous melgoresos responia a
la quantitat de setze diners per cada dia treballat; per aquest motiu,
precisament, el fet de treballar menys dies representava una retallada
de la retribució (vegeu el quadre 58). En alguns casos això es devia
al fet que per motius personals els treballadors s’absentaven alguns
dies de les salines. Els anys 1349 i 1350, per exemple, es deduïren
vint-i-cinc i set sous dels salaris de Jaume Marquès i Guillem Seguí,
respectivament, per raó dels divuit dies i mig, en el cas de Marquès, i
cinc dies i una “terciata”, en el cas de Seguí, que no varen anar a treballar als salners. D’altres vegades, en canvi, les reduccions dels jornals
es devien a la inactivitat de les salines a causa, probablement, de les
condicions meteorològiques. Així, veiem com el 1351 es deduïren fins
a setanta-tres sous a Pere Costa, setanta sous i vuit diners a Ramon
Pagès i vuitanta-vuit sous a Joan Puga. Curiosament, el saliner i pouater Ponç Albert veié disminuït, el mateix any, els diners de la seva
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feina pel fet que, a causa de la pluja, no treballà a les salines durant
tot el mes de setembre (vegeu els quadres 58 i 59).
Quadre 58
Àpoques atorgades pels saliners al batlle de la Gabella21
Inici
1349, abril, 15
1349, abril, 15
1350, abril, 15
1350, abril, 15
1350, Pasqua
1350, Pasqua
1351, Pasqua
1351
1351, abril, 1
1353, abril, 1
1353, abril, 1
1357, abril, 1
1357, abril, 1
1357, abril, 1
1358
1358
1359, abril, 1
1360, abril, 1
1360, abril, 1
1360, abril, 1
1360, abril, 1

Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant

Fi
Miquel
Miquel
Miquel
Miquel
Miquel
Miquel
Miquel

Sant Miquel
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30
Sant Miquel
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30
Setembre, 30

Treballador
Pere Puig
Jaume Marquès
Ramon Pagès
Jaume Marquès
Bernat Mariner
Guillem Seguí
Pere Costa
Ramon Pagès
Joan Puga
Joan Puga
Jaume Sabatera
Jaume Marquès
Ramon Pagès
Jaume Marquès
Jaume Marquès
Pere Puig
Bernat Saguer
Jaume Marquès
Ramon Pagès

Salari
140 sous
240 sous
240 sous
240 sous
140 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
220 sous
220 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous
240 sous

Cobrat
135 sous
215 sous
240 sous
240 sous
135 sous
233 sous
167 sous
169 sous i 4 diners
152 sous
184 sous
220 sous
238 sous i 8 diners
228 sous
230 sous i 8 diners
158 sous i 8 diners
156 sous
230 sous i 8 diners
238 sous i 8 diners
228 sous
224 sous
90 sous i 8 diners

Quantitats en sous melgoresos.

En tot cas, la retribució dels saliners durant la dècada dels anys
cinquanta del segle xiv se situà de manera gairebé inalterada en doscents quaranta sous melgoresos per períodes semestrals o bé, com hem
comentat, en setze diners per dia treballat; tanmateix, l’any 1353 fou,
lleugerament inferior: dos-cents vint sous. Quan la retribució s’estipulà
en cent quaranta sous (Pere Puig i Bernat Mariner, 1349 i 1350), fou,
sens dubte, a causa de la joventut i, conseqüentment, menor qualificació
dels contractats. En el cas de Pere Puig, de fet, l’afermament al batlle
de la Gabella l’havia fet la seva pròpia mare, Berenguera. Uns anys més
tard, el 1360, quan fou ell mateix qui s’afermà al llavors batlle Ramon
de Mallorques, la retribució fou la quantitat habitual de dos-cents quaranta sous; jornal que, d’altra banda, doblava els salaris dels saliners
contractats pels volts de l’any 1300 (vegeu el quadre 51, pàgina 260).
21. AHG, Ca 435; AHG, Ca 233.
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Tot i que no disposem de més referències sobre aquest tema,
creiem que aquesta mena de contractes continuaren essent habituals
durant la resta del segle xiv, ja que les seves singularitats els feien
propicis per a una activitat com la salinera. D’altra banda, tal com
hem comentat en el capítol anterior, l’estacionalitat de la temporada
de la sal provocava que els saliners treballessin a les salines durant
uns períodes de temps molt concrets; per la qual cosa, cal suposar
que durant la resta de l’any participessin també en d’altres activitats.
Aquest podria ser el cas de Joan Puga, un habitant de Roses —l’únic
saliner no castelloní documentat— que treballà a les salines els anys
1351 i 1353. Tot i que podria tractar-se tan sols d’una casualitat, no
seria desgavellat pensar que fos el mateix Joan Puga, esmentat com
a pescador de Roses, que el 1351, juntament amb el també pescador
Pere Sobrer, s’afermà al batlle de l’estany per pescar a la llacuna des
de la festa de Santa Maria de setembre fins a la festa de Nadal pel
salari de cent deu sous melgoresos.22
Els pouaters
A banda dels saliners, l’explotació dels salners castellonins requeria el servei de les persones que amb els seus animals feien girar les
diverses sínies instal·lades. En aquest cas, a partir d’afermaments tan
sols hem documentat la contractació del saliner i pouater Ponç Albert,
el qual, amb els seus muls, treballà habitualment sota les ordres dels
diferents batlles de la Gabella de la Sal.
Quadre 59
Àpoques del saliner i pouater Ponç Albert23
1351,
1354,
1360,
1377,

Inici
abril, 1
abril,1
abril, 8
abril, 1

Fi
Setembre,
Setembre,
Setembre,
Setembre,

30
30
30
30

Treball
Dos muls
Dos muls
Un mul
Un mul

Salari
480 sous
560 sous
400 sous

Cobrat
420 sous
400 sous

Quantitats en sous melgoresos.

22. AHG, Ca 435, 23 de desembre de 1351. Si és cert, l’encavalcament de la finalització de la temporada de la sal amb l’inici de les tasques com a pescador no hauria
de suposar cap inconvenient per a Puga. Els anys 1351 i 1353, de fet, la seva absència
en l’explotació de les salines fou de dos mesos i sis dies i d’un mes, respectivament.
23. AHG, Ca 435; AHG, Ca 233. L’any 1377 presentava àpoca pel cobrament
del seu salari de l’1 d’abril al 30 de setembre, i per deu dies que treballà posteriorment
amb el seu animal, a quatre sous melgoresos per dia: vegeu ADM, Empúries 6920, 21
d’octubre de 1377.
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Evidentment, el cost dels afermaments de l’esmentat Ponç era
bastant més alt que el de molts altres treballadors: els quatre-cents
vuitanta sous melgoresos que costaren els seus serveis i el lloguer dels
seus “duorum mulorum” durant la temporada de l’any 1351, per exemple,
representaren al batlle de la Gabella, Berenguer Floreta, el doble dels
diners destinats per a qualsevol altre saliner. Els anys 1354 i 1360, el
seu salari s’estipulà en cinc-cents seixanta sous quan aportà dos muls
i en quatre-cents quan tan sols n’aportà un; així doncs, el lloguer de
cadascun dels animals es valorava en cent seixanta sous melgoresos.
Els afermaments, però, potser no foren l’únic sistema utilitzat per
tal de garantir el servei de les sínies de les salines. També sabem que
l’any 1369 es pagaren a Bernat Miquel, de la casa del comte, dos-cents
set sous i vuit diners per les seves feines a les salines amb dos animals
de la Cort comtal entre el 9 d’abril i el 4 d’octubre, a raó de catorze
diners per dia.24 Tot i que al document no consten quines eren les
feines que realitzà Miquel durant els cent setanta-vuit dies de treball,
no seria estrany pensar que s’encarregà d’alguna de les sínies, encara
que també pogué traginar sal fins a Castelló. En tot cas, sembla que
els diners destinats anualment pel servei dels pouaters era una part
prou important de les despeses de les salines. Els anys 1397 i 1398,
quan es concedí la batllia de la Gabella, es donava als respectius batlles
la quantitat anual de mil quatre-cents sous melgoresos a raó de set
animals que treballarien a les sínies, els quals, a més, podrien pasturar
lliurement al prat de les salines.25
A finals del primer terç del segle xv, en canvi, s’optà per una solució diferent: l’1 de maig de 1430, Miquel Guixar, administrador del
comtat d’Empúries en nom de la ciutat de Barcelona, establí en emfiteusi
al cortaler Miquel Sifreu una terra d’unes trenta vessanes anomenada Vernar del Comte, prop de les salines.26 Miquel Sifreu, que havia
aportat la quantitat de cinquanta lliures melgoreses d’entrada, hauria
de pagar un cens anual de vint sous de la mateixa moneda i tenir tots
els animals necessaris al servei de les sínies de les salines a canvi de
sis-cents sous anuals; servei pel qual, segons el document, abans s’hi
destinaven més de mil sous melgoresos anuals, i encara amb anterioritat
els arrendataris de les salines hi gastaven més de seixanta florins l’any.
D’altra banda, tant pel que fa als afermaments que feu a mitjan
segle el saliner i pouater Ponç Albert com en aquest darrer exemple,

24. ADM, Empúries 7666, 10 d’abril de 1370.
25. ADM, Empúries 10465 (fotograma 0420), 7 d’abril de 1397; ADM, Empúries
10465 (fotograma 0443), 1 de febrer de 1398.
26. ADM, Empúries 10467 (fotograma 0612), 1 de maig de 1430.
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és probable que fossin nens o nois els que duguessin els animals a
les sínies. Aquests treballarien a canvi d’un salaris més baixos que els
adults. L’any 1430, de fet, s’estipulà que el cortaler que proporcionés
els animals necessaris a les sínies no es comprometia a “habere seu
administrare pueros vel gentes qui ducant et guident dictum bestiarium
dictas cenias ducentes”.
Els encarregats de les salines i de les botigues comtals
A banda del batlle i dels saliners i pouaters que participaven en
l’explotació de les salines, la Gabella de la Sal també disposava a la
segona meitat del segle xiv dels serveis de diverses persones encarregades de controlar les activitats que es duien a terme a les salines i a
les botigues de la sal. En primer lloc, la Gabella comptà, almenys entre
els anys 1350 i 1360, amb els serveis del que avui en dia en diríem
un encarregat: Francesc Navata. Tot i que contractualment es trobava
en la mateixa situació que els saliners (sembla que s’havia d’afermar
cada any al batlle corresponent), tant el seu salari com les seves feines
el feien un treballador diferent als altres: la durada dels contractes de
Navata era anual i el salari era de quatre-cents sous melgoresos per
cada any treballat. Amb relació a les tasques que havia de desenvolupar,
aquestes consistien —tal com es registrà en les àpoques que atorgava
per certificar el cobrament del seu jornal— en la supervisió i el control
de la venda de sal i dels treballs duts a terme a les salines: “mesurando et deliberando dictam sal in dictis salinariis […] et tirando dictam
sal in botiguiis salis Castilionis” (1351); “tradendo sal emptoribus que
emerunt de dicto sal in salinis, et recipiendo albaranam que vos mihi
mititis de tradendo sal ipsis emptoribus, et mandato personas conductitias que operatur in salinis, et scribendo jornalia et salaria ipsorum et
serviendo in botiguis et in aliis diversis negociis dicte gabelle” (1360).
Tot i que les seves feines eren, aparentment, les pròpies d’un gestor,
l’any 1360 també l’esmentaven com a “mestre de la sal”.27
D’altra banda, encara hi havia d’altres persones que treballaven
al servei de la Gabella a les botigues de Castelló i de Cadaqués. Tot i
que tan sols n’hem localitzat els salaris els anys 1348 i 1349, la seva
presència a les botigues comtals fou, sens dubte, necessària durant la
resta del segle. Així doncs, el clergue Ponç Ferrer fou un dels encarregats de vendre i mesurar la sal a la botiga de la sal de Castelló durant

27. ADM, Empúries 7482, 19 de desembre de 1351; AHG, Ca 233, 4 de gener de
1358; AHG, Ca 233, 28 de gener i 30 de setembre de 1359; AHG, Ca 233, 29 de gener
i 24 de desembre de 1360.
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l’any 1349, i Ponç Alió, de Castelló però habitant de Cadaqués, féu el
mateix a la botiga de la sal de Cadaqués almenys durant els anys 1348
i 1349.28 El salari d’ambdós fou de cent cinquanta sous melgoresos, si
bé en el cas d’Alió responia al doble de temps.
Altres treballadors
A banda de les persones que treballaven habitualment al servei
de la Gabella, ja fos de manera continuada o bé durant els mesos
que durava la temporada de la sal, les salines castellonines comptaven
encara amb d’altres persones que hi treballaven de manera temporal.
En la concessió de la batllia de la Gabella dels anys 1397 i 1398, per
exemple, s’especificava que el batlle hauria d’assumir les despeses de
l’explotació de les salines, “axí en pagament de mestres, com en manobres, fadrins, fadrinas, ports de sal e totes altres messions necessàrias”.29
Especialment en el cas dels tres darrers, la seva presència a les salines
només seria de manera intermitent, especialment ininterrompuda en
l’època de recol·lecció de la sal.
Els recol·lectors de la sal
En l’època de la recol·lecció de la sal, és molt probable que s’incorporessin a les salines diferents persones per treballar-hi durant unes
quantes setmanes. Aquestes serien les encarregades d’extraure la sal
produïda a les eres, així escurçaven el temps necessari fins a una nova
inundació i posterior collita. Tot i que la documentació de què disposem no ens aporti gaires dades sobre això, de ben segur que els salaris
d’aquests treballadors constituïen una bona part de les despeses que,
per exemple, entre el 23 de maig i el 4 d’octubre de 1387, el llavors
batlle de la Gabella, Bartomeu Vinyals, assumí. Entre el 12 d’agost i
el 31 d’agost, més concretament, les despeses foren “in jornalia hominum et mulierum faciendo sal, et ipsum abstrahendo a salinis”, entre
d’altres. Les messions de Bartomeu, així com dels altres batlles, responien també a les reparacions de les sínies, als salaris dels mestres
fusters que hi treballaren o bé a la compra de pales, rascles i poals i
cabasses i senalles, però els jornals d’homes i dones sempre constaven en primera posició a la llista, no exhaustiva, que incorporaven els
documents elaborats per a certificar tal motiu i, probablement, eren
unes de les més importants.
28. AHG, Ca 435, 8 de juliol i 22 d’agost de 1351.
29. ADM, Empúries 10465 (fotograma 0420), 7 d’abril de 1397; ADM, Empúries
10465 (fotograma 0443), 1 de febrer de 1398.
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Quadre 60
Despeses dutes a terme pel batlle de la Gabella l’any 138730

23
25
22
12
23

Inici
de maig
de juny
de juliol
d’agost
de setembre

Fi
23 de juny
20 de juliol
10 d’agost
31 d’agost
4 d’octubre

Diners
857 sous i 6 diners melgoresos
921 sous i 5 diners melgoresos
558 sous i 11 diners melgoresos
384 sous i 7 diners melgoresos
84 sous i 8 diners melgoresos

El transport de la sal
Finalment, més enllà de la gent necessària per dur a terme la
producció de sal, la Gabella requeria també els serveis de diferents traginers o altres persones que es fessin càrrec del transport del producte.
En primer lloc, s’havia de traginar la sal des de les salines fins a les
botigues comtals de Castelló i de Cadaqués. Evidentment, en el segon
cas l’operació era més costosa, ja que s’havia de dur la càrrega de sal
fins al port de Roses per posteriorment embarcar-la en les naus que
la conduirien fins a Cadaqués. Tal com consta en l’esmentat llibre de
registres de Bartomeu Vinyals, l’any 1387 cadascuna d’aquestes dues
darreres operacions (el tragí de la sal fins a Roses i els nolis de Roses
a Cadaqués) se situaven al voltant dels dos diners melgoresos per cada
mitgera de sal transportada.31
D’altra banda, en el cas que la producció de les salines castellonines no fos prou important per tal d’abastir la demanda del total del
comtat, s’havia d’adquirir la sal en d’altres indrets i dur-la a alguna
de les botigues comtals; doncs si bé els habitants del comtat es veien
obligats a abastir-se de la Gabella comtal, aquesta darrera havia de
garantir-ne l’aprovisionament. En aquest sentit, el 23 de gener de 1388,
l’hostaler Joan Jaquès reconeixia haver cobrat del gabellot Bartomeu
Vinyals trenta-set sous i sis diners melgoresos pel viatge de cinc dies
que havia fet fins a Cotlliure i Canet, al Rosselló, per comprar mil mit-

30. AHG, Ca 2163.
31. Els preus dels traginers que duien la sal de les salines fins al port de Roses
era de dos diners melgoresos per cada mitgera: vegeu AHG, Ca 2163, 13 de febrer de
1388. El preu del noli era gairebé el mateix: Joan Rostell, patró de vaixell de Castelló,
cobrà dos diners i òbol melgoresos per cadascuna de les sis-centes seixanta-vuit mitgeres
de sal que transportà amb la seva embarcació del port de Roses al port de Cadaqués:
AHG, Ca 2163, 14 d’abril de 1388. Gabriel Sagrera i Pere Bruguera, patrons de Cadaqués, cobraren dos diners melgoresos per cadascuna de les cinc-centes dos i dos-centes
quatre mitgeres, respectivament, que dugueren del port de Roses al port de Cadaqués
amb les seves embarcacions: AHG, Ca 2163, 19 d’agost de 1388.
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geres de sal per a la Gabella.32 A finals de 1387 i a principis de 1388,
encara, el propi gabellot ja havia procedit a l’adquisició de vint-i-tres
cafissos de sal de Tortosa pel preu de trenta-quatre sous de Barcelona
cadascun (cinc-centes quaranta mitgeres castellonines a 1,45 sous) i
de cinc-centes seixanta mitgeres a la mesura de Castelló provinents
d’Eivissa.33 Gràcies a la primera d’aquestes dues darreres adquisicions
de sal, podem deduir, a més, que —si, tal com ens diu Josep Pitarch,
un cafís de Tortosa contenia uns 676,5 litres de sal— una mitgera de
Castelló contenia gairebé vint-i-nou litres de sal (28,81).34

32. AHG, Ca 2163, 23 de gener de 1388.
33. La primera de les càrregues fou duta per Nicolau Pescador, patró de Sant
Feliu de Guíxols, de Tortosa al port de Roses; la segona, en canvi, fou duta per Nicolau
Salvador, de la mateixa vila de Sant Feliu, de l’illa d’Eivissa també al port de Roses:
vegeu AHG, Ca 2163, 14 d’abril de 1388 i 5 de gener de 1389.
34. Josep Pitarch: Les salines del Delta de l’Ebre a l’Edat Mitjana, Columna, Barcelona, 1998, p. 76.
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Regests

Censos

assignats per l’infant

Pere per
Muga

tal de compensar els propietaris

dels desmantellats molins de la

1331, febrer, 14. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció de la nova séquia
comtal feta “sobre” el lloc de Vilanova ha obligat a desmantellar el
molí de dues rodes bladeres que posseïa el monestir de Sant Pere
de Rodes en franc alou, concedeix a l’abat d’aquest monestir, en
tant que representant del cenobi, la facultat de construir un nou
molí a la canalització, sota el molí del conseller comtal Albert
de Trilla.
Registre: ADM, Empúries 1999.

1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció dels dos casals
de molins comtals de Castelló i de la seva séquia, provinent de
Vilanova de la Muga, ha obligat a desmantellar el molí situat a
la riba de la Muga anomenat d’en Llobet, entre d’altres, assigna
a una de les seves dues propietàries, Ramona, dona de Bernat
de Palau, un cens de cinquanta-dos mitgeres de blat i dos-centes
quaranta-dos mitgeres d’ordi sobre un dels casals; cens calculat a
partir dels beneficis que havia produït a l’esmentada propietària el
molí d’en Llobet els darrers sis anys. Altres beneficiaris de censos
en els casals comtals són: Sibil·la de Mata i Ermessenda de Rabós;
Berenguer Bardoner i el clergue Pere Torroella, els quals rebien
la besolfa dels antics molins comtals; Pere Gomir, Ponç Escarré
i Gueraula, dona de Folguet Broca, que posseïen la molineria
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dels antics molins comtals; Bartomeu Albanyà, mestre dels molins
comtals, i Guillem Alió.
Registre: ADM, Empúries 2000.

1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció dels nous casals
de molins comtals de Castelló i de la seva séquia, provinent de
Vilanova de la Muga, ha obligat a desmantellar els molins comtals
de Castelló, entre d’altres; atès, també, que Pere Gomir i Gueraula,
filla de Pere Rostell i dona de Folguet Broca, posseïen una molineria
d’aquests antics molins comtals, la qual els reportava uns beneficis
d’una aimina de farina de blat setmanalment, assigna un cens a
Pere i Gueraula sobre el nou casal comtal situat al costat del portal
de Sant Francesc per raó dels beneficis, o sigui, d’una aimina de
farina de blat cada setmana.
Registre: ADM, Empúries 2001.
(Incorpora la transcripció de dos documents dels anys 1239 i 1318, els quals ens
informen de les condicions de la tinença de la molineria.)

1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, d’una banda, i Ramon de Palau, Bernat de Pau, Ramona, dona de Bernat de Palau, Sibil·la de Mata
i Ermessenda de Rabós, de l’altra, convenen que aquests darrers
siguin els parcers de les dues cases de molins comtals de Castelló
situades a la nova séquia comtal, i n’estipulen certs aspectes del seu
funcionament. El document enumera els diferents censos assignats
sobre els beneficis d’aquests molins.
Registre: ADM, Empúries 2002, 2009 i 3338.

1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció dels dos casals
de molins comtals de Castelló i de la seva séquia, provinent de
Vilanova de la Muga, ha obligat a desmantellar el molí que Bernat
de Pau posseïa a la riba de la Muga, entre d’altres, assigna a aquest
darrer un cens de mil quatre-cents setanta-nou sous i tres diners
melgoresos sobre els nous molins comtals.
Registre: ADM, Empúries 3340.
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1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció dels dos casals
de molins comtals de Castelló i de la seva séquia, provinent de Vilanova de la Muga, ha obligat a desmantellar el molí que Ramon
de Palau posseïa en un antic rec de la Muga, entre d’altres, assigna
a aquest darrer un cens de dos mil cent cinquanta-set sous i dos
diners melgoresos sobre els nous molins comtals.
Registre: ADM, Empúries 2292.

1336, gener, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, atès que la construcció del nou casal de molins comtals situat al costat de la casa de framenors de
Castelló ha obligat a desmantellar el molí de Pere Llosa, assigna a
aquest darrer un cens de vuitanta lliures melgoreses anuals sobre
els beneficis del casal.
Registre: ADM, Empúries 2004 i 2207.

1340, desembre, 16. Castelló d’Empúries
Pere Mateu, de Vilanova de la Muga, es ven una part d’un cens sobre
els nous casals comtals de Castelló que li fou assignat el 16 de
novembre de 1331 per raó de la propietat de la besolfa del molí de
Bernat de Pau, el qual fou desmantellat a causa de la construcció
dels casals i de la sèquia que els abastia d’aigua.
Registre: ADM, Empúries 3345.

Definicions a favor
ners de Castelló

de la casa comtal dels drets d’explotació dels sal-

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Guilleuma, filla de Pere Mercer i dona del jurisperit Castelló Pere, defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del
seu salner de Castelló (les dos-centes somades, amb tornes, de sal
franca anuals que hi rebia i els sis diners melgoresos que rebia per
cadascuna de les restants somades de sal, sense tornes, que havia
de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de
tres-cents sous melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal; cens
que el comte pot redimir, en el termini de cinc anys, per quatre
mil sous de la mateixa moneda. Afrontacions del salner: a orient i
migdia, salats, i a occident, “in stagno seu aqua stagni”.
Registre: ADM, Empúries 1876.
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1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Arnau de Pomers, jurisperit, defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries,
els drets d’explotació del seu salner de Castelló (les dos-centes somades, amb tornes, de sal franca anuals que hi rebia i els sis diners
melgoresos que rebia per cadascuna de les restants somades de sal,
sense tornes, que havia de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de
l’assignació d’un cens de tres-cents sous melgoresos anuals sobre
la Gabella de la Sal; cens que el comte pot redimir per quatre mil
cinc-cents sous de la mateixa moneda. Afrontacions del salner: a
orient, salner que fou d’en Rocafort i ara és dels hereus de Pere
Ciutat, antic porter comtal; a migdia, via de Castelló a Roses, i a
occident i nord, salner de Bernat Floreta.
Registre: ADM, Empúries 1880.

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Sibil·la, filla del difunt Pere Bou i dona del donzell Guillem Aguiló, en
tant que hereva del seu oncle, Ramon Bou, que fou sagristà de
l’església de Santa Maria de Castelló, i del seu germà, Huguet Bou,
defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del
seu salner de Castelló (les dos-centes somades, amb tornes, de sal
franca anuals que hi rebia i els sis diners melgoresos que rebia per
cadascuna de les restants somades de sal, sense tornes, que havia
de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de
tres-cents sous melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal; cens
que el comte pot redimir per quatre mil sous de la mateixa moneda. Afrontacions del salner: a orient, salner que fou dels hereus de
Pere Cerç; a migdia, salner nou de Bernat de Canelles, i a occident
i nord, salats.
Registre: ADM, Empúries 1881.

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Pere Gomir defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del seu salner —que fou de Guillem Manera— de Castelló (les
dos-centes somades, amb tornes, de sal franca anuals que hi rebia
i els sis diners melgoresos que rebia per cadascuna de les restants
somades de sal, sense tornes, que havia de dur a la Gabella de la
Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de dos-cents quaranta sous
melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal; cens que el comte pot
redimir per tres mil sous de la mateixa moneda. Afrontacions del
salner: a orient, “in aqua vocata Det” de l’estany; a migdia, salner
que fou d’en Rodó; a occident, closes de Berenguer Comte, i al nord,
“in stagno”.
Registre: ADM, Empúries 1888.
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1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Gueraula, filla del difunt Huguet Bou i dona de Bernat de Canelles,
i el mateix Bernat de Canelles, defineixen a l’infant Pere, comte
d’Empúries, els drets d’explotació dels seus salners de Castelló (les
cinc-centes somades, amb tornes, de sal franca anuals que hi rebien
i els sis diners melgoresos que rebien per cadascuna de les restants
somades de sal, sense tornes, que havien de dur a la Gabella de la
Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de sis-cents sous melgoresos
anuals sobre la Gabella de la Sal; cens que el comte pot redimir
per vuit mil cinc-cents sous de la mateixa moneda. Afrontacions
del primer salner (Gueraula): a orient, salner que fou dels hereus
de Pere Cerç; a migdia, salner de Bernat de Canelles, i a occident
i al nord, salats. Afrontacions del segon salner (Bernat): a orient,
salner que fou del difunt Arnau Malarç i ara és de Bernat Floreta;
a migdia, “loco vocato Fanga Rossis”; a occident, salat de Bernat
de Canelles, i al nord, salner que fou de Sibil·la, dona de Guillem
Aguiló, i el salner de Gueraula.
Registre: ADM, Empúries 1879.

1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Bernarda i Margarida, filles i hereves del difunt Pere Cerç, defineixen
a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del seu
salner de Castelló (les tres-centes somades, amb tornes, de sal
franca anuals que hi rebien i els sis diners melgoresos que rebien
per cadascuna de les restants somades de sal, sense tornes, que
havien de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de l’assignació d’un
cens de tres-cents vint-i-cinc sous i sis diners melgoresos anuals
sobre la Gabella de la Sal; cens que el comte pot redimir per 4.340
sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 7671.

1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Bernat Floreta defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del seu salner de Castelló (les dos-centes somades, amb
tornes, de sal franca anuals que hi rebia i els sis diners melgoresos
que rebia per cadascuna de les restants somades de sal, sense tornes,
que havia de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de l’assignació d’un
cens de tres-cents vint-i-cinc sous i sis diners melgoresos anuals
sobre la Gabella de la Sal; cens que el comte pot redimir per quatre
mil tres-cents quaranta sous de la mateixa moneda. Afrontacions
del salner: a orient, salner que fou d’Arnau de Pomers; a migdia,
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salats; a occident, salners que foren de Bernat de Canelles i de Sibil·
la, dona de Guillem Aguiló, i al nord, salner que fou de Bernarda
i Margarida, filles de Pere Cerç.
Registre: ADM, Empúries 7150.

1339, febrer, 6. Castelló d’Empúries
Berenguer Floreta, en tant que procurador de Francesca, vídua de Pere
Ciutat, antic porter comtal, i de les filles d’aquest, Francesca i Margarida, defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació
d’un salner de Castelló (les dos-centes somades, amb tornes, de sal
franca anuals que hi rebien i els sis diners melgoresos que rebien per
cadascuna de les restants somades de sal, sense tornes, que havien
de dur a la Gabella de la Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de
dos-cents quaranta-quatre sous i sis diners melgoresos anuals sobre la
Gabella de la Sal; cens que el comte pot redimir per tres mil dos-cents
seixanta sous de la mateixa moneda. El comte, ateses les clàusules de
la concessió del salner (23 de maig de 1332), havia de recompensar
els hereus de Pere Ciutat amb els diners que havia costat tornar-lo a
fer productiu (mil dos-cents seixanta sous) i amb dos mil sous
a manera de gràcia. Afrontacions del salner: a orient, estany; a
migdia, via d’anar a Roses; a occident, salner d’Arnau de Pomers,
i al nord, salats.
Registre: ADM, Empúries 1883.

1339, febrer, 6. Castelló d’Empúries
Arnau Urgellès defineix a l’infant Pere, comte d’Empúries, els drets d’explotació del seu salner —anomenat d’en Calderó— de Castelló (les
tres-centes somades, amb tornes, de sal franca anuals que hi rebia
i els sis diners melgoresos que rebia per cadascuna de les restants
somades de sal, sense tornes, que havia de dur a la Gabella de la
Sal) a canvi de l’assignació d’un cens de dos-cents quaranta sous
melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal. El comte, ateses les
clàusules de la concessió del salner, havia de recompensar Urgellès
amb els diners que havia costat tornar-lo a fer productiu (mil doscents sous) i amb dos mil sous a manera de gràcia. Afrontacions
del salner: a orient, salner que fou de Guillem Escarré i salner que
fou de Pere Ciutat; a migdia, salner de Bernat Floreta, mitjançant
rec; a occident, salner que fou de Pere Cerç i closes de Berenguer
Comte, i al nord, salner de Pere Gomir.
Registre: ADM, Empúries 1887.
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1339, febrer, 9. Castelló d’Empúries
Ponç Oliveres i Joan Quermançó, comissaris del procurador general del
comtat, Ramon d’Empúries, atès que l’infant Pere desitja recuperar
tots els salners de Castelló i que per raó del domini d’un d’aquests
salners hi ha una causa entre Ponç Escarré, fill del difunt Guillem
Escarré, i Englantina, dona de Berenguer Gispert, n’estimen el valor,
juntament amb els seus drets d’explotació (tres-centes somades de
sal franca anual i altres drets) i deu lliures melgoreses del terreny,
en tres mil sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 1886.

1344, setembre, 20. Castelló d’Empúries
Berenguer Gispert i la seva dona, Englantina, i Ponç Escarré defineixen
a l’infant Pere els drets d’explotació del salner que fou de Guillem
Escarré, estimat primerament en tres mil sous melgoresos i posteriorment en tres mil sis-cents, a canvi d’un cens de dos-cents setanta
sous melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal. Afrontacions del
salner: a orient, “rego vocato es Det”; a migdia, salner que fou de
Pere Ciutat; a occident, salner que fou d’Arnau Urgellès, i al nord,
salner que fou de Pere Gomir.
Registre: ADM, Empúries 1911.

Vendes

dels terrenys de salners

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Pere Gomir ven a l’infant Pere, comte d’Empúries, el domini útil del
sòl del seu salner, que fou de Guillem Manera, pel preu de deu
lliures melgoreses, i n’exceptua el domini directe dels senyors pels
quals es té.
Registre: ADM, Empúries 1889.

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Sibil·la, filla de Pere Bou i dona del donzell Guillem Aguiló, en tant que
hereva del seu oncle, Ramon Bou, i germà, Huguet Bou, ven a
l’infant Pere, comte d’Empúries, el domini útil del sòl del seu salner
pel preu de deu lliures melgoreses, n’exceptua el domini directe dels
senyors pels quals es té. Afrontacions del salner: a orient, salner
que fou dels hereus de Pere Cerç; a migdia, salner nou de Bernat
de Canelles, i a occident i al nord, salats.
Registre: ADM, Empúries 1896.

296

Josep Maria Gironella i Granés

1339, gener, 27. Castelló d’Empúries
Arnau de Pomers, jurisperit, ven a l’infant Pere, comte d’Empúries, el
domini útil del sòl del seu salner pel preu de deu lliures melgoreses, i n’exceptua el domini directe dels senyors pels quals es té.
Afrontacions del salner: a orient, salner que fou d’en Rocafort i és
dels hereus de Pere Ciutat; a migdia, via de Castelló a Roses, i a
occident i al nord, salner de Bernat Floreta.
Registre: ADM, Empúries 10634.

1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Bernat de Canelles i la seva dona, Gueraula, filla del difunt Huguet Bou,
venen a l’infant Pere, comte d’Empúries, el domini útil del sòl dels
seus dos salners pel preu de vint lliures melgoreses, i n’exceptuen
el domini directe dels senyors pels quals es té. Afrontacions del
primer salner (Bernat): a orient, salner que fou d’Arnau Malarç i
ara és de Bernat Floreta; a migdia, “loco vocato Fangua Rossis”;
a occident, salat del propi Canelles, i al nord, salner que fou de
Sibil·la, dona de Guillem Aguiló, i amb el salner de la seva dona,
Gueraula. Afrontacions del segon salner (Gueraula): a orient, salner
que fou dels hereus de Pere Cerç; a migdia, salner del ser marit,
Bernat de Canelles, i a occident i al nord, salats.
Registre: ADM, Empúries 1882.

1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Bernat Floreta, ven a l’infant Pere, comte d’Empúries, el domini útil del
sòl del seu salner pel preu de deu lliures melgoreses, i n’exceptua el
domini directe dels senyors pels quals es té. Afrontacions del salner:
a orient, salner que fou d’Arnau de pomers; a migdia, salats; a occident, salners que foren de Bernat de Canelles i de Sibil·la, dona de
Guillem Aguiló, i al nord, salner que fou de les filles de Pere Cerç.
Registre: ADM, Empúries 1884.

1339, gener, 28. Castelló d’Empúries
Bernarda i Margarida, filles i hereves de Pere Cerç, venen a l’infant Pere,
comte d’Empúries, el domini útil del sòl del seu salner pel preu de
deu lliures melgoreses, i n’exceptuen el domini directe dels senyors
pels quals es té. Afrontacions del salner: a orient, salner dels hereus
de Pere Ciutat, que antigament fou de Pere Oliva; a migdia, salner
de Bernat Floreta, que fou de Bernat Niell; a occident, salner que
fou de Ramon Bou i que ara és de Sibil·la, dona de Guillem Aguiló.
Registre: ADM, Empúries 7670.
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1340, març, 24. Castelló d’Empúries
Galceran de Mata, donzell, marit de Margarida, filla de Castelló
Gomir, reconeix que ha rebut de Berenguer Conill, administrador del
comtat, cent cinquanta sous melgoresos per raó del dret de lluïsme sobre
la venda dels terrenys de diversos salners tinguts sota domini directe de
la seva dona, de Berenguer Alquer i de Guillem de Vilagut. Els antics
propietaris (domini útil) dels salners eren: Arnau de Pomers, jurisperit;
Pere Gomir; Sibil·la, dona del donzell Guillem Aguiló i filla de Pere Bou;
Bernarda i Margarida, filles de Pere Cerç; Arnau Urgellès; Bernat Floreta; Francesca, vídua de Pere Ciutat; Bernat de Canelles i la seva dona,
Gueraula, i Guillem Escarré. Afrontacions del salner de Pere Gomir: a
orient, “in aqua vocata Det del Estayn”.
Registre: ADM, Empúries 1900.

1340, març, 30. Castelló d’Empúries
Berenguer Alquer, cavaller, i Guillem de Vilagut, donzell, reconeixen que
han rebut de Berenguer Conill, administrador del comtat, dos-cents
i cinquanta sous melgoresos, respectivament, per raó del dret de
lluïsme sobre la venda dels terrenys de diversos salners de Castelló
dels quals posseïen el domini directe.
Registre: ADM, Empúries 1901.

Assignacions atorgades
Gabella de la Sal

per l’infant

Pere

de diversos censos sobre la

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Sibil·la,
dona de Guillem Agulló, dels drets d’explotació del seu salner, li
assigna un cens de tres-cents sous melgoresos anuals; cens commutable per quatre mil sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 1890.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Arnau de
Pomers, jurisperit, dels drets d’explotació del seu salner, li assigna
un cens de tres-cents sous melgoresos anuals; cens commutable per
quatre mil sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 1891.
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1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, ateses les definicions atorgades a favor
de la casa comtal per diferents persones (Arnau de Pomers, jurisperit; Bernat de canelles; Pere Gomir; Bernat Floreta; Arnau Urgellès;
Guilleuma, dona de Castelló Pere, jurisperit; Francesca, vídua de
Pere Ciutat; Maria, vídua de Pere Cerç, i Sibil·la, dona de Guillem
Aguiló, tots de Castelló), i atès que el salner que fou de Guillem
Escarré fou estimat en tres mil sous, assigna a Poncet Escarré un
cens de dos-cents vint-i-cinc sous melgoresos sobre la Gabella de
la Sal de Castelló.
Registre: ADM, Empúries 1892.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Bernat
de Canelles i la seva dona, Gueraula, filla d’Huguet Bou, dels drets
d’explotació dels seus salners, els assigna un cens de sis-cents sous
melgoresos anuals; cens commutable per vuit mil cinc-cents sous de
la mateixa moneda.
ADM, Empúries 1893 i 1942.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Berenguer
Floreta, procurador de la vídua i de les filles de Pere Ciutat, dels
drets d’explotació del seu salner, els assigna un cens de dos-cents
quaranta-quatre sous i sis diners melgoresos anuals; cens commutable per tres mil dos-cents seixanta sous de la mateixa moneda.
ADM, Empúries 1895 i 7020.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Guilleuma, dona de Castelló Pere, jurisperit, dels drets d’explotació del seu
salner, li assigna un cens de tres-cents sous melgoresos anuals.
Registre: ADM, Empúries 1937.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Bernat
Floreta dels drets d’explotació del seu salner, li assigna un cens
de tres-cents vint-i-cinc sous i sis diners melgoresos anuals; cens
commutable per quatre mil tres-cents quaranta sous de la mateixa
moneda.
Registre: ADM, Empúries 6529.
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1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Pere Gomir dels drets d’explotació del seu salner, li assigna un cens de
dos-cents quaranta sous melgoresos anuals; cens commutable per
tres mil dos-cents sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 6566.

1339, març, 7. València
L’infant Pere, comte d’Empúries, atesa la definició atorgada per Bernarda
i Margarida, filles de Pere Cerç, dels drets d’explotació del seu salner, els assigna un cens de tres-cents sous melgoresos anuals; cens
commutable per quatre mil sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 7859.

Definicions de diversos censos a cobrar sobre la Gabella de la Sal
1343, octubre, 29. Castelló d’Empúries
Ramon Bosc, paraire, reconeix que ha rebut de Pere Pla, dispenser comtal,
una part dels diners pels quals el comte podia redimir un cens de
tres-cents sous melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal; cens
que Ramon havia comprat a Bernat de Canelles i a la seva dona
Gueraula. Ramon Bosc defineix cent sous del cens.
Registre: ADM, Empúries 7672.

1344, gener, 16. Castelló d’Empúries
Guilleuma, dona del jurisperit Castelló Pere, defineix al comte Ramon
Berenguer un cens de tres-cents sous melgoresos anuals sobre la
Gabella de la Sal a canvi de quatre mil sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 1905.

1344, març, 18. Castelló d’Empúries
Guilleuma, dona del jurisperit Castelló Pere, reconeix que ha rebut del
comte Ramon Berenguer, per mà de Joan Quermançó, administrador
del comtat, quatre mil sous melgoresos per raó de la lluïció d’un
cens sobre la Gabella de la Sal.
Registre: ADM, Empúries 1906.
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1345, febrer, 19. Castelló d’Empúries
Arnau de Pomers, fill i hereu del jurisperit Arnau de Pomers, defineix
al comte Ramon Berenguer un cens de tres-cents sous melgoresos
anuals sobre la Gabella de la Sal a canvi de quatre mil cinc-cents
sous de la mateixa moneda.
Registre: ADM, Empúries 1907.

1345, febrer, 19. Castelló d’Empúries
Arnau de Pomers reconeix que ha rebut del comte Ramon Berenguer,
per mà de Joan Quermançó, administrador del comtat, quatre mil
cinc-cents sous melgoresos per raó de la lluïció d’un cens sobre la
Gabella de la Sal.
Registre: ADM, Empúries 1908.

1345, desembre, 21. Castelló d’Empúries
Berenguer Gispert i Ponç Escarré reconeixen que han rebut del comte
Ramon Berenguer, per mà de Joan Quermançó, administrador del
comtat, tres mil sis-cents sous melgoresos (dos mil set-cents vint i
vuit-cents vuitanta, respectivament) per raó de la lluïció d’un cens
sobre la Gabella de la Sal.
Registre: ADM, Empúries 1915.

1346, abril, 12. Castelló d’Empúries
Nicolau Filell i la seva dona, Ramona, filla del cavaller Guillem Aguiló,
reconeixen que han rebut de Joan Quermançó, administrador del
comtat, quatre mil sous melgoresos per raó de la lluïció d’un cens
anual de tres-cents sous de la mateixa moneda sobre la Gabella
de la Sal.
Registre: ADM, Empúries 2051.

1346, abril, 12. Castelló d’Empúries
Maria, vídua de Bernat Floreta, i els fills de Pere Floreta, hereu de Bernat,
reconeixen que han rebut de Joan Quermançó, administrador del
comtat, quatre mil dos-cents sous melgoresos per raó de la lluïció
d’un cens anual de tres-cents vint-i-cinc sous i sis diners de la
mateixa moneda sobre la Gabella de la Sal.1
Registre: ADM, Empúries 2052.

1. Com es pot veure a continuació (registre del 25 d’octubre de 1346), el preu
de la lluïció hauria d’haver estat de quatre mil tres-cents quaranta.
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1346, juny, 7. Castelló d’Empúries
Berenguer Floreta i Lluís Fàbrega, procuradors de la vídua de Pere Ciutat
i de les filles d’aquest, reconeixen que han rebut de Joan Quermançó,
administrador del comtat, tres mil dos-cents seixanta sous melgoresos
per raó de la lluïció d’un cens anual de dos-cents quaranta-quatre
sous i sis diners de la mateixa moneda sobre la Gabella de la Sal.
Registre: ADM, Empúries 1919.

1346, octubre, 25. Castelló d’Empúries
Maria, vídua de Bernat Floreta, atès que, juntament amb el seu fill, Pere
Floreta, va definir al comte un cens de tres-cents vint-i-cinc sous
i sis diners melgoresos anuals sobre la Gabella de la Sal per quatre mil dos-cents sous de la mateixa moneda i que el preu hauria
d’haver estat de quatre mil tres-cents quaranta sous, reconeixen que
han rebut de Joan Quermançó, administrador del comtat, els cent
quaranta sous que faltaven.
Registre: ADM, Empúries 2054.

documents

1
1305, maig, 4. Castelló d’Empúries
Sibil·la de Mata, propietària del molí de la Coromina, fa concessió al
moliner Berenguer d’en Llobet de la meitat de la molineria i de la
besolfa d’aquest molí.
Registre: AHG, Ca 78 bis, 4 de maig de 1305.

Sibilia, filia Petri de Matha, militis condam, profiteor me debere tibi, Berengario d·en Lobet, monerio de Castilione, viginti libras
malgurienses ratione mutui. Renuncio et cetera. Paco de hodie ad sex
annos proximos venturos. Dampno et cetera. Et specialiter obligo inde
tibi medietatem pro indiviso totius monerie et besulfe molendinorum
meorum de Condamina, de qua medietate monerie et besulfe induco te
in possessionem, et cetera. Ita, ut ipsam medietatem monerie et besulfe
deservias et tenearis deservire per totum dictum tempus bene et fideliter
per te vel [interponitam] personam sufficientem te infirmitate persone
tue impediente, pro salario et labore tuo et servicio dicte medietatis
monerie et besulfe habeas et recipias, ad omnes tuas voluntates, tu et
tui, omnes fructus, lucrum et obvenciones ipsius medietatis monerie
et besulfe per totum dictum tempus. Et quod possis et debeas ponere
et mitere aliam personam sufficientem impedimente te infirmitate persone tue in deserviendo dictam medietatem monerie et besulfe. Et si
[forsan] ante dictum tempus decederes, quod tu et heredes tuus pus te
possitis personam sufficientem post finem [tuum] in predictis ponere
et constituere qui loco tui vel heredis tui deserviat ipsam medietatem
monerie et besulfe per totum dictum tempus, et recipiat nomine tuo et
heredes tui proventus, obvenciones et lucrum ipsius medietatis monerie
et besulfe pro salario et labore et servicio ipsius medietatis monerie et
besulfe. [Promitentes] ipsam medietatem monerie et besulfe tibi
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et tuis, per totum dictum tempus, facere, habere et tenere contra omnes
personas. Et generaliter et cetera. Retineo, tamen, quod si tu decederes ante dictum tempus completum, quod ego possim recuperare in
illo casu si voluero dictam medietatem monerie et besulfe pus finem
tuum etiam ante dictum tempus completum, solutis dictos denarios
pus per me heredi tuo vel illi cui eos dimiseris aut mandaveris verbo
vel scripto. Et ego, dictus Berengarius d·en Lobet, promito vobis, dicte
domine Sibilie, quod deserviam dictam medietatem monerie et besulfe
bene et fideliter toto posse meo sub dictis pactis, per totum dictum
tempus, et quod procurabo toto posse meo utilitatem dicti molendini
et in utilia in quantum potero per totum dictum tempus. Et quod ero
vobis fidelis et legalis in omnes sicut quilibet monerius debet esse.

2
1331, juny, 25. Castelló d’Empúries (trasllat del 3 d’agost de 1352)
Conveni entre l’infant Pere, comte d’Empúries, i els parcers dels dos nous
casals de molins comtals de Castelló.
Registre: ADM, Empúries 2002.

Hoc est translatum fideliter sumptum tercia die augusti anno
anativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo a
quondam publico instrumento cuius tenor talis est: Noverint universi
quod, die martis intitulata septimo kalendas julii anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo primo, inclitus ac magnifficus dominus
inffans Petrus, illustrissimi domini Jacobi, bone memorie regis Aragonum, filius, Rippacurcie et Impuriarum comes, ex parte una, et venerabilis Raymundus de Palatio; Bernardus de Pavo; domina Raymunda,
uxor Bernardi de Palatio; domina Sibilia de Matha, et domina Ermessendis de Rabedonibus, ex altera, [convenerunt] ad invicem de et super
infrascriptis ut apperet per capitula inde facta et dictis partibus letra
per me notarium inffrascriptum quorum quidem capitulorum tenoris
seguntur in hunc modum: ordinatum et conventum est inter inclitum
dominum infantem Petrus, Rippacurcie et Impuriarum comitem, ex
parte una, et Raymundum de Palacio; Bernardinum de Pavo; domina
Raymunda, uxorem Bernardi de Palacio; domina Sibilia de Matha, et
domina Ermessende de Rabedonibus, ex altera, quod sit licitum parceriis prime et secunde domus molendinorum suorum positorum in
cequia sive rego de novo facto, quorum aliud est iuxta portale d·en
Gayllart, suptus murum contiguum hospitus quod fuit Dalmacii Seguini, quondam, et aliud iuxta portale Beate Francisci. Quod possint ponere monerios ydoneos in dictis molendiniis qui sint ibi pro dictis
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parceriis, et dominus inffans satisfaciat dictis moneriis de salario competenti. Item, quod sit licitum domino infanti ponere in dictis molendiniis, et aliis suis in dicta sequia construendis, aliquam idoneam personam sive baiulum, pro custodiendis iuribus domini infantis in dictis
molendiniis, et quod iuret in posse dicti domini infantis et dictorum
parceriorum bene et fideliter se habere circa inffrascripta, et quod
permitat dictos parcerios libere et fideliter percipere iura dictorum
parceriorum sine aliqua fraude et impedimento. Item, quod dicti monerii iurent in posse dicte persone sive baiuli dictorum molendinorum
et dictorum parceriorum quod bene ed fideliter procurabunt dicta molendina et quod bene et fideliter conservabunt iura dictorum parceriorum et domini infantis. Item, quod omia lucra dictorum molendinorum reponantur in aliqua archa comuni que sit et stet in quolibet
molendino in qua sint due sere sive payns, et quod dictus baiulus
domini infantis teneat una clavem pro domino inffante et pro dictis
parceriis, et parcerii aliam. Et qualibet die sabbati post vesperes dicta
archa apperiantur, presentibus baiulo et moneriis supradictis, et presente dicto baiulo, dicti monerii recipiant et tradant dictis parceriis
expletum quod ibi fuerit quousque in quantitatibus peccunie per nos
eis cum aliis publicis instrumentis assignatis fuerit satisfactum plenarie: videlicet, Raymundo de Palacio in duobus millio centum quinquaginta septem solidos et et tribus denariis malgurienses; et Bernardo de
Pavo in millio quadringentis septuaginta novem solidos et tribus denarios; et domine Raimunde, uxori Bernardi de Palatio, in quinquaginta duabus migeriis frumenti et ducentis quadraginta duabus migeriis ordei vendibilibus, et quod molatur sibi franch totum expletum
quod suo hospicio neccesarium fuerit; et domine Sibilie de Matha in
millio ducentis solidos malgurienses pro quibus vendebat dictum suum
molendinum quolibet anno deductis omnibus missionibus, et etiam in
sexdecim migeriis ordei censualibus quas quolibet anno dare tenebatur
et tenetur priori Sancti Thome pro censu dicti molendinii, et etiam in
tribus migeriis ordei vendibilibus in qualibet septimana franchas de
multura et besolffa quas recipiebat et recipere consuevit in dicto suo
molendino Poncius Scarrerii, videlicet, tres quarterias ratione emptionis per ipsum inde facte et alias tres quarterias ratione medie bolfe et
medie monerie quas recipiebat et recipere consuevit in dicto suo molendino, et assendunt dicte tres migerie ordii quolibet anno ad centum
quinquaginta sex migerias ordei vendibilis; et domine Ermessendi de
Rabedonibus in quadraginta libras et tribus solidos et quatuor denarios malgurienses. Quod expletum recipere teneantur dicti parcerii et
quilibet ipsorum qualibet die sabbati secundum valorem quem expletum
valuerit et fuerit venditum in platea Castilionis die fori proxime preteriti et secundum mediocrem valorem sive [forum] sicut scriptum
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reperietur per lezdarium dicti fori ville Castilionis. Verum, si dictus
baiulus domini [comitis] nomine et ad opus ipsius domini voluerit sibi
retinere dictum expletum et tradere dictum precium in denariis de
presenti dictis moneriis sive parceriis quod sit ei licitum, salvis illis
personis quibus expletum est assignatum per dominum infantem. Et
hoc salvo quod dicta domina Sibilia de Matha recipiat et recipere
possit granum vel eius precium ad dictum tamen forum; et hoc sit in
eleccione sua quosque sibi fuerit satisfactum in dictis millio ducentis
solidos malgurienses anno. Item, quod dictus baiulus domini infantis
si et quociens et [quum] invenerit dictos monerios culpabiles vel necligentes vel insufficites hoc denunciet parciariis, et quod infra quatuor dies post dictam denunciatione parcerii ponant alium vel alios monerios sufficientes. Et si inffra dictos quatuor dies non posuerint,
baiulus cum consilio procuratoris reddituum debeat ponere quosque
dicti parcerii alium vel alios ydoneos ibidem posuerint. Et dicti parcerii habeant recipere et sustinere illos monerios quos dictus baiulus
posuerit in causo predicto sint tamen ibi pro dictis parceriis et iurent
in eorum posse quousque dicti parcerii illos vel aliquos ydoneos posuerint. Et quod faciat dictus baiulus [eos] monerios puniri ad cognicionem iudicis si in aliquo delinquerint. Et quod dictus baiulus habeat [tamen] dictis moneriis per eum in dicto casu sub rogatis servare
et tenere bene et fideliter modum superius expressatum. Et, etiam, si
dictus baiulus aliquam fraudem comiteret in officio suo predicto, quod
puniatur ad cognicionem iudicis et alius ydoneus per dominum infantem ibidem portatur qui habeat servare omnia et singula supradicta.
Et si forsan dictus dominus inffans vellet vendere dicta molendina ad
anno vel annos quod vendantur per ipsum et dictos parcerios, et emptores in [cartem] ipsis parceriis parte ipsorum, et superfluum domino
inffanti. Et quod ipsi emptores precia dictorum molendinorum solvere
teneantur per tercias cuiuslibet anni solvendo videlicet cuilibet ex dictis parceriis partem dictarum quantitatum et dicto domino infanti vel
eius procuratori superfluum supradictum, similiter per tercias anni.
Item, ad maiorem securitatem dictorum parceriorum, quo si isti duo
casalia sive lucra dictorum duorum casalium quomodo non sufficerent
assignacionibus parceriorum ipsi parcerii habeant ius suum sub dicta
forma super aliis molendinis que dictus dominus infans intendit amplius facere in dicta sequia, et infra terminum sive parrochia Castilionis. Et si dicta molendina facta et fienda non sufficerent super omnibus redditibus que dictus dominus inffans habeat in villa Castilionis.
Item, si qualitercumque dicta molendina nova facta et fienda in dicta
cequia sive rego demolirentur seu inficerentur vel mutarentur aut anullarentur vel eorum redditus seu emolumenta non sufficerent quod
dicti parcerii sub forma predicta acciperent suos redditus super mo-
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lendinis qui mutarentur vel super redditibus ville Castilionis et comitatus citra flumen Fluviani de quibus esset eis securum et ipsos reditus
acciperent per eorum manus prout hodie eis sunt assignati ipsi redditus super dictis molendiniis novis. Et dictus dominus inffans per presens publicum instrumentum in hiis vicem epistole gerens […]1 procuratori, vicario seu baiulo ville Castilionis, ceteris baiulis vel
officialibus suis presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus citra
tamen flumen Fluviani, quod in eo casu dictis parceriis respondeant
et per manus suas [recipere] permitant de redditibus suis tantum quousque eis in cantitatatibus predictis quas cum aliis publicis instrumentis eis assignavit fuerit satisfactum. Item, fuit conventum quod de predictis redditibus dictorum molendinorum solvantur et deducantur
primo expense neccessarie dictorum molendinorm, exceptis expensis
reclause. Et si regus dictorum molendinorum indigeret reparacione
quod tunc baiulus dictorum molendinorum possit recipere et ad manus
suas retinere de toto lucro dictorum molendinorum tercia parte vel
quantum neccessarie fuerit vel id quod neccessarium fuerat in [fratum]
tercia parte ad dictam [reparationem] faciendam. Quibus capitulis lectis partibus supradictis in continenti ipse partes presente me Geraldo
de Oliva, notario infrascripto, et testibus infrascriptis laudarunt et aprovarunt ac etiam confirmarunt et firmarunt capitula supradicta et omnia in eis contenta. Et tamen dictus dominus infans qua alii predicti
promiserunt sibi ad invicem et mihi notario supradicto pro personis
quarum interest et interesse potest et poterit legitime stipulanti et recipienti sub obligacione bonorum suorum predicta omnia et singula
attendere, tenere, complere et obsservare et in aliquo non contra facere vel venire iure causa vel ratione. Postque die veneris intitulata
quarte idus julii anno predicto in presentia mii, dicti notario, venerabilium Ausberti de Trilea, militis, Raymundi Resta, testium, ad hoc
specialiter vocatorum et assumptorum inclita domina Johanna, incliti
domini inffantis predicti consors, Rippacurcie et Impuriarum comitissa, attendentes dictam villa Castilionis fore sibi obligatam et ypotecatam et assignatam pro camera et dodario suis, ex certa sciencia, et
certifficata de iure suo, firmavit, laudavit et aprovavit predicta omnia
et singula per dictum dominum inffantem supra facta et ordinata et
[…]2 et promissit mihi, dicto notario, nomine illorum quorum interest
et intererit recipienti ac etiam legitime stipulanti ac etiam iuravit per
deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, contra predicta vel aliqua eorumdem nunqua facere vel ratione
dicte obligationis et ypothece sue vel alia qualibet ratione iure vel
causa. Immo, quantum ad hoc, ex certa sciencia, renunciavit iuri dicti obligationis et ypothece sue et omni alii iuri et consuetudini contra
hoc repugnantibus de quibus omnibus tamen dictus dominus infans
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qua alii predicti pecierunt per me, dictum notario, fieri et tradi publicam [cartam] tot quot necessaria fuerint de predictis, que acta fuerunt
in villa Castilionis Impuriarum, in hospicio videlicet in quo morabatur
nobilis domina Marchessa, comitissa quondam Impuriarum, ubi dictus
dominus infans moratur, die predicta presentibus me dicto notario ac
etiam, pro testibus, Galcerando de Villarico, milite; Raymundo Petri,
iurisperito et officiali Castilionis; et Martino Garcesii de Çevera, capellano maiore; Petro Terrini, expensore, et Jacobo Sivellarii, scriptore
[portionis] consiliariis dicti domini inffantis. Signum mei, Geraldi de
Oliua, auctoritate incliti domini inffantis Petri predicti, notario publici per tota terram et dominacionem suam, qui predictis interfui et hoc
scribi feri cum literis rasis, et emendatis in prima linea ubi dicitur
domina, et alibi in eadem linea ubi dicitur domina, et in tercia linea
ubi dicitur murum contiguum hospicio, et in linea ubi dicitur per, et
clausi.
Michaelis de Villanova notarius publicus Castilionis auctoritate
domini comitis Impuriarum hoc translatum ex originali suo sumptum
et cum eodem verbo ad verbum fideliter comprobatum scribi feci et
clausi, et constat michi de raso et emendato in decima linea ubi dicitur
[ordii] et in vigesima quinta ubi dicitur expensis.
1. Paraula il·legible d’unes cinc lletres.   2. Paraula il·legible a causa del plec
del document.

3
1331, juny, 25. Castelló d’Empúries
L’infant Pere, comte d’Empúries, assigna a Pere Gomir i a Gueraula,
filla del difunt Pere Rostell i dona de Folguet Broca, un cens d’una
aimina de blat setmanal sobre un dels nous casals de molins comtals de Castelló, per raó d’una molineria, concedida l’any 1239, que
aquests darrers tenien a l’antic molí comtal del Puig de la Muga.
Registre: ADM, Empúries 2001.

Noverint universi quod nos, inffans Petrus, illustrissimi domini
Jacobi, bone memorie regis Aragonum, filius, Rippaccurcie et Impuriarum comes, attendentes nos, pro comuni utilitate rei publice et nostro […]1 et ville nostre Castilionis ac comitato predicti Impuriarum
decore, quandam cequiam sive regum construi fecisse, per quam seu
quem recipitur et [ducitur] aqua de riaria seu flumine Sambuce infra
parrochiam Sancte Eulalie de Villanova ad villam predictam Castilionis,
et deinde subtus ipsam villam Castilionis reducitur ad alveum dicta
[riarie] seu fluminis Sambuce. Attendentes etiam quod propter dictum
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regum et aqueductum, et propter molendina que in ipso rego in dicta
villa Castilionis construi et edifficari fecimus, et alibi in dicto rego sunt
constructa et que decetero construentur, molendina nostra vetera vocata des comte, inter alia, debent destrui, anullari et demoliri. [Attendentes, etiam,] quod vos, Petrus Gomir, filius et heredes universalis
Castilionis Gomir, quondam, de dicta villa Castilionis, et vos, Geralda,
filia Petri [Rostili], quondam, nunc uxor Folgueti Brocha, de dicta
villa, recipiebatis, et recipere debebatis in dictis nostris antiquis molendinis comitalibus, de fructibus, redditibus, proventibus et obvencionibus eorumdem unam eyminam frumenti vendibilem qualibet septimana, moltam et liberam ac francham de multura et bolfa, et aliis
omnibus [honeribus et expensarum] tam resclause et monerii quam
etiam [aliorum] ratione et occasione eiusdem monerie, quam vos dicti Petrus et Gueralda possidebatis et habebatis in dictis nostris antiquis
molendinis comitalibus, videlicet, vos dictus Petrus Gomir tres partes
eiusdem monerie, pro indiviso, ex causa seu titulo empcionis quem
dictus quondam pater vester inde fecit cum instrumento publico inde
facto a Berengario Rostilii, quondam de dicta villa Castilionis, quam
empcionem nobilis Malgaulinus, quondam comes Impuriarum, [predecessor] noster, dicto patri vestro quondam laudavit, firmavit, approbavit et confirmavit, et etiam eidem patri vestro et suis donavit irrevocabiliter inter vivos omnia iura et acciones sibi competentia et
competentes in residua quarta parte predicte monerie, vosque dicta
Geralda ipsam residuam quartam partem dicte monerie habebatis et
possidebatis ex causa successionis ab intestato dicti Petri Rostilii, patris vestri quondam, ad quos quidem Petrus et Berengarius Rostilii
dicta moneria [spectebatur] prout supra distingitur et declaratur ex
causa donationis et concessionis quam nobilis Poncius Hugonis, quondam Impuriarum comes, fecit de ipsa moneria predecessoribus ipsorum
Petri et Berengarii Rostilii quondam. Pro qua quidem tota moneria
predicta vos, dictus Petrus Gomir et Geralda, uxor Folgueti Brocha, et
antecessores vestris, recipiebatis antea et recipere consuevistis singulis
diebus tam festivis qua aliis de redditibus et obvencionibus dictorum
molendinorum certum numerum ciphorum grani seu expleti non bracedals: videlicet, vos, dictus Petrus Gomir , et antecessores vestri, tres
partes ex inde, et vos dicta Geralda, et antecessores vestri, reliqua
quartam partem, sub cartis tamen formis, pactis et condicionibus in
instrumento predicte laudacionis, approbacionis et confirmacionis appositis et adjectis, pro quibus quidem ciphis non bracedals expleti, vos
dicti Petrus et Geralda consuevistis habere qualibet septimana dictam
unam eyminam frumenti vendibilem francham et moltam nisi predicta omnia molendina cessarent molere propter fraccione resclause vel
sicatatem vel superfluitatem aut aliud impedimentum, non tamen prop-
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ter festa, et residuum recipiebat [monerius] quem ibi tenere debebatis,
prout hoc probavistis legitime coram dilecto consiliario nostro Raimundo Petri, jurisperito, cui predicta [comiserimus] cuius quidem instrumenta confirmacionis et instrumenta etiam donationis antiqua de
dicta moneria facte ut dictum est sequuntur series per hoc verba: Sit
notum omnibus quod nos, Poncius Hugo, comes Dei gratia Impuriarum,
per nos et per omnes nostros, damus et concedimus tibi Bernardo
Monerio et Berenguerone Monerie, nepote tue, filie quondam Guillermi Monerii, fratris tui, et vestris imperpetum ipsam moneriam molendinorum nostrorum quos habemus in [Sambuce], in rego ad podium
Sambuce, ibi scilicet et ubicumque decetero predicti molendini [mutaretur]. Ita, quod vos et vestri habeatis et teneatis dictam moneriam
et habeatis et accipiatis ibi pro moneria quod ibi monerius accipere
[debet sicut asuetum] est, et sitis nobis et ibi molentibus omnibus fideles in omnibus. Et nos faciemus vobis dictam moneriam semper
facere, habere et tenere in pace et sine omni contradictu. Et pro hac
donatione et concessione recepimus a vobis sexaginta solidos malgurienses. Renunciando excepcioni peccunie non numerate. Actum est
hoc sexta kalendas junii anno Christi millesimo ducentesimo trigesimo
nono. Ego, Poncius Ugo, comes Impuriarum, qui hoc firmo, signum.
Signum Petri Berenger. Signum Berengerii Marog. Signum Raimundi
Tintorer. Signum Gueraldi Rosteti. Signum Berengerii, testium. Signum
Guillelmi Petri, publici Castilionis scriptoris, qui hoc scripsit. Noverint
Universi quod nos, Malgaulinus, Dei gratia Impuriarum comes, et vicecomes de Basso, gratis et ex certa sciencia, laudamus, firmamus et
approbamus, et confirmamus tibi Castilioni Gomir, de Castilione, et
tuis heredibus et successoribus, perpetuo, illam empcionem quam fecisti a Berengario Rostilii, de Castilione, precio nonaginta et septem
libras et dimidie malgurienses, cum instrumento confacto sexto idus
madii anno presenti in posse subscripti notarii, de tribus partibus pro
indiviso quas ipse Berengarius Rostilii habebat in una moneria molendinorum nostrorum que sunt in rego Sambuce, infra parrochiam Sancte Marie Castilionis, ibi scilicet ubi nunc sunt, et ubicumque decetero
predicta molendina contingant mutari, cuius moneria residua quarta
parte est Geralde, filie quondam Petri Rostilii, de Castilione. Recognoscentes et confitentes quod pro dicta moneria percipiebant dictus
Berengarius Rostilii et dicta Geralda [et vestri] antecessores, et
dictus Castilio et dicta Geralda, et successores tui et ipsius, percipere
debetis in dictis molendinis, de frucibus, redditibus, proventibus, et
obvencionibus eorumdem, qualibet die qua dicta molendina molant,
tres ciphos non brassadals: hoc modo, quod illa die seu illis diebus
qua vel quibus tota multura dictorum molendinorum est de frumento,
recipitis et recipere debetis tu et dicta Geralda dictos tres ciphos de

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

311

frumento; et illa die seu illis diebus qua vel quibus tota multura est
de blado, recipitis et recipere debetis dictos tres ciphos de blado; et
illa die seu illis diebus qua vel quibus est multura dictorum molendinorum de frumento et de blado, recipitis et recipere debetis eos de
utroque. Qualibet vero die dominica recipitis et recipere debetis decem
ciphos non brassadals de [multura] qua dicta molendina lucrata fuerint
die sabbati precedenti, scilicet, de tali quali lucrata fuerint ipsa die
sabbati. Set si dicta molendina non moluerint die sabbati precedenti,
tunc recipitis et recipere debetis septem ciphos […]2 ipsa die dominica, scilicet, medietatem de blado et aliam medietatem de frumento,
quos septem ciphos recipitis et recipere debetis tu et dicta Geralda, et
successores tui et ipsius, licet dicta molendina non molant ipsa die
dominica. Item, recipitis et recipere debetis in festo Pasche et in festo
Penthecostes et in festo Nativitatis Domini, in quolibet festo ipsorum
trium festorum, licet dicta molendina non molant, sex ciphos non brassadals de frumento. Et predictos omnes ciphos percipitis tu et dicta
Geralda et percipere debetis et antecessores tui et ipsius percipiebant
de fructibus, redditibus et obvencionibus dictorum molendinorum
franchos et liberos ab omni multura et nulla impensa deducta; ita,
quod nos et nostri successores tenemur ipsos omnes ciphos tibi et
dicte Geralde et successoribus tuis et ipsius molere in dictis molendinis franchos ab omni multura et sic faciebant et tenebantur et consueverunt facere antecessores nostri antecessoribus tuis et dicte Gueralde in dicta moneria. Et quod in expensis dictorum molendinorum et
resclause ipsorum nichil tenemini contribuere nec antecessores tui
et dicte Geralde tenebantur contribuere. Salvo quod tenemini tu et
dicta Geralda, et successores tui et ipsius in dicta moneria, tenere in
dictis molendinis unum monerium qui deserviat dicte monerie, bene
et legaliter, sicut fieri debet et est assuetum feri. In quibus ciphis supradictis, dictus Berengarius Rostili percipiebat, et tu dictus Castilio
Gomir, et tui successores ratione dicte empcionis per te ab ipso facte,
percipitis et percipere debetis tres partes, ratione dictarum trium partium dicte monerie, et dicta Geralda residua quartam partem, pro
quarta parte quam habet in dicta moneria. Et sic laudamus et firmamus
et approbamus et confirmamus tibi et tuis heredibus et successoribus
perpetuo dictas tres partes pro indiviso dicte monerie et empcione per
te inde factam a dicto Berengario Rostilii, prout plenius et lacius continetur in dicto instrumento vendicionis nobis lecto per notarium infrascriptum, de cuius instrumenti tenere confitemur nos esse plenarie
certificatis. Ita, quod dictis tres partes dicte monerie, tu et tui successores habeatis, teneatis et possideatis semper prout superius dictum
est, et prout dictus Berengarius Rostilii et sui antecessores tenebant et
possidebant, et quod habeatis et percipiatis in dictis molendinis pre-
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sentibus et futuris de fructibus et redditibus et obvencionibus ipsorum
ad omnes voluntates tuas et tuorum perpetuo faciendas, tres partes
dictorum ciphorum pro dictis tribus partibus tuis dicte monerie, franchas et liberas ab omni multura, et nulla impensa deducta ut superius
continetur et est scriptum, et sicut melius eas percipiebat dictus Berengarius Rostilli et eo modo quo ipse et sui antecessores consueverunt
percipere. Salvo, quod tu et dicta Geralda, et successores tui et ipsius,
teneamini in dictis molendinis tenere unum monerium ut supradictum
est. Et nichilominus damus donacione irrevocabili inter vivos et cedimus tibi et tuis heredibus et successoribus perpetuo omnia iura, loca
et acciones quas et que habemus et nobis competunt et competere
possunt tam in presenti quam in futuro in dicta quarta parte quam
dicta Geralda tenet nunc et possidet de dicta moneria. Constituentes
te inde dominum et procuratorem in rem tuam ad faciendam inde
omnes tuas tuorumque voluntates. Et hanc donationem et laudamentum predictus et confirmationem predictam facimus et facere intendimus tibi et tuis heredibus et successoribus, salvo et retento quod quacumque contingat te vel tuos successores emere vel habere titulo
empcionis vel alio quocumque titulo a dicta Geralda vel suis successoribus dictam quartam partem dicte monerie quod tu et tui successores teneamini semper tenere in dictis molendinis unum monerium,
qui bene et legaliter ipsi monerie deservit prout fieri debet et est assuetum fieri per antecessores tui et dicte Geralde, et quod habeatis et
teneatis dictam unam moneriam et possideatis extunc semper sicut et
eo modo quo antecessores dicte Geralde et dicti Berengarii Rostilii
tenebant et tenere debebant ex concessione inde facta eisdem antecessoribus per antecessores nostri cum instrumento seu instrumentis, et
quod recipiatis extunc tu et tui successores semper dictos ciphos dictis diebus tam festivis qua aliis sub dicta forma de fructibus et proventibus dictorum molendinorum presentiuum et futurorum franchos
et liberos ab omni multura et nulla impensa inde deducta sicut melius
ipsos percipiebant predicti et eorum antecessores, et eo modo quo
consueverunt percipere ut superius continetur. Interim, vero, quamdiu
dictas tres partes dicte monerie tenueritis tu et tui successores tenearis ipsas tres partes prout dictus Berengarius Rostilii tenebat, et percipiebatis tres partes dictorum ciphorum ut superius dictum est, franchas et liberas ab omni multura et nulla impensa deducta; salvo quod
teneamini tu et dicta Gueralda et successores tui et ipsius ibi tenere
unum monerium ut suprascriptum est. Et sic promitimus per nos et
nostros heredes et successores hoc omnia rata et firma semper habere,
tenere et observare, et non revocare nec in aliquo contravenire aliquo
iure vel ratione. Et hoc tactis sacro sanctis Dei quatuor evangeliis
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sponte [promitimus] virtute eius iuramenti. Renunciamus ex certa sciencia illis legibus quibus donationis causa ingratitudines revocantur et
omnibus aliis iuribus et consuetudinibus quibus contra hoc venire possemus vel ea infringere seu revocare. Actum est hoc quarto idus madii
anno Domini millesimo tregentesimo octavodecimo. Signum Malgaulini, Dei gratia comitis antedictis, qui hoc firmamus et iuramus. Testes
huius rei sunt Bernardus de Cervaria, scriptor dicti domini comitis, et
Johannes Tremps, de Castilione. Ego, Bernardus de Jonquerio, notarius
publicus Castilionis, hoc scripsi et clausi, et meo signo. Idcirco, cum
tam ex nostra preeminenciam quam ex iusticie debito teneamur vobis,
dictis Petro Gomir et Geralde, uxori dicti Folgueti Brocha, de predicta eyminam frumenti congruam satisfactionem facere ac emendam,
tenore presentis carte nostre, per nos et nostros, assignamus vobis,
dictis Petro Gomir et Geralde, uxor dicti Folgueti Brocha, predictam
eyminam frumenti vendibilem habendam et recipiendam per vos et
successores vostros super et ex redditibus, fructibus et proventibus ac
iuribus dictorum molendinorum nostrorum noviter constructorum, casalis videlicet inferioris, quod est iuxta portale Sancti Ffrancisci, qualibet septimana perpetuo, francham et liberam ab omnibus honeribus
expensarum tam resclause et moneriorum quam etiam quarumlibet
aliarum, ipsamque eyminam frumenti nos et successores nostri teneamur vobis et successoribus vestris facere molere in dictis molendinis
nostris francham de multura et bolfa et aliis quibuscumque, de qua
quidem eyminam frumenti recipiatis et habeatis vos, dictus Petrus Gomir et successores vestri pro dictis vestris tribus partibus predicte monerie tres partes, et vos, dicta Geralda et successores vestri pro residua
quarta parte monerie reliqua quartam partem dicte eymine frumenti.
[Retinemus] tamen et salvamus nobis et nostris successoribus quod si
predicta nostra molendina nova inferiora cessarent quacumque molere propter sicatatem seu deffectum vel superfluitatem aque vel propter
fraccionem resclause aut aliquod aliud impedimentum dum tamen non
cessarent molere propter festivitates quo eo casu quamdiu dicta molendina molere cessarent propter impedimenta predicta, vos nec successores vestri nichil illo tempore quo cessarent molere in et super
dictis molendinis [percepetis] nec haberetis nec nos seu successores
nostri vobis dare aliquid teneamur. Cum autem dicta molendina inferiora redarent molere vos et successores vestri in continenti, et etiam
si cessarent molare propter festivitates recipetetis et habetetis dictam
eyminam frumenti qualibet septimana prout superius continetur. Et si
forsan dicta molendina inferiora per nos vel successores nostros unquam alibi mutarentur quod ubicumque ipsa molendina mutari contingant recipiatis et habeatis vos et successores vestri dictam eyminam
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frumneti super et ex redditibus, iuribus, proventibus et obvencionibus
illorum molendinorum que alibi essent mutata iuxta modum et formam
superius expressatas. Inducendo cum presenti carta vos de predictis
in corporalem possessionem seu quasi. Mandantes tenore huius carte
gerentis vicem epistolae in hac parte fideli de domo nostra Bernardo
Cervilionis, baiulo seu procuratori omnium dictorum nostrorum molendinorum novorum inferiorum, et baiulo seu procuratori nostro qui
pro tempore fuerit dictorum molendinorum nostrorum inferiorum quod
ex dictis redditibus, fructibus, proventibus et iuribus predictorum molendinorum inferiorum, tribuat sive [tradat] vobis seu successoribus
vestris perpetuo qualibet septimana dictam eyminam frumenti moltam
franchamque et liberam de multura et bolfa et aliis quibuslibet honeribus, expensarum: videlicet, vobis, dicto Petro Gomir et successoribus
vestris, tres partes ipsius eymine, et vobis, dicte Geralde vestrisque
successoribus, reliquam quartam partem prout superius continetur. Nos,
enim, per nos et nostros successores, convenimus et promitimus vobis
quod dictam eyminam frumenti faciemus vos et vestros successores
perpetuo percipere et habere pacifice qualibet septimana super et ex
redditibus, proventibus, obvencionibus et iuribus nostrorum predictorum novorum molendinorum inferiorum prout superius [existit] declaratum sub bonorum nostrorum omnium presentium et futurorum
obligatione et ypotheca. Mandantes per hanc cartam nostram universis
et singulis officialibus nostris vel eorum loca tenentibus presentibus et
futuris quod hanc assignacionem nostram perpetuo firmam habeant,
teneant et observent et ab aliis inviolabiliter faciant observare et non
contraveniant nec aliquos contravenire permitant aliqua ratione. In
cuius rei testimonium hanc cartam nostram inde vobis fieri iussimus
nostro sigillo appendicio roboratam. Date in villa nostra Castilionis
Impuriarum septimo Kalendas julii anno Domini millesimo trescentesimo tricesimo primo.
Signum Inffans Petri, illustrissimi domini Jacobi, bone memorie
regis Aragonum, filii, Rippacurcie et Impuriarum comitis.
Testes sunt Raymundus de Palacio, Asbertus de Trilea, milites
consiliarii; nobilis Raimundus de Impuriis, Galcerandus de Vilarico,
et Bernardinus de Pavo, de domo dicti domini infantis.
Signum Geraldi de Oliva, incliti domini infantis Petri predicti
scriptoris, qui hoc de mandanto eiusdem scribi fecit cum literis rasis,
et emendatis in trigesima sexta linea ubi dicitur eis et in vigesima
quarta linea ubi aptatur, et clausit.
2.

1. Fragment il·legible, d’unes dotze lletres, a causa d’un plec del document.  
Paraula abreviada de tres lletres [t…].
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4
1340, desembre, 16. Castelló d’Empúries
Pere Mateu, de Vilanova de la Muga, ven una part d’un cens sobre el
molí de Dalt de Castelló; cens assignat el 16 de novembre de 1331
per raó de la besolfa que posseïa al molí de Bernat de Pau.
Registre: ADM, Empúries 3345.

Sit omnibus notum, quod ego, Petrus Mathei, habitator Villanove,
attendentes quod inclitus dominus infans Petrus, illustrissimi domini
Jacobi, bone memorie regis Aragonum, filius, Rippacurcie et Impuriarum comes, pro comuni utilitate rey publice et subiectorum suorum,
nec non ville sue Castilionis et dicti sui Impuriarum comitatus decore,
quandam sequiam sive regum construhi fecisse, per quam seu quem
recipitur et ducitur aqua de ripparia seu flumine Sambuce infra parrochiam Sancte Eulalie de Villanova ad villam predictam Castilionis,
et deinde subtus ipsam villam Castilionis reducitur ad alveum dicte
ripparie sive fluminis Sambuce. Attendentes, etiam, quod propter dictum regum seu aqueductum, et propter molendina que in ipso rego
sunt constructa, et que decetero construhentur, molendinum Bernardi de Pavo, inter alia, destruitur, anullatur et demolitur. Attendentes,
etiam, quod ego recipiebam et recipere consueveram et debebam in
dicto molendino, de fructibus, redditibus, proventibus, emolumentis
ac obvencionibus eiusdem besolfam, qualibet septimana, quam recipiebam ur assero titulo donacionis michi facte per Poncium Bech, condam. Attendentes, etiam, quod dictus inclitus dominus infans Petrus,
tam ex serenitatis sue preheminenciam qua ex iusticie debito voluit
michi de predicta besolfa satisfaccionem facere et emendam, habita
per dilectum consiliarium suum, Raymundum Petri, jurisperitum ville
sue Castilionis, ad hoc per ipsum inclitum dominum infantem Petrum
assignatum certifficatione plenarie et informacione quod dicta besolfa valebat michi et valere poterat quolibet anno sexdecim libras, pro
quibus facere tenebar servicium in dicto molendino, de quibusquidem
deducto servicio ipsius besolfe fuerint michi adiudicate decem libras
malgurienses, quas dictus inclitus dominus infans Petrus cum publico
instrumento assignavit michi habendas et percipiendas quolibet anno
super ex redditibus dictorum molendinorum suorum noviter in dicta villa
Castilionis constructorum, casalis videlicet superioris quod est subtus
hospicium quod fuit Dalmacii Seguini, condam, franchas ab omnibus
oneribus expensarum. Et si forte dicta molendina per dictum inclitum
dominum infantem Petrum vel suos successores in qua alibi mutarentur
quod ubicumque ipsa molendina mutari contingat recipiam et habeam
dictas decem libras in et super redditibus, proventibus et aliis iuribus
aliorum molendinorum que alibi essent mutata iuxta modum et for-
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mam superius expressatos. Et etiam mandavit dictus inclitus dominus
infans Petrus tenore dicti publici instrumenti gerentis vicem epistolae
in hac parte fideli suo Bernardo Cervilionis, baiulo seu procuratori
suo dictorum molendinorum novorum, et baiulo seu procuratori qui
pro tempore fuerit in dictis molendinis, quod ex redditibus, fructibus,
proventibus seu iuribus dictorum molendinorum superiorum tribuat
seu tradat michi perpetuo qualibet septimana partem michi contingentem qualibet septimana insolutum dictarum decem libras pro ut
omnia et plura alia in dicto assignacionis instrumento inde confacto
sextodecimo kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo
trigesimo primo, auctoritate Geraldi de Oliva, incliti domini infantis
Petri predicti scriptoris ac notarius publici per totam terram et dominacionem suam lacius contineri dinoscuntur. Ideo, gratis et ex certa
sciencia, per me et meos, vendo […]

5
1319, març, 8. Castelló d’Empúries
Malgaulí, comte d’Empúries, concedeix a Bernat de Canelles els drets
d’explotació d’un salner a Castelló d’Empúries.
Registre: ADM, Empúries 1864.

Sit omnibus notum quod nos, Malgaulinus, Dei gratia Impuriarum comes et vicecomes de Basso, recognoscentes quod Raymundus
Bovis, quondam, habebat unum salnarium infra parrochiam Sancte
Marie de Castilione, quod afrontatur: ab oriente, in salnario Arnaldi
Malarcii; a meridie, in carraria; ab occidente, in salatis; a circio, in
salnario Hugueti Bovis et Raimunde, uxoris Hugueti Bovis; quod quidem salnarium, non in totum set in aliqua parte dictus Raimundus
Bovis laboravit per aliquod tempus, et postra ipsum deservit et diffinivit nolens ipsum laborare, propter quod nos dampnum patimur que
non laboratur, et ideo, gratis et ex certa sciencia, per nos et nostros
successores, damus donatione inter vivos et stablimus tibi, Bernardo
de Canellis, de Castilione, tanquam bene merito, et tuis heredibus et
successoribus, imperpetum, dictum salnarium, prout est superius affrontatum, cum intratis et exitibus et ceteris pertinenciis suis, et melioramentis et augmentis ibi factis et decetero faciendis, et iuribus et
accionibus nobis ibi competentibus. Constituentes nos dictum salnarium
tuo nomine possidere seu quasi donec inde apprehenderis corporalem
possessionem seu quasi, quam tibi liceat apprehendere tua propria
auctoritate quandocumque volueris sine fatica, requisicione et contradiccione nostri et nostrorum et curie et alterius persone, et penes te et
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tuos heredes et successores perpetuo retinere. Constituentes te et tuos
heredes et successores inde dominos et procuratores in rem vestram
ad faciendum inde omnes tuas, tuorumque heredeum et successorum,
voluntates. Predictum autem salnarium damus et stabilimus tibi et
tuis heredibus et successoribus perpetuo, sub pactis et condicionibus
que secuntur: videlicet, quod tu et tui heredis et successores semper
teneamini laborare fideliter, vel facere laborare, ipsum salnarium, et
facere in eo sal, expensis vestris, prout alii homines habentes salnaria
infra dictam parrochiam tenentur laborare sua salnaria et facere in eis
sal, et prout est consuetum fieri; et quod totum sal quod fiet decetero
in dicto salnario possimus nos et nostri successores accipere ad opus
gabelle nostre, et ipsum vendere prout facimus et facere possimus et
consuevimus facere de sali aliorum salnariorum dicte parrochie, et de
precio ipsius salis omnes nostros et nostrorum heredum et successorum
voluntates facere. Hoc, tamen, salvo et retento tibi et tuis heredibus et
successoribus in dicto salnario quod nos et nostri heredes et successores
teneamur et promitimus tibi et tuis heredibus et successoribus dare et
solvere precio cuiuslibet saumate salis, sine turnis, quod fiet in dicto
salnario sex denarios malgurienses, et quod nullas turnas teneamini tu
vel tui heredes et successores facere nobis et nostris successoribus in
ipso sali. Et nichilominus, ultra predicta, damus donatione inter vivos
tibi et tuis heredibus et successoribus imperpetum et assignamus in
auxilium dicti salnarii laborandi ducentas saumatas salis, cum suis
turnis, franchas et liberas ab omni leuda et alia exaccione, per te et
tuos heredes et successores habendas et percipiendas semper quolibet
anno super et de sali quod [amodo] contigerit fieri in ipso salnario;
dantes tibi et tuis heredibus et successoribus licencia, et plenam ac
liberam potestatem, quod possitis tu et tui heredes et successores quolibet anno quandocumque et quocumque tempore volueritis de ipso
sali accipere dictas ducentas saumatas salis, cum suis turnis, propria
auctoritate et sine requisicione nostri et nostrorum successorum et
alterius persone, et inde vobis satisfacere in ipsis ducentis saumatis,
et ipsas ducentas saumatas salis, cum suis turnis, tu et tui successores
vel quos volueritis possitis vendere vel aliquocumque modo alienare
cuicumque vel quibuscumque personis volueritis, tam extraneis quam
privatis, et quandocumque et quocumque tempore volueritis et eas
abstrahere vel facere abstrahi a terra et dominatione nostra per mare
vel per terram per vos ipsos vel per alios nomine vestro vel, etiam,
per illos quibus eas in totum vel in partem aliquam vendideritis vel
alienaveritis, franchas ab omni leuda et alia exaccione, et hoc possitis
et possint facere non obstante aliquo banno seu edicto per nos vel
nostros successores ponito vel ponendo, et sine mecu alicuius pene
sive banni. Promitentes predicta per nos et nostros successores tibi et
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tuis heredibus et successoribus facere, habere et tenere, et percipere
et possidere contra omnes personas semper. Et pro predictis omnibus
et singulis attendentis, obligamus tibi et tuis heredibus et successoribus totum sal quod decetero fiet in dicto salnario et omnia alia bona
nostra ubique; et omnia predicta promitimus rata et firma semper
habere, tenere et observare, et attendere et complere et non in aliquo
contravenire aliquo iure vel ratione, renunciantes ex certa sciencia illis
legibus quibus donationes causa ingratitudinis revocantur et omni alii
iuri obvianti. Dictum autem salnarium damus et stabilimus tibi et
tuis heredibus et successoribus salvo tamen iure in dominio directo
et laudismiis et foriscapiis dominorum pro quibus tenetur. Et ego, dictus
Bernardus de Canellis, laudo et concedo predicta, et convenio per me
et meos successores in dicto salnario vobis, dicto domino comitti et
vestris heredibus et successoribus, perpetuo, quod ego et nostri successores in dicto salnario semper laborabimus vel laborari faciemus fideliter dictum salnarium et in eo faciemus sal expensis nostris sub dictis
pactis et condicionibus et prout superius continetur, sub obligacione
dicti salnarii. Et nos, Marchesia, Dei gratia Impuriarum comitissa et
vicecomitissa Caprarie, matrique dicti nobilis comittis, gratis et ex certa
sciencia, laudamus, firmamus et approbamus predicta et promitimus
omnia predicta semper rata et firma habere et non contravenire aliqua
ratione vel iure; renunciantes, ex certa sciencia, omni iuri quo contra
hoc venire possemus. Actum est hoc octavo idus marcii anno Domini
millesimo trecentesimo octavodecimo. Signum Malgaulini, dei gratia
Impuriarum comittis et vicecomittis de Basso. Signum Marchesie, comitisse, eius matris, qui hoc firmamus et laudamus.
Testes huius rei sunt: Bernardus de Uriols et Arnaldus de Ripperia
et Petrus Gomir et Guillelmus Sancii, parator.
Ego, Bernardus de Jonquerio, notarius publicus Castilionis, hoc
scribi feci subscripsi et clausi, et meo signo signavi, et constat mihi de
raso emendato in linea triginta et secunda ubi dicitur octavodecimo.

Quadres

Vendes de blat documentades. El preu aproximat del blat a la
primera meitat del segle xiv1
Any
1297
1297
1298
1298
1301
1301
1301
1301
1303
1306
1308
1315
1316
1316
1319
1319

Preu per mitgera (mesura de Castelló)
2 sous i 4 diners melgoresos
2 sous i 11 diners melgoresos
2 sous i 3 diners melgoresos
2 sous melgoresos
2 sous melgoresos
2 sous i 6 diners melgoresos
1 sou i 10 diners melgoresos
5 sous comtals
2 sous i 6 diners melgoresos
8 sous comtals
3 sous melgoresos (4 mitgeres de torna
per cada 100)
3 sous i 4 diners melgoresos
4 sous melgoresos
4 sous melgoresos
3 sous melgoresos
3 sous i 2 diners melgoresos (mitgeres
sense tornes)

Registre
AHG, Ca 20, 4 de setembre de 1297
AHG, Ca 20, 17 de setembre de 1297
AHG, Ca 2098, 22 de juny de 1298
AHG, Ca 11, 24 de setembre de 1298
AHG, Ca 19, 7 de març de 1301
AHG, Ca 75, 4 d’abril de 1301
AHG, Ca 75, 6 de desembre de 1301
AHG, Ca 2093, 17 de desembre de 1301
AHG, Ca 2100, 30 d’abril de 1303
AHG, Ca 24, 28 de març de 1306
AHG, Ca 142, 26 de febrer de 1308
ADM,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Empúries 1074
Ca 89, 4 de febrer de 1316
Ca 89, 23 de març de 1316
Ca 35, 3 d’abril de 1319
Ca 2037, 31 de juliol de 1319

1. La mitgera de blat de Castelló contenia 30,582 litres, sense torna, o 32,395
litres, amb torna. Mitgera de dos quarteres de deu quarterons: vegeu Claudi Alsina, Gaspar
Feliu i Lluís Marquet: Diccionari de mesures catalanes, Manuals Curial, Barcelona, 1996.
Segons els mateixos autors, la mitgera de Girona contenia 55,035 litres, si era rasa, i
60,597 si era curulla. Mitgera de dos quarteres de vuit quarterons. D’altra banda, sabem
que onze mitgeres de blat a la mesura de Castelló equivalien “continent sive valent” a
deu mitgeres de Torroella: vegeu AHG, Ca 115, 2 d’octubre de 1324.
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Any
Preu per mitgera (mesura de Castelló)
1322 3 sous melgoresos
1322 4 sous i 6 diners melgoresos
1322 5 sous i 8 diners melgoresos (5 mitgeres
de torna per 125)
1322 4 sous i 8 diners melgoresos
1324 4 sous i 10 diners melgoresos
1324 5 sous i 6 diners melgoresos
1324 5 sous i 3 diners melgoresos
1330 3 sous i 10 diners melgoresos
1330 3 sous i 10 diners melgoresos
1330 4 sous i 3 diners melgoresos
1333 5 sous melgoresos
1334 8 sous i 6 diners melgoresos (preu del
blat a Castelló)
1334 5 sous melgoresos
1334 5 sous melgoresos
1334 6 sous melgoresos
1334 4 sous i 6 diners melgoresos
1334 6 sous melgoresos
1334 5 sous melgoresos
1334 6 sous melgoresos
1334 6 sous melgoresos
1334 5 sous melgoresos
1334 5 sous melgoresos
1341 4 sous i 3 diners melgoresos
1344 5 sous melgoresos
1345 4 sous melgoresos
1346 5 sous i 6 diners melgoresos (5 mitgeres
de torna per cada 100)
1347 5 sous melgoresos (mitgeres amb torna)

Registre
AHG, Ca 39, 16 de febrer de 1322
AHG, Ca 55, 14 d’abril de 1322
AHG, Ca 365, 22 d’abril de 1322
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Ca 365, 22 de maig de 1322
Ca 367, 16 de gener de 1324
Ca 111, 16 de maig de 1324
Ca 111, 31 de maig de 1324
Ca 2104, 11 d’agost de 1330
Ca 128, 8 de novembre de 1330
Ca 418, 20 de desembre de 1330
Ca 59, 6 de maig de 1333
Ca 58, 27 de gener de 1334

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

58, 21 de febrer de 1334
58, 22 de març de 1334
58, 24 de març de 1334
58, 24 de març de 1334
58, 6 d’abril de 1334
58, 11 d’abril de 1334
58, 13 d’abril de 1334
58, 14 d’abril de 1334
58, 20 d’abril de 1334
58, 17 de maig de 1334
174, 21 d’agost de 1341
60 bis, 12 d’agost de 1344
179, 25 d’octubre de 1345
182, 2 d’octubre de 1346

AHG, Ca 183, 24 d’octubre de 1347

El preu del blat entre els anys 1374 i 1376, segons diversos registres
del batlle dels molins bladers2
Any
Mes
1374 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Preu de la mitgera de blat (mesura de Castelló), en sous melgoresos
5 sous
5 sous
5 sous i 6 diners
6 sous
7 sous

2. AHG, Ca 395, 29 d’agost de 1375; AHG, Ca 399, 20 d’agost de 1376.

Els
Any

Mes
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
1375 Gener
Febrer
Març
…
1376 Abril, 26
Maig, 6
Maig, 10
Maig, 20
Juny, 3
Juny, 17

molins i les salines de

Castelló d’Empúries

Preu de la mitgera de blat (mesura de
9 sous i 6 diners
12 sous
16 sous i 6 diners
17 sous
17 sous i 6 diners
26 sous
30 sous
37 sous (1.ª setmana) / 40 sous (2ª s.) /
30 sous (1.ª setmana) / 35 sous (2ª s.) /
48 sous (1.ª setmana) / 50 sous (2ª s.) /
…
13 sous
13 sous
13 sous
12 sous
11 sous i 6 diners
9 sous i 6 diners
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Castelló), en sous melgoresos

48 sous (3ª s.) / 37 sous (4ª s.)
42 sous (3ª s.) / 44 sous (4ª s.)
55 sous (3ª s.) / 40 sous (4ª s.)

Vendes d’ordi documentades. El preu aproximat de l’ordi a la primera
meitat del segle xiv
Any
1295
1295
1296
1296
1297
1301
1301
1308
1315
1316
1317
1319
1322
1322
1323
1323
1323
1325
1328

Preu per mitgera (mesura de Castelló)
1 sou i 10 diners melgoresos
2 sous i 4 diners melgoresos
2 sous i 2 diners melgoresos
1 sou i 8 diners melgoresos
1 sou melgorès
1 sou i 10 diners melgoresos
1 sou i 8 diners melgoresos
1 sou i 8 diners melgoresos
1 sou i 8 diners melgoresos
2 sous i 2 diners melgoresos
2 sous i 7 diners melgoresos
2 sous melgoresos
2 sous i 6 diners melgoresos (mitgeres
segons la mesura censal)
3 sous i 6 diners melgoresos
3 sous i 4 diners melgoresos
3 sous i 5 diners melgoresos
3 sous i 4 diners melgoresos
3 sous i 2 diners melgoresos
2 sous i 8 diners melgoresos

Registre
AHG, Ca 8, 17 de gener de 1295
AHG, Ca 8, 20 de febrer de 1295
AHG, Ca 10, 23 d’abril de 1296
AHG, Ca 364, 18 de desembre de 1296
AHG, Ca 20, 29 d’agost de 1297
AHG, Ca 75, 18 d’abril de 1301
AHG, Ca 75, 20 de novembre de 1301
AHG, Ca 142, 26 de febrer de 1308
ADM, Empúries 1074
AHG, Ca 89, 28 de gener de 1316
AHG, Ca 92, 3 de setembre de 1317
AHG, Ca 96, 27 de març de 1319
AHG, Ca 365, 17 de maig de 1322
AHG, Ca 365, 28 de maig de 1322
AHG, Ca 108, 28 de febrer de 1323
AHG Ca 110, 19 d’abril de 1323
AHG, Ca 110, 21 d’abril de 1323
AHG, Ca 368, 23 de novembre de 1325
AHG, Ca 416, 16 d’agost de 1328
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1334
1334
1334
1334
1339
1343
1346
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2
2
3
2
2
2
2
2

Preu per mitgera (mesura de Castelló)
sous i 6 diners melgoresos
sous i 4 diners melgoresos
sous melgoresos
sous i 8 diners melgoresos
sous i 8 diners melgoresos
sous melgoresos
sous i 4 diners melgoresos
sous melgoresos

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Registre
Ca 147, 11 de setembre de 1333
Ca 58, 1 d’abril de 1334
Ca 58, 11 d’abril de 1334
Ca 60 bis, 16 d’agost de 1334
Ca 60 bis, 18 d’agost de 1334
Ca 63, 20 de setembre de 1339
Ca 66, 23 de setembre de 1343
Ca 182, 23 d’octubre de 1346

El preu de l’ordi entre els anys 1371 i 1374, segons diversos registres
del batlle dels molins bladers
Any
1371
1371
1373
1373
1373
1373
1374
1374
1374
1374
1374
1374
1374

Mes
Agost (?)
Agost (?)
Gener
Febrer
Març
Agost
Abril
Maig
Juny (?)
Setembre
Octubre
Novembre (?)
Novembre (?)

Preu de la mitgera d’ordi
2 sous melgoresos
2 sous melgoresos
2 sous i 10 diners melgoresos
3 sous melgoresos
3 sous i 4 diners melgoresos
2 sous i 6 diners melgoresos
3 sous i 6 diners melgoresos
3 sous i 6 diners melgoresos
3 sous i 4 diners melgoresos
7 sous melgoresos
7 sous i 6 diners melgoresos
8 sous melgoresos
11 sous i 6 diners melgoresos

Registre
AHG, Ca 395, 19 d’agost de 1371
AHG, Ca 395, 21 d’agost de 1371
AHG, Ca 395, 5 de maig de 1375
AHG, Ca 395, 5 de maig de 1375
AHG, Ca 395, 5 d’octubre de 1373
AHG, Ca 395, 5 de maig de 1375
AHG, Ca 395, 26 de maig de 1374
AHG, Ca 395, 28 de juliol de 1374
AHG, Ca 395, 7 de juny de 1374
AHG, Ca 395, 25 de setembre de 1374
AHG, Ca 395, 7 d’octubre de 1374
AHG, Ca 395, 3 de novembre de 1374
AHG, Ca 395, 13 de novembre de 1374

Les moles per als casals de molins comtals de dalt (mdd), del mig
(mdm) i de baix (mdb)
Descripció i destinació
Dotze moles
Dues moles cosseres
Una mola cossera
Quatre moles (MdD, 2;
MdM, 1; MdB, 1)
Una mola cossera (MdD)
Quatre moles
Una mola “litegal”
Una mola “litegal”

Procedència
Preu
Barcelona 216 sous barc.
Peratallada 88 sous
melgoresos
Peratallada 50 sous m.
Peratallada

Registre
ADM, Emp. 10446, any 1331
AHG, Ca 137, 12 maig 1335
ADM, Emp. 6561, any 1342
ADM, Emp. 6587, any 1342

Peratallada 50 sous m.
Sant Pere
Pescador
Armentera 70 sous m.
Canapost
138 sous m.

ADM, Emp. 6538, any 1345
AHG, Ca 156, 27 de febrer
de 1350
AHG, Ca 156, 2 de març de 1350
AHG, Ca 435, 31 maig 1353

Els

molins i les salines de

Castelló d’Empúries
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Descripció i destinació
Dues moles borderenques
(MdM)
Una mola litegal (MdB) i dues
moles “borderenques” (MdD i
MdM)
Una mola borderenca (MdM)
Una mola borderenca (MdM)
Una mola borderenca (MdD)
Una mola litegal (MdB)
Una mola borderenca (MdD)
Una mola borderenca (MdM)
Una mola borderenca (MdD)

Procedència
Preu
Registre
Canapost
232 ½ sous ADM, Emp. 7059, any 1363
m.
Peratallada 370 sous m. AHG, Ca 156, 13 set. 1369

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una

Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Canapost
Canapost
Peratallada
Canapost
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada

mola litegal (MdM)
mola borderenca (MdM)
mola borderenca (MdD)
mola borderenca (MdD)
mola borderenca (MdD)
mola borderenca (MdD)
mola borderenca (MdM)
mola litegal (MdB)
mola borderenca (MdD)
mola borderenca (MdM)
mola borderenca (MdD)
mola litegal (MdB)
mola borderenca (MdM)
mola borderenca (MdD)
mola litegal (MdB)
mola borderenca (MdM)
mola litegal (MdB)
mola “cossera” (MdB)
mola borderenca (MdD)
mola litegal (MdM)
mola borderenca (MdD)

Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada
Peratallada

Una mola borderenca (MdM) Canapost

116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
147 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 ½ sous
m.
147 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
147 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
147 sous m.
116 sous m.
116 sous m.
147 sous m.
116 sous m.
147 sous m.
90 sous m.
140 sous m.
140 sous m.
123 sous i 9
diners m.3
143 sous m.4

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

156,
156,
156,
156,
156,
156,
156,

13 oct. 1369
6 març 1370
12 març 1370
12 març 1370
22 març 1370
28 set. 1370
18 oct. 1370

AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,
AHG,

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

395, 29 març 1371
395, 23 abril 1371
395, 8 agost 1371
395, 22 agost 1371
396, 26 set. 1371
395, 6 març 1372
395, 1 juny 1372
395, 8 juny 1372
395, 13 agost 1372
395, 29 gener 1373
395, 9 juny 1373
395, 7 set. 1373
395, 10 març 1374
395, 14 març 1374
395, 15 març 1374
395, 20 juliol 1374
395, 28 set. 1374
395, 2 oct. 1374
395, 10 nov. 1374
395, 30 març 1375
399, 11 juliol 1375

AHG, Ca 399, 28 agost 1375

3. Es paguen cent vint sous en diners i una quartera d’ordi valorada en tres
sous i nou diners.
4. Es paguen cent quaranta sous en diners i una quartera d’ordi valorada en
tres sous.
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Descripció i destinació
Procedència
Preu
Una mola borderenca (MdD) Canapost
143 sous m. i
6 diners m.5
Una mola litegal (MdB)
Canapost
180 sous i
una quartera
d’ordi
Una mola borderenca (MdD) Canapost
140 sous i
una quartera
d’ordi
Una mola litegal (MdB)
Canapost
170 sous m.
Una mola borderenca (MdM) Canapost
140 sous m.
Una mola borderenca (MdM) Canapost
6 lliures i
una quartera
d’ordi
Una mola borderenca (MdM) Canapost
120 sous m.
Dues moles litegals (MdB)
Canapost
360 sous m.
Una mola borderenca (MdD) Canapost
130 sous m.
Una mola borderenca (MdM) Canapost
130 sous m.
Dues moles litegals usades
Armentera 80 sous m.
Una mola litegal (MdB)
Peratallada 160 sous m.
Una mola cossera (MdB)
Castelló
35 sous m.
Una mola borderenca (MdD) Canapost
140 sous m.
Una mola borderenca (MdD) Peratallada 137 sous m.
Una mola cossera (MdD)
Peratallada 90 sous m.
Tres moles cosseres (MdM) Verges
4 florins d’or
Una mola litegal (MdB)
Peratallada 180 sous m.
Una mola borderenca (MdD) Canapost
130 sous m.
Dues moles litegals (MdD, Canapost
340 sous m.
MdM)
Dues moles litegals (MdD, Canapost
330 sous m.
MdM)
Una mola cossera (MdM)
Canapost
80 sous m.

Registre
AHG, Ca 399, 2 oct. 1375
AHG, Ca 399, 21 febrer 1376

AHG, Ca 399, 20 maig 1376

AHG, Ca 399, 16 desembre 1376
AHG, Ca 399, 2 juny 1377
AHG, Ca 399, 11 setembre
1377

AHG, Ca 399, 18 maig 1378
AHG, Ca 399, 10 juny 1378
AHG, Ca 399, 20 juliol 1378
AHG, Ca 399, 25 setembre 1378
AHG, Ca 399, 10 gener 1380
AHG, Ca 399, 5 juny 1380
AHG, Ca 2163, 23 febrer 1387
AHG, Ca 2163, 23 abril 1387
AHG, Ca 2163, 30 abril 1387
AHG, Ca 2163, 31 maig 1387
AHG, Ca 2163, 16 juliol 1387
AHG, Ca 2163, 17 agost 1387
AHG, Ca 2163, 28 abril 1388
ADM, Emp. 10467 (f. 0570),
2 de març de 1429
ADM, Emp. 10467 (f. 0586),
15 de novembre de 1429
ADM, Emp. 10467 (f. 0623),
26 de gener de 1431
Dues moles litegals i una mola Peratallada 420 sous m. ADM, Emp. 10467 (f. 0686),
cossera (MdD, MdM)
3 d’abril de 1433

5. Es paguen cent quaranta sous en diners i una quartera d’ordi valorada en
tres sous i sis diners.

índex onomàstic

Abellars, Jordà d’, cavaller, 161
Agnès, dona de Bernat Llosa, 38
Aguiló, Guillem, donzell, 51, 133, 135,
138, 247, 292-298, 300
Albanyà o Illa, Bartomeu, mestre de
molins, 84, 88, 89, 100, 102, 110,
122, 124, 127, 150, 151, 179, 180,
183, 194, 195, 233-237, 290
Albanyà, Bernat, fill de Bartomeu Albanyà, 237
Albanyà o Illa, Bernat, mestre de molins, 102, 122, 180, 237
Albanyà, Mateu, mestre de molins, fill
de Bartomeu Albanyà, 88, 101, 122124, 128, 180, 234-237
Albert, Ponç, traginer, 231
Albert, Ponç, saliner, 276, 278, 279
Alió, Berenguer, 275
Alió, Guillem, 35, 290
Alió, Ponç, venedor de la Gabella de
la Sal, 145, 281
Alquer, Berenguer, cavaller, 51, 52, 55,
117, 297
Alquer, Gispert, cavaller, 44-46, 48, 53,
117, 161
Alquer, Pere, cavaller, 117, 156, 161,
164, 168, 171, 172, 176, 187, 193,
202, 205, 207
Amic, Berenguer, 124
Amorós, Guillem, pouater de les salines, 262

Amorós, Pere, tintorer, 103
Anguilet, Pere, moliner, 178, 179, 187,
189, 190
Anguilet, Pere, batlle dels molins bladers, 216
Aragó i Folc de Cardona, Joana d’,
comtessa d’Empúries, 79
Aranyó, Guillem, 245, 248, 260, 262, 264
Assajat, Bernat, moliner, 230
Assolf, Ramon, 39
(Assolf), Ermessenda, filla de Ramon
Assolf, dona de Bernat de Ferrals
i, posteriorment, de Berenguer Egidi, 39
Baldoví, Ramon, batlle dels molins
bladers, 214, 216, 220
Ballester, Berenguer, clergue, 250
Barceló, Joan, fuster, 122, 123
Bardoner, Berenguer, 109, 149, 150,
172-174, 194, 289
Bardoner, Pere, 109, 150, 172-175, 194
Bardoner, Pere, veguer de Castelló, 172,
186, 189
Bartomeu, Pere, batlle de la Gabella
de la Sal, 272
Barrera, Guillem, rescloser, 238
Barrera, Pere, 104
Bec, Ponç, 315
Begur, Ramon de, 53
Bell-lloc, Pere, 124
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Bellveí, Pere de, comanador de la comanda hospitalera d’Avinyonet de
Puigventós, 192
Benet, Bernat, 197, 199, 205, 206
Berenguer, Pere, 310
Berenguera, dona de Guillem Vaquer,
204, 205
Bernarda, dona de Pere Cerç, 245
Bernic, Pere, 114
Blanc, Guillem, 253
Blanc, Ponç, batlle dels molins bladers,
83, 87, 216, 269
Blanca, dona de Pere Alquer, 207
Boïga (Boïgues), Guillem, moliner, 154,
163, 165, 190, 200
Bonfill, Berenguer, besolfer (moliner),
169, 177, 182, 204
Borda, Ramon, pouater de les salines,
262
Borrassà, Joan, batlle de la Gabella
de la Sal, 272, 273
Bosc, Guillem, paraire, 43
Bosc, Joan, 272, 273
Bosc, Ramon, paraire, 299
Botenac, Pere, 225
(Bou) Gueraula, filla d’Huguet Bou i
dona de Bernat de Canelles, 51,
56, 133, 135, 139, 242, 247, 268,
293, 296-299
Bou, Guillem, ferrer, 127
Bou, Huguet, 51, 56, 133, 142, 190,
207, 242, 243, 247, 254-256, 258,
260, 262, 264, 265, 292, 293, 295297, 316
Bou, Pere, 51, 56, 68, 133, 142, 242,
243, 247, 254, 256, 258, 260, 262,
264, 265, 292, 298
Bou, Ramon, sagristà de l’església de
Santa Maria de Castelló, 257, 260,
263, 264, 292, 295, 296
Bou, Ramon, veguer de Castelló, 56,
134, 140-142, 244
(Bou), Sibil·la, filla de Pere Bou i dona
de Guillem Aguiló, 51, 56, 133, 135,
138, 247, 268, 292-299

Broca, Folguet, 149, 150, 158, 160, 289,
290, 308-314
Bruch, Bartomeu de, 114
Bruguera, Pere, patró d’embarcació,
282
Busquets, Joan, notari, 28
Busquets, Pere, paraire, 225
Busquets, Pere, batlle dels molins bladers, 216
Cabiscol, Bernat, 171
Calderó, en, 244, 294
Caldes, Dalmau de, moliner, 194, 198200, 236
Caldes, Joan de, 158, 160, 183, 184,
189, 194, 197, 198, 200, 205, 206
Caldes, Pere de, 189, 190, 194
Camós, Guillem de, batlle dels molins
bladers, 127, 216, 219
Campmajor, Berenguer, saliner, 260
Canelles, Bernat de, 51, 55, 133-135,
139, 242, 244, 247, 253, 268, 292299, 316-318
Canelles, Francesc, moliner, 170, 172,
174, 178, 179, 187
Carbó, Joan, 261, 262
Carbonell, Bernat, 192
Carbonell, Castelló, moliner, 161, 187,
190-192
Carbonell, Pere, moliner, 161, 169, 170,
177, 191, 192, 199, 200
Cargol, Guillem, 274
Carrera, Arnau, moliner, 231
Carrera, Guillem, 224
Català, Guillem, moliner, 166, 187,
188, 190
Cellerer, Antoni, traginer i pouater de
les salines, 262, 263
Cerç, Bernat, 245, 248, 262
(Cerç), Bernarda, filla de Pere Cerç,
51, 135, 138, 247, 268, 293, 294,
296, 297, 299
(Cerç), Margarida, filla de Pere Cerç,
51, 135, 138, 247, 268, 293, 294,
296, 297, 299

Els

molins i les salines de

Cerç, Pere, 51, 133, 135, 245-247, 250,
253, 255, 256, 258, 260, 262, 264,
292-299
Cervelló, Bernat, batlle dels molins
bladers, 212-214, 216, 219, 221,
222, 316
Cervera, Bernat de, escrivà comtal, 313
(Ciutat), Francesca, filla de Pere Ciutat, 294
(Ciutat), Margarida, filla de Pere Ciutat, 294
Ciutat, Pere, porter comtal, 51, 55, 133,
135, 138, 139, 244, 247, 268, 292,
294-298, 301
Cocó, Guerau, jurisperit, 39
Comes, Jaume, moliner, 191
Comte, Berenguer, 135, 292, 294
Conill, Berenguer, administrador comtal, 52, 62, 83, 224, 269, 297
Coranta, Pere, rescloser, 84, 88, 89,
102, 128, 238, 239
Corbera, Ramon, administrador comtal, 103
Cortacans, Francesc de, 221
Costa, Arnau, moliner, 99
Costa, Pere, saliner, 276, 277
Costa, Pere, traginer, 231
Cros, Bernat, moliner, 228
Cros, Joan, fill de Bernat Cros, 228
Cubells, Jaume, cònsol de la Universitat, 79
Dalmau, abat del monestir de Santa
Maria de Roses, 36
Dalmau, Antoni, blanquer i pouater de
les salines, 259
Dalmau, Bernat, paraire, 43
Dalmau, Guillem, paraire, 43, 116
Daniel, Tomàs, moliner, 123
Deuslossall, saliner, 259, 260
Deuslossall, Berenguer, 166
Domènec, Guillem, 169
Egidi, Berenguer, 39
Egidi, Pere, 190
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Egidi, Vicenç, traginer, 232
Empúries, fra Ramon d’, 42, 220
Empúries, Ramon d’, 39, 138, 268, 295,
314
Englantina, dona de Berenguer Gispert, 131, 138
Ermessenda, dona de Pere Carbonell,
161
Escarré, Guillem, 51, 54, 131, 134,
135, 138, 245-248, 250-252, 255,
258, 260, 262, 264, 268, 294, 295,
297, 298
Escarré, Ponç (Poncet), 131, 138, 139,
150, 160, 161, 164, 172, 174, 176,
250, 251, 289, 295, 298, 300, 305
Escot, Francesc, 226
Escot, Joan, boter, 143
Espasens, Huguet d’, 197, 206
Esquiró, Guillem, 250
Fàbrega, Lluís, 301
Fàbrega, Ramon, 252, 253
Faja, Cabrer de, cavaller, 37
Far, Pere del, 135
Febrer, Berenguer, administrador comtal, 219
Feliu, Guillem, 250
Feliu, Pere, 133, 262
Feliu, Ponç, 260
Ferrals, Bernat de, 39
Ferrals, filla de Bernat de Ferrals i
d’Ermessenda (Assolf), 39
Ferran, Berenguer, batlle de la Gabella
de la Sal, 252, 253, 267, 269, 273
Ferrer, Joan, traginer, 233
Ferrer, Pere, 43
Ferrer, Ponç, clergue, venedor de la
Gabella de la Sal, 145, 280
Filell, Nicolau, administrador comtal, 226
Filell, Nicolau, 63, 300
Finestres, Jaume de, 187, 190, 193,
206, 207
Floreta, Bernat, paraire, 51, 133, 135,
138-140, 221, 247, 268, 269, 292,
293, 296-298, 300
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Floreta, Pere, fill de l’anterior, 300, 301
Floreta, Berenguer, batlle de la Gabella de la Sal, 253, 269-273, 279,
294, 301
Floreta, Joan, 145
Font, Bernat, 221
Font, Jaume, batlle dels molins bladers, 127, 215, 216, 219
Fontana, Bernat, batlle dels molins
bladers, 216, 219
Fontanella, Pere, 124
Formós, Guillem, administrador comtal, 62, 211, 213, 220
Fortià, Bernat de, 115
Francesca, dona de Pere Ciutat, 51,
55, 133, 135, 138, 247, 268, 294,
297, 298
Francesca, dona de Ramon Jover, 52
Fuster, Bernat, 84
Fuster Llobet, Esteve, 28
Garcés, Martí, capellà, 308
Garriga, Berenguer de, 53
Garriga, Berenguera de, 53
Garriga, Dalmau de, 53, 134
Garriga, Ramon de, 53, 134
Garrigàs, Perpinyà, saliner, 255, 260
Garriguella, Pere, 95, 166, 176, 190
Gil, Guillem, 135
Gil, Pere, rescloser, 238
Ginesta, Bernat, mestre racional de la
Cort comtal, 71, 119, 214, 218, 271
Giró, Guillem, batlle dels molins bladers, 99, 102, 128, 216, 220, 223,
226, 231, 232, 235
Girona, Francesc, batlle de la Gabella
de la Sal, 272
Gispert, Berenguer, 131, 138, 214, 215,
221, 295, 300
Gispert, Pere, 88
Goba, Mateu, 68, 107, 198, 199, 201,
243, 250, 251, 261
Gomarell, Arnau, 262
Gomir, Castelló, 52, 160, 164, 198, 297
(Gomir), Margarida, filla de Castelló
Gomir i dona de Galceran de Mata,
52

Gomir, Pere, 97, 101, 133, 135, 138,
149, 150, 158-160, 210, 212, 244,
247, 268, 269, 289, 290, 292, 294,
295, 297-299, 308-314, 318
Gonsalva o Domènec, Berenguer, besolfer (moliner), 169-171
Gosall, Esteve, 260
Gostar, Antoni, cònsol de la universitat, 79
Granell, Andreu, 84
Grau, Castelló, saliner, 257, 260
Grau, Guillem, 89, 110, 119, 216-219,
228
Grau, Joan, 274
Gras, Guillem, 262
Guillem, Berenguer, 43
Guillema, dona de Pere Moner, 154
Guilló, Guillem, moliner, 150, 170,
173, 176, 194
Guitart, Antoni, 226
Guixar, Miquel, administrador del
comtat, 100, 117, 118, 125, 217,
226, 230, 232, 279
Guixeres, Berenguer de, saliner, 255,
258, 260
Hospital, Pere, moliner, 166, 167, 190,
207
Hostelles, Bernat, 124
Hug V, comte d’Empúries, 130, 151, 181
Illa, Bernat, traginer, saliner i pouater
de les salines, 262-264
Illa, Mateu, 194, 200, 236
Jaquès, Joan, batlle de la Gabella de
la Sal, 270-273
Jaquès, Joan, hostaler, 282
Jaume, Pere, 210
Jaume II, rei d’Aragó, 57, 131, 174, 209
Joan, Pere, moliner, 154, 158, 160, 171
Joan, fill de Pere Joan, 171
Joana, comtessa d’Empúries, 274, 307
Jofre I (Gausfred I), comte d’Empúries, 45
Joguet, Jaume, besolfer (moliner), 169
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Joli, Bernat, paraire, 43, 115, 116
Jonquer, Bernat de, notari, 313, 318
Jordà, Francesc, pouater de les salines, 262
Jordà, Guillem, pouater de les salines,
262
Jordà, Pere, saliner, 264, 265
Jordà, Ponç, saliner, 265
Jover, Francesc, bracer, 128
Jover, Guillem, 274
Jover, Jaume, 80
Jover, Ramon, 52
Julià, Pere, 128
Just, Joan, pouater de les salines, 262
Jutge, Guillem, 66, 77, 130, 131
Jutge, Ramon, cavaller, 36, 198, 200
Llobet, Berenguer d’en, moliner, 34,
115, 154, 155, 157, 163, 165, 169171, 187, 190, 193, 204, 207, 208,
303, 304
Llobet, Bernat Josep, notari, 28, 99
(Llobet), Ermessenda, filla de Guillem
Llobet, 37
Llobet, Guillem, cavaller, 34, 37, 172
Llobet, Josep, 28
Llorenç, Andreu, rescloser, 100, 238
Llorenç, Pere, rescloser, 83, 224, 238,
239
Llorenç, Ponç de, mestre d’obres de
Besiers, 82
(Llosa), Agnès, filla de Bernat Llosa i
dona del jurisperit Guerau Cocó, 39
Llosa, Bernat, 38-40, 78, 113, 188
Llosa, Pere, 34, 39, 108, 121, 211,
213, 291
(Llosa), Sibil·la, filla de Bernat Llosa
i dona de Ramon d’Empúries, 39
Major, Berenguer, mestre de molins, 84
Malarç, Arnau, domer de l’església de
Santa Maria, 133, 139, 140, 142,
243, 260, 262, 265, 266, 293, 296
Malarç, Ramon, 189, 190
Malarç, Ramon, senyor de Vilalbano,
243
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Malgaulí, comte d’Empúries, 42, 55,
136, 139, 159, 162, 244, 247, 250,
253, 267, 309, 310, 313, 316
Mallol, Antoni, blanquer i saliner, 259
Mallorques, Bernat de, administrador
del comtat, 65, 102
Mallorques, Bernat de, mercader, 102
Mallorques, Ramon de, batlle de la
Gabella de la Sal, 271, 272, 277
Manera, Berenguer, saliner, 142, 254256, 258, 260, 262
Manera, Guillem, saliner, 142, 254, 256,
260, 262, 292, 295
Maria (Álvarez), comtessa d’Empúries,
218, 271
Maria, dona d’Arnau Moner, 161
Maria, dona de Berenguer Bonfill, 183
Maria, dona de Bernat Floreta, 300, 301
Mariner, Bernat, saliner, 277
Marog, Berenguer, 310
Marquès, Jaume, saliner, 276, 277
Marquesa, comtessa d’Empúries, 107,
139, 194, 198, 252, 308, 318
Martí, Bernat, 190
Martí, Bernat, batlle de la Gabella de
la Sal, 272, 273
Marzà, Guillem, pouater de les salines, 262
Mas, Pere, fuster, 225
Masdemont, Bartomeu, traginer, 232,
233
Masdemont, Ramon, traginer, 232
Massella, Ramon, 265
Massot, Bartomeu, moliner, 154, 169,
170, 176
Massot, Pere, 226
Massot, Pere, moliner, 229
Massot, Pere, pouater de les salines,
262
Mata, Galceran de, donzell, 51, 52, 55,
275, 297
Mata, Pere de, cavaller, 38, 177, 201204, 206, 303
Mata, Sibil·la de, filla de Pere de Mata,
34, 38, 45, 47, 163, 165, 171, 177,
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184, 193, 197, 200, 206-208, 220,
289, 290, 303-306
Mateu, Joan, moliner, 184, 187
Mateu, Pere, 174, 175, 212, 291, 315
Mercadal, Bernat de, 38, 39, 113
Mercadal, Lubell de, jueu, 261, 262
Mercader, Joan, traginer, 188
Mercer, Guillem, 51, 54, 134, 136, 244,
247, 260, 262-264
(Mercer), Guilleuma, filla de Guillem
Mercer i dona de Castelló Pere, 51,
54, 134, 136, 139, 247, 268, 291,
298, 299
Mercer, Pere, 255, 258, 260, 291
Mercer, Ponç, 53, 54, 134, 136, 140
Messeguer, Bernat, 80
Miquel, Bernat, 279
Miquel, Guillem, saliner, 68, 142, 243,
258, 260, 261, 265
Mir, Berenguer, teuler, 144
Miró, Guillem, moliner, 154, 155, 157,
187, 188, 190, 199, 200
Mitjà, Dalmau, 190
Moner, Arnau, moliner, 153, 161
Moner, Bernat, 35, 158-160, 166, 167,
178, 188, 238, 310
Moner, Berenguer, 151, 178, 181
Moner, Berenguera, 35, 158-160, 310
Moner, Guillem, 158, 189, 310
Moner, Jaume, 178
Moner, Joan, 167, 188-190
Moner, Pere, 154, 155, 157, 190
Moner, Perpinyà, moliner, 43, 154, 156,
165, 169, 170, 176, 199, 200, 202,
203, 205, 206
Moner, Ramon, moliner, 154-156, 165,
167, 171, 178, 179, 184, 187, 188,
190, 207
Montllor, Francesc de, 77
Morgat, Joan, moliner, 230
Morruda, Guilleuma (Guilleuma Rostell), 159
Morrut, Pere, moliner, 229
Muntaner, Bernat, 189

Nadal, Bartomeu, 38, 100
Nava, Jaume, pouater de les salines, 262
Navata, Francesc, saliner, 280
Nicolau, Pere, 85
Niell, Bernat, 139, 140, 243, 246, 262,
296
Niell, Joan, 233, 261
Oliva, Joan, 124
Oliva, Guerau, notari, 308, 314, 316
Oliva, Pere, 244, 296
Oliver, Bartomeu, administrador comtal i batlle dels molins bladers, 61,
89, 216, 228
Oliver, Nicolau, 226
Olivera, Guillem, moler, 215, 221
Oliveres, Ponç, 97, 131, 138, 268, 295
Oliveres, Ramon, 253, 255, 256, 260,
262
Olives, Perpinyà d’, 265
Oller, Pere, saliner, 263-265
Olmeda, Pere, tintorer, 103
Om, Pere, 178
Ordis, Francesc d’, moliner, 99, 100, 230
Orriols, Bernat d’, 318
Otger, Berenguer, 53, 275
Pagès, Ramon, saliner, 276, 277
Pairer, Ramon, 82
Palagí, Pere, mestre d’obres de Besiers, 82
Palau, Ramon de, cavaller, 34, 36, 45,
192, 200, 220, 222, 290, 291, 304,
305, 314
Palau, Bernat (Bernardí) de, 34, 36-38,
45, 114, 179, 181, 183, 198, 200,
289, 290, 304, 305
Palau, Francesc de, 36
Palau, Guillem de, 35, 36, 77, 198-200
Paner, Bernat, 178
Pau, Bernat de, 45, 174, 177, 220, 290,
291, 304, 305, 315
Peguera, Guillem, 122
Pere, mestre, paraire, 200
Pere I, comte d’Empúries, 29, 30, 34,
45, 46, 49-51, 54, 55, 57, 62, 69, 70,
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80, 87, 94, 96-99, 101, 103, 109,
110, 118, 131, 132, 138, 139, 144,
149, 168, 174, 209-213, 216, 220,
222, 238, 241, 242, 244, 247, 248,
252, 253, 267-269, 273, 289-299,
304, 308, 315, 316
Pere el Cerimoniós, rei d’Aragó, 209
Pere, Castelló, jurisperit, 51, 134, 139,
225, 247, 291, 298, 299
Pere, Guillem, notari, 310
Pere, Ramon, jurisperit, 47, 175, 308,
315
Pérez, Domingo, porter comtal, 210
Pertusa, Guillem de, clergue, 234, 235
Pertusa, Martí de, batlle dels molins
bladers, 128, 216, 231, 232, 235
Pescador, Nicolau, patró d’embarcació, 283
Picamoles, Andreu, 95
Pineda, Guillem, dispenser de l’infant
Pere, 238
Piqué, Pere, bracer, 128
Pla, Jaume des, 210
Pla, Pere, 214, 299
Plana, Bartomeu, 138
Pomers, Arnau de, jurisperit, 51, 133,
135, 138-140, 189, 244, 245, 247,
260, 268, 292-294, 296-298, 300
Pomers, Arnau de, fill de l’anterior, 300
Ponç, Francesc, traginer, 233
Ponç Hug III, comte d’Empúries, 35,
42, 91, 109, 131, 158, 173, 174, 310
Ponç Hug IV, comte d’Empúries, 35,
36, 42, 44, 66, 67, 76, 117, 144,
205, 242, 247, 251, 253
Portell, Joan, rescloser, 238
Portell, Guillem, 87
Portell, Pere, 126
Prat, Bartomeu, moliner, 228
Puga, Joan, saliner i pescador, 276-278
Puig, Galceran des, flequer, 61
Puig, Jaume, picapedrer, 88
Puig, Pere, saliner, 277
Quermançó, Bernat, 43
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Quermançó, Joan, 97, 101, 102, 131,
138, 185, 189, 208, 211, 220, 221,
268, 269, 295, 299-301
Rabós, Berenguer de, cavaller, 37
Rabós, Ermessenda de, dona de Ramon
de Rabós, 34, 37, 45, 47, 107, 289,
290, 304, 305
Rabós, Guillem de, 34, 37
Rabós, Pere de, 172, 178
Rabós, Ramon de, cavaller, 37
Ramet, Joan, saliner, 255, 258, 260
Ramon Berenguer I, comte d’Empúries,
58, 65, 67, 84, 102, 209, 217, 220,
223, 267, 268, 270, 271, 299, 300
Ramon, Joan, 87, 160, 184, 189
Ramona, Berenguer, pouater de les salines, 262
Ramona, dona de Bernat (Bernardí)
de Palau, 34, 37, 45, 47, 179, 289,
290, 304, 305
Redaner, Bernat, mestre de molins, 210
Redaner, Pere, mestre de molins, 210
Redaner, Simó, mestre de molins, 210
Reis, Berenguer, 126
Resta, Ramon, 307
Riba, Berenguer, moliner, 43, 167, 225
Riba, Bernat, moliner, 229, 230
Riba, Francesc, moliner, 230
Riba, Esteve, 226
Ribera, Arnau de, 318
Ribera, Pere, sabater i saliner, 259
Ricard, Francesc, traginer, 233
Ridegana, Berenguer, 126
Riera, Francesc, traginer, 233
Riera, Guillem, 225
Rigau, Pere Joan, clergue, 109, 173
Robau, Berenguer, 114
Roca, Bernat, fuster, 101
Rocabertí, Dalmau de, vescomte de
Rocabertí i senyor de Peralada, 81
Rocafort, en, 292, 296
Roger, Ramon, batlle dels molins bladers, 216
Roig, Berenguer, 128
Roig, Bonanat, 83, 102

332

Josep Maria Gironella i Granés

Rossell, Bernat, saliner, 259, 260
Rossinyol, en, 38
Rostell, Berenguer, 159, 160, 189, 194
(Rostell), Gueraula, filla de Pere Rostell i dona de Folguet Broca, 149,
158-160, 212, 289, 290, 308-314
(Rostell), Guilleuma (casada amb
[…] Morrut, Guilleuma “Morruda”), 159
Rostell, Joan, patró d’embarcació, 282
Rostell, Pere, 158-160, 290, 308-314
Rostet, Berenguer, 53, 134, 136, 260,
262, 308-314
Rostet, Guerau, 310
Roure, Guillem, 88
Rovira, Bernat, batlle dels molins reials
de Barcelona, 213
Sabater, Antoni, ferrer, 61
Sabatera, Jaume, saliner, 277
Sacarrés, Nicolau, 61, 228
Sadarnés, Bernat, 246, 250, 255, 258,
260
Sagrera, Gabriel, patró d’embarcació,
282
Sala, Joan, 189, 198, 199, 250, 251
Sala, Pere, traginer i pouater de les
salines, 262, 263
Salvador, Bernat, batlle comtal de l’estany, 100, 101
Salvador, Nicolau, patró d’embarcació, 283
Sanç, Guillem, paraire, 318
Sant Pere, Guillem, 221
Sarrià, Berenguer de, administrador
comtal, 84, 102, 103
Saurina, Joan, 100
Segars, Jaume, 221
Seguí, Dalmau, 304, 315
Seguí, Guillem, veguer del comtat, 245
Seguí, Guillem, saliner, 276, 277
Sibil·la, dona de Jaume Jover, 80
Sibil·la, dona de Ramon de Palau, 36
Sifreu, Berenguer, cortaler, batlle de
la Gabella de la Sal, 144, 272, 273
Sifreu, Bernat, 135

Sifreu, Guillem, veguer de Castelló, 205
Sifreu, Miquel, cortaler, 100, 279
Sifreu, Ramon, saliner, 259, 260
Simó, Guillem, 151, 171, 179, 185, 189,
190, 208
Simó, Pere, 221
Simó, Ramon, pouater de les salines,
262
Sirga, Guillem, mestre d’obres de Besiers, 82
Siveller, Jaume, notari, 308
Sobrer, Pere, pescador, 278
Soler, Bernat del, cavaller, 206
Soler, Martirià, notari, 234-236
Soler, Miquel, 235
Sunyer, Bernat, batlle de la Gabella
de la Sal, 272, 273
Sunyer, Pere, 131, 225
Tallaferro, Bernat, besolfer (moliner),
170, 176
Teixidor, Pere, moliner, 43, 167
Terrades, Berenguer, pouater de les
salines, 262
Terramala, Castelló, domer de l’església
de Santa Maria, 200, 205, 206
Terrer, Pere, dispenser comtal, 101,
102, 210, 211, 308
Tintorer, Guillem, 63
Tintorer, Jaume, 178
Tintorer, Nicolau, 33, 63, 101, 210
Tintorer, Ramon, 310
Tolosà, Castelló, 103, 214, 215, 221
Tolosà, Guillem Arnau, 250, 255, 258
Tolosà, Nicolau, 103, 221, 225
Toroç, Mosse, jueu, 63
Torroella, Bernat, 213
Torroella, Pere, clergue, 109, 149, 150,
174, 289
Treballs, Jofre de, 213, 221
Treballs, Pere de, 53
Tremps, Joan, 313
Trilla, Albert de, cavaller, 30, 45, 98,
289, 307, 314
Trobat, Francesc, 262
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Urgellès, Arnau, 51, 55, 133, 135, 138,
139, 244, 247, 250, 252, 268, 294,
295, 297, 298
Vall-llosera, Guillem, mestre de molins, 180, 237
Vaquer, Bernat, moliner, 154, 156, 169,
199, 201-203
Vaquer, Dolça, filla de Bernat Vaquer,
203
Vaquer, Guillem, moliner, 155, 156,
161, 165, 169, 171, 177, 183, 190,
193, 199, 201-205
Vaquer, Pere, fill de Bernat Vaquer, 203
Verges, Bernat, taverner, 65
Verges, Joan de, batlle de la Gabella
de la Sal, 270, 272, 273
[Vesí], Pere, cònsol de la universitat, 79
Vilagut, Guillem de, donzell, 51-53,
55, 297
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Vilamalla, Gallard de, 115
Vilanova, Bernat de, 131
Vilanova, Miquel de, notari, 308
Vilar, Guillem de, mestre d’obres de
Besiers, 82
Vilardell, Ferrer de, batlle dels molins
reials de Barcelona, 213
Vilarig, Galceran de, 308, 314
Vinyals, Bartomeu, prevere, batlle de
la Gabella de la Sal i dels molins
bladers, 66, 99, 100, 145, 216, 217,
272, 281, 282
Vinyavella, Bernat de, paborde de Viladamat, 43
Vivoy, Pere, moliner, 229
Xesa, Pere

de,

70, 274

ÍNDEX TOPONÍMIC

Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural
dels, 129
Albera, l’, 125, 128
Alecto, 211
Alguema, l’, 42, 43
Amalric, destil·lador de n’, 98
Amposta, 152, 153
Argelers (Rosselló), 62, 122
Armentera, l’, 122, 180, 237, 322, 324
Aspres, els, 79, 99
Avinyó, 218, 271
Avinyonet de Puigventós, comanda
hospitalera d’, 34, 45, 191, 192, 223
Barcelona, 70, 71, 75, 117, 125, 162,
163, 186, 210, 213-215, 217, 226,
232, 253, 273, 279, 283, 322
Bastida, la (Rosselló), 59
Bellcaire, 199, 251
Bell-lloc, priorat de, 275
Besalú, 253
Besiers, 82
Bona Calça, 50-54, 133-135, 139-141,
251, 262
Bosc del Comte, 85, 113, 128
Bosc d’en Llobet, 37, 77, 114
Cadaqués, 66, 67, 69, 145, 280-282
Calciners, carrer dels, 96
Canapost, 215, 221, 322-324
Canelles, 167, 207

Canet (Rosselló), 282
Cantallops, 128
Casa de la Sal, 129, 137, 146
Castella, regne de, 70
Catalunya, Principat de, 71, 130,
Ceret (Rosselló), 123, 124, 128
Clotes, les, 36
Colangres, els, 36, 79, 91, 92, 113
Cotlliure (Rosselló), 123, 124, 128, 282
Darnius, 126
Ecomuseu-Farinera, 76, 94, 105, 114,
118, 119
Eivissa, 66, 283
Empuriabrava, 129
Estany de Castelló, 66, 99-101, 129-131,
136, 137, 141, 142, 180, 227, 237,
269, 278, 291, 292
Estany de Vilanova, 99
Estany del Det (Det de l’Estany), 134136, 141, 142, 292, 295, 297
Estany Ricard, 103
Fanga Rossis, 133, 135, 136, 293, 296
Far, el, 42, 115
Figueres, 122
Fluvià, riu, 307
Foixà, 67
Fortià, 42, 43, 115, 116, 167
Girona, 63, 64, 270
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Gola, la, 41, 78
Golter, el (Vilanova), 80
Graells, els, 113, 129
Grau de l’estany (Grau de Roses), 33,
100, 136, 137
Guirembau, el, 36
Horts, els, 96
Lladó, priorat de, 275
Llauna d’en Llobet, 37, 77, 114
Lleida, 71
Llonguell, el, 32, 39-41, 78, 86, 87, 95,
111, 113, 114
Maçanet (de Cabrenys), 123, 124, 128
Mallorca, regne de, 71
Molí, el,
Molí de Baix, 31, 84, 99, 100, 103, 110,
114, 117, 118, 122-126, 128, 129,
211, 213, 226, 227, 230, 235, 236
Molí de Dalt, 29-32, 80, 82, 99, 101,
114, 118, 119, 122-125, 127, 128,
150, 168, 210-214, 220, 223, 224,
226, 227, 220-230, 232-236, 238
Molí de la Coromina, 31, 34, 38-41,
45-47, 78, 85, 86, 95, 106, 111,
112, 117, 120, 121, 151, 155-158,
161, 163-172, 174, 176, 177, 179,
182-185, 187, 189, 190, 193, 197,
200-205, 303
Molí de l’Hospital, 31, 32, 34, 40, 41,
45, 78, 106, 112, 120, 121, 158,
161-163, 165, 169, 170, 172, 174,
175, 178, 182, 183, 189, 191, 192,
196, 200
Molí de Mata, 42, 43
Molí de Santa Maria, 31, 32, 34, 40,
41, 45, 78, 95, 120, 121, 154, 155,
157, 163, 169, 170, 176, 177, 189,
190, 195, 200, 204
Molí de Vilanova, 83, 84, 90, 102, 103,
122, 123, 180, 224, 225, 227, 237
Molí del Comte, 31, 34-36, 45, 77, 85,
86, 90-94, 106, 108, 109, 111, 112,
120, 149-151, 157, 158, 160-162,

164, 169, 170, 172-176, 179, 183,
185, 186, 189, 191-195, 198, 199,
201, 233, 234, 236
Molí del Mig, 29, 80, 82, 89, 91, 98, 99,
101, 114, 118, 119, 122-128, 150,
159, 168, 210-214, 220, 224, 226,
227, 229-236, 238
Molí del Prat, 42, 43, 167
Molí draper, 31, 84, 92, 101-103, 110,
115, 118, 125, 210, 220, 224-227,
236
Molí d’en Jutge, 31, 34, 36, 45, 46, 77,
83, 87, 90-95, 102, 103, 106, 111,
112, 122, 123, 125, 151, 157, 163,
165-167, 179, 180, 183, 185, 188,
189, 192-195, 200, 208, 224, 233,
234, 236, 237
Molí d’en Llobet, 29, 31, 34, 37, 45-47,
77, 86, 93, 106, 107, 110, 111, 112,
114, 115, 120, 121, 128, 155-157,
163, 165-167, 171, 172, 178, 179,
184, 187-190, 192, 196, 203, 289
Molí d’en Mercadal, 31, 32, 34, 38-40,
45-47, 78, 86, 91, 95, 108, 112, 113,
121, 126, 165, 166, 168, 171, 176,
181-183, 187, 189, 190, 193, 196,
204, 211
Molins Reials (Perpinyà), 191
Molins de Sant Jordi (Perpinyà), 191
Molins de Sant Pau (Perpinyà), 191
Molins de Sant Pere (Perpinyà), 191
Molins dels Jueus (Perpinyà), 191
Monells, 102
Montjuïc (Barcelona), 210, 215
Muntells, 51, 53, 54, 133, 134, 136, 140
Muralla, carrer de la, 96
Paireria Nova, carrer de la (actual
Mestre Blanch), 97
Palau Comtal, 225
Palau-saverdera, 36, 66, 130
Pau, 131
Pau Casals, carrer de, 96, 115
Peralada, 81, 82, 88, 253
Peratallada, 151, 181, 215, 322-324
Perpinyà, 60, 191

Els

molins i les salines de

Plaça de la Farina, 63
Plaça del Blat (actual Jaume I), 97
Pont, carrer del, 115
Pont de la Mercè, 76, 96
Pont de la Rajola, 98, 99, 103
Pont de l’Estany, 101, 237
Pont Vell (al s. xiv, Pont Nou), 77,
113, 145
Portal de la Gallarda (al s. xiv, d’en
Gallart), 91, 96, 98, 114, 304
Portal de Sant Francesc, 98, 114, 290,
304, 313
Portal d’Assalit, 145
Prades, comtat de, 238, 267
Prat, el, 37, 42, 43, 115, 116, 180, 237,
238
Puig Barutell, 80, 82, 98
Puig de la Muga, 35, 77, 79, 91-94, 96,
103, 104, 107, 108, 111, 113, 149,
158, 164, 173, 211, 222, 234, 310
Puig de la Milícia, 82, 99, 259
Puig de l’Era Mala, 63, 119, 127
Puig Mercadal, 97, 131
Puig Millot (Vilanova), 79-81, 98
Puig Ricard, 103
Puig Salner, 79, 82, 99, 119, 127
Rec Comtal (Barcelona), 75, 97, 162,
213
Rec de les Adoberies, 96
Rec de Santa Clara, 83, 104, 115
Rec del Molí, 76, 91, 99, 103, 114, 118
Rec del molí del comte (Rec del Puig de
la Muga), 6, 77, 86, 91, 93-96, 103
Rec dels Molins Bladers, 29-32, 79-83,
85, 87, 96-104, 129, 136, 138, 180,
227, 237
Rec dels Molins Drapers, 31, 33, 82-85,
90, 92, 94, 96, 101, 102-104, 115,
224, 225, 239
Rec dels Salins, 76, 101, 129, 130, 136,
137, 146
Rec Destil·lador, 94
Rec Maldiner, 35, 83, 93, 103
Rentador, el, 76
Requesens, 116, 237
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Ribagorça, comtat de, 238
Riumors, 31, 37
Roses, 67, 69, 100, 129, 133, 135, 136,
251, 278, 282, 292, 294, 296
Rosselló, 59, 60, 66, 75, 185, 266, 282
Roure, pabordia del, 275
Rubina, la, 33, 99, 129, 137
Rubiola, la, 39, 40, 78, 95, 111
Salatà, el, 135
Salins, 137
Sant Feliu, monestir de, 275
Sant Francesc, convent de (framenors),
103, 104, 114, 115, 117, 118, 160,
275
Sant Joan (dels Erms), parròquia de,
103
Sant Llorenç de la Muga, 116
Sant Llorenç de les Arenes, comanda
hospitalera de, 275
Sant Marc, barri o carrer de, 82, 92,
94, 103, 115, 118, 125, 210
Sant Marc, capella de, 145
Sant Miquel ses Closes, 275
Sant Pere de Rodes, monestir de, 30,
42, 43, 45, 61, 97-99, 115, 116, 128,
228, 275, 289
Sant Pere Pescador, 40, 78, 135, 322
Sant Quirze (de Colera), monestir de,
275
Sant Tomàs (de Fluvià), priorat de, 34,
38, 39, 47, 78, 113, 181, 275, 305
Santa Clara, barri de, 82, 92
Santa Clara, convent de, 37, 145, 225
Santa Margarida, priorat de, 275
Santa Maria de l’Om, 188
Santa Maria de Roses, monestir de,
34, 40, 45, 154, 176, 275
Santa Maria de Vilabertran, monestir
de, 275
Santa Maria del Penardell, priorat de,
275
Santa Maria d’Ullà, priorat de, 275
Santa Maria, església de (Castelló), 90,
91, 96, 139, 142, 173, 200, 243, 257,
263, 275
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Seu de Girona, 39, 78, 113
Soler, el (Sant Climent Sescebes), 126
Tallada, la, 151, 181
Tec, el (Mas del Tec), 129, 130, 136
Temple, casa del (Castelló), 32, 275
Toribi Duran, asil, 35, 94
Torroella (Palau-saverdera), 131
Tortosa, 66, 69, 70, 273, 283
Tossa (de Mar), 126
València, 60, 253
Vall d’Ases, 94
Verges, 151, 181, 182, 251

Vernar del Comte, 100, 279
Verneda, la, 42
Vilagut (Pau), 122, 131
Vilanova de la Muga, 28-31, 35, 36,
44, 76, 77, 79-85, 87, 91, 93, 98,
102-104, 128, 174, 175, 177, 225,
238, 239, 289-291, 308, 315
Vilanova de Raò (Rosselló), 266
Vila-sacra, 31, 42, 116, 128, 167
Viladamat, pabordia (Sant Pere de
Rodes) de, 43
Vilalbano,
Vilaür,
Voló, el (Rosselló), 123, 124, 128

