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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE D’ESPARREGUERA

L

’any 2018, en la tercera edició dels Premis de Recerca Vila d’Esparreguera, va resultar premiada, en la categoria d’adults, l’obra El temps a Esparreguera. Dades
enregistrades dels darrers cent anys, d’Enric Gili Bas, amb informació detallada
sobre els fenòmens atmosfèrics esdevinguts a Esparreguera en el darrer segle. En
la mateixa categoria d’aquest certamen, el mateix any també es va presentar La
història sobre el molí fariner de can Broquetas, escrita per Jordi Gobern, un treball d’excel·lent qualitat i interès històric per a la nostra vila. Aquest treball és el
que en aquest moment teniu a les mans.
El jurat del Premi de Recerca té en compte l’originalitat del tema tractat, el procés de recerca i el rigor científic, la qualitat lingüística, així com la presentació i estructura del treball, i premia amb l’edició i publicació del treball guardonat l’obra
que excel·leix en cada categoria. En la categoria d’adults dels Premis, l’any 2018, el
guardó i per tant el llibre editat va ser El temps a Esparreguera, però considerant
l’interès del tema tractat i la qualitat de tot el treball de recerca realitzat, l’Ajuntament d’Esparreguera va decidir editar també, ex aequo, La història sobre el molí
fariner de can Broquetas, fet excepcional en la recent trajectòria dels Premis.
La història sobre el molí fariner de can Broquetas centra el seu interès en l’entorn on més tard s’aixecà la Colònia Sedó, propietat de la família Broquetas primer i, posteriorment, de la família Castells. A través del molí fariner ens apropem a
personatges clau en la història d’Esparreguera i la configuració d’alguns elements
importants del seu patrimoni, com l’església de Santa Maria del Puig o la mateixa Colònia Sedó. Tot el mèrit és de Jordi Gobern, que va creure en aquest treball de
recerca, i de les famílies que durant anys han ajudat a preservar els documents i la
memòria que ara ens permeten reconstruir i conèixer millor el nostre entorn i la
nostra història.
Gràcies, Jordi. Esperem que aquest llibre mantingui viva la història del molí fariner de can Broquetas.

Eduard Rivas Mateo
Alcalde d’Esparreguera
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1. PRÒLEG

L

a principal motivació per fer aquest llibre té l’origen, pel que em va semblar, en
un intent de diverses persones i entitats, com per exemple l’Associació del patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn, de recuperar la memòria històrica de la Colònia
Sedó. Això em va fer meditar: la Colònia Sedó ha estat de vital importància a Esparreguera, fou una empresa que donà vida a la vila, molta gent d’Esparreguera hi va
treballar, com la meva mare, Dolors Simó, i el meu avi matern, Eliseu Simó.
Realment és important reivindicar el paper de la Colònia Sedó en la història de
la vila, i tanmateix només cal passejar-se per algunes de les zones que la conformen
per notar un sentiment de pena al veure com està de degradada sobretot la zona de
les cases dels treballadors, on jo de petit anava a visitar el meu padrí, el Joan Piqué, i
la tia Dolors Tió, que portaven l’estanc de la colònia, i jugava en aquells carrers, avui
tan deixats.
Però la història d’aquell lloc en concret no comença amb la Colònia Sedó ni amb
la fàbrica tèxtil Puig, sinó que abans de la fàbrica tèxtil allà hi havia hagut un molí
fariner, el Molí de Can Broquetas; el propietari del Molí des del 1453 fins al 1673 fou
la família Broquetas, que vivia al Mas Broquetas o Mas Bramon, i curiosament, el
1740 el molí el compra la família Castells, que anys abans havia comprat el Mas Broquetas. Fins que Cristòfol Vidal i Castells el ven a Miquel Puig i Catasús, propietari
de la fàbrica tèxtil Puig.
A casa tenim documentació de les famílies Broquetas i Castells, i una manera de fer-la conèixer és parlant de la història del molí. Ja veureu que encara que el
tema central ha estat el molí fariner, a mesura que anava entrant en la seva història s’obrien nous camps a treballar i m’ha costat acotar-los. Veureu també que parlo del Mas Broquetas, de la família Broquetas, de la família Castells, de la qual he fet
una biografia de Cristòfol Vidal i Castells com a personatge important en la història
d’Esparreguera. De manera obligada, he hagut de parlar de Santa Maria del Puig,
la nostra ermita, ja que la vida dels Broquetas i dels Castells hi estava molt relacionada: el Mas Broquetas era a uns 200 metres de l’ermita, i les terres del seu voltant
eren de la seva propietat.
Cal fer un reconeixement a totes aquelles famílies que al llarg dels anys han conservat els documents antics i gràcies a això avui podem estudiar-los i fer una reconstrucció de la forma de viure, les dificultats de cada època i els canvis que es
produeixen tant en les famílies com en les possessions. Un exemple seria la família Broquetas; l’hereu no té descendència i va venent les seves terres, i així és com
una família que durant més de 300 anys havia estat de les més importants de la
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vila desapareix. Sortosament se n’han conservat alguns documents, perquè si no
les úniques referències serien els noms dels llocs, el Mas Broquetas, el molí de Can
Broquetas o el torrent Broquetas.
Fins i tot d’una manera més clara passa el mateix amb la família Bramon, els anteriors propietaris del mas. Les úniques referències que tenim són alguns documents
que ens parlen del «Mas Broquetas, antigament Mas Bramon». A més a més, veiem
com els nous propietaris, els Broquetas, adopten el nom patronímic Bramon i l’afegeixen a mode de segon cognom (fet molt habitual en els casos que un mas canviava de
mans). Així, des del 1400 fins al 1700, tots els Broquetas es diuen Broquetas i Bramon.
Finalment, veiem com el camí que va de Can Roca a la riera del Puig s’anomena
camí de les Bramones.
La veritat és que ha estat un projecte apassionant, i a mesura que m’hi endinsava, més m’atrapaven els descobriments que anava fent. Espero que a vosaltres també us resulti profitós i el gaudiu.
Voldria constatar el fet que, dins de la normalitat, els escrits particulars i la majoria d’escrits notarials estan escrits en català, i els més antics en llatí amb l’explicació en català. Els he transcrit al català actual per facilitar-ne la lectura, però conservant girs i paraules pròpies de cada època.
Per fer aquest llibre m’han ajudat moltes persones, a qui quan els explicava el
projecte s’entusiasmaven tant o més que jo, a ells els vull agrair el seu ajut: la Rosa
M. Codina, el Josep M. Cobos, el Joan Llort, el Josep Puig1 i les seves filles, la Rosa i
la Pilar, i el Joan Carrera. De tots ells en trobareu referències en el llibre.
Vull donar les gràcies a la meva família, que m’ha ajudat i m’ha empès a fer el llibre: la Núria, l’Aina, l’Albert i el Jofre. De l’Albert n’he aprofitat els seus grans coneixements històrics, ja que quan tenia un dubte me’l resolia.
Si podem considerar com a protagonistes del llibre els Castells, de qui tenim més
documentació, voldria esmentar el Pere Joan Castells i Jornet, el Joan Castells i Casals, el Josep Castells i Ferrés, la Dorotea Arloví, la Mariana Castells i Ferrés, la Rita
Castells i Arloví i el Cristòfol Vidal i Castells. Veurem que a tots els va tocar viure
moments convulsos políticament, com la Guerra de Successió espanyola amb els
fets de l’11 de setembre, el bandolerisme, la Guerra amb el Regne Unit, la Revolta
del pa, la Guerra Gran (contra França), la Guerra del Francès, el Trienni Liberal,
les Guerres Carlines (alguns d’ells implicats directament en aquests fets, ja que van
passar sobre el territori), però tots afectats d’una manera o altra per les conseqüències que van comportar.
Arribem al dia d’avui i seguim vivint moments complicats amb més d’un any de
vergonya amb presos polítics i exiliats. Per tant, voldria dedicar aquest llibre a tots
els presos polítics, els exiliats i tots els represaliats en el procés per assolir la independència de Catalunya.
Salut i República!
1 Malauradament, el Josep Puig va morir el passat 27 de desembre del 2018.
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E

l mas Broquetas estava situat al pla del Puig, i el molí fariner de Can Broquetas
era al costat del riu Llobregat.

3.1 EL MAS BROQUETAS

Segons el certificat fet per Pere Ignasi Mas, prevere i rector de l’església parroquial
de Santa Eulàlia, l’anomenat mas Broquetas o mas Bramon el ven Francesc Broquetas i Bramon a Pere Joan Castells i Jornet el 20 de febrer del 1712 pel preu de 40 lliures barceloneses. L’escriptura de venda és en poder de Josep Noguera, notari de la
vila d’Esparreguera.
En el mateix document el rector certifica haver rebut els delmes i primícies dels
fruits collits i també els delmes dominicals, des del 20 de febrer del 1712 fins al 20 de
novembre del 1714, data del certificat.9

9 Certificat fet per Pere Ignasi Mas, prevere i rector de Santa Eulàlia d’Esparreguera, per la venda del
mas Bramon o mas Broquetas per part de Francesc Broquetas a Pere Joan Castells, el 20 de febrer del
1712. Arxiu família Vidal.
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Imatge del mas Broquetas. Fotografia:
Arxiu Municipal d’Esparreguera.

Imatge de la situació on hi hauria el mas
Broquetas avui dia.10

Imatge aèria en què es veu l’església de Can Sedó (sota a l’esquerra), el mas Broquetas al mig i l’església de Santa Maria del Puig (dalt a la dreta).11

10 Ambdues imatges estan preses des d’un camp per sobre de la drecera de la mitja lluna. La segona és
de l’octubre del 2018.
11 Valls i Broquetas, Orenci (1936): Topografia mèdica d’Esparreguera. Acadèmia de Medicina de
Barcelona, Pere Bas i Vich, Igualada, pàg. 158.
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Estat actual del mas Broquetas (octubre del 2018).

Vista de l’església des del mas Broquetas.

Graons del mas Broquetas, part sud-est.
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Vista de la resclosa de Can Sedó (lloc on hi havia la resclosa del molí fariner), des de l’emplaçament
de l’antic mas Broquetas.

En Joan Llort em va explicar que a l’església de Santa Maria del Puig hi tenia un plànol del pla del Puig on es poden veure el mas, l’església i les diferents peces de terra que de mica en mica va anar comprant Pere Joan Castells, per tornar a reunir les
terres que havien estat del mas Broquetas. En aquest plànol s’hi observen també els
diferents camins que passen per les terres del mas. El plànol de l’església és una còpia d’un altre que hi ha a l’Arxiu Municipal d’Esparreguera.
La llegenda del plànol diu:
«Explicació per números de la part mapa del pla del mas anomenat Broquetas i
la seva terra en que està construït, que posseeix Pere Joan Castells i d’altres terres
de dit mas i gleves12 veïnes, situat en la parròquia de Nostra Senyora del Puig, terme
d’Esparreguera, abadiat de Montserrat i bisbat de Barcelona.
1. Casa del mas anomenat Broquetas, que posseeix Pere Joan Castells.
2. Peça de terra que posseeix Rafel Pagès, a la Parellada.
3. Camí ral que va de la vila d’Esparreguera a la vila de Monistrol.
4. Peça de terra que fou de Joan Francesc Comellas Moradéu, que és el castell,
el vestigi del Castell d’Esparreguera.
5. Torrent petit de casa.
6. ... la gleva de dit mas, de les terres del dit Comellas.
7. Terres que foren del dit Comellas i que són a la riba de la riera del Puig.
12 Terres.
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8. Riera del Puig.
9. Camí.
10. Xaragall13 d’aigua del barranc.
11. Peça de terra anomenada “La ...” de Francesca Castells, vídua.
12. Peça de terra de Josep R.
13. Torrent de les Pruneres.
14. Església de Nostra Senyora del Puig.
15. Cementiri de dita església.
16. Casa de l’ermità.
17. Un tros de terra de costa amb oliveres plantada.
18. Una creu en la qual comença el camí que va a l’església.
19. Camí modern, per on s’anava a la dita església.
20. Una creu prop de l’església.
21. Fondo callarís14 tapat del xxx15.
22. Camí antic per on s’anava a la dita església.
23. Un tros de terra dit Terra Vella.
24. Una timba, és un marge gran.
25. Marge petit.
26. Un tros de terra campa16 amb arbres plantats.
27. Un altre marge petit.
13
14
15
16

Munt d’arena i pedres petites que una torrentada ha tret a les vores.
Camí estret entre dues parets.
No hem estat capaços de desxifrar ni entendre aquesta paraula en el manuscrit original.
Terra de conreu on no hi ha arbres ni vinya.
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28. Un tros de terra de vinya i oliveres plantades.
29. Camí que parteix de l’església abans dita.
30. Un altre camí que es divideix de l’anterior.
31. Safareig amb una font dita del Broquetas.
32. Un camp contigu al dit mas que és una casa amb arbres plantats.
33. Un marge petit que divideix el dit camp del mas.
34. Un tros de terra campa amb algun arbre.
35. Un tros de terra de vinya i oliveres plantades.
36. Un tros de terra de bosc plantat dit Lo Bosquetó.
37. La part de sol ixent de la gleva del mas Fabrer.
38. Peça de terra dita Lo Raig, és muntanya de Jaume Valls»17.

Pel que veiem al plànol, el Pla del Puig eren terres cultivades, sobretot de vinya i oliveres, i així ho mostren aquestes fotos antigues.

En la segona fotografia es veu el camí que anava de Santa Maria del Puig al Mas Broquetas.

3.2 EL MOLÍ FARINER

Segons un document de l’any 1840, Salvador Vidal, Rita Castells i Cristòfol Vidal hipotequen el molí fariner com a garantia del pagament de les 2.360 lliures que els havia deixat Isidre Brossa, de Collbató.
El molí fariner estava situat a solivent (est), al costat del riu Llobregat, a migdia
(sud), el mateix riu Llobregat a ponent (oest), amb Joaquim Barnau, i a tramuntana
(nord), amb el reverend Salvador Sales i part amb Teresa Vinyals d’Esparreguera.
17 Plànol del segle xviii fet pel Doctor Campillo i que va aportar Josep Paulo.

Josep M. Cobos em va parlar d’un gravat del segle xviii en què es veia la situació
del molí fariner, al costat del riu Llobregat, i on després hi hauria la colònia Sedó.
Aquest gravat actualment forma part de l’Arxiu Josep Puig i Jorba. Cal agrair a la família Puig que em donessin permís per fer-lo servir en el treball18.

18 Puig i Jorba, Josep (2015): Esparreguera capital de Catalunya durant 92 dies de l’any 1821. Barcelona, p. 345.
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I en l’actualitat el trobaríem ubicat al costat del riu però dins de l’espai que ocupava la fàbrica tèxtil de la Colònia Sedó.

Seguidament en veurem uns detalls:
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Aquesta llegenda ens indica els següents punts:
1. Riu Llobregat.
2. Resclosa del molí.
3. Paret anomenada tanques.
4. Rec del molí.
5. Pont per on es passa als arenys19 [de l’illa].
6. Areny del molí. (llera del riu).
7. El molí.
8. Estança del molí (la casa del moliner).
9. Terrenys varis del molí, sota el marge.
10. Pendent de marge unit a La Parellada d’en Galès, que pertany al molí i a hi
ha només 2 oliveres, 3 figueres i amb el badall d’oliveres20.
11. Parellada d’en Galès amb el pendent de marge propi d’en Galès.
12. Areny de Comellas i en el que va des del marge a la sèquia hi ha 47 oliveres.
13. Sèquia21 que porta l’aigua del molí cap al riu.
14. Fita de terme, que és la pedra gran roja que va del sender cap al riu Llobregat i que separa les terres de Comellas de les terres de l’areny del molí.
15. Fites que senyalen els marges de La Parellada que va comprar en Comellas al seu propietari, amb les seves oliveres i pendents, on hi ha 6 oliveres i 3
bedolls.
16. Marge de La Parellada, explicat a dalt.
17. Forn de calç.
18. Fita que divideix La Parellada d’en Galès i les terres pròpies de Comellas.
19. Terres de Comellas.
19 La llera del riu.
20 ‘Escletxa produïda a les olives’.
21 Aquí quan parla de sèquia fa referència al braç del riu Llobregat que passa pel molí.

En aquesta ampliació de la fotografia hi veiem clarament el
molí fariner, la resclosa, el rec,
el pont, els arenys de l’illa i Can
Comellas en primer terme.

20. Assecada de la riera del Puig per la qual paga tots els anys l’amo del molí al
senyor de Comellas.
21. Riera del Puig.
22. Riba de l’Alfons.
23. Camí del Puig, passa per terres de Comellas.
24. Torrent del trull vell.
25. Mas Comellas (actualment Can Comellas, la residència d’avis).
26. Església de Nostra Senyora del Puig.
27. Castell d’Esparreguera.
3.2.1 EL CAMÍ QUE PORTAVA AL MOLÍ

Per tal de poder analitzar els diferents camins, he agafat els recorreguts que feien
en aquell temps els habitants del mas Broquetas i els que anaven al molí. He agafat
un mateix punt de sortida, l’actual plaça de l’església, i he elaborat els següents plànols recolzant-me en l’aplicació Wikiloc.
He trobat 3 camins diferents per poder arribar des d’Esparreguera a les propietats del mas Broquetas:
El camí de Can Comellas és el camí que va fer servir Joan Castells per baixar
les moles noves al molí. Sortia de Can Comellas i seria molt semblant a la pista que
han obert fa poc temps, passava pel costat de la font de la Barona, per arribar on el
rec del molí es trobava amb el torrent del Puig. L’anomenarem el camí del molí.
En aquella època per accedir al molí de Can Broquetes un dels camins sortia
de Can Comellas i passava per terres dels Comellas, i al gravat es veu per on passava el camí, seguint la línia contínua que surt del molí i passa per la dreta del castell,
anant a buscar el camí que puja cap a Can Comellas.
“Del camí de Montserrat, pel seu costat dret, i a l’altura de Can Comellas, sortia el camí que davallava al torrent de la Barona, passava per sota del Puig, després
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pujava per la cova de l’Ànima i per Can Vinyals, Castell del mas, feia via a Can n’Estruc per al terme de Monistrol, després de deixar el ramal de Can Tobella i el Castell
de les Espases”.22
Un altre detall que ens diu que un del camins per anar al molí sortia de Can Comellas ens ve donat per l’explicació de la compra de les moles per al molí nou, l’any 1772:
“Les moles del molí nou costen de compra a la pedrera 20 rals de vuit cadascuna i
de ports 30 lliures, totes dues, fins a casa Comellas del Puig”.23

Característiques del camí
Aquest camí té una distància de 2,4 km i un desnivell de 166 metres, i la mitjana de
temps per fer-lo és de 30 minuts.
El Camí Ral de Monistrol anava de la vila d’Esparreguera a la vila de Monistrol i a
prop de la font de la Barona es creuava amb el camí del molí. Passava ben bé per sota
del mas Broquetas.
Tal com diu el següent paràgraf:
22 Valls i Broquetas, Orenci (1936). Topografia mèdica d’Esparreguera. Acadèmia de Medicina de
Barcelona, 1936.
23 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 22. Arxiu família Vidal.

Característiques del camí
Aquest camí té una distància de 1,54 km i un desnivell de 106 metres, i la mitjana de
temps per fer-lo és de 20 minuts.
El camí de dalt sortint de l’església de Santa Maria del Puig traspassa tot el pla, en
direcció nord, i al final s’enfilava una mica fins a trobar-se amb l’actual camí de les
Bramones, aleshores seguia aquest camí fins arribar a Can Roca.
Aquest camí era més llarg, però et permetia arribar a Esparreguera sense haver de creuar el torrent del Puig, que quan anava molt crescut era impossible de fer.
Ho trobem en el següent paràgraf:
“L’any 1784, després de l’estiu va venir la tardor molt humida i l’hivern molt més
humit, com no havíem vist molts. Hi havia pluges i eren pluges de molta durada
24 Vegeu el punt 6.2.5.3 Mariana Castells i Ferrés.
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“Senyora Mariana Castells: devent aquest ajuntament de fer recompondre el
camí que passa des de la vila fins a sota la riera del Puig pels molts clamors dels [...]
que transiten per ell. Com a més interessada, com igualment de la justícia de Montserrat, se li a comunicat a vostè com a propietària de la part que dirigeix a dit camí
la quantitat de 3 duros i en tot el dia de demà ha d’entregar a Joan Torras, regidor encarregat de dit camí, sota apercebiment que de no pagar-lo passarà aquest Ajuntament a executar-lo. Esparreguera 8 de juliol de 1833”.24
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i menudes i amb molta aigua i sempre plovisquejant, que tota l’aigua es quedava
empaperada25 per la terra i a cada marge hi havia una font i pels camins no hi havia manera de poder-hi passar, de tal manera estava el camí d’anar de casa meva al
Puig que els habitants d’Esparreguera, per anar a dir missa al Puig anaven a passar
per Casa Comellas i venien per dalt”.26

Característiques del camí
Aquest camí té una distància de 4,24 km fins a l’església de Santa Maria del Puig i
un desnivell de 242 metres, i la mitjana de temps per fer-lo és d’1 hora.
El camí al mas Broquetas era el camí habitual per anar de la vila al mas Broquetas.
Tenim el següent paràgraf:
“Aquesta interessada, Mariana Castells, hisendada de casa de camp d’aquest
terme, és subjecte de bé i que té noble conducta, no constant que ni en l’època constitucional ni en la de l’última sublevació s’hagi barrejat mai en assumptes polítics
ni s’hagi apartat del que el govern legítim li hagi reservat, i considero que les armes
que sol·licita se li concedeixin. Primer per lo deserta i distant del poble que està la
casa, com a mitja hora. Informe enviat avui, 27 de gener de 1830”.27

25 El sentit que se li donava era el d’entollada.
26 Vegeu la pàgina 50.
27 Vegeu el punt 6.2.5.3 Mariana Castells i Ferrés.
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Característiques del camí
Aquest camí té una distància de 2,08 km fins a l’església de Santa Maria del Puig i un
desnivell de 148 metres, i la mitjana de temps per fer-lo de 30 minuts.
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3.2.2 ÀREA D’INFLUÈNCIA DEL MOLÍ DE CAN BROQUETAS

Seguint el que he anomenat Camí de dalt, per enllaçar amb el Camí Ral de Monistrol he elaborat un mapa on es veuen els masos que anaven a moldre al molí de Can
Broquetas, a part dels veïns d’Esparreguera.

1 Can Comellas
2 Can Dolcet o Can Sant Joan
3 Can Roca
4 La Vinya Vella
5 Església Santa Maria del Puig
6 Mas Broquetas
7 Can Vinyals
8 Can Castells
9 Can Paloma
10 Església Santa Margarida del Cairat
11 El salt del Cairat
12 Can Tobella del Cairat
13 Ca n’Estruc nou
14 Ca n’Estruc vell o del Cairat
Molí fariner

•

Escrita per Joan Castells i Casals. Se’n parla al volum I de l’obra Documents i notes
concernents a la vila i terme d’Esparreguera, d’Orenci Valls i Broquetas (18861962), cronista oficial de la vila d’Esparreguera.
Actualment, la llibreta del moliner forma part de l’arxiu Josep Puig i Jorba per
donació de Guillem Vidal.
Tal com la descriu Orenci Valls:
“L’esmentada llibreta, amb cobertes de pergamí, es troba en molt mal estat, a
més de les injúries sofertes per la humitat, els insectes i les rates, s’observa que han
sigut arrencats alguns fulls”28.

Estat actual de la llibreta del moliner: s’hi veuen alguns fulls ratats29,
d’altres arrencats i també talls. Octubre del 2018.

28 Valls i Broquetas, Orenci (1991): Documents i notes concernents a la vila i terme d’Esparreguera.
Editat per Comissió d’homenatge, Esparreguera, Volum I.
29 Rosegats per una rata o un altre animal.
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3.2.3 LA LLIBRETA DEL MOLINER

5. HISTÒRIA DEL MOLÍ FARINER

5.1 PROPIETARIS DEL MOLÍ FARINER

Segons unes anotacions que trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em
deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de
1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, veiem que:
• “Nota de quan Guillem Bramon i Broquetas compra el molí a la vídua Sastre
d’Olesa, l’any 1453. Acte fet a la vicaria d’Olesa.
• Nota de quan Jaume Broquetas i Bramon i el reverend Francesc Broquetas,
germans tots dos venen l’esmentat molí al senyor Pau Castell, notari d’Esparreguera, el 9 de maig de 1673.
• Nota de quan en Pau Castell es ven el molí a Pau Morral, moliner d’Esparreguera el 14 de març de 1713.
• Nota de quan Joan Morral i Teresa Morral venen a Pere Joan Castells, pagès
de Santa Maria del Puig, el sobredit molí, el 9 de març de 1740.
• El 13 de març de 1773, Pau Morral, moliner d’Esparreguera em féu ratificació de venda del molí. Consta en poder d’Ignasi Montoriol, notari”.32
Totes les actes són en poder d’Ignasi Montoriol, notari d’Esparreguera.

32 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàg. 122-123. Arxiu família Vidal.
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Aquestes anotacions queden confirmades en el document de l’escriptura de venda
del molí fariner per part de Pau Castell, notari, a Pau Morral, moliner, i l’escriptura
de venda del molí fariner de Can Broquetas per part de Cristòfol Vidal a Miquel Puig
i Catasús.
“Dia 14 de març de 1713 a Esparreguera. Jo, Pau Castell, notari públic de la vila
d’Esparreguera [...] venc a Pau Morral, moliner de la vila d’Esparreguera, a tu i els
teus successors, el molí fariner i d’oli, juntament amb el rec, la resclosa, les moles i
altres aparells necessaris del molí, situat a la partida de La Parellada a prop del riu
Llobregat. Afronta a orient amb el riu Llobregat, a migdia i occident amb l’heretat
de Joan Francesc Comellas, menestral de Barcelona i a cerç amb l’heretat de Josep
Galès, pagès, que havia estat del reverend Francesc Broquetas, prevere i abans de
Jaume Broquetas i Bramon i anomenada el camp de La Parellada.”33
“A mi, Pau Castell, notari, em venen [el molí] el reverend Francesc Broquetas
i Bramon, prevere, i Jaume Broquetas, pagès del terme de la vila d’Esparreguera.
Acta notarial de venda del molí en poder de Pau Vacarisses notari de la vila d’Esparreguera, el 9 de maig de 1673. I aquest germans Broquetes i Bramon tenen la propietat des d’antic”34.
“Pertanyen i respecten les coses venudes al venedor, Cristòfol Vidal, en qualitat d’hereu universal de la seva mare, Rita Vidal i Castells, anomenat com a tal per
la mateixa en el seu últim testament, que va atorgar el 8 d’abril de 1842, a la vila
d’Esparreguera”.35
“I també per la renúncia a l’usdefruit de les mateixes coses al seu favor, atorgada
pel seu pare, Salvador Vidal, en l’escriptura de concòrdia signada davant del mateix
escrivà, Pau Castell i Posas, el 27 de desembre de l’any del senyor de 1843 i del vulgar de 1842.
A l’esmentada Rita Vidal i Castells li pertanyien com a hereva universal del seu
avi, Joan Castells i Casals, per ell instituïda com a tal, en el testament que va entregar tancat a l’escrivà de la vila d’Esparreguera, Joan Pau Montoriol, el 4 de setembre
de 1812. Aquest escrivà el va fer públic el 20 de desembre de 1813.
A l’esmentat Joan Castells i Casals li pertanyien en el seu auto la facultat d’agafar les aigües del riu Llobregat per l’ús d’una tercera mola del seu molí i de l’altra
molí d’oli, en virtut de l’establiment que en ampliació de l’altre anterior, que després es temporalitzarà, li fou signat pel ministeri del Real Patrimoni el 17 de juny de
1772. A partir d’aleshores va començar la facultat d’agafar l’aigua per l’ús de les altres dues moles del molí i les altres coses venudes.
Pertanyien a Joan Castells com a hereu universal del seu pare, Francesc Castells i Molins, que el va nomenar com a tal en el seu últim testament, atorgat davant
de l’escrivà de la vila d’Esparreguera, Ignasi Montoriol, el 4 d’octubre de 1771.
33 Acta notarial de venda del molí fariner per part de Pau Castell a Pau Morral. En poder de Pau Castell,
notari de la vila d’Esparreguera, 14 de març del 1713. Arxiu família Vidal.
34 Acta notarial de venda del molí fariner per part de Pau Castell a Pau Morral. En poder de Pau Castell,
notari de la vila d’Esparreguera, 14 de març del 1713. Arxiu família Vidal.
35 En poder de l’escrivà de la vila de Piera, en Pau Castell i Posas. Arxiu família Vidal.

5.2 UNA RIUADA FA MALBÉ EL MOLÍ VELL

Joan Castells ens explica que l’any 1771, pel que fa als ingressos, va ser un bon any
per al molí fariner: “Lo que produí el molí fou molt crescut per haver-hi mòlta tant bo
que fins i tot van arribar a venir gent a moldre des de Vilanova de Sitges37”.
I pel que fa a les despeses, esmenta “una riuada que va arribar fins a dos pams i
mig de la teulada i va espatllar la resclosa38 bastantment que s’emportà més de 25
cavalls i moltes travesseres i molts de cents de pedres. En tot fou més bo que el que
va espatllar l’Anoia a Martorell i Gelida”.39
36 Unitat d’Instal·lació 7195, Signatura 21.606. Acta notarial de venda del molí de Can Broquetas (amb
els seus edificis i dependències). Atorgada per Cristòfol Vidal a favor de Miquel Puig i socis. Davant del
notari de Barcelona Benet Safont a 31 de maig del 1846. Arxiu Municipal d’Esparreguera.
37 Hem de pensar que es tracta de la ciutat avui coneguda com a Vilanova i la Geltrú, que en aquells
anys s’anomenava Vilanova de Cubelles.
38 Una resclosa és una obra feta transversalment en un curs d’aigua amb l’objectiu d’elevar el nivell de
l’aigua i derivar el corrent fora del seu llit, en aquest cas per aprofitar la força de l’aigua per fer funcionar
el molí.
39 Febrer del 1741, octubre del 1763, 30 de novembre del 1771 i novembre del 1777: riuades fortes. El segle xvii se’l va conèixer com a Flumen terribile et pericolosum i que quan s’enfurismava ho envaïa tot,
causant destrucció i malestar entre les poblacions del seu recorregut, fins i tot arribant a variar el curs
del mateix. http://meteosjd.blogspot.com/2006/04/el-rubricatus-llobregat-riu-perills.html. Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el seu Llibre
de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual
els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 34. Arxiu família Vidal.
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A aquest, Francesc Castells, li pertanyien com a hereu universal del seu pare,
Pere Joan Castells, que el va instituir com a tal en el seu últim testament, atorgat el
22 de febrer de 1753, en poder del mateix escrivà, n’Ignasi Montoriol.
A aquest, Pere Joan Castells, li pertanyien pel títol de venda perpetua signat al
seu favor per Teresa Morral en qualitat d’hereva de Josep Morral, propietari anterior, i de Paula Morral, la seva esposa. El títol de venda es va fer davant de Rafel de
Campo, escrivà d’Esparreguera, el 9 de març de 1740. Aquesta venda va ser després
lloada i aprovada per un altre Pau Morral, nét i fill dels referits anteriorment Teresa
i Josep Morral, en una escriptura signada davant l’esmentat escrivà, Ignasi Montoriol, el 31 de març de 1773. Als esmentats venedors, Teresa i Josep Morral, mare i fill
els hi pertanyien, a la primera en qualitat d’usufructuària i al segon com a hereu del
seu marit i pare respectiu, en Pau Morral, que els va anomenar com a tals en el seu
últim testament, que va atorgar el 7 d’abril de 1743, davant de l’escrivà de la vila d’Esparreguera, en Ignasi Montoriol.
A Pau Morral li pertanyien no només en virtut de la venda perpetua signada al
seu favor per Pau Castell davant de Josep Noguera, escrivà d’Esparreguera, a 14 de
març de 1713, sinó també en virtut del nou establiment que li va signar el Ministeri
del Real Patrimoni a data de 10 d’abril de 1726”.36
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D’aquesta riuada se’n fa ressò l’audiovisual de presentació de la visita al Museu de la
Colònia Sedó. Aquesta riuada i el fet que destrueixi el molí fariner fa que Joan Castell es plategi de reconstruir-lo.
5.3 ESTAT DE COMPTES DE LA CONSTRUCCIÓ DEL MOLÍ NOU L’ANY 1772

En el llibre de Joan Castells s’especifiquen les despeses que s’afronten per fer el
molí nou. Així, tenim:
“Les moles costen 40 rals de vuit i els ports fins a Casa Comellas 30 lliures.
Comptes del que costa lo molí nou que Joan Castells i Casals, pagès de Santa Maria del Puig, he fet davant del molí vell, anomenat del Broquetas.
Primer. S’estableix el dia 17 de juliol de 1772 per preu amb totes les despeses 56
lliures 7 sous.
S’estableix un cens anual, tots els anys de 3 sous.
Costa lo molí nou, premsa amb totes les farines i corró i mola o coll-ferros i rodets
i portes i parets, junt amb tots els costos, excepte el que jo em vaig poder guanyar.
Tot junt suma la quantitat de 1.718 lliures 14 sous.
Lo qui es vendrà els molins, o no los mantindrà en la deguda forma, se desfarà
del pa i dels demés manteniments per tots els de les seva família, per estralls que en
dits molins hi hagin, tot ser devots de Maria Santíssima i de les ànimes és el millor
consol. Joan Castells”.40
En un altre apunt del llibre hi trobem:
“Les moles del molí nou costen de compra a la pedrera 20 rals de vuit cadascuna i
de ports 30 lliures, totes dues, fins a casa Comellas del Puig”.
“Comença a moldre el molí nou de fer farina el dia 27 d’octubre de l’any 1779”.41
En el punt següent veiem que el molí nou havia començat l’activitat de premsar
oli l’any 1777.
5.4 ACTIVITAT DEL MOLÍ I DEL MAS BROQUETAS

“En l’any 1777 va ser el primer de fer olives fora de les de ma casa, lo masover de casa
Paloma del Cairat, al Molí Nou i va fer 5 mòltes de moltures.
• 1777
mòltes de moltures
157
• 1778
mòltes de moltures
78
• 1779
mòltes de moltures
195
• 1780
mòltes de moltures
56
• 1781
mòltes de moltures
234
• 1782
mòltes de moltures
80
40 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 31. Arxiu família Vidal.
41 Ibídem. Pàgina 22. Arxiu família Vidal.
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Cada mòlta paga 16 lliures i la meitat del pinyol.
Comença a moldre lo molí nou de fer farina lo dia 27 d’octubre de l’any 1779”.42
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ANYS DE COLLITA

5.5 ACTIVITATS DEL MAS BROQUETAS

1771
Vi: De vi es van collir 34 càrregues i en les vinyes d’Esparreguera 17 càrregues
per nostra part. Es van vendre a preu de 7, 8 i 9 rals la càrrega.
Oli: 7 càrregues, en vaig vendre 4 càrregues a preu de 45 rals la càrrega.
Blat: De blat pagat els del meu mas. Van quedar 9 quarteres al preu de 40 rals.
42 Ibídem. Pàgina 32. Arxiu família Vidal.
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1772
El que s’ha acollit en l’any present:
Vi: 31 càrregues i a Esparreguera 18 càrregues, per la nostra part. Al preu
de 40 rals.
Oli: D’oli se’n van collir 9 càrregues.
Blat: Se’n va collir, pagats els del Mas, 10 quarteres al preu de 50 rals.
Molí: Del molí en vaig treure una cosa mediana perquè hi van haver moltes
despeses i els de la costa van tenir molta aigua.
1773
Vi: 32 càrregues i a Esparreguera 17 càrregues.
Oli: 8 càrregues i mitja al preu més alt 43 rals.
Blat: De blat es van collir 9 quarteres i 5 quartans al preu de 52 rals la
quartera.
1774
Vi: Es van collir a casa Broquetas 34 càrregues i en les vinyes d’Esparreguera
31 càrregues.
Oli: Es van collir 2 càrregues i mitja.
Blat: De blat 12 quarteres i 3 quartans al preu de 58 rals.
1775
Vi: Amb tot... 83 càrregues.
Oli: Es van collir 11 càrregues.
Blat: Es van collir 8 quarteres i 3 quartans.
1776
Vi: Amb tot... 65 càrregues.
Oli: Es van collir 27 càrregues.
Blat: Es van collir 6 quarteres.
1777
Vi: 48 càrregues.
Oli: 10 càrregues.
Blat: 13 quarteres.
1778
Vi: Amb tot... 48 càrregues.
Oli: 1 càrregues.
Blat: 7 quarteres.
1779
Vi: 40 càrregues.
Oli: 9 càrregues.
Blat: 8 quarteres.
1780
Vi: 50 càrregues.
Oli: 2 càrregues.
Blat: 3 quarteres.
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1781
Vi: 48 càrregues.
Oli: 19 càrregues.
Blat: 11 quarteres.
1782
Vi: 36 càrregues.
Oli: 2 càrregues.
Blat: 7 quarteres.
1783
Vi: 60 càrregues.
Oli: 16 càrregues.
Blat: 13 quarteres.
1784
Vi: 45 càrregues.
Oli: 3 càrregues.
Blat: 5 quarteres.
1785
Vi: 45 càrregues.
Oli: 10 càrregues.
Blat: 12 quarteres.
1786
Vi: 23 càrregues.
Oli: 8 càrregues.
Blat: 9 quarteres.
1787
Vi: 35 càrregues.
Oli: 14 càrregues.
Blat: 11 quarteres.
1788
Vi: 24 càrregues.
Oli: 3 càrregues.
Blat: 11 quarteres.
1789
Vi: 30 càrregues.
Oli: 8 càrregues.
Blat: 9 quarteres.
1790
Vi: 19 càrregues.
Oli: 13 càrregues.
Blat: 7 quarteres.
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1791
Vi: 23 càrregues.
Oli: 7 càrregues.
Blat: 9 quarteres.
1792
Vi: 25 càrregues.
Oli: 5 càrregues.
Blat: 11 quarteres.
1793
Vi: 25 càrregues.
Oli: 6 càrregues.
Blat: 8 quarteres.
1794
Vi: 26 càrregues.
Oli: 7 càrregues.
Blat: 13 quarteres.
1795
Vi: 22 càrregues.
Oli: 6 càrregues.
Blat: 10 quarteres.43
Activitats del mas Broquetas 1771-1795
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43 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgines 35-37. Arxiu família Vidal.

No sempre ha estat el propietari del molí, ja fos Pau Castell o bé més tard la família
Castells, qui l’explotava directament, sinó que el tenien arrendat a un moliner.
Hi ha aquestes notes, referents als anys que el molí era propietat del notari de la
vila d’Esparreguera, Pau Castell:
“El 31 de juliol de 1683, Pau Castell, propietari del molí l’arrenda a Pau Panadès i
Joan Pau Panadès, pare i fill.
El 10 de de desembre de 1697 el Pau Panadès i Joan Pau Panadès, pare i fill, renuncien a l’arrendament del molí en favor de Joan Vinyals, major de dies, pagès de la
vila d’Esparreguera.
El 17 d’abril de 1709, Joan Vinyals, pagès de la vila d’Esparreguera renuncia a
l’arrendament”.44
També tenim l’esborrany d’un contracte de lloguer del molí fet per Joan Castells
l’octubre del 1773, que diu:
“Molí, lo dia 3 d’octubre de l’any 1773, s’arrenda a Francesc Ros, moliner per preu
de 200 lliures en diners i vint-i-cinc quarteres de blat a l’any i s’arrenda per cinc anys.
Primer: Obligacions del moliner. Primerament haurà de concloure l’estacada de
la riera del Puig i d’espedregar el rec i treure les escagassades.
Segon: Haurà de moldre tots els grans del meu gasto sense cobrar res i sis pollastres grossos el dia de Santa Eulàlia, tots els anys.
Tercer: Sempre que es facin, excepte sis càrregues pel meu gasto que retinc, i la
meitat de fulla de morera i la meitat de la tina de l’hort de l’areny i el Molí d’oli i poder-lo fer anar.
A continuació l’oli i aigua per fer les olives i tot el molí nou, tot el temps de fer l’oli i
si és acabat el molí nou, a continuació la farina.
És a favor del moliner en el temps en que no es pot fer oli, per això no estic obligat
com a propietari a fer-lo anar.
Això és que queda principalment, si en el termini de l’arrendament, només l’arrendador pot fer-hi farina. No ho pot fer sinó ho diu l’arrendador.
En el temps de poder fer oli, serà primer l’oli que la farina en el molí nou.
Això és l’esborrany de l’acta que és en poder d’en Ignasi Montoriol, notari. Joan
Castells, pagès.
Signen:
Josep Ros, paraire, el seu fill Josep Ros, traginer i el net, Francesc Ros, que serà
el moliner. Signa també Joan Castells i Casals, propietari del molí. Tots habitants
d’Esparreguera, tots han signat en l’acta en poder de l’esmentat notari”.45
44 Acta notarial de venda del molí fariner per part de Pau Castell a Pau Morral. En poder de Pau Castell,
notari de la vila d’Esparreguera, 14 de març del 1713. Arxiu família Vidal.
45 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 20. Arxiu família Vidal.
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5.6 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL MOLÍ, DE L’ANY 1773,
AMB LES OBLIGACIONS DEL MOLINER
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5.7 CONFLICTES AMB EL CAMÍ DEL MOLÍ

Una de les primeres anotacions al llibre de Joan Castells fa referència als plets pel
camí per poder anar al molí, i diu:
“Primerament Rafel Galés pel camí Ral de la Parellada, serà fita el camí, hi ha
fites dalt i baix. Amb un acord verbal i consta en poder de Rafel de Campo, avui
Joan Ferrer, notari.
Més disputes del camí del molí. Algunes fites les vàrem donar quatre pams de
ferra per un marge més avall de les oliveres, aturant-nos la gruta amb pany i clau.
Consta en poder d’Ignasi Montoriol, notari o en la cúria”.46
El tema del camí i el terme de les terres és recurrent i en un altre escrit trobem:
“En lo dia 19 de juny de 1780 s’atermena l’areny del molí amb l’administració del
difunt Joan Francesc Comellas del Puig, estant presents en Josep Herraso, Capità
General del Regiment del Monestir de Nostra Senyora de Montserrat i el Reverent,
prevere i rector de l’església d’Esparreguera i administrador de les pies disposicions de l’esmentat difunt i els reverends Josep Castell i Ravelo i el reverent Pascual
Garcia, procuradors de l’herència de la Reverend Comunitat d’Esparreguera i administradors de les esmentades pies disposicions i amb la voluntat i consentiment
del noble Josep Glòria, ciutadà de Barcelona i administrador de les esmentades pies
disposicions.
Foren cridats per experts el senyor Benet Pedrosa i el senyor Agustí Mas tots pagesos del terme d’Esparreguera i de totalitat i consentiment de totes dues parts.
Vist el terreny, les actes, el capbreu i d’altres papers feren marcaren el terme,
plantaren dues fites en la riba del rec, al riu i d’aquestes fites al molí vell i a la distància de 18 passes. Aquesta línia de terme va recte i de dret al riu i ajuden a plantar les
esmentades fites, Salvador Jorba, criat del pare governador de Montserrat, Rafel
Galés i Miquel Castells, ermità del Puig.
Aquestes fites venen rectes del Castell a la caseta de la illa del Casals d’Olesa”.47
5.8 NOTES SOBRE EL PREU DEL BLAT I EL VI ENTRE 1789 I 1793

Al llibre de Joan Castells trobem les següents anotacions referents al preu del blat
i del vi:
“Carestia a l’any de 1789, al mes de març de dit any se posa una alteració de preu
al blat que arriba a 9 lliures i 10 lliures i es mogué un avalot a Barcelona48 sobre el pa
i els alts preus i en això es donaren providències a fer-ne venir per mar. Es mantingué de 8 a 9 lliures, que sinó ni a cap preu se n’haguera trobat”.

46 Ibídem. Pàgina 9. Arxiu família Vidal.
47 Ibídem. Pàgina 14. Arxiu família Vidal.
48 Fa referència als “rebomboris del pa”, revoltes que es van produir a Barcelona i altres ciutats de Catalunya a partir d’una crisi de subsistències a causa de les males collites i que va provocar un augment del
preu del pa i va acabar comportant una forta repressió amb deportacions i execucions.

5.9 RIUADES AL RIU LLOBREGAT QUE AFECTEN EL MOLÍ

M’he basat en la coneguda com a llibreta del moliner escrita per Joan Castells i Casals, i també en la versió que en fa Orenci Valls i Broquetas (1886-1962), cronista
oficial de la vila d’Esparreguera, en el volum I de l’obra Documents i notes concernents a la vila i terme d’Esparreguera.
“Llibre del que ha fet l’aigua en el molí, que avui tinc i posseeixo jo, Joan Castells,
per haver-lo comprat mon avi l’any 1740.
• L’any 1740 va fer una riuada que s’emportà la teulada del molí i va arribar a les
bigues del sostre de la Caseta, fent-lo caure la major part.
El rec reblit tot fins a la finestra i fent-li un ball al mig i donant-li aigua i sorrant
es buidà amb molt menys treball que no es pensaven i fou un bell encert la compra
d’aquell molí, que després de molta aigua va venir molta sequera, que va ajudar a
treure molts mals que hi havia a la casa i a les terres de Broquetas i la sequera va durar quatre o cinc anys, que fou de 1750 a 1755 i després van tornar a revenir les aigües, que de l’any 1760 fins l’any 1765 les riuades van fer molts mals, en tres dies en
va fer una de molt gran que va arribar a les tanques de la resclosa i va portar moltes
pedres i roques que no deixaven fer entrar l’aigua i va quedar el rec tot ple de sorra
i vàrem haver d’esperar una altra riuada per arreglar-ho, sinó havíem de treure-ho
tot amb cabassos i ho férem amb les travesses, a on era ample n’ajuntarem dues i
férem passar l’aigua pel mig i algunes cavant el sorral i anant trencant i obrint fent a
forma de vessades (fent vessar l’aigua) sense tornar.
• Després de l’any 1765 fins l’any 1771, que va morir mon pare, va tornar l’eixut,
que no va ser res el dany que va donar i va ser molt el profit que ens donà. I després
féu una riuada a primers de setembre que féu una gran tronada que va fer molt mal
a la resclosa.
• L’any 1769, al novembre va fer una tempestat de vent molt fort, que va fer molt
dany als arbres i teulades.
• L’any 1771 va ser molt eixut; però el molins de la Costa encara van moldre, ja
que de la font de Cordelles sempre en va eixir, entre totes dues regadores grosses.
Els estralls que va fer l’aigua en un xàfec molt gros que va donar molt dany a la resclosa, com ja està referit; però no va ser tant com mos pensàvem.
49 Ibídem. Pàgina 108. Arxiu família Vidal.
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“Carestia de vi a l’any 1791 , arriba a treure’n tot el que volien a 8, 9, 10 i a tot el que
volien, dura fins...”.
“En l’any de 1792 va arribar el vi a 12 lliures i sempre es mantingué a la menuda
per dolent que fos”.
“Carestia de blat a l’any 1793 que arriba a 14 lliures i dura abril, maig i fins a sant
Joan que sempre es va mantenir a poca diferència de 10 a 12 lliures i els pobres eren
diners de compassió, l’anyada molt bona però amb retard, que nosaltres vàrem acabar de segar el 20 de juny i encara no vam segar de tot”.49
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• L’any 1772, l’hivern va ser al principi de l’any molt eixut i la primavera fins que
vam ser als darrers d’abril que va ploure 3 dies i cada dia fins la lluna de maig. El dia
20 de juliol va fer una riuada, que no pensàvem en ella, mentre esmorzàvem i molíem i va venir tot plegat que no vam poder fer baixar les tanques sinó molt poc i no va
fer sinó pujar sobre les parets de les tanques un pam.
Per adobar la resclosa es van necessitar 24 jornals de mossos i 4 de matxos i un
i mig de bous amb la carreta per portar pedres i quatre travesseres i 12 claus per
clavar-les.
El dia vint-i-set de setembre va ploure a la matinada molt i la riera va sobreeixir
al rec, el riu va venir que va tapar tot [...] el dia que sempre va ploure i al vespre es
va avançar un poc i en la nit ja va tronar i començà a ploure que tota aquella nit i dia
que fou el dia 28 del corrent setembre va tornar a créixer el riu que va pujar quatre
pams sobre del portal i durà tota aquella nit i dia sempre seguit fins tot l’endemà. En
tot l’endemà no vam poder arrencar les tanques de la resclosa i el rec era tot ple de
sorra i veient que no podíem fer entrar aigua em vaig determinar de fer entrar pel
bagant50, que me’n recordo que més vegades [...] i en les tanques de la resclosa les
vam alçar fent-hi un forat a la cua amb un tribú i vam fer passar un parpal (barra de
ferro) i vam fer com un [...] d’una soga nova de garrofera feta com una capçana i fincant-hi una biga les vam alçar i érem molts a fer força, al rec s’hi van fer moltes escagassades i amb compte es va fer menar tot. I a la resclosa la va esportellar un poc i
se’n va endur algunes travesseres i alguns cavalls51 que...
El dia 3 de desembre va començar a ploure a la nit i tronà i llampegà tota la nit
i fins el dia 11 va fer el mateix i de tant que va ploure el riu va venir molt gros, amb
moltes ràfegues pujava i es tornava a vessar i es va mantenir fins a prop del sostre. I
a la resclosa va fer un poc de dany i com ja n’hi havia de les riuades passades. És un
poc crescut, fins a l’estiu no es va salvar el que costava. Les deus han revingut i de
les grans [...] al rec eixien grans deus d’aigua i van fer unes grans assolellades que
va costar molt de treure, i a la vetlla de nadal va fer una tempesta molt forta i va caure un [...] d’Esparreguera, i la calamarsa era com una gran nevada i a les altres nits
tant clar com núvol sempre llampegava i un dia feia fred i l’altre calor.
• El 1773, al gener va ploure una sola vegada i al febrer al principi també bé i al final va fer molt vent d’amunt, molt fort i després al març va ploure i a l’abril, i el maig
i al juny i fins el dia de santa Eulàlia52 cada costa i cada girant amb algunes pedregades i fredor com si estiguéssim a la tardor. I al ser a l’agost que començava a fer
temps per adobar la resclosa em va molt perseguir la fortuna amb unes grosses tempestes i el dia i la nit va fer una riuada molt prompta i ja tenia pressa molt grossa que havia de fer més, que a la que vam posar 25 cavalls (vegeu la nota 42) i 20
50 El bagant és una porta per aturar l’aigua d’un rec i alçar-ne el nivell.
51 En aquest cas, cavall significa ‘biga grossa que sosté bigues més petites’.
52 Fa referència al que s’anomenava Santa Eulàlia d’estiu, la festa major d’estiu a Esparreguera, el segon diumenge de juliol.
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travesseres, totes van ser costoses i els cavalls hi vam posar tots els que tenia a la
meva heretat i encara faltaven algunes estaques i les pedres que el primer de setembre mentre hi treballàvem va fer una riuada molt prompta i prou grossa que se
m’emportà tot el que havíem adobat i jo estant en grosses quimeres d’altres coses de
major importància i no se si podré resistir-ho, confio en Déu nostre Senyor i ma patrona Maria Santíssima del Puig que em donava forces i remei en totes les coses. Donant-me temps i paciència vaig tornar a adobar la resclosa que hi faltaven 30 cavalls
i totes les travesseres i això fou a l’octubre de 1773, el preu va ser de 200 lliures.
El dia 20 de novembre va ploure quatre dies de seguida però feia molt fred que
va ser tot neu i el molí no va parar de moldre pel riu i no va fer estralls de res, gràcies a Déu.
• El 1774. El dia 12 de febrer a la nit va caure la paret del bagant, des del molí vell
fins al molí nou, tota de cap a cap i la vàrem tornar a fer, i fent-la més gruixuda i vàrem fer tot seguit tot el que va des del molí vell fins al nou amb tots els aparells que
avui hi són. Costa amb totes les pedres picades i tot 37 lliures 10 sous, això són els
salaris sols.
Tres o quatre dies que baixà el riu fins al corró i va durar el mantenir-se el riu
gros tots els dies que va ploure i es van fer les escagassades molt més grosses i a la
resclosa en totes dues riuades s’emportà 12 cavalls i 10 travesseres i molts desempedrats i es va moldre amb pena perquè no es podia treballar a l’aigua que era freda
tant al rec com a la resclosa.
El dia 10 d’agost de 1774, al mig del dia es va moure una tempestat de vent calent de migdia que cremava, va fer molt mal a les vinyes, i no va durar sinó tot el
dia i féu molt mal.
• El 1778, fins al febrer, que sempre, cada lluna plovia bastantment i als primers
de febrer vam treballar al rec tres o quatre dies i després el dia 5 començà a ploure i
durà fins el dia nou, i va ser pluja menuda i sense parar, va ser pluja d’escagassada i
de revenir les deus, hi havia una font al cairat que no s’escagassava hi va ser la pluja fins el juliol. Després es van girar unes grans calors molt fortes en excés que era
més gran que l’any passat. Les deus eren grosses pel que havia plogut a l’hivern i a la
primavera.
El dia 28 de juny de 1778 a la nit va venir una tronada que va pedregar i es va endur la meitat del vi i l’aigua va fer molt mal a les terres i les rieres...
El dia 15 de juny de 1778 va fer una tronada damunt de les roques de Montserrat i
fou de molta aigua i pedra i es gira dret al Bruc i dret a Pierola que va fer molt mal i la
riera de Pierola es va emportar el Pastoret i el ruc del Serrallo, i el Torrent Mal es va
emportar tres sagals, dos de Can Dolcet que s’havien anat a aixoplugar a una cova,
que deien que mai hi havia arribat l’aigua. El riu els va portar a l’Areny del Morral,
un altre a Castellbisbal i un altre a Sant Andreu de la Barca, tots desfigurats.
Vàrem adobar la resclosa als últims d’agost i faltaven 12 cavalls i 16 travesseres i
moltes pedres i estaques.
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• El 1779, des de l’octubre de 1778 fins el 8 d’abril no va ser la pluja cosa que necessitàvem i no va néixer el blat, i tot el maig i fins el 3 de juny va ploure molt sovint, pluges manses que les oliveres estaven molt preparades de rapa... però no es va aprofitar, tot es va fondre amb el sol.
El dia 3 de juny, que s’ensopegava en Corpus, va fer un aiguat que mai s’havia vist
a la riera del Puig, va trencar el rec i va pujar l’aigua dos pams a l’entrada del molí i el
torrent de Pruneres arriba fins a la resclosa amb moltes roques que les vàrem treure fent les coses a temps, dret a la resclosa i d’aquesta manera s’anava enfondint i entrava aigua i el dia 16 vinent va tornar a fer una gran tronada que de pluja no fou tant
que a mig devessell es posà a pedregar que va fer molt mal, i com més amunt més
mal, dret a Collbató. Tornà a reblir el rec de part davall i del torrent fins passada la
resclosa i mentre el riu portava prou aigua ens donarem presa amb els tegells [...]
Vàrem adobar el bagant de les tanques i d’aquella manera vàrem fer-ho esfondrar i
tenint compte, cada vegada provava d’assecar-ho.
El dia 28 de juliol va tornar a fer un aiguat que va tornar a reblir el rec que havíem fet al torrent i va venir un poc el riu, que estava el cap d’Olesa de la resclosa sense adobar i tot el riu es va girar i vàrem fer una estacada i vàrem tornar a enfondir el
rec del torrent i tant com anàvem treballant anàvem molent però amb molta pena
que molts dies havíem de moldre a bassades i el dia 6 d’agost va tornar a fer el mateix tan fort i treballant com si haguéssim fet res al cap d’allà de la resclosa. I descobrí una resclosa de pedra i unes parets de pedra i argamassa a mode de tanques que
eren molt fortes. I eren fondes i prou fortes les pluges de tot aquest temps, no va ser
per aquesta terra que el riu no va venir sinó riuets xics i això va fer que les formes del
torrent no es moguessin.
El dia 3 de setembre a la tarda es va moure una gran tronada i a la nit va venir el
riu fins a cobrir les parets de les tanques i es va endur algunes roques i tornar a reblir el de l’altra part i va venir l’aigua com abans per Santa Maria del Puig i també del
purgatori. Vàrem desempedrar i fer alguns portalets a la resclosa; però no es va emportar cap cavall ni travessera i el dia 14 de setembre tornà a fer una tronada molt
forta i tornà a fer un aiguat i pedra que en algunes parts i pel mateix camí que les altres el torrent tornà a reblir fins a la resclosa i la riera a reblir el rec i a la nit va venir
el riu i en quant al torrent s’emportà bastantment deixant-hi les roques i a la riera
vàrem haver de fer com les altres vegades.
• L’any 1784, després de l’estiu va venir la tardor molt humida i l’hivern molt més
humit, com no havíem vist molts. Hi havia pluges i eren pluges de molta durada i
menudes i amb molta aigua i sempre plovisquejant, que tota l’aigua es quedava empaperada per la terra i a cada marge hi havia una font i pels camins no hi havia manera de poder-hi passar, de tal manera estava el camí d’anar de casa meva al Puig
que els habitants d’Esparreguera, per anar a dir missa al Puig anaven a passar per
Casa Comellas i venien per dalt.
• L’any 1785, el senyor Don Josep Vinyals, el dia 6 de gener de dit present any
1785, que fou el dia dels còmputs de la parròquia també va haver de tornar-se’n per

53 ‘Situació difícil que exigeix molta activitat’.
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dalt, que jo el vaig acompanyar i fou la darrera vinguda que assistí a la parròquia del
Puig per disposar el Senyor de la seva ànima el dia 23 de març de dit any.
La riera del Puig, tot l’hivern va arribar al riu fins al març i després va anar baixant; però en tot el mes d’abril davant de l’hort del Puig no passava una regadora.
I continua les pluges que no s’havia de regar les terres i les deus es mantenien
molt grosses que era en demesia com mai s’hagués vist, això fins avui el primers de
maig del present any 1785.
• L’any 1786, va començar amb un temps moderat sense cap excés, no hi va haver sequera ja que plovia poc i sovint, el que es necessitava per la terra. Fins a l’octubre que va haver-hi algunes glaçades bastantment fortes i una travada i al cap del 10
dies que van durar les glaçades es va posar a fer bonança i així va acabar l’any.
• L’any 1787, els principis bonança i al venir el dia 5 començà a glaçar prou fort i
el dia 12 es posà a fer bonança i a tirar el llevant i a plovisquejar. A la nit començà a
ploure fort i el llevant molt fort i sense parar mai tot el dia 13, el riu va anar pujant i a
mitjanit va arribar a la capelleta del molí nou, després va anar minvant un poc i a la
tarda del dia 14 començà a ploure de la mateixa manera i el riu a revenir i a poca diferència va arribar prop de dita capelleta i passat aquest dia el dany que donaren dites riuades fou molt crescut, en excés, primerament va reblir el rec, des del pontet a
les tanques, tot fins dalt a la vora del més alt, tot arena que es va haver de treure a cabassos i com que no va passar l’aigua pel rec va ser treta. Del pontet al rec era tot ple
de sorra, al capdavall del rec tot va ser arena grossa i com que eren tan altes la sorra i l’arena, que eren al nivell de les parets i de les basses morqueres (del molí d’oli)
i vàrem fer un ball53 al mig i tirant la sorra als rascles pels costats tant com es va poder, per enfondir-los i ho vàrem deixar per quan el riu vindria gros perquè era un
treball imponderable. I va ser una temporada molt llarga de no ploure que fos cosa i
el riu fins el juliol va créixer cosa de dos o tres pams fins a tres vegades i s’omplia de
cap a cap del rec i ho tornava a reblir i tornàvem altra vegada a fer ball i tornava a fer
el mateix, sent molt poca cosa el que s’emportava.
La darrera setmana de juny vàrem tornar a fer el ball, amb cabassos tiràvem la
sorra fora, tan amunt com es podia i el dia primer de juliol va venir el riu fins sobre
de l’esperó de la resclosa i el ball no era acabat de passar, que en faltava un bon tros;
però com que hi passava prou aigua es va emportar les baranes que hi havíem fet i
arribà a nivell de la bassa del molí nou i vàrem fer un altre ball al rec, vàrem esperar
una riuada que ens afavorís perquè tenia molt poc per a gastar i a la resclosa hi havia molt a gastar i no s’hi podia treballar perquè el riu portava prou aigua i hi havia
dos trencs que no hi havia ningú que s’hi pogués acostar, que tota l’aigua passava
per allà. I amb aquesta que coneixíem que ja s’hi podia treballar i anàvem i ja teníem una mica de tronadeta i ens semblaria que era un lament per fer-nos mala obra.
El dia 29 de juliol hi vàrem tallar un arbre de la llargària del forat del trenc, i el
vàrem clavar amb un clau a cada cap i anant posant, per sobre del dit arbre, cada
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quatre pams estaques i fer-los servir de canalet i d’aquesta manera matàrem la força de l’aigua i ho anàvem a encavallar i a empedrar, els cavalls que hi caberen foren 13 i 18 travesseres i al forat més a prop a les tanques començarem com l’altre i ho
acabàrem el dia 14 d’agost i amb tot hi van cabre 27 cavalls i 38 travesseres.
El dia 29 d’agost, dia Sant Joan Baptista, vingué el riu un poc i com la resclosa estava bé va entrar una mola d’aigua i anant-ho sorrant ho vàrem començar a posar
sota nivell; però anant amb una tal paciència perquè es vegi que s’emportava sorra i
no es coneixia amb res que es desnivellés l’aigua del molí cap avall i era per com estava el rec ple de tanques fins al cap del rec. Vol molta paciència.
El dia 11 de setembre va venir el riu fins la paret de l’esperó de les tanques i a
les sorres s’hi va començar a posar 4 pams de solt i com més s’enfondia més se n’enduia, que el rec s’estreny i trapejant l’arrencava i no vol sinó paciència i el bo va començar a venir. I no volent parar fins que va estar al lloc corresponent perquè s’havia de moldre.
El dia 20 es va començar a moldre i el dia 21 a fer les olives que m’havien quedat de l’any passat i quan l’oli va ser gros, amb gust i clar en va sortir un poc menys
del que haguera sortit fent-les al seu temps i en vaig eixir molt cansat de la murmuració de la gent, que un deia que no moldria mai més i d’altres deien que ja no podria tornar, que no tenia caràcter. I fera grans burles quan van veure que havia adobat la resclosa prou bé i quan no passava aigua al rec també estaven amb el mateix
i com va venir el riu i van veure que havia obrat de tal manera ningú em parlava de
tal cosa, quan abans per donar-me sentiment sempre me’n parlaven i jo m’apartava
de tothom mentre va durar el no voler-me afavorir el temps, perquè em mataven i no
haig de creure ningú, que el primer dia apareixo, el segon apareixo molt menys i com
més va més poc i tot es redueix a molt menys del que la gent es pensa i no vol sinó tenir calma i paciència i deixar dir al món i pensar amb el temps que és estat passat
que es temps que no tornarà. I tampoc no hi ha alegria que no sigui vigília del pesar.
El que he reparat fins avui que és estat sempre d’aquesta manera després de molta abundància d’aigua i penso en quan és hora, i paciència esperant que torni la roda
a donar torn i sempre que esdevingui un estrall semblant, si amb la mateixa riuada
no és pot escurar, paciència, deixar dir el món, per més que diguin cal esperar el joc
de l’aigua i després de amb qui ho havia de dir i anàvem treballant en quan a farina,
no era gran cosa el que es molia perquè com que no era tan concorregut.
Va arribar el temps del sembrat i vàrem sembrar en eixut i ho férem amb el molt
poc que plovia i sempre va anar perseverant i vàrem fer moltes pregàries i el dia 18
de maig vàrem treure el Sant Cristo de la parròquia; però el blat ja era perdut.
• L’any 1788 finalment es va moure una gran tronada i va ploure bastantment i
vàrem tancar les tanques i no va ser cosa del riu el que va venir; però va fer tal estrall de dany que no es podia mai pensar a creure en la nit com si els mals esperits
ho havien fet i no l’aigua, que tot en pes s’emportà el bagant i les pedres del canalet i

54 Mesura que consta de vuit pams i equival aproximadament a un metre i seixanta centímetres.
55 L’arrova és una unitat de pes equivalent a 10,4 quilos, és a dir, 26 lliures.
56 Fa referència a un cosí seu d’Olesa, propietari de l’altra riba del riu i de part de l’illa.
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seguidament un tros de resclosa de 14 o 15 canes54, això fou el dia 9 de 1788 i l’endemà tornà a ploure i el riu va arribar un poc més que la nit abans, arribant fins a l’esperó de les tanques, que era tot el que s’havia arreglat del rec i la paret que va del rec
al riu, a terra girant sobre el ball i era molt espantós el dany que demostrava i anant
tronant tots els dies i plovent i el riu a revenir i anar espatllant la resclosa en seguir
amunt i va durar fins el dia de Sant Pere i el riu es mantenia amb prou aigua i en
camí de no venir xic de dia, que havia plogut prop de 40 dies i això ja ho havia fet altres vegades.
Les oliveres treien rapa al juliol i no feia calor sinó frescor i just seguit al juliol féu
un poc de calor i el riu s’amansà i nosaltres amansant-nos per venir de Déu. Havíem
de menester un punt per entrar a treballar i el dia 17 que dic per posar-se a treballar
va fer una pluja i va pujar el riu i ens destorbà i no parava de venir el riu com si tot era
per fer-nos mala sang i com sinó era per fer-nos mala obra, tenint-ho tot a punt que
no hi faltava res i tot es perdia, amb el perill de perdre’s tot i amb tota la paciència.
El dia 27 i 28 va tornar amb molta pluja i amb perill de perdre-ho tot i com si érem
a la tardor tot al mas depenia de Déu i es va acabar el juliol plovent i venint el riu tots
els dies, poc o molt.
Entra el mes d’agost i el primer dia es girà la lluna i pararen les bromades i es va
mudar l’astrugància gràcies al Senyor i el dia 4 d’agost ens vàrem posar a treballar i
el primer va ser fer passar l’aigua pel bagant espatllat i vam fer, part davall, una estacada posant-ne tres allà i arribant d’una part a l’altra i de cap a cap. Al fer-ho de
canyes havíem de treure l’aigua tant com es pogués.
Es féu el dia que començarem a treballar, posant una peça molt grossa de pi, part
davall, que arribés d’una part a l’altra fent-la forta amb estaques i davant una altra
d’àlber que també arribés i era prou gros i la férem amb estaques i claus hi posàrem
cavalls i a cada cap clavats amb claus grossos i les travesseres corresponents posant-hi els claus i sobre la peça de davant, pins clavats amb claus grossos, l’un sobre
de l’altre ben clavats i quan érem a mig treball de travesseres i cavall per cloure la
primera filada de cavalls va venir una gran tronada i el riu molt gros i del que havíem
fet per girar l’aigua no se’n va aparèixer res enlloc i del que havíem fet no es va espatllar res i es va salvar tirant-hi roques de qualsevol manera.
En saben molt, gràcies a Deu, de fer-ho. De claus hi vam gastar 2 arroves55 i vam
moldre com d’abans, però sempre l’ensurt es tindrà fins que s’haurà reblit, que és
molt fonda. I els arenys de l’altre part són molt parant-se i molt alts i és per això que
la resclosa pateix, ja que tota l’aigua del riu passa aplegada ràpida pel peu de la resclosa i ho ha enfondit i això és que la resclosa està descalçada de sota i pateix molt i
el Casals56 té la perfídia de guanyar terra i com més ençà ha passat a aquesta part ha
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passat el riu més ha patit la resclosa, que quan el riu passava per les Illes endins, a la
resclosa no l’hi feia mal i el molí anava millor.
El dia 10 de novembre de 1788 va ploure però semblava que només a les muntanyes, de nit el riu va pujar 4 pams sobre la paret i va entrar molta runa al rec. Seguidament, va haver-hi un cop de pluges que va durar 4 dies i eren pluges menudes, havent malmès les olives, que se’n treia res.
El dia 27 de desembre a la nit es va posar a glaçar molt fort i va empitjorar en extrem, que el riu es va glaçar de manera que podien passar carros per sobre de la
resclosa.
• L’any 1789, el dia 2 de gener va parar de glaçar fort, però mantenint-se, no disminuint ni augmentant.
El dia 6 a la nit va fer una nevada molt grossa i molt eixuta, sense voler-se fondre i
com més a prop del riu menys es fonia.
El dia 8 va fer un ploviscó menut i es va fondre, tot i que per amunt degué ser una
pluja forta que el riu va pujar per sobre la resclosa i va baixar multitud de glaç que hi
havia pel riu amunt, baixaven trossos com a moles i corrons i també de més menuts;
però de grossos de 3 i 4 pams de doble que feia por de mirar i no podien passar per sobre de la resclosa al ser tan gruixuts i van començar a carregar la resclosa i embotir
l’aigua i tant es va embotir que va foradar el mig de la resclosa i van començar a passar grans roques de glaç que van fer un estrèpit i molt mal i feien una gran remor i
va durar 24 hores que sempre baixava molt glaç i després cessar el glaçar amb tanta
fúria i va començar a fer vent de munt amb demesia i amb poca pluja.
Fins al dia 13, que ja fèiem pregàries per pluja i després va començar a ploure 8
dies, amb pluja menuda i els blats es van adobar molt i van granar molt bé, tot i que
no hi va haver moltes garbes i sempre car, al preu de 22 pessetes, més o menys, segons ell, fins a la collita de 1789 els preus del blat es mantingueren fins tot el novembre i després es tornà a encarir fins al febrer, que sempre anava a 24 pessetes
la quartera, segons ell. En tot l’hivern no va ploure sinó molt poc que els blats eren
quasi en pols i férem moltes pregàries i el dia 20 de març que va entrar la primavera
va començar a ploure amb tanta demesia durant 13 dies i nits i el riu va venir fins a
cobrir la mola del molí nou i va durar molt temps que va venir gros que tota la primavera quasi tots els dies va ploure i entrant a l’estiu va cessar la broma.
A l’estiu va ploure un poc i no plovia que no caigués pedra en una part o altra, van
ser pocs els termes que no es van quedar desgast de tempestats en tot l’any.
• L’any 1790 va tenir el vi un preu de 6 i 7 i 8 lliures la càrrega.
• L’any 1791 va entrar molt plàcid, el vi es va mantenir sobre el dit preu i el blat a
un preu suficient.
Al març i a l’abril, poca aigua, que vàrem fer moltes pregàries i al maig va ploure
molt i sovint i no plovia que no caigués pedra.
El juny va començar de la mateixa manera i més fort i el riu va venir amb moltes ràfegues i durant molt temps, que fou impertinent i el més alt que arribà fins a
cobrir la sotana del molí nou i com que va durar tant, va faltar poc perquè el rec no

57 Ens parla de la Guerra Gran, també coneguda com la Guerra dels Pirineus, Guerra del Rosselló o
Guerra de la Convenció, un episodi de les Guerres de la Revolució Francesa que fou un conflicte bèl·lic en
què s’enfrontaren el Regne d’Espanya i la República Francesa, entre el 1793 i el 1795.
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s’escagassés i a la resclosa va fer un poc de mal desempedrant i a algunes travesseres i cavalls, no va rompre enlloc sinó a portells i va durar el riu portant aigua, que
no s’hi va poder treballar, fins l’any 1792.
• L’any 1792 es va collir poc vi i el preu va ser a la menuda per dolent i fou 12 lliures
el menys i 50 lliures el gros fins a la collita i després es va posar a un preu suficient.
El blat és va posar a un preu suficient.
• L’any 1793 va entrar amb el gran Soroll de França57 i totes les mercaderies de
grans es van posar a un preu que no havia sentit a dir mai a Esparreguera, que el forment arribà a [...] i el mestall almenys 12 lliures, l’ordi i els favolins 9 lliures i el blat
també 9 lliures i encara tenint posats els preus i anant-lo pujant la gent.
Amb un preparatori de collita molt bo, que mai s’havia vist, que no hi havia cap
setmana que no plogués dos o tres cops i totes eren pluges manses i de prou durada i
sempre com si fóssim a l’hivern.
El 23 de novembre va començar a ploure fort i durà molt, que el riu va venir fins
a tapar el portell del molí nou i va espatllar la resclosa molt i el rec el va reblir i hi va
posar molta sorra i com vàrem poder fer entrar aigua no vàrem poder arrencar les
tanques, sinó una a trossos i va quedar la meitat a baix i amb la poca aigua que entrava vàrem començar a desembussar i sempre anava plovent sovint.
• L’any 1794 el riu anava gros fins al març de 1794 i aleshores vàrem escurar el rec
i vàrem apedaçar la resclosa i als altres dies de dit mes va tornar a fer el mateix i el
riu a poca diferència d’abans de gros i de molta durada. Vam adobar la tanca i la va
reblir i va entrar molta runa i a la resclosa vàrem haver d’esperar per desembussar,
l’aigua era alta de baix havent-la de tancar. Davant de les tanques no vàrem poder
escurar sinó fins a les potes que hi havia quedat de la tanca i anaven molent a poc a
poc i sempre anava plovent sovint i el riu era gros, però anàvem molent.
I quan vàrem ser als darrers de maig que esperàvem el juny, per adobar-ho va tornar a ploure de tal manera que el riu va venir fins a tapar la mola i en tres dies va venir
dues vegades amb poca diferència i mantenint-se gros que sempre plovia i va desembussar la tanca traient les portes i les llates que hi havia i hi va posar runa al rec, tanta com n’hi cabia i vàrem fer la tanca i vàrem escurar amb gran paciència i a la resclosa un tros de mall.
• L’any 1795 els primers dies va venir una riuada grossa que no mos ho pensàvem
i va fer molts sots al molí, fins a la mitjanit i a la una ja era tot el molí ple d’aigua i es
van mullar alguns sacs de farina, però no es va perdre res gràcies a Déu.
• L’any 1796 va ser amb molt poc fred fins el dia primer de març que a la nit va nevar una gran nevada molt grossa i comuna i a la nit es va aclarir i va fer una gran glaçada i durar el venir neu per estar a terra fins el dia 12 i les oliveres varen quedar
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totes rostides i estovades de la pell i no varen fer moviment de brotar fins als últims
de maig i moltes de mortes de soca-rel.
• L’any 1797 les oliveres van començar a fer brotades o treure alguns brots per les
soques i el dia 18 de març va venir una riuada de tres o quatre pams d’alçada i a l’hivern n’havia fet una d’un bon xic més grossa i havia fet un goleró per deçà del bagant
de la resclosa i el va començar a engrandir de terra que amb poca estona i va fer un
estrèpit molt fort, semblant al del 1788 i va espatllar més, fins que ho puguem adobar quan el riu vingui més xic”.58
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5.10 CONFLICTE AMB L’AIGUA DEL RIU LLOBREGAT L’ANY 1825

En unes actes municipals d’Esparreguera es parla d’un conflicte amb un veí
d’Olesa, Francesc Casals, que volia agafar aigua del riu Llobregat per sobre del molí
fariner de Can Broquetas.
Amb la lectura d’aquests documents podem veure la importància que tenia el
molí fariner per a la vila d’Esparreguera.
“L’ajuntament, el batlle, els regidors i el síndic, de la vila d’Esparreguera, assabentat de que Francesc Casals, veí d’Olesa, ha presentat un expedient al tribunal
que vostè porta, pretenent el permís d’agafar aigua del riu Llobregat per establir
una fàbrica i pel reg de les seves terres, no pot menys que atendre l’obligació que sobre ell gravita, de procurar la pública utilitat al seu veïnat. Amb aquesta finalitat li
exposa a vostè el greu detriment que patirà la població si Francesc Casals arriba a

58 Valls i Broquetas, Orenci (1991). Documents i notes concernents a la vila i terme d’Esparreguera,
editat per la Comissió d’homenatge, Gràfiques Martínez, Barcelona, Pàgines 574-595, Volum I. Ell, per la
seva banda, ho va treure del que anomena Llibre d’anotacions del moliner de Can Broquetas, escrit per
Joan Castells i Casals entre 1740 i 1797. Arxiu Josep Puig i Jorba.

59 555 Llibre d’actes del ple de l’ajuntament. Carta enviada per l’ajuntament d’Esparreguera al president del tribunal que havia de decidir si donava permís a Francesc Casals, veí d’Olesa, per agafar les aigües del riu Llobregat en un paratge superior a la presa del molí fariner, que en el terme d’Esparreguera
té en Josep Castells. Ple del 31 de desembre de 1825. Arxiu Municipal d’Esparreguera.
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agafar les aigües del riu Llobregat en un paratge superior a la presa del molí fariner,
que en el terme d’Esparreguera té Josep Castells.
Ben cert és que el reg i les fàbriques han estat en tots els temps, molt dignes de
la producció del govern; doncs al pas que proporcionaven la subsistència a algunes
famílies, serveixen al progrés de la indústria; però molt cars resultarien aquests
avantatges si per ells agafessin als braços treballadors els medis d’aconseguir els
articles de primera necessitat.
La manca d’aigua que tot sovint pateix aquest veïnat en el corrent del riu Llobregat en èpoques d’estiu i en d’altres en que no són freqüents les aigües de les pluges, fan que sigui absolutament necessari el molí fariner d’aquesta vila per aprovisionar-la de la farina que consumeixen els seus nombrosos habitants. Sobretot en
temps de crescudes, quan la vila d’Esparreguera no pot anar al molí d’Olesa al no
haver-hi pont que proporcioni el pas a l’altra riba.
Serveixi’s vostè pensar en quants mals portaria a d’altres veïns la dura necessitat d’anar a moldre a paratges remots quan per les seves tasques els hi és precís economitzar les hores i no deixarà de considerar la major utilitat resultant que les poques aigües del riu portar-les al molí que no pas agafar-les més amunt per l’ús de la
pretesa fàbrica i del reg de les seves terres.
Aquestes raons han semblat a aquest ajuntament que calia exposar-li a Vostè
perquè sospesant els desitjos de la utilitat pública que estimi de dirigir-se a Vostè
per impedir que pugui aquest veïnat lamentar amb una sola veu la constitució del
sol·licitat establiment i la falta d’un acord tan necessari. No dubtant de la rectitud
de Vostè per no permetre a Francesc Casals agafar les aigües del riu Llobregat en
paratge superior al del molí fariner.
Esparreguera 31 de desembre de 1825”.59
“L’ajuntament, el batlle, els regidors i el síndic, de la vila d’Esparreguera certifiquem: Que la present població i la seva comarca patirà un considerable dany en el
cas de que s’estableixi per reg de terres i construcció de fàbrica l’aigua del riu Llobregat, amb permís d’agafar-la en paratge superior que va des de la Puda fins a on
té la presa el molí fariner que en el terme de la vila d’Esparreguera té Mariana Castells, amb el seu perjudici apareixerien conseqüències ja que molts viuen de l’aigua que ha de tenir força per moure les moles i també fer anar tot el molí i el reg dels
horts, són pocs els resultats si es troben en la dura posició d’anar a moldre lluny de
casa seva, sacrificant tants jornals com perdrien dels seus precisos treballs, majoritàriament a l’estiu i en estacions de sequera, en les que l’aigua del riu escasseja en termes de no ser suficient per abastir de farina aquesta vila i els seus voltants, que els ajuda l’esmentat molí de Castells a aprofitar-se d’un article de primera
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necessitat. Així mateix en temps de crescudes d’aigua és impossible travessar el riu
i anar al molí d’Olesa, a l’estar situat a l’altra riba.
A això cal afegir les despeses d’haver de viatjar transportant els seu grans, amb
els que es veurien gravats els habitants d’aquesta vila i pobles de la comarca, com
per conèixer-ho els representa aquest ajuntament i el seu batlle se li va dirigir, un
cop va tenir notícia de la sol·licitud d’en Casals, doncs si l’esmentat Francesc Casals
arribés a agafar les aigües en l’esmentat paratge pel reg de terres i la construcció
d’una fàbrica com pretén, no podria restituir-les el riu en paratge superior al molí de
Castells i es veuria privat a conduir-la cap el molí com es fa, sent absolutament necessari per aquesta població i d’altres properes.
Esparreguera 9 d’abril de 1826”.60
Tot i que el segon document ve a completar el primer afegint més arguments en
contra que Francesc Casals agafi l’aigua per sobre d’on hi havia el molí del Castells
(o de Can Broquetas, com el coneixem avui), també aclareix una errada del primer
document, ja que diu “molí fariner, que en el terme d’Esparreguera té en Josep Castells” i segons ens consta Josep Castells va morir l’any 1809.61

5.11 CONFLICTE AMB LES PEDRES DEL RIU

Per als moliners tenien molta importància les pedres que hi havia al riu, tant per les
possibles esllavissades que podien obstruir el rec com per la necessitat que hi havia
d’aquestes pedres per refer la resclosa cada vegada que una riuada la feia malbé. He
trobat les següents referències.

60 555 Llibre d’actes del ple de l’ajuntament. Nou escrit enviat per l’ajuntament d’Esparreguera al president del tribunal que havia de decidir si donava permís a Francesc Casals, veí d’Olesa, per agafar les aigües del riu Llobregat en un paratge superior a la presa del molí fariner del Castells. Ple del 9 d’abril de
1826. Arxiu Municipal d’Esparreguera.
61 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656 i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 125. Arxiu família Vidal.

62 Aquesta documentació es troba al Fons de Manufacturas Sedó S.A, al dossier d’Aigües, a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
63 Dorel-Ferré, Gràcia (1992). Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la colònia Sedó. Publicacions de l’Abadia de Montserrat: Ajuntament d’Esparreguera, pàg. 146.
64 En aquest cas causa significa ‘procés, allò que es discuteix davant la justícia’.
65 Ho trobem al Llibre de memòria del que dec i del que em deuen a mi lo canonge Salvador Broquetas i Bramon, avui lo primer de juliol de 1656, i que més endavant va aprofitar Joan Castells per fer el
seu Llibre de Joan Castells i aquí poso las castions que en mon discurs de temes he vist en nostra heretat, el qual els seus descendents van anar actualitzant. Pàgina 123. Arxiu família Vidal.
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Al llibre Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la colònia Sedo, Gràcia Dorel-Ferré explica que en diferents documents reunits l’any 1819, arran d’una
queixa davant notari, hi ha referències al problema amb les pedres.62
“[...] mostren que el molí era explotat per una família d’agricultors i moliners,
els Castells, des de feia més de dos segles. Per a ells, era naturalment vital de protegir llur eina de treball. Contra les degradacions degudes als ramats conduits per un
pastor poc delicat, es reclama que es tarifin les multes, segons els danys causats: esllavissament de terres o pedres que obstrueixen el canal de derivació. Es temen les
crescudes intempestives del Llobregat, que perjudiquen la presa i la destrueixen
parcialment. Algunes pedres se’n desprenen i són emportades riu avall. Es demana
la protecció del dret de propietat sobre aquestes pedres, si no es vol reconstruir la
presa cada vegada amb materials nous [...]”63
D’altra banda, a la llibreta de Joan Castells hi trobem:
“El dia 13 de setembre de 1774 vaig treure un ban de la intendència sobre els Casals, que s’emportaven les pedres de l’areny d’aquesta part i vàrem tenir grans batusses i el dia 14 del mateix mes es va publicar a les viles d’Olesa i Esparreguera i
consta, també, a les mateixes cúries. Després, el Casals ho posa en causa64 i els dies
3, 5, 6 i 7 de juny de 1775 tornen amb carretes i matxos, els Casals, a emportar-se les
pedres de sota la resclosa, amb la pretensió de que les portaven per la vila d’Olesa,
amb ordre de l’ajuntament. El dia 7 del mateix mes els vaig requerir per què s’emportaven les pedres i els ho vaig tornar a requerir el dia 14. Tots els requeriments
són en poder d’Ignasi Montoriol, notari d’Esparreguera”.65

