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EDITORIAL

El passat dilluns dia 5 d’octubre de 2009 va tenir lloc la

inauguració del nou local dels Amics de l’Art Romànic

del Bages, el qual, com bé sabeu, ara està situat al primer

pis de l’edifici del Carlins de Manresa. L’acte d’inaugu-

ració va ésser senzill i emotiu i va comptar amb la pre-

sència del Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Man-

resa, Sr. Ignasi Perramon, també de tots els membres de

la Junta actual dels AARB, i d’una cinquantena llarga

d’assistents entre socis i amics dels AARB.

Més enllà de l’oficialitat d’aquest tipus d’actes, des de la

Junta volem destacar-ne que tots en vam sortir molt ani-

mats, tant pel que fa a la bona assistència de socis i amics

com també per la bona companyonia i animació que va

haver-hi en tot moment i que, a la vegada, es traduïa en

un munt de converses i de diàlegs; en definitiva un bon

caliu que es palpava en l’ambient, i que feia que el fet

d’estrenar aquest acollidor local es convertís, després dels

parlaments dels Srs. Perramon i Junyent, seguits amb

molta atenció per part dels assistents, en una bonica cele-

bració festiva acompanyada per un pica-pica i una copa

de cava.

Des de la Junta, però, teníem dos objectius principals:

per un costat, donar a conèixer el nou local, i, per un

altre, veure com aquesta nova ubicació pot generar

moments de trobada entre tots el socis. Realment creiem

que el local dels Carlins obre una nova perspectiva, ens

pot permetre millor fer diferents activitats, trobades, reu-

nions, conferències, audiovisuals, de petit format que

donen vida a l’entitat i on el soci o participant s’hi pot

sentir més a gust i, mai més ben dit, com a casa.

Volem també aprofitar aquest editorial per fer un seguit

d’agraïments: a l’Ajuntament de Manresa, per la seva

participació en l’acte d’inauguració i pel seu suport que

sempre ens ha mostrat al llarg dels anys; a la Seu de

Manresa, pel seu acolliment en les seves dependències

durant tots aquests anys –realment ens hi hem sentit

sempre molt ben acollits–; a tota la gent, socis i amics

del AARB, que han ajudat en el trasllat, i, per últim,

una menció molt especial a la Fundació Cultura i Tea-

tre, al seu president en Josep M. Soler, i a tota la gent

dels Carlins que tan bé ens han acollit.

Moltes gràcies a tots!

el butlletí



La vall de Marfà es troba en un racó acciden-
tat entre Moià, Castellterçol i Monistrol de
Calders. L’accés sempre ha estat difícil i
actualment hi porten un parell de pistes fores-
tals –sovint tancades per l’actual propietari–
des de la C-58;
és d’aquells
llocs on només
hi va la gent
que ja ho
coneix. El cas-
tell de Castell-
terçol i diver-
sos masos de la
comarca hi
havien tingut
béns, però durant anys va pertànyer a Moià,
formant part del que administrativament s’a-
nomenava “les foranies”; a mitjan segle XIX,
davant d’una reordenació municipal amb
l’objectiu d’establir els nous termes en elimi-
nar els municipis més petits, Castellterçol i
Moià es van disputar la vall de Marfà fins a
tal punt que la Diputació de Barcelona va aca-
bar adjudicant-la a Castellcir, municipi al
qual encara ara pertany.

Al veïnat de Marfà (fig. 1) només hi queda,
molt transformada pels anys, l’antiga parrò-
quia de Sant Pere i el mas de Marfà, segura-
ment herència de l’antic castro marffano, que
difícilment podria ubicar-se en algun altre

indret. També
hi ha diversos
masos aïllats,
alguns d’època
moderna dedi-
cats al cultiu
de la vinya
(com la casa de
les Vinyes…),
però d’altres,
com el mas

enrunat de la Saleta, amb un interessant para-
ment que es podria remuntar a una construc-
ció medieval d’una certa envergadura (fig. 2). 

Però mil anys enrera Marfà despertava un
veritable interès per una altra raó: la vall és
idònia per a la ubicació de molins. Aquestes
indústries es concentren en un tram concret
de la riera de la Golarda, una mica més amunt
de l’antiga parròquia; la riera s’engorja força i

PAISATGE ARQUEOLOGIC

AL MOIANÈS (I)

VESTIGIS MEDIEVALS EN ELS

MOLINS DE LA VALL DE MARFÀ

Laura de Castellet
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ten tres molins: sobirà, mitjà i sotirà… i també
s’esmenta una bauma1, o sigui un molí ubicat
en una bauma que bé podria ser el de Bro-
tons. Potser és algun d’aquests molins que, al
segle XI, es disputen el monestir de Sant Benet
de Bages i Miró de Castellterçol2 en un clar
intent de domini dels recursos del territori.

El molí d’en Brotons

Intentarem destriar les restes d’origen medie-
val del molí d’en Brotons (fig. 3), que aprofi-
ta el saltant que ocasiona un desnivell de
capes de roca, i la bauma veïna per al molí i
l’habitatge. Encara conserva els elements
immobles del molí, com el carcavà sencer,
l’arbre del rodet o el farinal i les farineres (fig.
4a), i fins algunes moles gastades com a apa-
rell de la paret, i que per la mida, massa grans,
no poden ser precisament antigues (fFig. 4b).
Evidentment aquests elements són d’època
moderna, potser alguns relativament recents,
però en essència no deuen variar gaire dels

crea espais més estrets on l’aigua s’acumula en
gorgs i travessa codines que fan terrasses per
la llera del riu, on es creen saltants d’aigua
naturals. Actualment només es conserva el
molí troglodític d’en Brotons, l’únic que va
quedar en ús almenys des del segle XIX, i més
avall les ruïnes de l’edifici, sense cap aparell,
del Molí de Marfà o Molí del Mig. Però és evi-
dent que n’hi havia més. Ja al segle X s’esmen-

4
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Fig. 2

Fig. 3

(1) ORDEIG, Ramon (1999). Catalunya Carolíngia. Els Comtats d’Osona i Manresa. Barcelona: Institut d’Estudis Cata-
lans, doc. núm. 1481.

(2) PLADEVALL, Antoni (1991). Castellterçol. Història de la vila i del seu terme. Vic: Eumo editorial / Ajuntament de
Castellterçol, pàg. 39.
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molins medievals (fig. 53). Per exemple, a prin-
cipis del segleX, el comte Sunyer compra a
l’indret de la Clusa, al terme proper del castell
de Rodors (actualment de Moià), un molí des-
crit detalladament cum suo caput aquis et suo

rego et suas molas et suo cakavo et suo super-

posito et omnia sua ossuvilia4, vetllant perquè
fins i tot la resclosa quedi dins la propietat. 

Però el que pot ser més interessant de Brotons
és la infraestructura de canals, rescloses i bas-

ses que encara es conserva a la roca mare, i
que ha d’ésser antiga, de clar origen medieval
(fig. 6). El Molí aprofita com a bassa un gorg
que es forma a la codina superior [codina 1],
des d’on hi ha oberta una canal a la roca viva
que buida la bassa al carcavà. Un cop ha des-
bassat, l’aigua s’acumula més avall [bassa 2],
aprofitant una moderna resclosa d’obra, per a
un altre molí. Però sota aquesta resclosa enca-
ra hi ha una altra codina [codina 3], que ens
ofereix uns interessants indicis: els forats
d’una resclosa anterior (fig. 7a). Hi trobem
dues fileres dobles de forats rodons, correspo-
nents a les estaques que aguantarien les llates
de la resclosa (fig. 85) i, davant de cadascun,
una filera més exterior corresponent als per-
pals per calçar millor aquestes estaques;
aquests forats sovint són inclinats, però no en
aquest el cas. En un dels extrems de la codina,

Fig. 4

(3) Esquema de les parts d’un molí de tipologia medieval (fixeu-vos que no té bassa); il.lustració de BOLÓS, Jordi; NUET,
Josep (1983) Els molins fariners. Barcelona: Ketres editora, pàg. 22

(4) "… amb la seva entrada d’aigües i el seu rec i les seves moles i el seu carcavà i tot el que hi ha a damunt amb el seu
parament." ORDEIG, doc. 387.

(5) Resclosa de fusta de tradició medieval amb els forats de l’estacada buidats a la roca mare. BOLÓS-NUET, pàg. 63.

Fig. 5



a més, hi ha un rec excavat que tindria conti-
nuïtat cap a un molí inferior (fig. 7b). També
hi ha restes d’encaixos o galzes que deuen ser
d’època moderna, ja que se superposen a l’es-
tructura de la resclosa. També hi ha una altra
filada de forats dobles, en diagonal a la descri-
ta, i suposadament anterior, ja que es troba
per davant de l’altra [possible resclosa medie-
val 1, fig. 7c]. Fóra interessant observar l’estat
de la codina per sobre de Brotons i la resta de
la llera del riu, però caldria esperar un any
ben sec per comprovar la possible existència
de més forats, recs o altres traces.

Tot plegat és un clar indici que l’aprofitament
del desnivell de l’aigua en aquestes codines de
la llera de la riera de Marfà ve d’antic, amb
estructures superposades i reaprofitades potser
fins i tot anteriors a les disputes i possessions
de Sant Benet a inicis del segle XI. A l’hora
d’indagar en l’aprofitament hidràulic en èpo-
ques anteriors a la documentació carolíngia
potser ens hi pot ajudar la toponímia, amb
l’origen etimològic del mas de la Datzira, una
mica més avall de la zona esmentada. La gent
de la comarca tendeix a pronunciar “la Gatzi-
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Fig. 6

Fig. 7
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ra”, i pel fet de trobar-se el mas en un marcat
meandre del riu hi hauria la possibilitat que
derivés de Jazira, golf (al mar) o meandre (al
riu) en àrab. Seria l’únic cas conegut de topo-
nímia àrab al Moianès, i esmentant una
important característica de l’aigua no lluny
d’un rec i un molí… qui sap si ja existents en
època andalusina6?

I les moleres?

Per al coneixement de l’arqueologia medieval
en el paisatge, fóra interessant poder localitzar
alguna molera, o pedrera de moles, més o
menys propera al lloc7. La toponímia no ofe-
reix cap pista (tret que topònims molt locals
s’hagin perdut…), i la pedra de la vall de
Marfà és més aviat sorrenca o d’al.luvió, poc
apta per fer-ne moles de molí. Tot i així, he fet
algunes inspeccions visuals a l’entorn que
poguessin aportar mostres (codines o indrets
pedregosos), que han resultat infructuosos. 

D’altra banda, les moles tampoc han de per
què ser produïdes vora els molins, sinó que es
poden “importar” d’indrets dedicats exclusi-
vament a aquesta producció. La pista més pro-
pera de què disposem és un racó de Castellcir
anomenat “el Sot de les Moles”, al sud-oest de
l’actual nucli urbà8, i que indicaria un racó
pedregós que s’hagués pogut utilitzar per a
pedrera de moles de molí. Vora aquest indret
hi havia passat durant segles el camí ral de

Barcelona a Vic per Caldes i Collsuspina,
herència d’una antiga via romana, i que cons-
ta que a l’alta edat mitjana era una important
via de comunicacions. La ubicació d’una
molera vora un camí freqüentat és una bona
elecció si aquestes moles són destinades a
ésser distribuïdes lluny del lloc de producció.
Pel que fa a la comunicació amb un lloc com
Marfà, també consta que pel mas troglodític
de l’Espluga, també al terme de Castellcir, hi
passava una “carraria” o camí de bast (davant
la casa hi ha un pont de tipologia romànica),
que per lògica podria haver enllaçat el camí
entre Moià i Castellterçol (i, per tant, amb
continuïtat a Marfà) amb la via de Caldes a
Vic, que passava per l’actual Castellcir. Per
aquest camí hi podien passar bé someres
carregades amb, per exemple, moles.

Tanmateix, la denominació d’una molera
com és el “Sot de les Moles” podria ser d’èpo-
ca moderna. Només l’arqueologia ens podria
donar més precisió cronològica: les moles més
antigues eren realment petites (uns 60 cm.
màxim de diàmetre), probablement per a
molins accionats manualment; les moles
medievals ja tenen un major diàmetre (al vol-
tant d’1 m.), ja que es mouen per la força de
l’aigua, i les d’època moderna poden ser més
grans gràcies a l’augment de la força dels
molins amb la generalització de les basses
amb pou (uns 1,40 m. de diàmetre)9. Les recer-

VESTIGIS MEDIEVALS EN ELS MOLINS DE LA VALL DE MARFÀ

(6) Teoria i ètim suggerits per José Luis Rodríguez Lara, lingüista jubilat resident a L’Estany i coneixedor de la toponímia
d’origen àrab, així com de la toponímia local del Moianès.

(7) Qui millor ha estudiat aquesta indústria i els seus vestigis en el paisatge és Marta Sancho, arran del veïnat de Vilamo-
lera, dins el terme del castell de Mur. Vg. per exemple SANCHO i PLANAS, M. (2009). El Montsec entre la serra i la

vall: percepció del territori  i construcció d’un paisatge a l’edat mitjana. Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i Pos-
tmedieval, Universitat de Barcelona, http://www.ub.edu/arqueologiamedieval/WebMar2009/Resopyr.pdf [consulta de
setembre 2009]

(8) L’indret és rebatejat als mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya com a "sot de les Mules", desvirtuant l’origen eti-
mològic sobre el paisatge arqueològic…!
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ques que he dut a terme fins al moment al sot
de les Moles de Castellcir no m’han permès
localitzar, de moment, cap indici de molera.
El bosc d’aquell sector ha sofert molts canvis,
hi ha diversos vials forestals i darrerament
s’ha començat a urbanitzar, amb importants
vials oberts i infraestructures que impedeixen
estudiar el sòl. Tanmateix, al sector més baix i
frondós (el possible “sot”) la pedra és apta per
buidar-hi moles, i crea amples codines vora el
riu, el camí i alguns camps de conreu: és a dir,
un indret ple d’indicis d’hàbitat i vitalitat.

Espero haver despertat curiositat pel molí
d’en Brotons de Marfà, però també per
aquests nombrosos forats que es troben a la
majoria dels nostres rius i que ens remeten a
antigues rescloses i els seus molins. I també
especialment pels topònims de ‘molar’ o
‘molera’ i la seva localització en el territori,
un aspecte que fins ara ha cridat poc l’atenció
dels estudiosos i que ens trasllada a una inte-
ressant indústria medieval.

VESTIGIS MEDIEVALS EN ELS MOLINS DE LA VALL DE MARFÀ

(9) A aquestes mesures cal comptar-hi una certa distància de més a tot el perímetre a causa dels treballs d’extracció de la
mola respecte a la roca mare.

Fig. 8



Rondava l’any 1992 i els Amics de l’Art
Romànic del Bages ja feia més d’una dècada
que organitzaven actes per tal de donar a
conèixer i protegir aquest art, fins aleshores,
poc divulgat i que tan estretament està lligat a
les arrels del nostre país.

Un bon grup de socis i simpatitzants seguien
de prop totes les activitats organitzades per
l’Entitat, ja fossin conferències, cursets, sorti-
des de treball, excursions..., però aquell any
1992 va ser el començament d’una sèrie de viat-
ges a l’estranger, que han tingut una continuï-
tat al llarg dels anys, i que han donat l’oportu-
nitat, a tots els que els van seguir, i els seguei-
xen, de conèixer el romànic d’altres països.

Volíem, des del Butlletí, fer una mirada retros-
pectiva per tal de recordar aquells primers

9

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Viatge a Florència

Any 1992 Carme Torras i Bacardit

El grup dels AARB a Florència

viatges, carregats d’il.lusió i d’esperit partici-
patiu, que segur que tots els que hi vam assis-
tir els recordem amb simpatia.

El primer d’aquests viatges va ser a la regió ita-
liana de la Toscana, amb la seva capital Flo-
rència. 

Penso que Florència és una de les ciutats amb
més carisma del món, una de les més visitades
d’Itàlia. És la ciutat on es va originar, a la
segona meitat del segle XIV, el moviment artís-
tic anomenat Renaixement. Es considerada,
amb justícia, el bressol mundial de l’art i l’ar-
quitectura.

Era entrada nit quan el nostre autocar entra-
va a la Piazza del Duomo. Un crit d’admira-
ció va ser uníson; l’espectacle que s’oferia als
nostres ulls era impressionant: el conjunt
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arquitectònic tot il.luminat amb els marbres
acolorits (blancs, verds, rosa), típic d’aquesta
regió italiana, era d’una bellesa pregona. 

Florència s’estén en una àrea envoltada de
suaus pujols i està travessada pel riu Arno,
amb un reguitzell de ponts que uneixen amb-
dues ribes. El seu centre històric fou declarat
Patrimoni de la Humanitat l’any 1982. Entre
els seus principals monuments hi ha el
Duomo dedicat a Santa Maria Fiore, coronat
per la cúpula de Brunelleschi i el Campanile
de Giotto, que, junt amb el Baptisteri, forma
el conjunt de la plaça; la Basílica de la Santa
Croce, Santa Maria Novella, San Lorenzo, San
Miniato al Monte i molts d’altres.

La Piazza della Signoria era el centre del
poder polític de Florència, situada entre el
Duomo i el Ponte Vecchio, ocupava una posi-
ció central dintre la ciutat i està presidida per
l’imponent Palazzo Vecchio. Florència és una
ciutat feta a la mida de l’home on
tranquil.lament pots passejar, a peu, per tot el
seu casc antic i contemplar el que és un autèn-
tic museu a l’aire lliure.

Recordo molts dels detalls viscuts aquells dies
però mai he oblidat la passió i el sentiment
d’admiració amb què la nostra guia turística
ens explicava tots els detalls del David de
Miquel Àngel al Museu de l’Acadèmia. Feia
esborronar, realment: els que escoltàvem les
seves paraules imaginàvem aquella esvelta
figura com si tingués vida pròpia. També les
estàtues dels esclaus, autèntiques obres d’art
que, aparentment inacabades, sembla talment
que surten amb força del bloc de marbre. S’hi
feia evident aquella frase cèlebre “La figura ja
és dintre del bloc, només cal treure el que
sobra”.

La pujada fins a San Miniato al Monte, una
preciosa església d’estil romànic, fou la culmi-
nació de la nostre estada a Florència. Des d’a-
quell lloc privilegiat es contempla tota la ciu-
tat i va ser el lloc ideal per fer la fotografia del
grup.

Durant aquella setmana del mes d’agost vam
visitar també Pisa, Lucca, San Gimignano,
Siena. Una experiència ben positiva, uns dies
ben aprofitats, i amb ganes de repetir.

Panoràmica

de Florència

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Viatge a Florència 1992



Una bona colla de socis dels AARB surten de
Manresa en direcció cap a la comarca d’Oso-
na amb l’objectiu de visitar el Conjunt Histò-
ric de Sant Martí del Brull. Durant el trajecte
d’anada es poden tornar a veure alguns dels
campanars de torre que ja han estat visitats en
anteriors sortides.

Arribant al Brull tenim una estona lliure per
esmorzar i fruir del paisatge i de les vistes
amb la llum del matí. L’església actual de Sant
Martí del Brull va ésser construïda entre els
anys 1048 i el 1060, quan és consagrada pel
nebot de l’Abat Oliba, el bisbe de Vic Guillem

de Balsareny. El seu interior està fortament
restaurat amb un portal a ponent, un campa-
nar del segle XVIII i d’altres, però conserva
encara la seva estructura inicial de planta de
nau única amb un absis principal i signes dels
dos absis transversals que constituïen la plan-
ta trevolada dels seus orígens. 

La decoració interior de la capçalera és
moderna perquè les pintures originals es van
traslladar al Museu Episcopal de Vic l’any
1935. Exteriorment està molt ben restaurada,
poguent-ne apreciar la decoració llombarda
d’arcuacions i lesenes i, per damunt d’elles,

11
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Sortida matinal a El Brull

04.10.2009 Jaume Moya i Plana



un fris de finestres cegues que augmenten la
seva riquesa arquitectònica. 

Acabant la visita a l’església ens vam traslladar
a peu o amb vehicles municipals fins a la gran
fortalesa ibèrica on, guiats per un expert
arqueòleg, vam poder apreciar la gran solide-
sa de la seva construcció i l’enginy dels seus
constructors que van saber adequar-lo als usos
militars de manera magistral. 

12
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Sortida matinal a El Brull. 04.10.09
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El passat dilluns dia 5 d’octubre de 2009 va
tenir lloc la inauguració del nou local social
dels Amics de l’Art Romànic del Bages, el
qual està situat al primer pis de l’edifici dels
Carlins de Manresa.

L’acte, molt concorregut i emotiu, va comptar
amb la presència del regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa, Sr. Ignasi Perra-
mon, del president dels AARB, Sr. Francesc
Junyent, de tots els membres de l’actual Junta
dels AARB, i d’una cinquantena de socis i
amics, els quals van participar activament de
la festa.

A tall de mostra us adjuntem unes quantes
fotografies de l’esmentada inauguració, fetes
per la nostra sòcia Sussi Garcia.

CRONICA D’ACTIVITATS`

Inauguració del nou local dels AARB

05.10.2009
Joan Badia i Guitart 

Fotografies: Sussi Garcia



14

CRONICA D’ACTIVITATS`

Inauguració del nou local dels AARB. 05.10.09



Dimecres 2 de
desembre de 2009

Habitatges i castells

Edificis civils i militars

J.M. Vila. Llicenciat en

Història i Arqueologia

Medieval. President de

l’Associació Catalana per

a la Recerca en l’Arqueolo-

gia Medieval.

Totes les conferències
seran a les 20 h i es faran
a l’Auditori de Caixa
Manresa, Plana de l’Om, 5
de Manresa.

SORTIDA 

Diumenge 22 de
novembre de 2009

Sortida matinal a
Castelltallat

Visita guiada per
Arqueociència Serveis Cul-
turals S.L.

Sortida de la plaça Infants
a les 9.30 h en autocar.

Inscripcions a Viatges
Masanés de Manresa, a
partir del dilluns 9 de
novembre per als socis, i
per als no socis a partir
del 12 de novembre.
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ACTIVITATS

ARQUEOLOGIA
MEDIEVAL
Els vestigis materials
com a documents

Divendres 20 de novem-
bre de 2009

Exhumació i recreació
del passat
L’arqueologia: definició,
abast del terme i
metodologia 

Eduard Sánchez.

Llicenciat en Història i

Arqueologia. Director

d’Arqueociència Serveis

Culturals S.L.

Dimarts 24 de
novembre de 2009

Exteriorització de la fe
i de les creences
Esglésies, monestirs i
eremitoris

J.M. Vila. Llicenciat en

Història i Arqueologia

Medieval. President de

l’Associació Catalana per

a la Recerca en l’Arqueolo-

gia Medieval

Divendres 27 de novem-
bre de 2009

A l’entorn de la mort
Necròpolis i rituals
funeraris

Eduard Sánchez.

Llicenciat en Història i

Arqueologia. Director

d’Arqueociència Serveis

Culturals S.L.C
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Tota la informació a 
http://webs.manresa.net/aarb/

ESMORZAR DE
NADAL DEL SOCI

Lloc

Sortida matinal a l’en-
torn de Puig-reig.

Farem un bon
esmorzar en un restau-
rant de la zona
propera a Puig-reig, i
després d’esmorzar
visitarem alguna
església interessant de
la zona.

Sortida

De la plaça Infants a
les 8.30 h en autocar.

Inscripcions

Viatges Masanés de
Manresa, a partir del
dilluns 30 de
novembre.
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Muralla del Carme, 10-12 - 08240 Manresa
Tel. 93 872 26 44 - Fax 93 872 15 49

www.e-marquez.com

Els interessats en 
col.laborar amb la junta

d’Amics de l’Art Romànic 
del Bages us podeu 

posar en contacte amb
qualsevol de les persones 

de l’actual junta.

OBERT A
TOTHOM

Tota la informació a 

http://webs.manresa.net/aarb/

La junta, conjuntament amb tots els
socis de la nostra entitat, volem manifes-
tar el nostre sincer condol als familiars

del Sr. Martí Iglesias Aloy, Soci d’Honor
dels AARB, recentment traspassat a l’edat

de 102 anys. 

Juntament amb el nostre record, volem
agrair-li de nou la donació que va fer a
la nostra entitat del seu arxiu fotogràfic

d’art medieval.


