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Introducció
Amb aquesr article pretenem analitzar el paper de la tecnica en general
(i concretament el del molí hidriulic) durant les transformacions que es van
produir entre els segles IX i XIV en un determinat iimbit regional, el d'Astúries.
Perb abans d'introduir-nos en l'anilisi hem de partir d'algunes observacions
que hem fet sobre les funcions de la tecnica respecte al creixement economic
i al procés que es va donar a l'occident d'Europa durant els segles centrals de
l'edat mitjana.
Pierre Vilar ha remarcat la importancia que té el progrés tecnic en el conjunt de les transformacions econbmiques, i ha afirmat que «només un d'entre
tots els factors del creixement manté una pugna victoriosa amb la llei dels rendiments decreixents, amb l'existencia de "sastres" (o lúnits) biolbgics i amb
les contradiccions destructores: el progrks tecnic, l'expressió de la conquesta
de la naturalesa per l'home i a la vegada expressat per la productivitat del
treball».'
Perb mentre que aquest autor i Charles Parain neguen la independencia del
progrés tecnic dins el procés histbric i conclouen que «el seu desenvolupament esti condicionat per l'estructura social del grup i per la conjuntura de la
historia»> Henri Polge ha dit que «l'estudi del molí no és només interessant
per si mateix: la seva evolució tecnica va estretament relacionada amb l'evolució del medi social i el ritme de la vida econbmica»?
Finalment, podem citar Wilhem Abel perque ha deduit que els progressos
que es van donar durant l'edat mitjana en e! terreny de la producció estan relacionats amb un aprofitament millor de l'aigua, no només pero també com a
font d'energia ."
Darrerament jo mateix he estudiat algunes manifestacions concretes d'a1. Pierre VILAR,Crecimiento y desmrollo. Economia e historia. Reflexiones sobre el ceso
espar701 (Barcelona 1964 '), p. 14.
2. Ibid., i Charles PARAIN,Rapports de production et développement des fo~cesproductiues: I'exemple du moulin 2 eau. Citen D. FURIAi P. Ch. SERRE, Techniques et sociét6s.
Liaisons et évolutions (París 1970), p. 143.
3. Citen D. FURIAi P. Ch. SERRE,op. cit., p. 83.
4. Wilhelm ABEL, Agrmkrisen und Agrarkoniuízkfur (Hamburg i Berlín 1966'), p. 33.

quest procts de perfeccionament de i'ús de l'aigua en l'hnbit astur-lleones a
partir del segle IX, i en relació amb l'organització social de l'espai?
Pero aquí es tracta d'estudiar l'aplicació d'aquesta aigua com a forca motriii
del molí hidriulic en un marc més reduyt, la regió asturiana, fent d'aquesta
manera una mena de «tall» en la complexitat de la seva realitat histbrica per
poder arribar fins a les estructures bisiques, analitzar-ne algunes i observar les
transformacions que experimenten al llarg d'aquest període.
La informació de que disposem podrícm dir que es caracteritza per la
seva penúria, constatació que hem de tenir en compte. Qualsevol persona que
pogués comparar aquesta informació de que disposem amb la documentació lleonesa o castellana de la vella o de la nova Castella veuria de seguida aquesta
nianca informativa, que no només és quantitativa, sinó també (i potser sobretot) qualitativa,
Dels 427 anys que hi ha des del 891 fins al 1318 només he aconseguit
fins avui 48 documents, i no tots perfectes, perque almenys mitja dotzena d'aquests són falsos o interpolats, o sigui, gairebé el mateix nombre de documcnts
que vaig poder reunir quan estudiava el paper del molí hidriulic en una ciutat
castellana concreta, Conca, i la seva rodalia al llarg dels 123 anys que van des
del 1177 al 1300; i aixb sense tenir en compte el fur d'aquesta ciutat.
Adeline Rucquoi ha aconseguit, per exemple, 130 transaccions relatives u
molins d'una Area més propera a Astúries, també molt restringida, la zona de
confluencia del Duero i del seu afluent principal, el Pisuerga?
A més, la majoria d'aquests 48 documents no contenen, pel que fa al molí
hidriulic, sinó simples mencions de la seva existencia a llocs no sempre prou
determinats, i només trobem algun topbnim o hidrbnim significatiu de tant en
tant, de manera que fins a l'any 1225 no disposem de cap auusió a la construcció de molins, i el 1311 trobem el primer contracte de construcció.
Molt poques vegades podem arreplegar algun detall complementari a través
d'aquests documents.
Així doncs, disposem de ben poca cosa per estudiar aspectes tan fonamentals
com el procés de construcció i els problemes i les concomitancies tecniques que
va plantejar a Astúries, les inversions economiques que va comportar i els grups
socials que els van dur a terme, així com els esforqos que es van haver de fer,
les dificultats que es van haver de vencer i les formes dJexplotació d'aquests
ginys.
Amb aixb volem dir que també ens manca la cronologia de IJorigen del
molí hidriulic, perque la menció concreta de les dates generalment nomes la
trobem cm documents que no estan relacionats amb la construcció, les dades
dels quals només constitueixen termes ante qzlem, amb les limitacions que
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aquest fet comporta a l'hora de tenir en compte les nostres possibilitats de raonament i de deducció.
Aquesta penúria d'informació només la podem palliar relativament a partir
de mitjan segle XIII i durant els primers decennis del XIV.
Aquestes circumsthncies m'han portat a tractar d'aprofitar altres fonts d'informació, com la toponímia (les possibilitats de la qual respecte a l'estudi del
molí hidraulic ja va remarcar Marc Bloch l'any 1935); o el recurs de recórrer
sistemiticament a la plasmació cartogrifica de la informació elemental, que permet obtenir imatges que, comparades, ens donen una informació molt més interessant que la dels documents.

La situació atíterior

ú

la difusió del moli hidrrjulic: els moliíls nzanualx

Els procediments mCs primitius per moldre el gra des de la prehistoria
consistien en 1'6s del morter i del molí manual de tipus barquiforme? Més
endavant apareix la mola giratoria moguda a mA o mitjancant tracció animal,
segurament inventada a la conca del Mediterrani i potser concretament a Italia
(segons opinió de Marc Bloch) dos o tres segles abans de la nostra era?'
A les comunitats asturianes podem constatar I'existkncia de piles o morters
de fins múltiples per fer farina picant gra o fruits diversos com aglans. (Estrabó diu que amb el pa de gla s'alimentava la gent natural de la terra durant
tres quartes parts de l'any.)
En aauestes comunitats també ~ o d e mtrobar moles dorments de molins
plans méi antics que els rotatius m i n u a ~ s ? ~
Pel que fa a la difusió d'aquests últims (dels quals podem trobar restes
als castros de la regió),'3 tradicionalment la considerem resultat de la romanització.14
No obstant aixo, José Luis Maya i Miguel Angel De Blas van fer un treball
sobre aquest procés en que, en relació amb la mola giratoria trobada al castro
de La Picona (Ricabo, Quirós), afirmen que Grespon a un model introduit a
Astúries possiblement a partir de la segona meitat del segle IV a.c., pero en ús
durant tota la romanització» l5 i, en general, que «la introducció del molí giratori (a Astúries) no respon a la penetració romana [...], sinó a una tradició
indígena adoptada anteriorment», fet que no vol dir que no s'hagués emprat
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i fins i tot perfeccionat duiant la dominació romana, perqui! precisament una
bona part dels exemplars que s'han trobat provenen d'aquesta
Difusió del molí hidrdrrlic i agraritració
Els estudis histbrics han afirmat que, pel que fa al coneixement de la realitat histbrica regional a través de fonts escrites, Astúries no surt de la prehistoria o com a mínim de la protohistoria fins al segle v111.l~Aixb significa
que la introducció del molí hidrhulic en aquest hmbit només pot ser tractada
a nivell de conjectures o d'hipbtesis.
En aquest sentit almenys és possible una constatació:
Si en un croquis cartogrhfic dibuixem la ubicació dels tnolins hidrhulics que
coneixem gracies a la documentació escrita medieval, i en un altre hi dibuixem
les notícies que a través de la toponímia ens ha arribat fins avui de la xarxa
molinera regiond i després comparem els resultats amb els topbnims llatins
acabats en -una (que reflecteixen la distribució de les grans villae i de les zones
on hi va haver una colonització agraria més intensa durant la dominació romana), veiem clarament que hi ha moltes coincidkncies entre els dos primers croquis i el tercer.
La localització dels molins hidrhulics medievals i la dels topbnims llatins
en general coincideixen: es concentren a l'hrea central de Ia regió, especialment
a la «plana», la Llanera actual, el nom de la qual ja és prou significatiu pel que
fa a la seva excepcionalitat geomorfolbgica. Aquí hi havia el centre urba roma
més important, Lucus risturum, a prop dels grans cabals d'aipa del Nalón i el
Narcea i de la costa.
Fugint de la casualitat, podem deduir que aquesta coincidencia 6s deguda
a les possibilitats que la zona ofereix per al conreu dels cereals davant les
poques planes de la regió i de les valls fluvials; al precedent creat per la colonització romana i continuat a l'edat mitjana pel que fa a l'acondicionament de
l'espai i a la creació d'altres espais cultivables; i a la introducció del molí hidriulic a Astúries en una fase tardana de la dominsció romana.
Aquesta darrera hipbtesi és la que mereix mes atenció, perqui: estableix
una relació entre la colonització agraria tardo-romana, les villae que van apareixer com a conseqükncia d'aquesta, la possible introducció i intensificació del
conreu de cereals i la implantació i difusió del molí hidrhulic. Tots aquests
fenbmens sembla que no s'han donat de manera uniforme a tot l'hmbit regional, sinó que s'han desenvolupat amb rnés intensitat a les zones que ofereixen
tnés possibilitats per al conreu.
Arribats en aquest punt, hem de dir que, respecte a Astúries, ja resulta
yracticament impossible afegir-hi cap més informació fins que l'arqueologia agrdria no aporti mis dades sobre el tema. Pero encara podem fer dues observacions
16. Ibirl., p. 720.
17. J. M. GOKZALEZ
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d'abast més general que afegeixen més versemblanga a la hipbtesi que acabo
d'esbossar .
La primera és la que ja ha assenyalat J. Gautier Dalche: l'existencia d'unes
disposicions anteriors al 586 que es refereixen als molins dins la Le:< Visigo-

thor~m.'~
La segona es refereix a I'existkncia de presuras de molins de les quals tenitn
constancia a la documentació castellana més antiga de l'alta edat mitjana, que
reflecteix el procés colonitzador dut a terme a partir de I'any 800.''
Totes dues deixen ben clar que la difusió del molí hidraulic a la meitat
septentrional de la península va comengar abans de la colonització de l'alta edat
mitjana i que, conseqüentment, també pot ser aquest el cas d'Astúries. Pero
no ens permeten d'anar més lluny.
Sigui com sigui, no ens ha de sobtar que puguem trobar molins hidriiulica
a tot el nord peninsular de seguida que disposen de documentació escrita a partir del segle VIII.
Aixb mateix passa a la Catalunya carolíngia? a Castellay a Liébana? a les
terres lleoneses i a Galí~ia,2~
de manera que al segle x aquests ginys ja eren
coneguts pels camperols que vivien en aquestes regions.
Davant de tots aquests testimonis, el territori de 1'Astúries actual se'ns
presenta més mal illuminat des d'aquest punt de vista.
Fins a l'any 891 no disposem d'un testimoni sobre el molí hidrhulic que
puguem qualificar de «concret».
Aquel1 any Alfons 111 va donar al monestir de San Adriano de Tuño la
vila de Riberas (actualment La Ribera, Villaviciosa), en territori de Maliayo,
situada al costat d'un riu que es qualifica de flumine molinis."
Tenim, doncs, un hidrbnim que seria molt significatiu si el trobéssim en
com tampoc no és
un document autkntic. Desgraciadament no és ai~í,2~'"*
aixi en la gairebé totalitat dels testimonis documentals de que disposem fins als
primers anys del segle XI.

"
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Abans d'aquests anys (concretament, el 891) podem trobar aklusions a molins en la documentació que es conserva a l'arxiu de la catedral d'oviedo, perb
són al.lusions inserides enmig de fórmules notarials que fan referencia a la plenitud dels drets transmesos a causa d'alienacions de béns, i, a més, es troben en
documents falsos copiats al Libro de los t e ~ t a r n e n t o s . ~ ~
Sembla significatiu que la totalitat d'aquestes dusions formuliries (fins
al 1008) i la d'allusions concretes (fins al 990) 25 bi"nregistrades a la documentació de l'arxiu que hem citat estiguin en documents falsos d'aqiiest cartiilari,
confeccionat ~robablementper aiih l'anv 1118.26
1, d'altra banda, als pocs exemplars autkntics anteriors al 891 que cns h:tn
arribat no hi ha cap al.lusió als molins hidriiulics, ni tan sols a les relacisns de
béns alienats, on es presta que n'hi hagi més.2'
En aquest mateix sentit; hem de remarcar que tenim dos exemplars del tcstament dlAlfons 11 i que la menció de molins hidriulics només apareix a la copia adulterada inserida al plec pelagiA> pero no a la copia més antiga i fidedigna."'
Pinalrnent, a la documentació del monestir de San Vicente d'oviedo, que
sembla que no ha estat manipulada, no hi ha aquesta menció formuliria a les
dinou primeres peces que van del 781 al 978,M i la trobem per primera vegada
::la vintena (amb data d'aquest darrer any), on també trobem la primera menció
concreta d'un d'aquests g i n j ~ . ~ '
Tots aquests fets ens porten a considerar dos camins: per una banda, em
fan pensar que una bona part dels testimonis escrits més llunyans sobre la presencia del molí hidriulic a Astúries, a més de ser escassos i poc eloqüents, reflecteixen la realitat propia d e l ~primers decennis del segle XII, quan la rcgió
ja havia experimentat un procés d'agrarització important, i no la dels segles IX
i x; per una altra banda, que el nombre de testimonis fiables és nul pcl que fa
al segle IX i molt inferior a una quantitat acceptable per tenir en compte la informació a primer cop d'ull pel que fa al segle x.
Amb tot, la noticia més antiga i aprofitable sobre el tema no la trobem fins
a l'any 937 al Libro de registro d e Corias, que cita la constmcció de l'església
de Santa Marina de Yervo (La Rebollosa, Tineo) per un tal Eulalio, que li atorga el vilatge on era emplacada i la meitat del molí que hi ha amb el corresponent

tond do.^^
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Aquest seguit de consideraciom docurnentals i cronolbgiques em porta a
pensar en una segona possibilitat hipotetica: potser la difusió dels molins hidrhulics a Astúries va comencar durant el pas del segle I X al x, inserit en un cert
procés d'immigració i de colonització mosshrab.
Les primeres mostres en el camp artístic les trobem a I'església de Valdediós,
consagrada el 893> pero també les podem veure clarament a la de San Martín
de Salas, reconstruida el 951,34 i a1 monestir de San Miguel de Bárcena?' f~indat
entre el 922 i el 937, coincidint aquest últim any amb la data de la primera
noticia que se'n conserva."
Encara podem extreure més empremtes de la documentació del monestir de
San Vicente d'Oviedo a partir del 916 grhcies a antropbnims d'origen hrab,3' a
mots de la mateixa procedencia per designar productes textils a partir del 887,38
de noms d'oficis a finals del segle x> i també grhcies a la persistencia de mots
tecnics procedents d'al-Andalus per designar fenbmens de condicionament de
l'espai agrari vinculats al regadiu durant la segona meitat de la centúria segiient
i a la vall mitjana del Nalón.*
Des d'aquest moment, i al llarg dels segles X I , X I I i X I I I ,la presencia de
molins hidriulics a tota la regió augmenta progressivament segons que ens diuen
les dades de I'apendix 2, de manera que si al segle X I tenim nou mencions fidedignes i al següent més o menys les mateixes, durant el segle X I I I i els primers
anys del XIV fins al 1318 en tenim setze, i aixb sense comptar-hi les previsions
i els contractes de constmcció que comencen a apareixer en aquest període.
A més, a aquestes darreres n'hi hem d'afegir sis més que han arribat fins a
nosaltres a través de noticies sense data del Libro de registro de Corias, de les
quals només sabem que són anteriors al 1207, any en que es va comencar a confeccionar aquest inventari.4'
Aquest creixement de la construcció de molins a la regió que estudiem podem suposar que va ser degut a la necessitat de moldre una producció de cereals
molt incrementada que va provocar que, com en el cas de la difusió de qualsevol
giny, la majoria de les capes de la població se'n fessin resso> sobretot perque el
cost de la construcció i del manteniment de cadascun d'aquests ginys feia poc
rendible I'empresa si no hi havia molta producció, com hem suposatP4
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En un treball anterior a aquest ja vaig mencionar el procés d'intensificació
de l'explotació de l'espai asturii, els símptomes del qual es multipliq~ienentre
mitjan seglc XI i finals del XII, fet que es tradueix en una «agrarització» creixent
i que, segons les manifestacions que va produir, va comportar un incremcnt i
una diversificació de la producció tant a través del desenvolupament de la fructicultura corn de l'expansió de la su~erfíciededicada al conreu de cereals. R1
resultat de tot aquest procés va ser la configuració de les zones més productivcs
de 1s regió des del punt de vista agrícola.4s
Aquest fenomen va suposar sobretot la difusió dels cereals que s'adaptaveri
bé a les condicions naturals de la regió, per exemple el cas de l'esca~zda.
Dantin Cereceda ja considerava aquesta especie de cereals corn una de lcs
poques que, corn el mill, van ser molt cultivades a Astlíries durant l'antigiiitat
i l'edat mitjana. També ho afirma Prieto Bances quan estudia el domini del monestir de San Vicente d'oviedo. Pel que fa a aquesta especie de cereals, s'adapta
molt bé a terres pobres de poca profundidat i, sobretot, a climes freds i de fortes
pluges o nevades a l'hivern o a la tardor. És refractari a la sequera, i ocupa el
terreny uns vint o trenta dies mcnys que el blat ordinari. Es tracta d'una planta
del genere 'í'riticzrm vestit, i el seu conreu es va difondre sobretot durant l'2poca
del Baix Irnperi gricies als avantatges que oferia davant les altres espEcies de
blat «vestit»: era més productiva, menys delicada i tenia un rendiment rnés
regular .'g
En el cas d'Astúries, el terme específic que serveix per designar l'escatzda
apareix cada vegada més a la documentació de l'alta edat mitjana entre altres
semblants o entre genkrics corn ciuaria o pa.
D'aquests dos termes, el primer (que el llatí clissic emprava per designar
els aliments en general i també la ració dels soldats, pero que a la documentació
astur-lleonesa sembla aplicat al cereal panificable;' i que en gallec ha evolucionat corn a cibeira, la quantitat de blat que es tira a la tremuja del molí i que
la roda va encebant)" apareix molt rnés que el segon a la documentació del
monestir de San Vicente dYOviedofins a l'any 978.
Pel que fa al segon, no designa només l'escanda, corn pensava Prieto Banc e ~ sinó
> ~ que també designa gra d'altres especies.55
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A partir del 978 l'escanda apareix cada vegada més sovint i fins i tot co-

menta a desplagar ei terme ciu~ria.5~
García Larragueta ha assenyalat que al fons de la catedral d'Oviedo apareix
l'escanda com el cereal més generalitzat a la regió."
Passa exactament el mateix a la documentació del monestir dc Belmonte,
almenys des de mitjan segle X I I , ~i ~també a la del monestir de Villanueva de
Oscos des del 1236.
Fins i tot dos segles abans el conreu d'aquest cereal ja era tan habitual que
el comte Piniolo Jiménez, quan el 1044 va iundar el monestir de Corias, va
fixar el cens anual dels monestirs que en depenieri en un modio d'escanda, un
altre de sal i de peix suficiem per al consum en el cas dels monestirs situats a
la costa, i en un medro de sidra i de carn abundant en el cas dels que hi havia
a I'interíor.j9
Davant d'aquests fets podem assegurar (gracies a la documentació que tenim
de cada &ea) que almenys des del segle x el conreu de l'escanda a Astúries es
va generalitzar.
Les mencions d'altres cereals com l'ordi> el rnill;' el blat> el s&g01,6~el
el panís 65 í el veranizo surten menys vegades que l'escanda.
Entre els que gairebé no apareixen a la documentació teniln el blat, que du-
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rant el segle XII només ho fa una vcgada a la documentació de la catedral dJOviedo 67 i una altra al monestir de San Vicente.&
Aquesta situació lJaciisa fins i tot la panificació: si en un medi urbi les ordenances promulgades p d consell d'Oviedo el 1274 (que recullen una altra disposició embrioniria de les ordenances del 1245) 69 disposen que els forns pastin
pans de blat i d'escanda, els preus dels quals són tan diferents com els dels cereals respectius, i que a l'hora de posar-los a la venda al mercar es digui clarament i per escrit la diferencia que hi ha entre tots dos; pero en un medi rural
com el de l'extrem occidental de la regió, els pans i les regzreifas que havien de
lliurar obligatoriament cada any els vassalls de la comunitat monistica titular de
la senyoria de Villanueva de Oscos són de segol o d'escanda.?' El blat panificat
no apareix enlloc.
Veiem, doncs, que el cereal més important com a objecte de panificacie 4s
l'escanda; a segons quina zona és el segol i, al medi urbii, pero en una mesura
menor, el blat.
La pobresa dJaquest darrer és un dels motius fonamentals pels quals, a partir de la segona meitat del segle XI, les entitats asturianes més poderoses procuren adquirir terres de cereals i molins no només a la seva regió, sinó també a
la part meridional de la Serralada Cantiibrica, a l'irea lleonesa.
Un altre motiu és la pobresa creixent de la producció regional de gra, que
ja s'acusa clarament a mitjan segle XII.
Respecte al primer d'aquests fenbmens, i concretament a la catedral dJOviedo, es conserven un seguit de documents falsos o interpolats dels segles ~,u,x
i XI segons els quals aquesta catedral i el monestir de San Adriano de Tuñón
van rebre donacions dJaauest t i ~ u sde b é n ~ ? ~
Perb estudiant-los veiem que és practicament impossible descobtir que 4s cert
i que és fals; el que sí és veritat 4s que per alli l'any 1118 van ser manipulats
(el mateix any en que es va elaborar el Libro de los testamentos, on apareixen
aquests documents) perquk es tractava d'un moment en qut sembla que l'interes de lJEsglésia d'Oviedo per les terres de I'altipld augmenta significativament.
En aquest mateiu sentit, també els abats del monestir de Corias l'any 1044
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van emprenáre una política molt activa orientada cap als mateixos objectius de
1'Església d10viedo el 1118.
En un moment donat Munio Ectaz (1062-1118) i Juan Martínez (1138-1161)
adquireken una dotzena d'hisendes a Camposalinas (Luna, ajuntament de Murias
de Paredes)? i el cenobi adquireix algunes propietats a la mateixa irea de Luna
i de Laciana els anys 1082, 1092, 1146, 1166, 1176, 1178, 1201, 1212 i 1213; 74
també l'any 1166 adquireix totes les hisendes que tenia la catedral de Lleó a
Nogales (ajuntament de Villasabariego, Lleó)> i a la mateixa ciutat l'any 1063
rep les tres quartes parts del monestir de San Miguel, que posseia molts béns; 76
finalment, acaba sent propietari de cases, de przts, de vinyes, de terres i d'un
hort .77
Un cas semblant és el del monestir de San Salvador de Cornellana: en el
moment de la seva restauració, l'any 1124, rep moltes propietats del territori
de Babia, a la vora del riu Óibigo, al voltant de Lleó i al territori de Monzón."
També és el cas del monestir de Santa María de Belmonte: si va comencar
vida regular el 1141, a mitjan segle ja el trobem adquirint propietats de La
Babia, a Luna, a la vora del riu Orbigo, propietats que sovint tenien molins moguts per l'aigua dels rius que passaven per aquelles terres i morien al Duero o
als seus a f l ~ e n t s . ~ ~
L'objectiu d'aquesta política expansiva sembla clar si tenim en compte que
l'any 1131 la primera d'aquestes abadies asturianes transportava el blat des de
Lleó passant per Laciana i pel port de Leitariegos, operació que feien des del
magatzem de Munio Ectaz (1062-1118).80
Tots aquests fenbmens els hem de situar concretament a mitjan segle XII,
una epoca en que, segons la documentació del monestir de San Vicente d'oviedo,
la societat camperola de l'hrea central d'Astúries no podia sortir de la miseria?'
Podem dir, doncs, que l'esforc que fa la societat regional per augmentar i
diversificar la producció (fet que es reflecteix en el procés d'agrarització a que
em refería abans) obeeix a la consciencia que té de passar per un moment de
crisi.
Per aquesta raó es produeix una mena de cursa per trobar terres de pa protagonitzada per les grans senyories asturianes: volien asegurar l'abastament
de cereals en general i de blat en particular.
Aquests dos processos estan estretament relacionats amb la difusió dels molins hidraulics, perque, a més de la gran demanda de mblta que va comportar la
73. A. C. FLORIANO
CUMBREÑO,
El Libro Registro ..., I (1991, p. 61 i (200), p. 62.
74. Ibid. (181), p. 57; (205), p. 54; (1851, p. 50; (1861, PS. 58; (1861, ps. 58-53;
(1831, ps. 57-58; (2051, p. 64; (1841, ps. 58; (1831, p. 58; (207), p. 64.
75. Ibid. (2081, ps. 64-65.
76. Ibid. (203). D. 63.
77. Ibid. (202j; 6. 63.
CUMBREÑO,
El monasterio de Cornellana (Oviedo 1949), ps. 19178. A. C. FLORIANO
192.
CUMBRENO,Colección diplomática del monasterio de Belmoizte,
79. A. C. FLORIANO
p. 7, i docs. núms. 21, p. 109; 24, p. 115; 25, p. 116; 32, p. 128; 37, p. 138, i 41, p. 148.
CUMBFCZÑO,
El Libro Registro ..., I (182), p. 57.
80. A. C. FLORIANO
81. Santiago AGUADÉNIETO,Ganadería ..., ps. 70-72.

producció regional creixent, hem d'afegir-hi el gra importat de la zona meridional de la Serralada Cantibrica.
Perb, malgrat aixb, el caricter pobre de l'agricultura cerealística regional es
va anar acusant progressivament i va provocar puges de preus molt fortes, que
veiem refiectides a les crisis del 1162, 1192, 1258 i 1262?2 També d'aquesta
Epoca (concretament del 1234) data la primera notícia sobre la importació de
cereal destinat a abastar el mercat d'Oviedo a través del port de Pajares.s3
Entre aquests anys i els últims decennis del segle XIII aquest caricter pobre
de l'agricultura arriba a ser crbnic, si és que abans no ho era?4
Centrant de nou el tema, veiem que el paper de l'escnizda enmig d'aquest
desenv~lu~ament
de la cerealicultura regional pot contribuir a explicar la difiisió més aviat migrada dels molins hidriulics per Astúries fins als primcrs decennis del segle XIV.
Es evident que les trenta-set mencions documentades al llarg de quatre segles de molins hidriulics que he citat abans no reflecteixen fidelment la situació
de l'equipament moliner de la regió.
Si comparem aquestes dades amb les d'uns segles més tard (mitjan seglc XVIII)
i en un espai geogrific més reduit com és el que comprenien les propietats del
monestir de Villanueva de Oscos (tenien trenta-quatre molins de farina) o les
de l'ajuntament de San Tirso de Abres (amb vint r n ~ l i n s ) ,veiem
~
que la diferencia és massa gran com per acceptar que realment abans només hi hagués hagut
trenta-ser molins a tota la regió.
No obstant aixb, el fet que n'hi hagi poca informació és significatiu, sobretot
si tcnim en compte el que passa a la mateixa epoca en altres regions septcntrionals de la península Ibkrica properes o immediates a aquesta.
Aquesta diferencia quantitativa pot ser conseqüencia de les condicions naturals propies de la regió, perquk les d'Astúries no són gaire favorables al conreu
de gra.
Perb també les mateixes circumstiincies han afavorit el caricter hegemonic
dels cereals resistents com I'escanda, un altre motiu que hem de tenir en compte.
Charles Parain ha dit que una de les causes de la difusió medieval del molí
hidriulic és el desenvolupament dels blats no vestits i a la vegada el retroces
dels blats vestits.8'
Els blats prbpiament dits són els que tenen el raquis continu, sense articu-
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lacions, i el gra els queda net i pelat després de batre'l i ventar-lo.@Per aquesta
raó s'anomenen cereals «no vestits».
Contriiriament, les escandas asturianes, si bé són especies del genere Triticum,
tenen un gra que no queda net després de batre'l i ventar-lo, sinó que la pellofa
queda aferrada al fruit.sg Són cereals «vestits».
Aquest gra cobert arnb la pellofa (que es feia servir per sembrar) encara
avui es fa servir a Astúries arnb el nom que li va atorgar el segle XIII:erga.'"
Aquestes característiques expliquen la lentitud de les tasques de recolrlecció,
d e batuda i de desergat abans de moldre el gra:' i limiten forca l'eficiicia i la
rendibilitat del moli hidriulic.
Charles Parain afirma que l'escanda, des del moment que és blat vestit, no
era aixafada arnb la mola,9' i que per aixb el pas del pa d'escanda al pa de blat
va constituir, a més d'un signe d'elevació del nivell de vida i dels progressos de
I'agricultura, un estímul per a la multiplicació dels molins hidriulics?'
Pero aquest pas a Astúries va tenir lloc arnb moltes limitacions, sobretot
perque els blats s'importaven de l'altipli en comptes de ser produits a la mateixa regió.
~ a r d b éhauríem de tenir en compte un tercer motiu: els grans desnivells
característics de l'orografia asturiana, arnb forts pendents propis del perfil de
gairebé tots els cursos d'aigua de la regió i arnb la irregularitat del cabal d'aquests rius al llarg de l'any, que en fan difícil l'aprofitament com a forca motriu.
Per aquesta raó, dels trenta-quatre molins que al segle XVIII hi havia a les
propietats de Villanueva de Oscos, dos eren totalment inútils i els altres trentados només treballaven la meitat de l'any; 94 dels vint molins del conseU de San
Tirso de Abres, només un treballava tot l'any, un altre només vuit mesos i els
altres divuit mig any?'
Distribucid dels molins hidrdulics a l'dmbit regional
Si fem un croquis cartogriific i hi dibuixem les mencions concretes de molins
hidriulics documentats, observem una concentració d'equipament moliner a 1%rea central de la regió que minva a mesura que ens n'allunyem.
Aquesta concentració es produeix en quatre iimbits diferents:
a) Al curs mitji de les grans arteries fluvials que conflueixen en aquesta
irea i d'alguns dels seus afluents (no sempre els més importants). Parlem de
rius com el Narcea, el Nalón i el Nora, i d'afluents com el Pigüeña, el Cubia
i I'Andallón.
b ) En aquella zona privilegiada des del punt de vista orogrhfic i agrícola
88.
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cit. la (li:.~l ja 11e p ~ r l ai3:jls
~ ~ t ceferirit-ine al procís d'~graritzaci.5. Es I,;i Llancri.,
i ben a prop té el curc del Nora.

C ) A 1'Area propera a la costa i, sobretot, a Gozón i a 1:i livi.11 del riu on
hi ha actualment la ciutat d'Avilés.
d ) A I'espai compres entre els ctirsos del Nalón i del Nora, on avui Iii ha
la ciutat d'Oviedo; Es aquí on s'obtenien les cotes niés elevades de densitat de
tota la regió, fins al punt que, a partir del segle XI, podem pxlcir dbn veritablc
cinttiró moliner al seu voltant.
Veient aquesta imatge ens podem preguntar si reflecteix fidelment la rcnlitat histbrica o si només es tracta d'un efecte creat per la distriI>:-ció desigual
de la documentacib.
Alguns fets em fan i~iclinarvers la primera de les possibilitats: de les zones
oriental i occidental d'AstLíries, on observem acluest buit relatiu ssbretot durant
l'alta cdnt. mitjana, no en tenim gairebé informació, i en cai~via partir del segle
xr no ens en falta i fins i tot poden1 dir que és abundant.
Per una altra párt, hem de reinarcar la coincidencia que hi lila entre aqucsta
imaige i la que obtcnim quan cartografiem la toponímia qce e? molí hidriulic
ha provocat a la regió.
Un cop situats sobre el mapa els trenta-dos topbnims d'aquesta rriena cluc
hem localitzat a través del Diccionnrio geogrrifico, estadistico e histórico de 12paña y sus posesiones de ultrumar de Pascua1 Madoz, del Diccioilurio geogrúfico
de EspnZn editat per Ediciones del Movimiento i del Mnpa topográfico de BspuGa
(escala 1/50.000), podem veure que la distribució és més o txnys semblant a
la del croquis anterior, tot i que és menys acentuada i nítida. Les diferhcies
més grans les trobem en el curs del Lena i del Caudal, perquk allA els topbnims
són molt nombrosos, així com també a l'area compresa entre el curs alt del Nora
i el Nalón.
Aquesta distribució es por explicar partint de quatre supbsits: 1) les mateixes condicions naturals d'aquesta Area central; 2) la persistencia histbrica de l'esforc fct per totes les societats i per totes les generacions per aconseguir adaptar
I'espai a les seves necessitats, acumulant el treball i aconseguint una fertilitat
superior; 3) la presencia de cursos d'aigua que ofereixen més possibilitats a les
instal~lacionsmolineres quan es troben a la part central del curs; 4) la creixent
demanda de cereal mblt generada a partir del segle XI per la població urbana
i les rodalies rurals.
En aquest sentit, Duby ha assenyalat la proliferació qUe va experimentar el
molí hidrhulic a les ciutats a partir del segle XI.'~
Com que a Oviedo aquesta situació és impossible perque no hi lid cap riii
al costat, el fcnomen es dóna en zones proprrcs a la ciutat, i Cs allh o11 es produeix l'aglomeració .

t~
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Evolució tecnica dels molins hidrdulics
Malauradatnent, la documentació medieval asturiana que es refereix als rnolins hidriulics és poc explicativa i només ens forneix poques dades ben poc significatives pel que fa als aspectes tkcnics d'aquests molins construits entre els
segles x i XIV.
Primer de tot, i com també passa a la Catalunya de l'alta edat mitja~a,9~
a
Astúries no sembla que el corrent del riu sigui aprofitat com a forca motriu
directa, almenys no pas en la majoria dels casos ni de les comarques, i segirrament a causa de les característiques dels cursos d'aigua que ja he comentat abans.
Per aquesta raó se'n desvia i se'n canalitza una part del cabal, I'energia del
qual és aprofitada per moure la mola d'acord amb el sistema que ja coneiuem i
que exigeix l'acomodació d'un tram major o menor del riu, la construcció d'un
dic que n'aturi el curs i que faci pujar el nivell de l'aigua si se'n vol desviar una
part a través del canal i, finalment, l'excavació i el condicionament d'aquest
canal.
Per aixb la documentació medieval asturiana que fa referencia a molins va
acompanyada dels termes nqztaducta i canalegii~.'~
També en altres casos es menciona la presa com una cosa inseparable del
molí 99 i que a primer cop d'ull designa exclusivament el dic de contenció, pero
tenint en compte el plet que I'any 1276 hi va haver entre el monestir de Belmonte i el consell de La Puebla de Somiedo (que disposa que l'aigua passi per
la presa dels molins que té el monestir a Villab~na),'~
hem de pensar que també
incloia el canal de desviació de l'aigua.
També hem de dir que des de molt temps enrere podem trobar una certa
concentració d'aquests ginys en determinats cursos d'aigua, concentració que
segurament ha donat origen a I'hidrbnim Rio de Molinos, que apareix tant a
I'irea de Villaviciosa com a la vall del Pigüeña potser a finals del segle XI o a
mitjan XII."'
Aquest fenomen, motivat pel desig d'aprofitar al m k i m les possibilitats de
certs trams d'alguns cursos d'aigua sota la pressió d'una demanda creixent, apareix molt clarament a principis del segle XI al territori del voltant de la ciutat
d'oviedo, del qual ja he parlat anteriorment amb motiu d'un poblament moliner molt dens a Astúries, tret que ara es confirma.
L'any 1003 els comtes Gundemaro Piniolez i Mumadonna van donar al monestir de San Vicente d'Oviedo un molí i la meitat d'un altre a la vil.la de Cerdeño, propera a Oviedo; I'un situat curs amunt i l'akre cUrs aval! del mateix
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riu (que devia sci el rierol de Santullano actual); i encara se n'esmenta un tercer situat mis amunt.'"
Aquest fet demostra que en un curs d'aigua insignilicant en aquell moment
hi havia tres moiins hidriulics.
Molt mis tard, l'any 1225, Alfons IX atorga a Pelayo Rodríguez i a la scva
dona, María Bona, un tram del riu que separa Avilés de Sabugo, des del pont
que yermet el trinsit entre les dues poblacions fins a la desembocadura d'un rierol que el document anomena Tervelgo. L'objectiu d'aquesta donació és que construeixin un molí, o més d'un, en aquest tram.'03
Conseqüentment, podem dir que en algunes zones d'Astúries, especialment a
l'irea central, al voltant de la ciutat d'Oviedo i a la costa, es va produir pels
volts dels anys mil un procés de concentració i d'acumulació rnés o menys scmblant a aquella que Pierre Bonnassie ha constatat per a Catalunya a la mateixa
kpoca@
.' '
Un altre problema que podem plantejar en aquest apartat 6s el de l'evolució
del molí hidriulic en el sentit d'una complexitar creixent i d'un perfeccionamcnt
tecnic.
De l'any 1124 data la menció més antiga d'una aceña a Astúries, I'única que
he pogut trobar fins ara.
Aqueil any hi va haver un canvi en el qual es va alienar una propictat a
Parades (Las Regueras), els límits de la qual es van fixar per «ternrino de illa
aqua qzli venit de Miera, per illo vallado ad illa arenia antiqtda qui fuit de Pinna
Pereda»?OS
La informació és tan breu que no sabem ni el nom del riu on estava installada, perque Parades és a prop del Nora («iuxta fluwzine Nazrra», diu el document), pero encara més a prop de l'Andallón, i sobretot al costat del rierol Tuernes, de manera que pot ser qualsevol d'aquests tres.
Els estudiosos que han treballat la problemiitica del molí hidriulic a l'iimbit
castellano-lleones han arribat a la conclusió que el terme aceña s'emprava per
designar un tipus de molí hidriulic més complex i tecnicament més perfeccionat,
més eficaq i dotat d'una roda motriu vertical la forqa de la qual es transmetia a
la roda mitjancant un engranatge. Era originari d'al-Andal~s.'~
Com que no en coneixem cap més detall, l'adscripció a aquesta modalitat
d'aceija mencionada al document del 1124 es basa en I'ús simultani del terme
rn~linaria,'~~
que s'emprava per designar un tipus més senzill de molí, amb roda
motriu horitzontal centrada al mateix eix que fa girar la m01a.'"~
Sigui com vulgui, aquesta modalitat tecnicament més perfeccionada del molí
hidriiulic no va aconseguir gaire difusió a la regió (i en canvi sí al sud de la
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102. P. FLORIANO
103. Julio GONZALW,
Alfonso ZX (Madrid 1944), 11, doc. núm. 461, ps. 573-574.
op. cit., 1, p. 462.
104. P. BONNASSIE,
105. P. FLORIANO
LMRENTE,
op. cit., doc. núm. CLXIX, p. 272.
DALCHE,
op. cit., p. 341; A. RUCQUOI,
op. cit., ps. 108 i 110; Teófilo
106. J. GAUTIER
S. RUIZ,Tecnología y división de la propiedad. Los molinos de Burgos en la baja Edad Media, dins Sociedad y poder real en Castilla (Barcelona 1981), ps. 7677.
107. P. FMRIANO
LLORENTE,
op. cit., doc. núm. CLXIX, p. 272.
108. T. S. Ruu, op. cit., ps. 76-77; A. Rucauor, op. cit., p. 110.

Serralada Cantdbrica),'09 segurament a causa de la impossibilitat d'adaptar-se a
cursos d'aigua amb molt de pendent, a corrents rhpids i a cabals molt irregulars.
Per una altra banda, la seva presencia sembla excepcional en una zona tan
propera a Llanera, perque no data ni del 1124 ni segurament del segle XII, i el
mateix document on apareix la qualifica d'antiqua. És clar que tampoc no és
fdcil suposar que fos tan antiga com per situar-ne I'origen al procés de mossarabització.
DiftkSió social dels molins hid~2ulics
Tot just comencar aquest treball ja m'he referit a la necessitat d'analitzar
la problemhtica dels molins hidriiulics dins el context social que els envolta i
en relació amb l'estructura i l'evolució de la societat.
Aquest plantejament té un sentit doble: el de ser la societat causa de I'ús
del molí en funció dels seus interessos i el de tenir ella mateixa el poder del
coneixement d'aquest giny, el de la seva instrumentalització, el de l'apropiació
i el de l'explotació, que constitueix una gran informació sobre el comportament
d'una societat determinada i d'alguns dels seus sectors.
Per aquesta raó és important i necessari tenir en compte els gmps socials
que dirigeixen la construcció -o que hi intervenen- dels molins que apareixen
al territori de 1'Astúries actual durant l'edat mitjana, qui en són els propietaris al
llarg del temps i com es beneficien aquests propietaris de l'activitat de les miquines.
Marc Bloch s'ha referit a aquest seguit de qüestions, i durant els anys trenta
va voler donar-hi resposta identificant el molí hidrdulic i el molí senyorial: «Tots
els molins hidriiulics, la historia dels quals estem en condicions d'estudiar, són
d'origen senyorial; molts depenien de rnonestirs»?'O
Les conseqüencies immediates d'aquest plantejament són el molí banal."'
No obstant aixo, durant els anys setanta Charles Parain va dir que a Franca
mateix el molí senyorial era propi de l'drea septentrional, un focus de feudalització que ha respost a una necessitat d'organització economico-social; a les regions del sud, on la feudalització va ser superficial, els dominis privats d'una
certa importancia o les petites comunitats rurals satisfeien les seves necessitats
amb molins hidrhulics petits de construcció fdcil i poc ~ostosa."~
Pel que fa a l'dmbit septentrional de la península Iberica, els estudiosos han
remarcat el fraccionament de la propietat dels molins hidrhulics, sovint en mans
de camperols i de petites comunitats ruralsF3 i també han remarcat l'existencia
d'un cert procés de senyorialització posterior més o menys accentuat segons els
casos .'14
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Un fcnomen semblant va passar a Astúries al llarg de tota l'cdat mitjana.
ALans ja he mencionat el cas d'aquell tal Eulalio, que per allii I'any 937 va
dollar a l'csglésia de Santa Marina de Yervo la meitat d'un molí de la seva propieta";llj
L';:ny 1003 els comres Gundemaro Piniolez i Mumadonna van donr?r al monestir de San Vicente ciQvicdo un molí i la rneitat d'un altre.'16
L'any 1070, en el moment de fer un canvi, el moncstir de San Vicente csclou la meitat d'un molí constr~iiten una de les viles qi;e cntren al tracte.l17
L'any 3072 Ordono Alvarez i la scva dona, Marina S:ínchcz, van donar a
aquest mateix monestir algunes propietats a Posada de Llanera juntai:lent atnb
la quarta part d'un molí.11x
L'any 1106 aquest matrimoni va rebre de Martí Pérez i de la seva dona
Alunia la donació, entre altres béns, de la quarta part del mateix molí.""
L'any 1200, despris de la partició de Lloreda, amb la seva església i el
seu molí, entre Fernando Martínez i els seus germans, el primer va donar la seva
part al monestir de San Vicente.'"
L'any 1255, despris d'un plet pel monestir de San Salvador de Corncllana,
se li concedeix la quarta part d'un molí que havia construit a Laneo (Salas) el
matrimoni format per Pedro Juanes i María Viviani~.'~'
Resutnint, juntament amb els nombrosos molins controlats peIs centres senyorials eclesiiistics de la regió, hi ha una proporció fiicil d'observar de propictats
fraccionades, a vegades a mans d'aquests mateixos centres i altres a mans clc
senyors laics i de pagesos.
A. Accés a la propietat. Del contingut de la documentació que hem trobat
cn podem deduir que al llarg de tota l'edat mitjana els camperols asturians, potser propietaris petits o mitjans i membres de les diferents comunitats rurals,
van participar cn la construcció i en la propietat de nlolins hidriiulics.
Aquesta realitat no se'ns mostra clarament fins al segle XIII, perqiik anteriorment cap font procedent de la regió no documenta individus aillats d'aqucst
sector de la societat, i encara menys (com passa al sud de la Serralada Cantiibrica) grups de colonitzadors en plena activitat constructiva.
No obstant aixb, la informació que ens ha arribat des de l'alta edat mitjana
cns permet obsczvar que, en aquest terreny, els simples camperols no van ser
:ners ens passiiis.
Nomis a h í podem explicar que apareguin forca vcgades com a propictaris
d'aquests ginys (tant si ho són només en part com totalment).
Pcrb no va ser fjns al segle XIII i sobretot a principis del XIV que la construcció dc nous molins va comencar a ser palesa clarament als doaiments escrits,
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fet que demostra que accedir a la propietat d'un d'aquests molins era un procediment important i freqüent, sobretot a partir de mitjan segle.
Certament, des del 1255 les notícies sobre noves construccions són relativzment abundants, a M com altres sobre arrendaments que inclouen la concessió
d'autorització per construir, o altres sobre els contractes de construcció de la
segona decada del segle xrv, contractes autentics ad labovandurn, ad pavtionem.
Aquesta concentració de la informació de que disposem sobre el tema en un
període tan concret no pot ser fruit de l'atzar; segurament va relacionada amb
un segon impuls de l'agrarització del territori. Els testimonis indiquen que la
societat feudal va fer un esforq considerable per elevar la producció.
Pel que fa al procés constructiu, el paper que hi desenvolupen els diferenes
sectors de la societat són molt diversos.
Fins i tot en alguna ocasió (molt excepcionalment) veiem que hi intervé la
monarquia concedint el lloc on han de construir-se els nous ginys.
Així, per exemple, el 1225 Alfons IX concedeix al matrimoni de Pelayo Rodríguez i la seva dona María Bona (potser burgesos) un tram del riu que separa
Avilés de Sabugo, des del pont que permet el trhnsit entre les dues poblacions
fins a la desembocadura del rierol Tervelgo, perque hi construeixin molins que
queden sota la seva propietat i dels seus descendents.ln
L'emplaqament de la concessió, a prop de la ciutat d'Avilés, sembla significatiu en relació amb el paper que anteriorment hem atribuit a la demanda urbana.
No obstant aiuo, sembla que van ser els titulars de les senyories eclesiastiques
de la regió els qui, des del punt de vista de la construcció, van fer-hi un paper
més important.
En aquest sentit, i en relació amb el domini del monestir de San Vicente
d'oviedo, María Jesús Suárez Alvarez va veure que la comunitat feia servir
concessions forals al sede
" ~1v.l~~
Pero els components bhsics d'aquesta actitud ja són clarament perceptibles
el segle XIII.
DYaquestamanera, quan el 1255 el monestir de Cornellana organitza un plet
amb uns camperols habitants de Laneo (Salas, a la vora del Narcea) per la propietat d'un seguit de béns (entre ells un molí de construcció propia), encara que
el document no menciona I'origen d'aquests béns, hem de pensar que radica en
In concessió del lloc sobre el qual s'alca la nova c~nstrucció.'~~
A partir d'aquesta data diiposem d a n seguit de concessions de construcció,
totes fetes per senyors eclesihstics.
L'my 1260 l'encarregat de la catedral d'Oviedo lloga a tres famílies la propietat adquirida per Esteban Pardo a Gallegos (Las Regueras) i disposa que
construeixi un molí d'acord arab les possibilitats del lloc, sempre que no sigui
un destorb per a altres installacions semblants que ja existeixen, propietat de
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la mateisa entitat capitular. Estableix com a renda del futur molí el cinquantn
per cent dels beneficis que p r o d u e i ~ i . ' ~ ~
L'any 1310 el monestir de San Pelayo d'Oviedo arrenda, mitjancant un contracte de maconeria, la seva propietat de Fonferrada (Siero, a la vora del riu
Nora) a un membre de la petita noblesa, l'escuder Rui Pérez, sota la condició
que si hi arriba a construir un molí, correspon al monestir una quarta part de
la propietat, i a I'arrendatari i als seus hereus la de les altres tres parts.IX
Aquests anys ens proporcionen ja contractes orientats específicament a 13
construcció de nous molins hidriulics.
L'any 1311 el mateix monestir de San Pelayo fa una concessió a dos c m perols d'E,res (Gozón) perque construeixin molins en aquest Iloc, al costar del
riu de La Deva, i en un termini compres entre l'u de novembre d'aquell any i
el quinze d'agost de l'any següent, de manera que les despeses d'inversió j dc
mantenimcnt van a cRrrec dels concessionaris, els quals han de rebre a cativi
tots els beneficis de les instal.lacions que s'hagin construit durant dos anys, i a
partir d'aquest moment els han de compartir amb el monestir, de manera que
un ter$ sigui per a el1 i els altres dos per als camperols, i en tot cas la comunitat es reserva el dret de decidir si els constructors alienen els sciis d r e t ~ . ' ~ ~
Un any més tard, el 1312, el bisbe de la catedral d'Oviedo va fer una concessió semblant a favor d'un veí d'aquesta ciutat, Gonzalo MorSn, a qui va donar el molí de Cayes, a la vora del riu Nora, perque hi construís un edifici amb
tres molins en el termini d'un any. La inversió va a chrrec d'ell, i la propietat
es divideix al cinquanta per cent entre qui concedeix i el concessionari, que
anualment els ha de donar tres modios, i els primers es reserven el dret de tempteig com en el cas anterior.lZ8
Amb tot, aquesta forma de creació de noves installacions molineres ja devia
ser molt difosa a la segona meitat del segle anterior, fet que demostra el plet a
que hem fet referencia pel monestir de Cornellana el 1255 i el fet que al llcgat
a I'encarregat de la catedral d'Oviedo (que ja és mort a la documentació de
finals de segle) 12' es contraposi «todo lo que compre e qide reíni por mios clincros en Granda e en sos terminos en val de San Cloyo als molinos e con todo lo
al que lante a mampusturia ennas juguerias de Magia».I3O
Del contingut de tot aquest seguit de concessions senyorials en podem cxtreure una serie de conclusions:
1) L'aplicació a aquestes concessions d'una fórmula contractual que sovint
rep el nom de mamposteria, que es relaciona amb altres que ja feien servir les
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societats camperoles del nord peninsular des de l'alta edat mitjana a l'hora de
fer l'esforc que suposava produir en terrenys in~ultes,'~'i que trobem emprada
molt abans, a les darreres dkcades del segle XII, en altres zones de la corona de
Castella, com és el castellano-manxec, també aplicada a la construcció de m01ins.l~~
D'acord amb aixb, el propietari aporta el lloc on s'ha de construir i el constructor es fa cirrec de totes les despeses, com també del manteniment posterior,
i la propietat o els beneficis que produeix el molí un cop acabades les obres
es reparteixen en proporcions que poden ser a parts iguals o no, i a vegades
fins i tot es preveu un període inicial de no partició en benefici del constructor
i copropietari o a~~endatari."~
2) El paper desenvolupat per la inversió que fa el concessionari constructor, de manera que sobre el1 recau el pes de l'edificació i el manteniment, és
a dir, un bon nombre sobre membres camperols, tot i que també a vegades apareix algun membre de la petita noblesa i algun veí de la ciutat d'oviedo.
3) La relació que hi ha entre aquest sistema i la situació de fragmentació
de la propietat en el cas concret del molí hidriulic, els efectes de la qual es van
haver de palliar mitjancant els drets complementaris que es reservava el senyor
i que concedia en relació amb la conservació i I'alienació.
Una altra forma d'accés a la propietat és la donació.
Per a l'kpoca en quk centrem aquest treball tenim un total de tretze documents que contenen donacions de molins hidriulics, pero quatre d'aquests són
falsos o interpolat~,'~amb la qual cosa la xifra anterior queda reduida a n01-1.'~~
D'aquestes nou una és del segle x; lM una altra de principis de ~ ' x I '"
; cinc dels
quaranta anys que van del 1070 al 1110; una del 1161 13' i l'última del 1200?40
Conseqüentment, podem fer dues observacions cronolbgiques: la forga amb
que s'acusa aquesta situació de la segona meitat del segle XI i principis del XII
i l'abskncia de donacions que hi ha al segle XIII.
131. Claudio SANCHEZ
ALBORNOZ,
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(1950), ~s.323-325.
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136. A. C. FLORIANO
CUMBRENO,
El Libro Registro ..., I (524), p. 162.
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138. P. FLORIANO
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LLORENTE,
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Els doílants són tres nobles laics,'" cinc pparticiilars de condició social indcterminada (pero la majoria devien ser camperols) '" i u11 parent del mateix monar~a.'"~
Pel que fa als altres, es tracta de senyories eclesiiistiques de la regió, la catedral d'Oriedo, els monestirs de San Vicente i San Pelayo d'aquesta ciutat i el
monestir de San Miguel
- de Bárcena, excepte en una ocasió, en q ~ i ees tr:ieta
d'un noble laic.'"
D'aquestes dades en podem deduir I'exist6ncia d'un procés notable de concentració de la propietat i d'una senyorialització que afecta els molins hidrhiilics.
Tot es produeix amb mis intensitat durant el darrer ter$ del segle X I i els primers anys del x r I , i tindria un caricter mis iinportant per a nosaltres si cls
quatre documents que he rebutjat perque són falsos reflectissin la realitat pel que
fa a I'alienació dc molins hidrhulics.
Pero, a mis, si tenim en compte el que hem dit sobre la forma d2accGs a
la propietat, hem de concloure que els titulars de les senyories eclcsiiistic~ucs
asturianes a principis del segle X I I I deixen de ser els donataris per passar a ser
els impulsors de la construcció de molins hidriulics a finals del X I I I i principis
del X I V .
Certament, l'ambient del segle anterior s'enrareix i canvia, canvi que s?accentua diirant el segle X I I I i que es tradueix en una retracció total dels possibles
donants i, en general, en una forta resistencia per part de diferents sectors dc
la societat a desprendre's d'aquest tipus de béns.
Per aquesta raó podem explicar que, quan el 1255 el monestir de Corncllana va pretendre fer valer els seus drets de propietat sobre una part del molí
construit en una de les seves propietats (Laneo), es va veure obligat a posar u11
plet per ac~nse~uir-ho.'~~
També per aquesta raó es pot explicar ¡'actitud que van adoptar alguns titular~de senyories eclesiiistiques regionals com la del monestir de Villanueva
de Oscos, a l'extrem occidental, que en el moment de llogar la seva propietat dc
Trío el 1296 es va reservar el molí i la presa d'aquesta pr~pietat.'~
1, si les donacions van desapareixer tan de pressa pels volts del 1200, les
compra-vendes eren gairebé inexistents: abnns d'aquest any, perquE les donacions les feien innecesshries, i després perque es van veure afectades per la rcsistencia a l'alienació, socialment generalitzada, que acabo d'assenyalar.
Aquest fenomen és molt significatiu si tenim en compte que del segle s r r I
cns ha arribat forca documentació.
L'ariy 1303 un cavaller, Suer Peláez, i la seva dona, tots dos veins de Ca141. P. FLORIANO
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142. A. C. FLORIANO
CUMBRENO,
El Libro Registro, I (524), p. 167; P. FLORIANO
LLORENTE, op. cit., doc. núm. -111,
p. 154; S. GAIKÍALARRAGUETA,
Colecciór~..., doc. nfitn.
107, p. 290; P. FLORIANO
LLORENTE,
op. cit., doc. núm. CxxxI, p. 207; doc. núm. GCCLxIx,
ps. 575-576.
143. Luciano SERRANO,
Cartulario del monasterio de Vega, doc. núm. 25.
144. P. FLORIANO
LLORENTE,
op. cit., doc. núm. cxxx~,p. 217.
115. A. C. FLORIANO,
El nzonasterio de Cornellana, doc. núm. xx~,ps. 38-39.
146. i\IW (Madrid), Clero, Villanueva de Oscos: 1630j9.

~

É

TBCNIC.~ I

SOCIETAT A L'ASTÚRIES

27

P~IEDIEVBL

sielles (Priorio, a prop d'Oviedo), va comprar cnd divuitena part dcls n ~ ~ l i n s
de Barca (a la vora del riu Nalón), un terc dels quals ja era propietat del pare
del ~omprador?~'
Una darreru manera d'accedir a la propietat del molí hidriulic és el llegat
hereditari.
Per exemple, l'any 1200 un inembre de la petita noblesa, 12ernando Martínez, va repartir amb els seus germans la seva herencia, que inclou, entre altres
bCns, la vila de Lloreda (a prop d'Avilés) amb l'església i el seu molí.148
L'any 1303 el venedor d'una part del molt de Barca (al Nalón) va allegar
la possessió per part del seu pare d'una part d'aquest per fonamentar els seus
drets .14'
Finalment, als contractes de construcció que tenim de les primeres d2cades
del segle XIV s'especifica clarament que la meitat o els dos tercos del giiiy construit passeii a ser propietat dels constiuctors <<porjur d e heveda;iziento para siem-

pre» .lS0

B. Estructura social de la pvopietat. Del seguit de dades a les quals m'he
anat referht, i de la resta d'informació que hi ha a la documentació que hem
estudiat, en podem deduir alguns trets fonamentals que caracteritzen I'estructura
de la propietat molinera a Astúries durant aquest període.
En un principi, aquesta darrera la trobem socialment molt diversificada.
Adhuc podríem dir que una gran part era en mans de particulars que no podem
classificar socialment, pero la majoria devien ser campeiols.
El nombre d'aquests propietaris no és tan elevat com per cridar l'atenció
en cap moment. No obstant aixb, la seva presencia (excepte el segle XII) és
constant i molt regular, i aquest fet abona les afirmacions amb que he comencat
l'apartat anterior sobre la seva participació activa en la construcció i l'apropiació de molins.
En segon lloc, hem de dir que la monarquia, posseidora de moltes terres
a Astúries, apareix als documents com a propietaria d'un nombre forca elevat
de molins, pero passa que precisament ho fa en documents falsos, o sigui que
no podem determinar-ne el grau de veracitat.
Durant la primera etapa del segle XI la noblesa laica té un paper molt destocat com a propietaria molinera, fet que ens suggereix la possibilitat que hagués
participat en la construcció de molins d'una manera més activa que no mostreii
els documents.
Un fet segur és que a partir d'aquest segle es duu a terme un procés de
redistribució de la propietat initjancant el traspas de moltes propietats a les
147. F. J. FhRiirih~EzCONDE,1. TORRENTE,
G . DE
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op. cit., doc. núm. CCCLXIX,
ps. 575-576.
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1. TORRENTE,
G. DE LA h70vt\~,op. cit., doc. núm. 189,
p. 334.
150. J. 1. RUIZ DE LA PEÑA, op. cit., ap&ndixdocumental, doc. núm. 13, p. 191; F. J.
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senyories eclesiastiques de la regió, la catedral d'Oviedo i sobretot els grans
centres monistics.
Aquest fenomen va desenvolupar-se rapidament al llarg del segle XI i també
durant el XII, i el segle XIII es va completar. Gracies a ell podem explicar el fet
que el molí hidrhulic es convertís en un dels objectes d'aquesta conflictivitat
social que s'agreuja durant la segona meitat del segle XIII.
Ja l'any 1255 el monestir de Cornellana va posar un plet als camperols qxe
havien construit en una de les seves propietats de Laneo (Salas).ls' El moncstir
va guanyar el plet davant els jutges de La Pobla de Salas. En aquest cas concret
podem parlar d'una conflictivitat «controlada».
Pero durant el darrer terc de segle les contradiccions entre sectors diferents
de la societat regional i fins i tot entre els diferents components d'un ninteis
sector (el nobiliari) arriben a ser molt nombroses i es manifesten de manera
molt més violenta.
L'any 1276 es va organitzar un plet davant d'Alfons X sobre el monestir
cistercenc de Belmonte i el consell de La Puebla de Somiedo, conseqühncia d'un
saqueig molt violent que havien dut a terme els homes del consell en una part
del domini del monestir. Entre altres destrosses es diu que «el concejo fuera n
Villabona e quebrantaran la presa de los sus molinos»?52Després, a la concliisió
del plet, es va acordar expressament que «corra el agua por la presa de los molinos de Villabonn assi cornmo sienz~recorreo».'"
Així doncs, podem veure que en els violents enfrontaments entre pobles i
senyories eclesiastiques que es van produir durant el darrer terG del segle XIII,
els molins hidraulics sen~orialseren l'objectiu privilegiat de la violkncia física
practicada per les primeres.
Durant aquest mateix segle i a principis del següent apareix un nou sector.
Els veins de les ciutats (burgesos?) comencen a prendre relleu a la documentació com a possibles constructors i copropietaris de molins hidriulics.
Podríem dir que en tenim un símptoma inicial en la concessió que Alfons IX
va fer l'any 1225 a un matrimoni perque construís un molí hidrhulic o més d'un
a prop d'Avilés, com ja he explicat anteriorment.IH
Pero si aquesta informació encara podia ser dubtosa, ja no ho és la cessió
del bisbe i del capítol de la catedral d'Oviedo I'any 1312 de la molinera de
Cayés a un veí d'aquesta ciutat amb els mateixos objectius.lS5
Així doncs, si bé la propietat dels molins hidriulics és en mans de la
noblesa laica i eclesiastica, els altres estaments també poden accedir-hi.
Elns i tot, segons com trobem instalrlacions molineres entre els béns que formen part del patrimoni d'un curat o d'una ~apellania,"~fet que demostra les
possibilitats del baix clero com a posseidor (o propietari) de molins hidriulics.
A. C. FLORIANO,
El tlzonasterio de Cornellana, doc. núm. XII, ps. 38-39.
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L'explotació: I'arrendament
Tarnpoc sobre aquest aspecte de la problemitica que planteja el molí hidrhulic a Astúries no en tenim informació fins al segle XIII.
Durant les decades centrals d'aquest segle és quan comencen a apareixer les
primeres notícies d'arrendaments de molins, i tampoc aquest fet no és degut al
simple atzar.
El fet que l'arrendament sigui la destinació més general dels molins hidriulics és degut a la recerca de la mhxima rendibilitat que se li va donar a partir
del segle XII.'"
L'any 1263 el monestir cistercenc de Belmonte va arrendar, entre altres béns
situats a Boinas, a Segega i a Ondes, una terra anomenada Ordiera (d'ordeum,
ordi) i un molí.'58
L'any 1267 es va dur a terme el primer arrendament per part del bisbe i del
capítol de la catedral d'Oviedo de la molinera de Cayés (al costat del riu Nora)
per un termini de dos anys i amb una renda de tres modios de blat.lS9
Aquesta forma d'explotació es va introduir rhpidament a tot un sistema
de rendibilització d'inversions, els beneficis de les quals constituien un ingrés
regular i permanent destinat a pagar les despeses d'aquestes construccions i a
crear altres empreses constructores.
L'any 1271 un tal Martín Domínguez de Parterrío va fundar un aniversari
grhcies a un maravedís que procedia de la renda del molí de Carrocedo (Cangas
de Onís).la
A les clAusules que contenen el llegat al capítol de la catedral d'Oviedo fet
pel canonge Gonzalo Rodríguez (que apareix a la documentació conforme va dur
a terme alguns negocis a principis del segle x1v),I6' es disposen clhusules semblants en relació amb els molins de Pumeda (Las Reg~eras).'~~
Quan, l'any 1278, el capella de San Claudio (Oviedo) sots-arrenda la capellania durant tres anys al clergue Pero Alfonso, entre els béns que integren el
patrimoni es mencionen els molins de Pedreo (Oviedo). El primer cedeix al segon
una quarta part de les rendes, així com tots els altres béns.lb3
Finalment, quan l'any 1312 el bisbe i el capítol de la catedral d'oviedo
concedeixen per segona vegada la molinera de Cayés per a la construcció d'un
edifici que contingui tres molins, estableixen una renda anual de tres modios
d'escanda a pagar conjuntament pels uns i pels altres i destinada a qui substituís
durant el mes d'octubre el capítol, perque l'espai on s'havia de construir I'edifici
corresponia a aquest concepte.'"
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L'anilisi de la problemhtica dels molins hidriulics a Astúries ens ha permcs
d'estudiar la comp!cxa realitat histbrica propia d'una societat regional i vrrirc
algims trets fonaiiientals de la scva evolució al llarg del temps.
Evidentment, es tracta d'un fenomen tecnic, pero la tecnica en estat <<pur»
no existeix, sin6 que es troba estretament relacionada, d'una banda, amb la producció i l'organitxació del treball i, de l'altra, amb I'estructura de la socictst i Ies
scves transformacions.
Des del primer d'aquests punts de vista, el molí hidriulic s'inscriu en un cmtext me's ampli i constitueix una manifestació molt iniportant si tcnim en compte
quc els canvis en el procés dc moldrc gra enmig dels intents per iritroduir, adaptar i difondrc la ccrealicultura en un medi coni cl d'Astúries 6s dificultós pcrque les condicions riaturals no li són propícics.
En aqiiest procés trobem una primera etapa representada Fei la mola circiilar mogudn a mi, la difusió de la qual comenqtl al scgle IV a.c., i es gencralitzr~
durant la romanització al costat d'unes formes d'organització econbniiqucs niolt
primitives basades en la recol.lecció, i al costat d'unes altres més evolucionadcs
procedents de l'exterior i basades en l'agricultura cerealista.
Pel que fa als molins hidriulics, la seva difusió constitueix un fenomen típicament medieval (com va dir Marc Bloch),Ia tant si es va produir entre els scgles IV i VTI COM si ho va fer durant els segles IX i x impulsada pcr un preces
de niossarabització. En podem trobar empremtes a la vall del Duero i tamb6 a la
Serrdada Canthbrica, així com en el context de l'aculturació que experimenten
aleshores les societats del nord peninsular (com ha vist Garcín de C ~ r t á z a r ) . ' ~
En tot cas, la seva presencia a la tegió és cada cop més freqiient entre els
segles x i XIV. Observem dos moments entre aqucsts segles que són particiilarment importants i que coincideixen arnb una inteiisificació de l'agrarització del
tcriitori: a mitjan segle xr fins mitjan XII, i a la segona meitat del XIII i principis del XIV.
Aquesta difusió, pero, té uns Iímits molt clars imposats pel niedi i la societat: el paper més relatiu que té el molí hidizulic comparat amb el de les terrcs
situades al sud de la Serralada Canthbrica, potser en part com a consey;iCncia
del predomini dcls blats vestits, l'escas desenvolupament tecnic de I'accEa moguda per una roda vertical, la generalització de la roda horitzonoal, mCs nidimenthria, el nivell econbmic i una vida material mcnys a ~ a n ~ a d a . ' ~
En aqilest procés, tots els sectors de la societat asturiana hi van tenir el sc;i
paper i cap no en va ser exclos, ni a nivell de construcció, ni dc propietat, cctisiderablement difosa i fraccionada.
Aix6 no significa que no hi hagués hagut un procés de concciitració crcixent
165. Marc BLOCH,op. cit., p. 83.
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de la propietat, o sigui, una sc~nyorialitzacióde! molí hidriidic, e! tcoment cu!rr,inant de la qual és entre mitjan segle XI i rnitjzm XI;.
Durant el segle XIII, doncs, i als primers decennis del XIV, el molí hidriiulic
s'inscriu en un conjunt de condicions que configuren una conjuntura nova, con1
la recerca creixent de rendibilitat i el paper que comencen a desenvolupar els
habitants de les ciutats com a propietarls, constructors i explotadoss.

