
D'UN MOLÍ QUE VA ARRIBAR A SER 
CASTELL DE MOROS 

Santiago Serrano Maya 

Sota el que antigament fou el castell (la primera notícia és del 1 026) 
entorn del qual va créixer la ciutat de Cervera, encara avui s'hi poden 
contemplar, ja en molt mal estat, les restes d'una construcció de plan
ta rodona. Si es pregunta als ve'ins sobre quin tipus d'edifici es tracta, 
segurament ens diran que es tracta d'una torre de guaita, una torre de 
moros o un castell de moros. 

Curiosament al Llibre de Cervera, de Duran i Sampere*, 1' obra de 
referencia per excel·lencia sobre temes de la ciutat, queda ciar, per 
l'autor, que es tracta de les restes d'un molí de vent. Sembla ser que la 
comarca des d' antic ha sofert les conseqüencies de la sequera i va ser 
una d'aquestes la que obliga a l'edificació del molí de vent que suplís 
els serveis que presta ven els molins d' aigua: 

"cap a l'any 1528 hi hagué a la comarca de Cervera una gran seca
da i els molins fariners del torrent quedaren aturats ocasionant grans 
dificultats, pel fet d'haver d'anar a Artesa de Segre afer la moltura 
del gra. Fou aleshores que J aume Al besa torna a ocupar un primer pla 
en la vida local per haver estat promotor de la construcció d'un molí 
de vent que pogués substituir els d'aigua. La Comunitat deis Preveres 
en fou 1' empresaria, i el molí, després de vencer moltes noses, arriba a 
funcionar i segurament alleugerí la situació. Aquest molí, el seu 
funcionament, la tria deis moliners que el servien i els adobs que sovint 
necessitava, donaren molta feina al nostre prevere , fins que el retorn 
a la normalitat climatica féu innecessari el molí de vent. La torre cilín
drica d'aquest molí encara subsisteix, darrera el castell, a l'extrem del 
tossal que domina la vall del torrent. Algú l'ha suposat, ben erradament, 
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castell de moros." (Op. Cit. pag. 419). 

A la pintura de principis del segle XVIII, que es conserva al Museu 
apareix el molí, tot just a 1' estrep de la muntanya que quedaria sota 
del castell i que es perllonga cap al riu Ondara o riu Cervera i si el 
camí corria paral.lel al riu, el molí estaria sobre d'ell. Segons la pintu
ra tindria una porta encarada a la ciutat i sobre ella una finestra. El 
molí presenta un teulat de tipus conic amb un mecanisme de quatre 
aspes (només se'n veuen tres), cada aspa té una vara central i dues 
vergues laterals, per tant, és possible que dugués veles rectangulars. 
És impossible saber el nombre de travessers que tenien les aspes. En 
no poder precisar el nombre de travessers no es pot afinar el seu estil, 
si en tingués de quatre a sis tindríem com a model els molins del sud 
de Fran~a, pero si fossin d'un nombre major, sobre els quinze, tindríem 
un molí del tipus que es troben a les Balears, La Manxa i Sicília. 
Ambdós ti pus tenen el sastre conic i giraria en funció del ven t. Referent 
a la maquinaria és possible pensar, per generalització, que es tractaria 
d'un molí d'eix vertical i tornant a la caputxa que coronava la torre, 
aquesta estava construida per taules de fusta fines i lleugeres, de la 
qual baixava una llarga pertiga que ajudava a orientar el mecanisme 
cap al vent i al seu torn servía per a anclar el molí aterra per mitja 
d'una estaca. 

És interesant constatar com les coses, els monuments, les 
construccions, els seus usos i la seva funcionalitat es perden en el 
record historie de la gent. Tot i que esta documentat graficament el 
molí a la pintura de que s'ha fet menció, és difícil fer-se a la idea d'un 
molí eolic en plena Se garra ja que el record historie no té un model a 
comparar i la imatge deis molins de vent ha quedat en el referent de 
Castella des d'El Quitxot. Tanmateix, és possible d'extreure diferents 
idees del que fou la vida en el passat de la ciutat i de la comarca. 
D'una banda, la importancia del cereal a l'epoca, la necessitat apremiant 
de la farina, recordem que la dieta medieval esta composta 
fonamentalment de pa, vi i oli, per tant els molins ten en una importancia 
capital en l'economia i en la supervivencia, d'aquí la necessitat de 
diversificar les estrategies per a produir pa. Malgrat la sequera el blat 
pot conrear-se, pero els molins d'aigua no funcionen si falta aquesta, 
i el vent segueix bufant i per que no aprofitar la seva for9a. D'altra 
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Pintura de comen~aments del s. XVIII (Museu Duran i Sanpere, Cervera) 

banda, la necessitat de l'autonomia de la ciutat, la comunitat de 
pobladors es tanca en sí mateixa i busca sobretot la possibilitat 
d'automantenir-se independentment d'altres. 

La gran influencia de l'Església en el desenvolupament de la ciutat, 
Mossen Jaume Al besa, té una participació directa en diferents episodis 
que afecten Cervera i 1' edificació del molí n'és una més. Mossen 
Albesa era un ciutada "un petit propietari de terres i tenia un tros prop 
de la Creu ... un altre tros a Coma Cervera i al pou d'en Meca. A més, 
tenia al call una casa que ha vi a estat de Sal amó Coffen .. .la casa de 
mossen Albesa era al call; podem precisar que hi tenia dues cases, una 
a cada extrem del call jussa, carrer que després de 1' expulsió deis jueus 
prengué el nom de Gramantell i que avui dia torna a dur el nom de 
Call", pag. 419. Preocupat pel benestar no només espiritual sinó també 
material, com superar la sequera, decideix la construció del molí. Crida 
1' atenció el fet que la direcció i gestió del molí queda a mans de 
l'Església "Comunitat deis Preveres en fou !'empresaria", el blat sense 
un molí no servia per a res, era tant important la sembra i la collita 
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com el lloc on es processava. La tinencia deis molins era el més 
important en el procés productiu. 

La concepció de diversificar les estrategies per a afrontar els im
ponderables, apareix avui com un element modern, pero a les societats 
tradicionals és sovint una autentica obsessió, diversificar tot per a 
preveure el pervindre, ésa dir, crear un sistema d'assegurances que 
cobreixin totes les alternatives. El molí de vent de Cervera fou constrult 
amb aquesta idea. Sovint el que aparentment és modern no és més que 
redescobrir el passat, la historia. 

Avui el molí no és més que una ruina queja no es pot reconeixer, 
alla a dalt, per sobre delllit, avui gairebé buit del riu Ondara, sota el 
que fou el castell airós. Unes restes esdentegades d'una necessitat, 
d'una idea, d'un esfor~, de la visió pel col.lectiu d'una persona. Dins 
de poc temps no restara res, ni tant sois les ruines que ens recorden, 
malgrat tot, el que fou en el seu dia un molí de vent. Potser seria el 
moment de fer quelcom pera que no es perdi per a sempre més 1' edifici 
del que va ser el molí de la ciutat, el molí de vent de la ciutat de 
Cervera. 

*Agustí Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, Barcelona: Curial, 1977. 
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