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Les indústries tradicionals de muntanya són una de les cares més desconegudes de l’economia 

rural del Pallars i que trascendeix més enllà de la imatge esteorotipada d’un pagés al camp. El 

molí de Rivert és un exemple de la subsistència de l’època i de l’aprofitament dels recursos 

més pròxims i vital com l’aigua. Amb l’arribada de la segona revolució industrial a les grans 

poblacions i centralitzada des de Barcelona, les indústries de muntanya i la de Rivert van ser 

un exemple de la modernitazció autóctona duta a terme per tal de superar la l’aïllament i 

marginació dels darrers avenços industrials. Els vestigis actuals del molí permeten entendre 

així l’evolució des de la tecnologia més senzilla per moldre farina de l’edat mitjana fins la 

seva modernització amb la instal·lació d’una turbina francis. Els estudis realitzats a Rivert han 

permés reconstruir la història del molí a partir de l’estudi dels condicionants de l’entorn més 

proper vinculat aquest (geologia, hidrologia, evolució tecnològica, etc), per així entendre 

també l’oportunitat de futur que representen aquestes construccions com a alternativa 

d’autoproducció energètica a les comarques de muntanya. 

Les indústries tradicionals del Pirineu i la de Rivert 

Una darrera corba al final d’una carretera enteveu un dels pobles més singulars i pintorescs 

del Pallars Jussà. El paisatge que trobem en el camí que ens ha portat fins aquí posa de 

manifest l’economia rural agrícola i ramadera de l’entorn, bàsica en l’època prèvia a la 

revolució industrial. Era una economia quasi autosuficient, en què la supervivència es basava 

en les tasques de recol·lecta i producció de blat i grans, oli, vi i alguns productes hortícoles. 

Era l’evidència d’una societat limitada per la utilització de l’energia, d’un predomini de les 

tècniques manuals, del grau baix d’especialització i de la reduïda mobilitat dels factors de 

producció
1
. 

Aquesta imatge esterotipada del camp respondria també a la de Rivert sinó fos per l’existència 

de tres petites indústries, que a diferència dels conreus, permetien obtenir productes 

competitius en el mercat global
2
, més enllà dels destinats a l’autoconsum. Rivert va ser seu de 

tres molins: un del que s’extreia l’essència de l’espígol, el molí de Ton on s’hi molia farina, i 

l’anomenat molí de Rivert, el més important, on a més de moldre farina, s’hi extreia oli i 

electricitat durant els últims anys de funcionament. 

                                                 
1
 Jordi Maluquer. 

2
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L’aflorament de totes aquestes indústries respon a unes condicions de contorn (geològiques, 

hidrològiques, geogràfiques i socials) molt concretes, totes elles lligades a l’aigua, que és, 

sens dubte, la gran indústria de Rivert. La font de Rivert brolla a la capçalera del poble i és el 

motor econòmic, social i cultural de Rivert. L’aigua satisfà les necessitats bàsiques de la 

població i permet produir els productes hortícoles que estan limitats a la disponibilitat de 

recursos hídrics. Aquests es conreen al voltant de les cases, en els horts construïts en petites 

feixes, en els pendents escarpats del poble en què s'hi fa arribar l’aigua amb canals i petites 

obres hidràuliques que d’altra manera, serien conreus de secà. L’aigua que fa moure els 

molins del poble contribueix d’una altra manera en l’alimentació per l’autoconsum produint 

aliments essencials a partir de la mólta de grans, així com d’altres subproductes com el segó 

pel bestiar. El molí va ser sens dubte, una peça més imprescindible en el desenvolupament del 

poble. 

Aquest article té l’objectiu d’apropar el lector a la història del molí de Rivert integrant els 

condicionants geològics, hidrològiques, tecnològics i socioeconòmics a la seva història. Això 

permet entendre el molí de Rivert des d’una perspectiva àmplia. Aquest context permetrà fer 

una mirada al futur d’aquest patrimoni, entenent quines són les debilitats, reptes i oportunitats 

que tenim. 

Context geogràfic i geològic: l’origen de Rivert 

Rivert es troba al peu del cingle de conglomerats de la Serra de Sant Gervàs, a 887 metres 

d’altitud. La surgència d’aigua i la peculiar localització de Rivert es deu a una sèrie de 

condicions de contorn geològiques: 

1) Els conglomerats de la Serra de Sant Gervàs reposen discordantment sobre argiles del grup 

Areny-Vallcarga (figura 1). Els conglomerats actuen com una esponja que recull l’aigua i les 

argiles de sota constitueixen una capa impermeable que no deixa que aquesta filtri cap a capes 

inferiors. Aquest pla de contacte entre ambdós materials està inclinat en direcció SE, fet que 

afavoreix el drenatge d'aigua cap a Rivert. De fet, aquest cabussament explica que les fonts 

situades al SE del massís de la Serra de Sant Gervàs (Rivert i Gurp) siguin les més abundants 

a diferència de la resta de fonts situades arreu del pla de contacte. 

2) La presència d’un conjunt de falles  de direcció NW-SE visibles en el cingle de 

conglomerats de la Font d’Amont, a la part alta del nucli del poble (910 metres), fan que 

funcionin com a conductes preferents per on es transporta l’aigua des de la Cova de Cuberes 

(1075 metres, a Serradell, Conca de Dalt), a més de 2 km al NW del poble. Aquestes falles de 

direccions varaibles entre els NW 315º / 330º — SE 145º / 120º, són visibles a vista d’ocell, 

tot resseguint el conjunt de línies de vegetació predominants. La variabilitat de la direcció de 

les falles explica la connexió hidrològica entre les coves (des de la Vall de Serradell fins a 

Rivert). 
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Figura 1. Esquema geològic de la Serra de Sant Gervàs i les falles del sistema Cova de Cuberes - Rivert. 

Hidrologia. El sistema càrstic Cova de Cuberes — Font d’Amont, Rivert 

La Cova de Cuberes és la més llarga de Catalunya i de les més llargues del món en 

conglomerats amb 13.513,15 metres explorats. A partir de la documentació de les 

exploracions espeleològiques dutes a terme des de 1961, sabem de la presència d’importants 

discontinuïtats que segueixen la línia de les falles anteriorment esmentades. És en una 

d’aquestes discontinuïtats on es va descobrir l’importatíssim complex Auzmendi de la Cova 

de Cuberes, una xarxa de galeries i pous inferiors en què hi transcorre un riu subterrani 

anomenat Auzmendi. En aquest punt es van dur a terme unes coloracions amb fluoresceïna al 

Febrer de 1980 per l’IEES (Institut d’Estudis Espeleològics de Sabadell), en què es va poder 

demostrar la connexió hidrològica amb la Font de Rivert, actuant d’emissor únic de la Cova 

de Cuberes, tres setmanes després d’haver-ne introduït el traçador. Val a dir que durant 

períodes de pluja intensa l’aigua té un menor temps de residència en el carst, produint els 

cabals punta entre les primeres 24 i 48 hores després de la primera gota de pluja. En aquests 

casos, l’aigua que es descarrega a la Font d’Amont prové de l’aigua ja emmagatzemada en el 

carst i que es veu desplaçada per la nova avinguda. Això indica una important capacitat 

d’emmagatzematge del sistema càrstic, fet que queda demostrat per la temperatura constant 

de l’aigua de la surgència a 11ºC. Si pel contrari la temperatura de l’aigua pugés, indicaria 

que l’aigua descarregada seria l’aigua de pluja que es troba a major temperatura. 

Així es forma un complex que segueix les línies generals dels sistemes hidrològics, amb una 

zona d’absorció (Cova de Cuberes, amb tres nivells diferenciats en funció de la morfologia de 

les cavitats); una zona freàtica (produint un sifó i que coincideix amb el límit de les 
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exploracions realitzades tant des de la Cova de Cuberes com des de la Font d’Amont); i una 

zona emissiva, la font de Rivert. Per tant, és un complex que no només actua com a transport 

de l’aigua, sinó també com a reservori que podria arribar a tenir la capacitat de mig 

hectòmetre cúbic tenint en compte la naturalesa càrstica d’aquesta formació. 

Tanmateix, el pas de l’aigua dissol el carbonat càlcic dels conglomerats que  al final precipita 

en forma de travertí quan l’aigua brolla per la Font d’Amont i en entrar en contacte amb la 

llum solar. El travertí és una formació sedimentària, anomenada vulgarment tosca i es 

caracteritza per una baixa duresa i densitat, que permet fins i tot tallar-la i manipularnla amb 

comoditat amb una serra.  

La surgència de Rivert és, segons l’Agència Catalana de l’Aigua, una de les fonts més 

importants del Prepirineu amb un cabal molt regular (degut al carst) d’uns 100L/s de mitjana i 

de 70L/s com a mínim en èpoques d’estiatge. La surgència forma el Riu del Solà, que 

transcorre per la Vall de Salàs de Pallars fins al Pantà de Sant Antoni (del Riu Noguera 

Pallaresa). El travertí precipita als voltants de tot el riu, formant un llit on s’hi assenta la plaça 

del poble i unes terrasses que proveeixen un desnivell gradual de 25 metres al límit del nucli 

del poble, culminat amb la cascada de Rivert que duu l’aigua cap a la confluència dels 

barrancs, uns 25 metres més avall. Aprofitant l’orografia de la Font d’Amont fins la Plaça és 

on se situen els dos molins més petits de Rivert, mentre que l’anomenat molí de Rivert es 

troba al costat de la cascada del poble, al pendent originat per les terrasses de travertí. 

Context històric. Els molins tradicionals: origens i evolució  

Un molí és una màquina destinada a la mólta de grans o altres productes destinats a cobrir la 

més primaria de les necesssitats humanes: l’alimentació. Els molins van determinar la 

indústria, les innovacions tecnològiques i l’economia de moltes poblacions rurals. Formaven 

també part indiscutible de l’arquitectura relacionada amb l’agricultura i la ramaderia 

d’aquests nuclis. 

Els primers molins aprofitaven l’energia de l’aigua a partir d’una nòria vertical, en la que el 

flux d’aigua impactava directament contra les pales per tal de fer moure un eix. Aquest eix 

estava conectat amb una determinada funcionalitat segons el tipus de molí. La tecnologia de 

molts molins de Catalunya es remunta al s.XV quan es millorà l'eficiència amb la introducció 

dels rodets horitzontals en els molins fariners. Les “nòries” horitzontals dels molins medievals 

permetien incrementar l’eficiència gràcies a l’aprofitament del moviment del flux d’aigua en 

impactar amb les pales. 

Aquest mecanisme es construia normalment al marge d’una bassa d’aigua. En aquest mateix 

extrem de la bassa hi havia annexat un pou o cub d'aigua (per la seva semblança a un cup de 

vi) d’uns 3 o 4 metres de profunditat que actuava com a cambra de càrrega cap a una 

canonada que conduïa l’aigua fins les pales del rodet. L’emmagatzematge d’aigua permetia 

assegurar un cabal regular, aconseguint així una mòlta a una potència gairabé constant. El 

procès d’omplir i buidar la bassa per fer moldre els productes del molí s’anomenva 

coloquialment “bassades” de farina, d’oli, etc. L’energia cinètica del molí s’aconseguia amb 

el desnivell generat entre les pales del rodet i la bassa. 

A Catalunya, existeixen múltiples exemples d'aquest tipus de molins. Gràcies als vestigis 

actuals i a la documentació existent dels viatgers de l’època, se sap que cada poble o grup de 
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pobles disposava d’un molí tot i que el capital era generalment escàs i que aquestes 

construccions podrien valdre fins a 50 o 100 sous. Segons Sorribes, (1993), els molins 

fariners que avui dia perduren i que es restingeixen gairebé exclusivament a les comarques de 

muntanya, van ser construïts entre els segles XVII i XVIII, tot i que molts d’ells ocupen el 

lloc d’altres molins bastits molt abans. 

La segona revolució industrial va sorgir al començament del segle XX quan es resolgué el 

problema del transport a llarga distància de l’energia elèctrica. Al Pallars, no va ser fins 

aleshores que es va poder deixar enrere el llast de la societat preindustrial i la tecnologia 

d’aquests molins. Tot i que la revolució havia arribat a Tremp i als principals pobles de la 

conca, els pobles i nuclis petits més aïllats, van veure retardada l’arribada del procés 

industrialitzador fins una cinqüentena anys més tard tal i com passà a Rivert. Fins aleshores, 

degut a la manca de fonts d’energia, la societat es va caracteritzar per una baixa productivitat, 

limitada fins aleshores per les tècniques manuals i la disponibilitat de la força del treball 

familiar (1) o la proximitat de les fonts d’energia (com ara els rius que movien les colònies 

tèxtils). 

 

 

Figura 2. Topografia del nucli de Rivert i traçat de la Font d’Amont (sistema càrstic Cuberes - Rivert).  

S’hi pot distingir clarament la linealitat de la cova i que coincideix amb la direcció del sistema de falles (315º 

NW). 

Cas d’estudi del Molí de Rivert. Història 

L’aigua és sens dubte l’element més característic i visible de Rivert. És present arreu del 

poble en forma de fonts, regs i salts d’aigua que abasteixen i embelleixen el poble i nodreixen 

el seu patrimoni natural i cultural. Les infraestructures hidràuliques formen part indiscutible 

d’aquest valor, i entre les més importants, els abeuradors, el saferig o la bassa de la plaça i el 

seu molí annex. El Molí de Rivert fou una indústria vital en el desenvolupament de 

l’economia rural local i també regional, on l’energia potencial de l’aigua es convertia en 

energia per la mòlta d’olives i blat, i així, en aliments tan bàsics com la farina i l’oli. Les 

indústries han tingut una importància remarcable en relació amb la transformació alimentària 

amb la fabricació de farina oli i vi. [Sorribes]. Addicionalment, més enllà del productes 
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primaris que extreia el molí, se’n extrien també subproductes com ara el segó (les restes de les 

closques de blat) per alimentar el bestiar o morques (restes sòlides d’oliva) per fer-ne sabó. 

Quan les necessitats de cada casa quedaven cobertes, el molí permetia extreure recursos 

monetaris fruit de la venta de l’excedent de la producció. De fet, el vi i l’oli produït a la 

Conca de Tremp era fonamental per abastir les comarques de muntanya (Pallars, Alt Urgell, 

Alta Ribagorça i Vall d’Aran).  

Actualment, pocs vestigis documentals podem trobar sobre el Molí de Rivert més ennlà dels 

relats dels viatgers de l'èopca. Ceferí Rocafort (principis de segle XX) ja descrivia l’existència 

de dos molins fariners al poble, el Molí de Ton i el Molí de Rivert. En canvi el seu relat es 

contradeia amb la versió de Madoz (s. XIX), en què feia referència a un molí fariner i un altre 

d'oli. Aquest tipus de contradiccions eren habituals en altres indrets de Catalunya. De la 

mateixa manera en les Respostes del qüestionari de Francisco de Zamora (1789) hi constava 

el molí fariner. El que sí sembla clar és que existia un molí fariner, amb molta seguretat el 

molí objecte d'aquest estudi, i que ho va fer com a mínim des del 1790. Tot i no tenir 

referències explícites del molí en cap altre document més antic, se sap del cert que el molí 

pertanyia a la Baronia de Rivert i que aquesta vivia al castell de Rivert (actual Casa Servent i 

residència també dels darrers propietaris del molí). Tenint en compte que els primers 

documents trobats d’aquesta casa daten de finals, del s.XV, és probable que el molí sigui 

d’abans del 1790. 

El Libro antiguo de aprovechamientos de la Confederació Hidrogràfica del Ebre és una de les 

poques fonts documentals on s’hi demostra  no només l’existència del molí, sinó també les 

successives etapes que van permetre modernalitzar-lo i incrementar així la seva potència. Al 

registre 32255 hi consta un aprofitament de força motriu de 3 metres de salt i 150L/s a nom 

de Jaime Aloy, marit de Celestina Costa, propietària del molí. En aquest registre el salt 

d'aigua no correspon amb la configuració actual del molí i en canvi encaixa amb el salt 

d'aigua corresponent al molí medieval. D'altra banda existeixen més inscripcions en aquest 

registre que posen de manifest l'existència d'altres aprofitaments hidràulics i els drets de reg 

relacionats amb el riu de Rivert, molts d'aquests, aigües avall del molí fins al seu pas per Salàs 

de Pallars. L'obra de Madoz també se'n referia: "de las aguas de la fuente [...] se forma un 

arroyo llamado del Solá [....]: sus aguas se utilizan para el riego y para mover dos molinos".  

El document més recent data de l'any 1945 i prové de l'arxiu de l'empresa Averly S.A. 

Correspon als plànols de la primera ubicació de la turbina Francis que encara avui es 

conserva. Paradoxalment, no existeix cap altre plànol o registre de la ubicació de la turbina tal 

i com es troba avui en dia. 

Finalment, les fonts orals consultades permeten contrastar els documents trobats en relació 

amb el funcionament del molí i les successives modernitzacions. A la vegada, permeten 

entendre de manera qualitativa asepctes relacionats amb les relacions socials derivades del 

molí, com ara els pactes establerts entre regants o les tractes derivats del cost de la mólta de 

grans i oli. 

Cas d’estudi del Molí de Rivert. Història 

En base als registres esmentats i altra documentació existent podem distingir, al menys 3 

etapes del molí de Rivert des de 1790. Les diferents etapes del molí responen a l’evolució 

tecnològica provinent del procés industrialitzador i tenien un clar objectiu d'augmentar la 
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producció per tal de satisfer una creixent demanda així com a poder augmentar la producció 

elèctrica durant els darrers anys de funcionament.  

Primera etapa 

En la primera etapa del molí es va construir la bassa del poble i, annexat en l’extrem més 

proper al pendent, el molí fariner. Aquesta configuració responia així a la d’un molí fariner 

medieval típic de les zones de muntanya on no hi havia tant desnivell com en les capçaleres 

de les valls (com els que s’hi poden trobar al Pallars Sobirà). 

La figura 3 correspon a una secció longitudinal del molí en el seu estat actual cedida per 

l’Ajuntament de Conca de Dalt. Durant la primera etapa tant sols es va construir el primer 

edifici, i el carcavà, seguint l’estrucutra dels molins fariners medievals. Així, al carcavà hi 

arribava el flux d’aigua que impactava contra els pales del rodet, que reposava sobre un banc 

de fusta i que es regulava des de l’edifici principal. En aquest edifici també hi havia el molí 

fariner i dues moles de pedra.  

Les moles de pedra silícica antigues es reutilitzaven com a paviment del molí per tal de 

minimitzar la feina feixuga de tralladar-les un cop ja no eren útils, contribuïnt, així, a 

higenitzar els espais de treball. De fet, les moles podien arribar fins i tot a trencar-se per la 

meitat abans de ser traslladades com a paviment. En l’edifici del molí fariener  encara resten 

dues moles com a paviment i n’existeixen un parell més en el tercer edifici, fet que evidencia 

una certa antiguitat del molí fariner. 

 

  
 

Figuras 3. Secció longitudinal del molí de Rivert i Premsa del molí d’oli i pica de decantació.  

Font: Artur Juanmartí i Solé (Ajuntament de la Conca de Dalt) i  Joan Muñoz Liesa 
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Existeixen múlitples vestigis d’aquesta etapa en les dependències actuals del molí (a més de 

les moles) en forma de forats tapats amb pedres a posteriori, nous paviments, precipitació de 

travertí indicant pas de l’aigua o antigues canalitzacions de serveis. Tot i així, en els últims 

anys de funcionament aquests espais eren utilitzats per altres usos, principalment, per guardar 

la farina o els productes a moldre. 

Segona etapa 

La segona etapa del molí és el resultat de l'arribada del procés industrialitzador al Pallars. La 

suma de diversos factors van incidir en aquesta etapa com és la localització geogràifca de 

Rivert i concretament al fet que Rivert es trobi envoltat pel conjunt de serres que formen part 

de la Serra de Gurp: la de Sant Salvador (N), la del Castellet (W), la de Santa Engràcia (SW), 

i la del Cavall (E). Aquesta orografia li atorga al poble una certa singularitat i aïllament, que 

fa que des del principal accés amb vehicle (des del SE), el poble quedi amagat fins passar 

pràcticament la darrera corva.  

És sota aquest context que és fàcil entendre perquè durant els anys de la postguerra, a Rivert 

es va practicar la mólta clandestina, en què habitants dels pobles d’arreu de Rivert venien amb 

els grans o les olives per moldre ajudats per mules o bestiar, de  vegades fins i tot per la nit 

per tal de no ser descoberts. Evitaven així pagar els aranzels a la Guàrdia Civil, tot i que 

aquesta n’era a voltes conscient, de manera que es diu que eren subornats pels mateixos 

propietaris del molí. La població local recorda com els clients carregats amb les mules feien 

cua al molí esperant torn per fer moldre els seus productes, pagan-te en part, als propietaris 

del molí. Aquesta activitat era, per altra banda, l’única activitat realitzada fora de casa  en 

moltes zones a causa de l’encariment d’aquest tipus de construccions. 

Un altre factor que va incidir en aquest mateix període van ser les riuades de l’any 1937 i del 

1940 que van provocar la desaparició de molts molins. Aquest fet no va afectar al de Rivert 

per la regulació del cabal que exerceix el sistema càrstic de la Font d’Amont exposat en el 

context hidrològic. Pel contrari, aquest fet hagués pogut produir possiblement un increment 

de la producció del molí degut justament a la desaparició dels molins propers. 

El resultat d’aquests factors es tradueix en un augment de la capacitat de monetària per part 

dels propietaris de modernitzar el molí i de fet de manera continua durant els següents anys. 

Sota aquest context és fàcil entendre perquè l’any 1945 Celestina Costa, pubilla de Casa 

Servent, va encarregar a l’empresa Averly S.A. (Zaragoza) un projecte per portar a Rivert una 

turbina Francis que proporcionaria una potència de fins a 11 CV al molí amb un salt brut de 

14 metres (veure figura 4). Això volia dir per tant, multiplicar per més de dos la potència 

actual del molí des dels actuals 5 metres de salt. Els registres d’aprofitaments per forces 

motrius de la Confederación Hidrográifca del Ebro així ho corroboren.  
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Figura 4. Secció longitudinal esquemàtica del molí de Rivert dels plànols de la instal·lació de la turbina 

francis.  
Font: Averly S.A. 

En aquesta etapa, s’incrementaria notablament les funcionalitats del molí, ja que el nou eix 

instal·lat podia transmetre el moviment cinètic en un molí d’oli instal·lat en el darrer edifici 

del pendent, en un petit generador (situat en l’edifici del mig) i en el mateix molí fariner, que 

es mantingué en la mateixa ubicació que en la primera fase. Tot i així la potència no era 

suficient per moure més d’una funcionalitat del molí a la vegada, tot i que lógicament 

permetia obtenir la mateixa potència que abans gastant la meitat d’aigua, poguent duplicar 

així la producció
3
. 

Amb l’ampliació del molí i la construcció del molí d’oli es van instal·lar la premsa i la resta 

d’elements necessàris (veure figura 4). El sistema tradicional de la mòlta d’oli consta de 3 

passos: triturar les olives, premsar la pasta (en la trituradora i la batedora) i decantar el líquid 

resultant (en les piques de decantació). Tot i que entre els anys 10 i 20 a Catalunya es 

començaven a substituir les premses de fusta (o de biga) per premses hidràuliques, que eren 

més eficients, a Rivert encara a l’any 1945 se n’instal·la una de fusta, fabricada per una 

empresa de Barcelona. 

 

 

 

                                                 
3
 Cal tenir en compte la formulació de la potència d’un salt d’aigua: P=Q·h·g·n, en que Q és el cabal, h l’altura 

del salt, g la gravetat i n el rendiment mecànic i elèctric de la màquina. Així, queda palés que duplicant l’altura 

del salt es pot dividir per la metitat el cabal mantenint la mateixa potència. Aquest fet implica per tant, poder 

duplicar el temps de mólta del molí. 
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Tercera etapa 

En la tercera etapa del molí, al voltant de l’any 1950, es va fer la darrera ampliació del molí 

traslladant la turbina des de la seva posició fins al túnel de sota els edificis, on durant la 

segona etapa havia servit de conducte de desaigüe de la turbina. Avui en dia resten traces de 

travertí precipitat en les parets del túnel a conseqüència del pas de l’aigua i en tota la seva 

volta, fet que dóna una idea de la força amb la que passava l’aigua pel túnel. És precisament 

aquest fet el que fa pensar que aquesta ampliació s’aprofités el forat produït per la soscavació 

que soportava el terreny en descarregar l’aigua. S’aconseguí així de nou incrementar el salt 

fins a més de 16 metres, ja que actualment encara no s’ha trobat la canonada de desaigüe. La 

reubicació de la turbina va obligar a canviar d’ubicació de les rodes motrius que feien moure 

els diferents eixos i així, el molí fariner, el d’oli o el generador. La nova configuració del molí 

també va comportar traslladar el molí fariner de la seva ubicació original fins a l’edifici del 

mig, mentre que el generador d’electricitat es desplaçà a un edifici annex. Aquest es va 

canviar per un més potent i s’incorporaren a més a més una sèrie d’automatismes que 

permetien controlar la producció d’electricitat tensant i destensant un cable d’acer fins a Casa 

Servent (propietaris del molí) que tancava i obria les pales de la turbina. 

El generador d’electricitat va permetre així proporcionar prou llum al poble quan encara no ho 

havia fet la xarxa de distribució d’electricitat, atorgant una indepedència energètica al poble 

gràcies a les dos bombetes commutades per casa. La transformació en minicentrals 

hidroelèctriques d’antics moltins no va ser pas un fet aïllat al Pallars, sinó que esdevingué una 

pràctica que va permetre a més d’un molí allargar la seva pervivència. Altres motius de 

l’allargament de la seva vida útil van ser la mólta clandestina i per raó de l’aïllament de molts 

molins, tot hi existint millors tecnologies per desenvolupar les feines dels molins. 

L’abandonament progressiu dels cultius d’olivera i la modernització dels molins d’oli amb 

premses hidràuliques va incentivar la pérdua d’aquestes indústries. A canvi, segons Sorribes 

(1993), el despoblament rural i la manca de necessitat de reaprofitar els espais en el que es 

trobaven els molins ha permès que molts d’ells puguin encara conservar-se, com ara el molí 

de Rivert, o almenys, els seus vestigis principals. 

Altres motius van desencadenar la decadència del molí i del poble. La fi dels treballs de 

replantació de pins en el terrenys comunals de l’entorn de Rivert o la fil·loxera van frenar 

també les bases econòmiques del Pallars que haguéssin pogut consolidar-se com a altres 

zones de Catalunya i que en canvi va produir finalment l’emigració de treballadors cap a 

zones urbanes. Des de l’any 63 i sobretot als anys 70, a Rivert s’accentuà el període de 

decadència protagonitzat més endavant, per l’abandonament del molí pels mateixos 

propietaris. La població de Rivert va davallar progressivament, de tal manera que a l’any 

1970 tenia 21 habitants i del 1981 fins al 1985, només va quedar una sola família, casa Ricou.  

Els molins de farina i oli del molí van entrar progressivament en desús i anys més tard ho va 

fer el generador d’electricitat. Abans d’això, la turbina es va haver de desmuntar i transportar 

a Pobla de Segur per fer-la netejar del travertí que hi precipitava i que cap a finals dels anys 

60 es va embussar. Al 1983 però, la precipitació de nou de calç a la turbina va tornar-la a 

espatllar i degut a la manca de diners per arreglar-la, el molí va tancar-se definitivament. A 

partir d’aleshores, la única família que quedava al poble, va haver d’utilitzar llums d’oli fins 

que, a l’any 1985 arribà la xarxa de distribució elèctrica a Rivert, molt posteriorment a la resta 

de poblacions a causa de l’aïllament del poble i la falta de capital. Finalment, a l’any 1986, es 

construí el sistema de clavegueram al poble i es va decidir abocar la runa extreta al cub, ja que 



El Molí de Rivert. Patrimoni, origens i futur                                                                                         11 

 

aquest resultava molt perillós a causa de la seva profunditat. A partir d’aleshores, el molí 

quedà definitivament tancat i abandonat.  

El futur i l’oportunitat del patrimoni local: passat, present i futur 

Les indústries de muntanya i del Pallars han estat present des de fa centenars d’anys i han 

sigut responsables d’importants revolucions. En els seus inicis, van permetre moldre grans 

eficientment per tal de satisfer les necessitats de l’alimentació local. També van permetre 

extreure productes competitius en el mercat exterior i per tant més enllà de l’alimentació 

d’autoconsum, introduint així en certa manera, el capitalisme al món rural. Durant la darrera 

etapa del seu funcionament aquestes construccions van allargar els seus anys de vida ja que 

van ser responsables de portar als petits nuclis aïllats l’electricitat i la llum quan la segona 

revolució industrial va deixar-los a les fosques. Actualment, després de més de 30 anys del 

seu desús, aquestes indústries permaneixen enderrocant-se i degradant-se davant de la inacció 

política. 

Com passa en el cas de Rivert, aquests espais ténen el potencial de convertir-se en veritables 

punts d’interès, no només per conèixer un troç de la història socioeconòmica del territori, sinó 

també per entendre com el context geològic, hidrològic o tecnològic va determinar l’evolució 

de l’aquitectura rural. Es tracta doncs d’un exercici de comprensió dels diversos aspectes 

entorn d’una mateixa infraestrucutra que permet obtenir una perspectiva àmplia del marc 

històric i físic en la que es troben. Per aquest motiu presenten un reclam múltiple que pot ser 

aprofitat a nivell d’escoles de natura, ecomuseus o simples espais funcionals pel poble en la 

que podien pivotar així altres activitats econòmiques locals.  

La concentració de població en les grans ciutats és un dels problemes de la sostenibilitat i de 

tendencia creixent. El problema rau, principalment, en un desequilibri entre la oferta i 

demanda de recursos (entre dels més vitals, l'aigua). Cal tenir present així, que el 

desenvolupament sostenible passa també per articular mecanismes per fixar la població al 

territori d'una manera justa i equilibrada.  És en aquest context que també per aquest motiu cal 

tenir clar que és necessari establir polítiques de recuperació del patrimoni local com a eina per 

crear i realçar el patrimoni local, i així, oferir a la població local oportunitats per desenvolupar 

el seu projecte de vida. Recuperar el patrimoni local, és de fet, una altra manera d’aprofitar 

l'energia de l'entorn en forma d’indústires encara presents i que segueixen tenint el potencial 

d’aprofitar aquesta energia.  

Per aconseguir productes competitus en el mercat global és necessari però a més a més 

obtenir una oferta d’alt valor afegit. A més a més de la seva utilització com a espais d’interès 

turístic, funcional o per crear valor al territori, poden ser utlitzats també per tal d’obtenir 

productes ecològics, artesanals o de proximitat. En aquest sentit, si bé és cert que la gran 

majoria d’indústries tradicionals han deixat d’existir avui en dia, existeixen encara molins que 

el cost de manteniment de les infraestructures ha pogut compensar-se produint productes 

artesanals i/o ecològics, com és el cas del molí d’oli d’Aramunt o el d’Eroles (Pallars Jussà). 

La transformació del cereal en canvi demana actualment unes instal·lacions més complexes 

que la de la dels molins fariners tradicionals, motiu pel qual molt resten avui en dia 

abandonats i derruïts. En altres casos, la recuperació d’aquest patrimoni ha sigut possible 

gràcies al reclam turístic que en genera com la serradora d’Àreu, al Pallars Sobirà.  
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Els molins van tenir una gran importància en el món rural a nivell energètic i poden tornar a 

ser protagonistes de la dinamització de les zones rurals com a complement en la generació 

d’energia renovable de manera descentralitzada. Reconvertint-les o renovant-les en 

minicentrals hidroelèctriques encara que sigui proporcionant petites potències pot permetre 

auto-abastir el consum d’electricitat comú com l’enllumenat públic. Els molins doncs ténen el 

potencial d’apofitar l’energia de l’entorn jugant un paper important en l’electrificació rural 

que podria aportar un estalvi no menyspreable. Fins i tot les concessions antigues o les actuals 

concessions d'aigua de boca podrien donar peu a les futures sol·licituds. Addicionalment, 

aquest procés de modernització pot dur-se a terme per empreses de la mateixa comarca, 

generant  així valor i riquesa al territori. 

Es tracta doncs, daprofitar les sinergies que ens ofereix el territori per tal d’entendre la manera 

de revalorar el ric patrimoni del Pirineu que encara es conserva. Aquesta correcte gestió passa 

per un coneixament més exhaustiu i detallat del medi, previ a un estudi de l’estat social i 

ecològic del medi així com les principals vulnerabilitats per tal de fer-lo compatible amb 

futures actuacions. Paral·lelament cal construir una consciència col·lectiva envers la 

conservació del patrimoni cultural i mediambiental que pot ser de nou protagonista de la 

revolució en les zones rurals. 
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