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curiositats entom dels molins de vent de
Vilanova i la Geltrú

L'energia eolica, que és l'energia produida pel vent,
s'ha aprofitat, alllarg dels segles,dediferentsmaneres.

Una d'elles ha estat la de fer moure unesestructures
molt diferentsentre si a lesquegenericarnentdenominem
molins de vent.

Un molí de vent és, essencialment,un enginy meca-
nic que transforma 1'energia que produeix el vent en
energiaaprofitable.Aquestaenergiaprové de l'acció de la
forca del vent sobre unesaspesobliqües unides a un eix
comúal qual fa girar. L'eix giratori pot connectar-sea di-
ferents tipus de maquinaria sigui per moldre materies
dures,bombar aiguao generarelectricitat.

Els molins fariners moguts pel vent tenen un origen
molt remot. En el segleVII dC ja s'utilitzaven molins ele-
mentalsa Persia(avui, Iran) per al reg i per moldre graoA
Europaels primers molins van apareixerenel segleXII a
FrancaiAnglaterra i es van distribuir rapidamentper tot
el continent.

A més d'emprar-seper al reg i la molta de grans,els
molins constnuts sobretot entre els seglesXV i XIX te-
nienmoltes altresaplicacions.Es van utilitzar en serrado-
res de fusta, fabriques de paper i de pólvora, salines,
enginysdepremsatde llavors per a produir oli o per tritu-
rar altresmaterials com, en continents llunyans, la canya
de sucre i, també, pel bombamentd'aigua per tal de des-
secarterressituadessotael nivell del mar.

A Catalunya, els molins de vent van coneixer una
epocade gran difusió i esplendora partir de principis del
segleXVI. Es van construir sobretotallá on escollien ce-
reals amb abundancia i faltaven cursos d'aigua perma-
nentsiambcabal suficient per a accionarlesmoles.

Van ser especialment abundants en les zones de
l'interior lleidata -cornarques de l' Alt Urgell, Bages,
Conca de Barberá, Garrigues, Segarra,Segria i Urgell-,
la zonacostanerade Tarragona-cornarques del Baix Pe-
nedes,Baix Camp, Tarragonesi Baix Ebre- i també a les
terres del litoral nord-esf del Principat -comarques del
Alt i Baix Emporda,Maresme;i)a Selva":'.

Quan Vilanova era part integrant del teime de Cube-
lles -entre els segles4"JIJ.iinicis del XVII-, esbeneficia-
va dels molins hidraulics existents ,1 tram' final del riu
Foix -riera de Cubelles- que, almenys eren set en el tra-
jecte comprésdesdel-molí d'en Galtés, sotade la Talaia,
fins a la sevadesembocadura,al Prat dé eúbelles on hi

;:l. '

haviael molí deBaix o de SantPere. . ,
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Respecteals molins de la concadel riu Foix, Pascual
Madoz, el 1849, al seu "Diccionario Geográfico-Esta-
dístico-Histórico de España" va escriure:á susmárgenes
hay varios molinos que no funcionan mucha parte del
añopor la escasezdeaguas.

Semblaserque la quantitatd'aiguaquebaixavaper 1'-
únic rierol que travessael nostrepartit judicial seriamés
abundanten altrestemps,per quant s'utilitzava no tan sols
per a la molta de grans,sinó tambéper al regadiu d'algu-
nes hortes de Cubelles, originant freqüents i inevitables
disputes,fins queel 3D demaig de 1599esva establir una
concordiaqueregulavaelsdretsdemoliners i regants.

Actualment, retingudes les aigües per la presa del
Pantá, els vells molins hidraulics han estat abandonats
quedant uns en rumes i d'altres convertits en masiesde
seca.

En el segle XVI Sitges disposavade sis molins de
vent, els quals van funcionar, quan menys, fin s al segle
XIX. A Olivella, el 1833,es va comencara construir un
molí de vent que per circumstanciesadverses fou aban-
donat el 1842 i no s'acaba de construir mai. Sabem,
també, que al segle XVIII, al Baix Penedes,n'hi havia
dosal Vendrell i un a SantaOliva.

En el nostre territori municipal coneixem l'existen-
cia, a partir del segleXVII, de cinc molins de vent. D'un
d'ells únicament en tenim referenciesdocumentalsi dels
altres quatre encara avui dia es poden contemplar les
seves torres, totes elles senseels seusrespectiuscorona-
ments -el capell, l'arbre i les aspes- en diferents punts
del nostre terme. Freqüentmentvan ser regentatsper es-
trangers vinguts dels Paisos Baixos, territori amb una
gran tradició molinera.

Els molins de la Gel-
trú, de l'Escardó, i d'en
Llanca o de la Collada
sónesmentatsen el "Ca-
tastro de Vilanovade Cu-
belles y la Geltrú de el
Corregimiento de Tarra-
gona", efectuat per ordre
de l'Intendent General,
Antonio de Sartine du-
rant el regnatdel rei Felip
V, i que porta la data de
1739.
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Les respostesde FrancescPapiol al Qüestionari Za-
mora de l'any 1790, Iluny de clarificar la situació de la
molineria a la nostre vila a finals del segleXVIII, aporta
una certa confusió al respecte. Francesc Papiol afirma
que Vilanova no pot afrontar un futur de progrés sense
aigua en abundancia " ...para fábricas y molinos de que
estamostanfaltos, puesa lo menostenemosque ir a una
hora de lejospara moler los trigos, y a poca carestía de
aguas,a tres horas y muy a menudohasta seishoras... ".
És clar que l'informant es refereix als molins fluvials de
la riera de Cubelles i a les freqüents temporadesen que
el seu funcionament era inviable degut a la sequera.Tal
vegadala voluntat de dramatitzar els prejudicis que pa-
tien "... las pobres gentesa causade las dificultades de
moler sus trigos." i justificar la perernptoria necessitat
de solucionar el problema de manca d'aigua que patia
aleshoresVilanova, Papiol oculta l'existencia dels cinc
molins de vent que funcionaven en aquell moment al
nostre terme a més dels cinc o sis existents en el terme
veí de Sitges.

L'any 1834, segonsel "Diccionario Geográfico Uni-
versal", funcionaven aVilanova tresmolins de vent.

Peraen aquellstempsl' ofici de moliner de vent ja es-
tava en franca decadencia. En primer lloc perque els
camps de blat havien donat pas a les
vinyes i el poc blat que es collia en el
nostre terme es podia moldre més ca-
modament en els molins de vapor que
funcionaven en l'interior del recinte de
Vilanova i, en segon lloc, perqueel seu
aillament els feien propicis als saqueigs
i de.predacions;deIs agitats temps que
cornen.

JoséM" Freixa als seus "Anales de
Villanuevay Geltrú" al fer l'analisi deIs
fets succeítsl'any 1862 afirma: "Enca-
ra que desmantellats es veien alguns
molins de vent en lesproximitats de Vi-
lanovapero esfeia necessárial' existen-
cia d'una fabrica defarines".

Segons Albert Virella la primera
máquina de vapor que .sesap que fun-
ciona a Vilanova, la van instal-Iar Francesc Guardiola i
JosepAlmirall, amb poc encert, ja que el 1824 anava a
l'encant. Més tard, la coneguda Fabrica de la Rambla,
que tingué primer muntada la máquina de vapor que no
pas la maquinaria textil, s'estrena amb la malta de
grans cap a l'any 1838. L'empresa "Frenci i Cia." el
1858posa una gran serradora,rnoguda pervapor, apro-
fitant l'excedent de'forca per a moldre grans, sofre i el
queespresentava' ') ~

EIs molins vilanovins van funcionar durant poc més
de dos segles tot i que van treballar fins .ben entrat el
segleXIX. - >
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Molí de la Geltrú

Segonsla tradició, el molí de vent de la Geltrú estava
emplacata la partida del Padró,en terrenysde la sínia de
la Remei, situadaal raval de SantaMagdalena,a la sorti-
da de la vila per la carreteradeVilafranca abansd' arribar
al cementiri. Segonssernblaencaraexistía a primeries del
segleXIX.

La construcció d'aquest molí es troba perfectament
datadaen un documentdel 1620pel qual el batlle de Vi-
lanova dóna permís a Pere Soler perquepuga edificar y
construir un molí de vent.

El Consell General de la vil a durant l' epidemia de
pestade l'any 1653esreunia fora de la vila, a l'aire lliure,
per tal d'evitar el contagioEl 22 de mars,:de l'any 1653,
segons consta al llibre d'actes del Consell General,
aquestfou convocat en unapessade terra de EsteveTo-
rres prop lo molí de vent parroquia de la Geltrú i el 25
de marc següentel Consell General va serconvocat en la
partida dita lo Padró situada en la parroquia de la Gel-
trú, fora y prop los murs de Vilanovay Geltrú.

Molí de I'Escardó

A la partida d'Adarro de Dalt es conserva la torre
desarboradadel molí de l'Escardó, situat entreel xalet de

l'Ortoll i el carní fondo de SantGervasi.
El seuprimer propietari fou en JoanEs-
querdó, que l'any 1616 va demanar lli-
cenciaper aixecarun molí a la síniaque
teniaen aquestapartida.

En el transcursde les guerrescarli-
nes del segle XIX, aquest molí tingué
unatrista notorietat.Segonsl'historiador
Josep Coroleu, per I'octubre de 1836,
una partida de facciososcomandadaper
mossenBenet Tristany aconseguípene-
trar al barri de/mar amb la intenció de
conquerir Vilanova destruint, incendiant
i saquejantindiscriminadamentles cases
situadesenaquell sector.

La presenciad'un falutx armat amb
tres canons fondejat a la radadeVilano-
va obliga els carlins a marxar a corre-
cuita cap a Cubelles després d'haver

rebut l'impacte dediversostretsqueels van causaralguns
ferits.

EIs fugitius desprésde calar foc a l'hort d'en Soler,es
van aturarper tal de repartir-seel botí, al Molí de Vent,el
qual hagueren d' abandonar precipitadament foragitats
pels tretsqueels dispararendesd'un vaixell de guerraque
es va presentarsobtadamenten front de la platja de Vila-
nova, deixant enrera algunes peces de roba i diversos
atuellsdepoc valor.

Alguns detalls dels fets narrats per Coroleu ens fan
creureque aquestmolí de vent era el molí de l'Escardó i
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no el molí d'en Llauca com sovint s'ha dit, ja queaquestes
troba a apraximadamentun quilometre i mig de la costai
un vaixell desdemar amésdedosquilometresde l'objec-
tiu difícilment podria fer foc rasant-com descriuCoraleu-
i foragitar unestropesestacionadesa tal distancia.

Molí d'en Llauca

Una mica més cap a l'interior -apraximadament un
quilometre- ens trabem amb el molí d'en Llauca o de la
Collada, situat a l'antiga quadra del Vinyet, dita també
del Papiol. Aquestesdenominacionsempradesdurant tot
el segleXIX, la primera arran del renom del seupropie-
tari, en Joan Rossell, alíes Llansa, i l'altre pravinent de
l'ambit territorial en quees traba -la Collada - han estat
oblidades i actualment aquest molí es coneix popular-
ment simplement pel Molí de Vent,toponim que corres-
pon al conjunt format per la torre del molí i la masiaque
té a tocar.

Per extensió, aquesttoponim ha donatnoma l'actual
gran barriad~~e,l Molí de Venttot i que,comhemvist,el
molí estraba a la partida de la Colladad'Enveja.

La documentacióde que fins araesdisposareferenta
aquestmolí no pednet saber la data exactade la seva
construcció. No obstant en un document col,lateralrefe-~
rent a un plet que va tejÚr lloc l'any 1636 entreJacint
Arrufat i JoanC~euss'esirientael molí, la qual cosaens
permetdeduir queésanterior a¡quella data.

La masia del Molí de Vent -el molí de la Collada-,
correspon a la peca núm. 986 del cadastredel 1739on
constaque es traba en terrenyspertanyentsa Felip Riba
situatsa la Collada d'Enveja, al cestatde la carreradaque
baixa delsSisCamins.

La torre, actualment molt ben restauradai emblan-
quinada, es traba situada entre la masia d'en Sero i el
col-legi dels Franciscans,camuflat, aixo sí, entreedificis,
algunsd'ells de major alcadaque el mateix molí, enuna
zonatotalment urbanitzada.

El cabdill carlí Benet Tristany es veu que teniauna
especial aversió vers els nostresmolins. El 3 d'agostde
1837, durant la primera Guerra Carlina, Tristany, acom-
panyat deis capitostsLlarch de Copons:'Vilella i Pichot,
toma a entrar al barri de la marina, on tot amenacanti ve-
xant els seushabitantsva fer terribles estralls.Al marxar,
en direcció a Cubelleso Castellet, va fer calar foc al Molí
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del Llansá propietat de JoanRossell, a l'horta de Cristó-
bal Vivó, Regent de Vara, i a la Masia Baixa, casa de
camppropietat de la família Pers.

Coroleu, a la seva historia de Vilanova, afirma que
cal fer justícia fent menció explícita d'un fet que corrobo-
ra la valentia i solidaritat dels vilanovins. Uns seixanta
nacionalsmanatsper JosepPersi Fontanals,capita de la
Companyia de Granaders,en vista dels fets, es van oferir
voluntariament a eixir de la vila per tal d'atallar els in-
cendis, la qual cosa van aconseguir malgrat tenir a la

..vista el grosde les forces carlines.

Arran d'aquest fet, al Nomenclátor de 1860 consta
que el Molí del Llansa es trobava inutilitzat, no així la
contigua masiadel Molí de Vent que mai ha deixat d'es-
tar habitada.

Els Molins

Per últim esmentaremels dos molins que es troben a
la carenade la serretade SantaLlúcia mirant cap al mas
de I'Esquerrer entre la urbanització l'Aragai i el cam-
ping El Cántaro Español, situat aquestal' entradade la
urbanitzacióRacó de SantaLlúcia.

Tot i que ambdósmolins es troben molt a prop un de
l' altre, en-el segleXVIII pertanyien a partides diferents.
El molí situat a la part de mar es troba a la partida del
Racó de SantaLlúcia i el situat méscap a muntanyaper-
tany a la partida anomenadaMig Camí de Cubelles.

Entre els dos molins passava l'antic camí moliner
quefeia departió de les duespartidesi queanava,desdel
segleXIII, de Vilanova al molí de Baix o de Sant Pere,
molí fluvial situat molt a prop del desguasde la riera de
Cubelles,alg~nesvegadesdita, pomposament,riu Foix.

De l'anti¿camí i de les sevesbranques actualment
en restenmolt pocs vestigis degut a la rápida expansió
urbanísticaque pateix aquestsector i l'obertura de grans
vials com la ronda Ibérica. Malgrat aixo, els vilanovins
que formen el collectiu que actualments'anomena"gent
gran" -i també per alguns que encarano s'hi consideren
incIosos sigui per la seva edat o bé per la seva actitud
dins la societat- encara recorden els camins que mena-
ven als molins, tots ells molt fressatsi amb cIars senyals
de roderes deixadesper l'intens anar i venir dels carros
quehi passavencarregatsde gra o de farina, desde mig-
dia, per mitja del camí de Santa Llúcia i des de llevant
pel camí de l 'Aragai.

L'estat de conservació dels dos molins és molt defi-
cient. Al de més cap a muntanya s'hi han realitzat obres
de consolidació i fou habilitatper a ser utilitzat com a
habitatgel'any 1969.Aixo fa.que estigui molt més mo-
dificat que el seu ve,í: del cantó de mar, el,qual es troba
enestatd'abandó pero preserva,enéaraqueparcialment,
la seva estructura primitiva i alguns elements originals
bastantben conservats, com les obertl:lr~§i l' arrencada
depedrade l' escalainterior. ; :
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La reconstrucció del molí meridional seria de fácil
consecució sempre i quan el projecte fos realitzat per
un bon coneixedor d'aquest tipus d'edificis i no es dei-
xés en mans d' un arquitecte amb més gosadia que no
pas coneixements.

Projectes d'aquesta mena s'han dut a terme en
molts paísos europeus, especialment a Franca, amb
magnífics resultats, No així en diferents punts de l'Es-
tat espanyol, on hem tingut l'oportunitat de veure au-
tentiques barbaritats.

El vessant anecdotic d'aquests molins no ens arri-
ba fins a l'any 1991.Al volum V de l'Inventari del Pa-
trimoni Arquitectonic de Catalunya dedicat a les
comarques del Baix Penedesi Garraf, editat pel Servei
del Patrimoni Arquitectonic de la Generalitat de Cata-
lunya sota la direcció de les historiadores de l' art M.
Angels Monte i Teresa Sánchez, llegim: Torres dels
Dos Molins. Antigues torres de defensa situades en la
urbanitzaciá Aragai (...). Perduda la sevafunciá origi-
nal, sembla que van ser utilitzades c?m a molins.

Podria ser que aixo es deguésal fet que l' any 1949
les dues torres van ser incloses, amb els números 290 i
291, a l'Inventari d' Arquitectura Militar Protegida que
-desenvolupael decret del 22 d'abril del 1949 sobre la
Protecció dels Castells.

És cIar que les historiadores no van consultar l' am-
plia documentació que fa referencia a aquestsmolins i
el seu entorn, que no van visitar en cap moment el lloc
en qüestió, que no sabendiferenciar les característiques
constructives d'una torre de defensa de les d'una torre
de molí i que es van deixar endur per una informació
erronia sensecomprovar ni sospitar de la sevaveracitat.

Aquesta asseveracióla va rebutjar rotundament Vi-
cene Carbonell i Virella al seumagnífic treball "Noms
de lloc de Vilanova i la Geltrú" editat per l'Institut
d'Estudis Penedesencsl'any 200l.

El que si que van aconseguir va ser confondre l'his-
toriador vilanoví Albert Tubau, expert enpatrimoni ar-
queologic industrial, que en una col-Iaboració
publicada el 17 de maig de 1996 a "L'Hora del Garrar'
va fer sevesles agosaradesconjectures de l~s historia-
dores.
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