
El molí demar
Molt s'ha escrit sobreel molí de mar.

No obstant aixó, la major part de lesvega-
des s'ha tractat el tema sota el punt de
vista nostálgico romántic, utilitzant aquest
símbol per a recordar temps passatsque,
per aquell qui els-evoca,semprehan estat
millors i més falaguers.

Hom voldria donar un nou caire a
\

aquest assaig..

Que va ser i cotn hauria
d'haver Tunciotuü el nostre
moli de mar? . .

En realitat, lesrunes avui existentsa
la platja del far no permetend'imaginar el
funcionament de I'enginy.En síntesi,el seu
inventor no va fer mésque intentar l'adap-
tació deis conegutsmolins de marea, exis-
tents a lescostesatlántiques, a lescaracte-
rístiques de la mar Mediterránia.

BIs tnolins de marea
El funcionament deismolins de ma-

rea es basa en les notables variacions del
nivell del mar que esregistrena l'Atlántic
entre la baixamar i Ia plenamar.D~rant les
vint-i-quatre.hores del dia lesaigüesoceá-
niques assoleixen per dues vegades un

. nivell máxim i un nivell mínirn, que és
variable segonsel ciele lunar i que arriba
a un máxim .en els plenilunisi novilunis.

Aquests tipus de molins se solia
construir-los -sempre i quan les caracte-
rístiquesde la costa així ho permetessin-
en zonesde delta o bé en punts de la costa
molt plana, o en aiguamolls costanerson
les oscil.lacions de les marees són molt
'notables.

El mecanismei funcionament deismo-
lins hidráulics de mareano difereix en gai-
re deis molins d'aigua fluvials de roda

horitzontal existentsa la nostra comarca.
En aquest cas, el movirnent de la roda
s'aconsegueixper I'acció d'un doll d'aigua
que, provenint d'una bassa situada a un
nivell superior, cau amb impuls sobreuna
roda de pales, donant-li un moviment de
rotació que, per un sistemad'eixos i rodes
dentades,estramet a lesmoles. El sistema
ésben senzill, i permet, sempreque el curs
d'aigua sigui regular,una activitat constant
i continuada.

En elsllocs on elscursosd'aigua conti-
nentals són inexistentso poc cabalosos,o
que per les sevescaracterístiques resulta
difícil la instal.lació d'altres tipus de mo-
lins .hidráulics, hom va idear un sistema'

.substitutiu, que si bé amb una rendibilitat
molt més reduída, permetia moldre gra
durant unes deterrninadeshores del dia i,
de vegades,únicament durant uns quants
dies del mes, degut al problema de les
marees.

El MOII de. mar vers els anys 40

L'edifici del molí es construía.al nlig
d'una zona plana, aprofitant un lloc que
permetés fácilment aconseguir una bassa
semimatural que mitjancant unescompor-
tes espoguésomplir per l'acció directa de
les marees.'Així, dos cops al dia la bassa
assolia el seu, nivell inés alt, quedant
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aquestaaigua retinguda per lescomportes
que alguns cops s'obrien i tancaven auto-
máticament amb el flux i reflux de les
aigües. Quan la retirada de les mateixes
aigüespermetia d'obtenir un desnivell óp-
tim entre lesaigüesde la bassai l'aigua del
mar -aquesta situació correspon a lesdues
darreres hores de la baixamar i les dues
primeres de la plenamar- el molí funcio-
nava a pie rendiment.

Per tal d'aconseguir una major rendi-
bilitat, aquests molins disposavend'algu-
nesinstal.lacions demoltura que funciona-
ven alhora. L'aigua acumulada a la bassa
sortia, a gran pressió, per diferents canals
i cadascund'aquests dolls accionava una
roda motriu que posavaen funcionament
un dispositiu de,mólta independent dels
altres.El poe desnivelldeque generalment
esdisposavaeracompensatper la forca que \
transmetia a l'aigua corrent la gran massa =~~~~¡¡j~~Wd!~~
de líquid acumulat a la bassa. ::: ~~

~~

El nostre tnoli de rrrar

Com hem dit, el molí de mar vilanoví
no diferia, en la sevapart essencial,deis
molins descrits anteriorment. Calia, així i
tot, solventar el problema de les marees
que, a la Mediterránia, són poc percepti-
bles. L'ompliment de la bassa situada
darrera el molí fou la gran dificultat amb
que estrobá el seu inventor. Calia buscar
una forma d'acumular aigua a un.nivell
suficientment elevatperaconseguir la for-
ea motriu indispensable per accionar les
moles.

Hom va creureque la solució estroba-
va en la forca de l'embat de lesonadesi les

, roquesexistentsaleshoresa la platja de lle-
vant, que erel1,un bon llocper intentar po-
sar .en practica el sistema ideat pel seu
creador. ')

Hom sap, per una descripció publica-
da al «Diario de Barcelona» deis dies 9 i
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10 d'agost de 1801,que l'invent consistiaen
un complicat sistemade bornbeig accionat
per la forca de les onades.

Les bombesestavendisposadesal cos-
tat del molí en un lloc on semprehi havia
aigua acumulada, la qual era bombejada
a unaalcadaaproximadade vuit metres.La
bassaestavasituadadarrerade l'edifici i te-
nia la mateixa amplada que el molí.

Esquema de funcionament d'un molí de marea

Un complex sistemad'eixos, péndols i
superficies planes, on picaven les onades,
permetia d'obtenir un moviment de-vaivé
que accionavael brac de la bomba posant
enmarxael procésd'emplenat ibuidat suc-,
cessiusde la bassa.

La viabilitat del projecte no mereix una
crítica tant per la sevaconcepció mecánica
com pel desconeixementesgarrifós de les
característiques de' la mar a les nostres
costes que palesá el seu constructor. Els
llargs períodesde bonanca que esregistren
a Vilanova, principalment en l'epoca esti-
val, devien impedir el seu funcionament
insuportable.

Únicament espodria explicar la realit-
zació d'aquest projecte tenint com a fina-

. litat básicala comprovació, en la practica,
d'una idea que calia experimentar i perfec-
cionar per a ulteriors realitzacions amb
carácter definitiu.
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Notes históriques

El projecte del molí de mar es deu a
Francesc Terrés, fuster de Sant Maní de
Riudeperes, població de la comarca d'Oso-
na, a la vora del riu Gurri, i no a un vila-
noví com reiteradament s'ha escrit.'
, Dins el terme municipal de Calldetenes,
al qual pertany Sant Martí, hi havia a prin-
cipis de segleencara quatre molins fariners.
No seria estrany, dones, suposar que aquest
Francesc Terrés fos un enginyós fuster
expert en la construcció de molins fariners
i que en un hipotetic afany de creació ideés
una máquina queli perrnetés de traslladar
els seus coneixements a la vora del mar.
, A l'Arxiu Historie de la Ciutat de Bar-
celona, als volums titulats «Informes y
representaciones», foli 270, hi ha anotada
una instancia dirigida l'any 1799 al Capitá
General en la qual Francesc Terrés sol.lici-
ta autorització perinstal.lar «una maqui-
na hidráulica que había ínventado para la
mollnería fuera del puerto de Yilanova de -
Sitges a condición de que le otorgasen Ia

, \

exclusiva en toda España para el y sus
hijos». Terrés basava aquesta demanda en
la convicció que el seu projecte era «una'
inventiva tan estimable y que acaso no ha
tenido ejemplar desde la creación del mun-
do». Aquesta petició anava acompanyada
deis plánols i d'una memoria descriptiva de

'la maquinaria per ell ideada,
La Reial Audiencia, després d'estudiar

el projecte i de demanar l'assessorament de
persones enteses, va atorgar un permís per
«efectuar la, prueba» en el lloc proposat,
concedint al sol.licitant un privilegi per deú
anys, limitat al territori del Principat.

Segons es desprén del mencionat arti-
cle publicat al «Diario de Barcelona», l'any
1801el projecte estava ja realitzat. No obs-
tant aixó, res no es diu de laseva posta en
marxá. Suposern que seria a finals del ma-
teix any o bé ja a:l1802 quan s'iniciaren les
primeres proves de l'enginy. Els resultats no
deurien ésser afalagadors ja que poc temps
després el projecte era abandonat.

XAVIER VlRELLA i lORRAS

LA NISSAGA CARDONA

En un espaid'aquestnúmeroparlemde NarcísCardona,figuradestacadaenel món marícaralái amic
'qué ha demostrarsuficientrnentl'estimaqueensté, decaraal futurMuseu del Mar de Vilanova.

Creiemquehaarribatelmoment,desprésdeisanysqueaquestopuscletédevidadeparlar,comesmereix,
nosolamentd'ell sinódetota la nissagafamiliar quel'ha precedit,nissagaquerepresentaunagranaportació
a la nostramarina,coma constructorde vaixells,9uedurantles generacionshanestatal serveide la mar.

Anem-hoa veure:
1.PereCardonai Cardona.(1751-1813).Nat a Ciutadella(Menorca).Mestred'aixa,vatreballarenla repara-
ció i construcciódellaguts,barquesdemitjana i d'altres,aMenorcai a Mallorca.El 1808 muntáunespetites
drassanesa Maó. .
z. GabrielCardonai Pons.(1790-1838). Nat a Ciutadella(Menorca).Constalaconstrucciódediversoslla-
guts:«Vergedel Carme»,«SantPere»,«Maones»,«TeresaMafia», «PetitaCiutadella»,«La Plana»i «La

" Mola». Vaengrandirl'empresa,tot modernitzant la maquinária,
, 3. GabrielCardonaj Petrus.(1820-1882). Nat aEsCastelljoficialmentVillacarlos).Vaconstruir,sembla,u~

total de 28 embarcacions,entreellesun xabeci unaanomenada«Ciudadelano»,Se'nva anara Barcelona
, per mirar lespossibilitatsquehi teniade,traslladar-hilaindústria. -
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