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A tocar de la platja del Far, 
a Sant Cristòfol, hi trobem 
encara les restes del vell Molí 
de Mar. Un arc de pedra molt 
deteriorat recorda una insò-
lita iniciativa que es remun-
ta més de dos segles enrere. 
Es pretenia poder accionar 
amb l’empenta de les ones 
un sistema de bombes per 
fer pujar l’aigua de mar a una 
bassa superior. En buidar-se 
aquesta per gravetat, l’aigua 
faria girar una pedra de molí 
per poder moldre farina. La 
bonança de la nostra mar,  
però, no va permetre un rè-
gim d’ones prou regular per 
donar continuïtat a un pro-
jecte que pretenia aprofitar 
els recursos naturals i esde-
venir, en termes d’avui, una 
font d’energia sostenible.

Notícies i fonts documen-
tals

Disposem d’àmplia docu-
mentació referent a aquest 
singular projecte a l’Arxiu 
Històric de Barcelona i a 
l’Arxiu Històric Comarcal 
de Vilanova i la Geltrú. El 
funcionament detallat del 
sistema s’exposava en dues 
cartes anònimes publicades 
al Diario de Barcelona el 9 i el 
10 d’agost de 1801 on s’hi 
deia,  textualment: se descubre 
la màquina de un Molino que se 
ha plantado en la playa de la villa 
de Villanueva y Geltrú.

Notes de l’inventor
L’autor d’aquest fallit pro-

El Molí de Mar, la història d’un invent 
fracassat... O no!

els plànols del giny de Francesc terrés i Serra, l’inventor osonenc del molí de mar de Vilanova DIARI

los molinos de Cataluña. No 
s’estava de dir que es tractava 
de una inventiva tan estimable 
que acaso no ha tenido ejemplar 
desde la creación del mundo. Per 
tot plegat demanava permís 
per poder construir el molí 
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jecte fou Francesc Terrés i 
Serra, natural i veí del terme 
de Sant Martí de Riudeperes 
i Calldetenes, a Osona, qui es 
presentava com a carpintero 
y fabricante de máquinas de ex-
tracción de aguas, artefactos y 

molinos. El novembre de 1798 
dirigí una representació a les 
autoritats dels país tot expli-
cant el propòsit motivat per 
la gran sequera de l’estiu an-
terior que havia provocat la 
carestía de aguas en casi todos 

a la platja de Villanueva de 
Sitges (sic), aclarint que no se 
causaria daño alguno. A més, 
demanava al Rei que per tal 
motiu se li concedís privativa 
per l’invent a ell i als seus fills 
per un període de vint anys 

de manera que no se permita 
la imitación de ninguna fábrica 
que se haga con extracción de 
agua del mar en ninguna parte 
del Reino. 

L’abril de 1799 presenta-
va diferents informes i un 
plànol a la Real Audiència 
insistint en la necessitat de 
construir un molí, que podia 
ser fariner, paperer o batan. 

Estructura i funciona-
ment 
La descripció més exhaus-
tiva del molí i el seu funcio-
nament la donava el Diario 
de Barcelona l’estiu de 1801.
L’edifici original constava de 
diferents habitacles comuni-
cats. A primera línia de mar 
hi havia un primer recinte 
amb vuit bombes que aixeca-
ven l’aigua fins la bassa a uns 
vuit metres d’alçada sobre 
l’edifici. A l’exterior, l’acció 
de les ones impulsava un joc 
articulat de palanques que 
transmetien el moviment a 
les bombes. 

A la part inferior de l’es-
tança s’hi trobava el carcavà 
on s’allotjava una roda verti-
cal dentada d’uns sis metres 
de diàmetre. En buidar-se 
la bassa, l’aigua baixava pel 
canal fins a incidir en els 
àleps de la roda hidràulica 
i així, el molí corriente y mo-
liente podía ofrecer buena ha-
rina para amasar y comer muy 
blancas tortas,  en paraules del 
cronista. El sistema estava 
pensat per a treballar simul-
tàniament amb dues moles. 


