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ANTECEDENTS 

 

La visita que el Consell Valencià de Cultura va fer el passat 29 de març de 2016 a la vila de 

Xàbia, i la sessió plenària celebrada a la seu consistorial, ens va permetre conéixer de prop el 

particular interés dels membres de la corporació, i de moltes persones de clara inclinació per 

l’estima del patrimoni, per la defensa i la preservació dels molins de vent que continuen 

existint, tant al terme municipal com a la comarca de la Marina Alta, per tal de donar-los valor 

per la seua història i per tal de remarcar l’atractiu cultural i turístic que ja tenen. 

 

Per iniciativa i demanda del senyor alcalde de Xàbia, Josep F. Chulvi Español, feta de manera 

pública i solemne al saló de sessions de l’Ajuntament al nostre president, Santiago Grisolía, la 

Comissió de Llegat Històric i Artístic va emprendre la redacció del present informe sobre els 

trenta-set molins de vent que podem trobar actualment a la Marina Alta. 

 

MOLINS, LA CULTURA DEL GRA I DEL PA 

 

Per a la comarca de la Marina Alta, el molí de vent es una construcció característica d’especial 

valor patrimonial, històric i etnològic. Junt als riuraus, els molins de vent configuren un 

testimoni del passat que ens assenyala l’importància que la comarca va tindre, entre el segles 

XV i XVIII, com a productora de blat. 

 

Peça fonamental de la cultura tradicional del gra i del pa, el molí de vent està associat a 

l’esforç de la supervivència i ens parla d’un temps on les complicacions del transport, quan no 

les guerres, obligaven cada comarca a ser autosuficient. La farina –el pa—ha estat l’aliment 

bàsic dels valencians al llarg de la història. 

 

Un molí de vent es un enginy o màquina, ubicat dins d’una torre de pedra d’uns set o huit 

metres d’alçària, preparat per a moldre el cereal i per custodiar-lo. Solia tindre la planta baixa 

destinada a custòdia, càrrega i descàrrega, i una planta alta on quedava ubicada la mola del 

molí, la guarda dels ferraments i un lloc per al descans del moliner.  

 

La màquina dels molins de vent de la Marina Alta, situada a la cambra alta del molí, estava 

configurada per quatre grans antenes, d’uns cinc o sis metres cadascuna, recobertes de tela. 

Les antenes donaven moviment a un eix que, per rodes dentades, movia la mola del molí. Al 
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més alt hi havia obertures dirigides al quatre punts cardinals. Les antenes podien ser 

orientades per a aprofitar millor la força del vent. 

 

L’edifici moliner tenia a la planta baixa una porta d’accés; una escala adossada al mur portava 

a les cambres superiors. La planta baixa era utilitzada com a magatzem; hi havia conductes 

que feien baixar el blat. Actualment no es conserva ninguna maquinària original completa, 

encara que en queden restes i, sobretot, grans moles dels vells molins. 

 

Els molins de vent de la Marina Alta, en la seua majoria, depenien del duc de Dénia, senyor 

natural del territori, com está documentat abundantment. Varen perdre la supremacia en el 

segle XVIII, quan la possibilitat d’instal·lar molins hidràulics al riu de Xaló o Gorgos va fer inútil 

l’esforç de pujar i baixar a les altures on se situaven els de vent. 

 

Dels trenta-set molins de la Marina Alta dels quals en queden restes o memòria escrita, se’n 

conserven sobretot les edificacions principals, fortes construccions cilíndriques, o 

troncocòniques, de pedra, amb finestres. D’alguns se’n conserva només l’estructura de l’edifici; 

alguns han conservat la planta alta; tots, en la pràctica, varen perdre el sostre, que era de 

fibra natural o de fustes, que en algún cas de bona reconstrucció ha estat refet. 

 

ELS MOLINS DE LA MARINA ALTA 

 

Xàbia.- A Xàbia hi ha documentats dotze molins de vent dels segles XIV a XVIII. Onze dels 

molins s’alineen, d’oest a est, a uns 190 metres d’alçària sobre la mar, a la plana de Sant 

Jeroni, al Montgó. Els molins nasquéren per a aprofitar els vents de llebeig que bufen amb 

gran freqüència. Un dels molins està datat en 1397, i és considerat el més antic de la 

Comunitat Valenciana. Està vinculat al monestir dels Jerònims que hi ha en les proximitats. 

 

Els atres molins estan pràcticament alineats al larg d’un camí que voreja la plana, amb unes 

fantàstiques vistes sobre la badia de Xàbia. Dos d’estos molins son públics i els altres nou es 

troben dins de finques particulars. Per fortuna, encara que molts varen assolar-se en anys 

d’incúria, en els últims temps s’han recuperat satisfactòriament, gràcies, sobretot, a l’activitat 

de l’Associació Xàbia Viva, que ha treballat de forma voluntària per recuperar-los. Estos molins 

són accessibles; hi ha un bon camí de passeig i bona informació sobre ells en el lloc. 

 

A Xàbia hi ha un altre molí de vent, el de la Safranera, en el carrer del mateix nom. 

 

Pedreguer.- Visibles des de la carretera i en ocasions confosos amb torres de guaita, 

Pedreguer té al seu terme dos molins de vent del segle XIV, utilitzats pels veïns per a fer la 

seua farina. Els dos molins estan situats en un tossal a l’entrada del poble: són visitables i de 

nit es troben il·luminats. 

 

Jesús Pobre (Dénia).- A Jesús Pobre hi ha tres molins de vent del segle XVIII, situats dalt del 

Tossal dels Molins. Com els de Pedreguer, han perdut el sostre i només conserven l’estructura 

exterior. 
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Gata de Gorgos.- Entre la urbanització Monte Pedreguer i Gata, aïllats per l'autopista, hi ha dos 

molins dalt d'un tossal amb les mateixes característiques dels de Pedreguer. 

 

Teulada.- A Teulada, al camí de Castellons, podem trobar el denominat molí de Castellons, un 

dels cinc molins de vent que hi havia a la zona antigament, segons està documentat. 

 

Benissa.- A la partida del Collado de Benissa es troben els molins més alts de la comarca, a 

300 metres sobre el nivell del mar. Són de l’any 1850, foren construïts en l’època de 

decadència dels que funcionaven a la comarca. Són quatre molins de vents, dels quals en 

queden tres en peu. 

 

Calp.- Torre del Molí. A Calp hi ha un molí de vent diferent; és l’unic de la comrca situat vora 

mar. És la Torre del Molí o Molí del Morelló, construït sobre els fonaments d'una torre de guaita 

del temps de Felip II. Té uns set metres d'alçària,  és de dos plantes i base circular i fou 

construït en el segle XIX. És possible reconstruir les característiques de la instal·lació. 

 

LA CULTURA DELS MOLINS DE VENT 

 

Des de l’Algarve portugués, a l’oest, fins a Creta, les Illes Jóniques i Xipre, a llevant, més de 

deu mil molins de vent ens parlen d’una cultura antiga en la qual la indústria de l’home ha 

estat aplicada per a traure aigua de les profunditats de la terra, dessecar salines i moldre blat i 

altres cereals  aprofitant la força gratuïta i neta del vent. 

 

No és habitual que es presenten vinculades estes velles cultures molineres en els manuals de 

turisme ni tampoc en els d’etnologia. Però és ben fàcil constatar que tots els molins de vent 

del sud d’Europa es concentren en un paral·lel geogràfic coherent, que va des del 37º al 40º 

aproximadament, i configuren un magnìfic patrimoni cultural, arquitectònic i etnogràfic que 

voreja la costa nord de la Mediterrània i dóna molta similitud al paisatge de pobles ben 

allunyats entre si, que tingueren contactes comercials i culturals en els temps antics. 

 

Fent un rápid repàs podem trobar estes realitats. 

 

PORTUGAL.- L’Algarve i l’Alentejo conserven nombrosos molins de vent, la gran majoria 

restaurats. Convertits en símbols del paisatge del sud de Portugal, es fàcil comprovar que 

actualment són reconvertits en cases rurals o apartaments i que se’n continuen construint de 

nous sense res a veure amb l’ofici de la molineria. Al parc natural de Ria Formosa se’n cita un, 

antic, que funciona encara correctament. La cultura del molí es fa present a Madeira i a les 

Açores, on les veles són triangulars com a les Balears i a Grècia.  

 

ITÀLIA.- Tant a Sicília com a Sardenya i al sud d’Itàlia abunden els antics molins de vent, 

respectats com a peces clau del paisatge rural. Se n’han reconstruït molts. Els molins sicilians 

de les salines de Marsala, a Trapani, formen part de l’estampa de l’illa. 
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GRÈCIA.- Des de Corfú a Mykonos i Santorini, la cultura del molí de vent està unida al 

paisatge de Grècia i les seues illes. A la vall de Lasithi són especialmente interessants uns 

molins menuts d’extracció d’aigua, dels quals n’hi ha uns 5.000 en funcionament. També els 

molins de vent tradicionals estan presents a Rodes, Creta i Xipre. Protegits, és comú que 

siguen reconstruïts i fins i tot que se’n façen de nous, sense màquina, destinats a mantindre 

l’estampa tradicional turística. 

 

ESPANYA.- A Espanya hi ha molins de vent en pràcticament totes les regions, encara que els 

més abundants i populars són els de Balears, Múrcia i la Manxa. Poden trobarse’n, encara que 

són poc nombrosos, a Catalunya, a les Canàries i a Andalusia. 

 

MÚRCIA.- A la regió murciana es va fer un inventari de molins de vent, concentrats en la seua 

majoria al Camp de Cartagena, l’any 1982. N’hi ha més de dos-cents, dels quals la majoria es 

dedicaven a l’extracció d’aigua. Protegits per la Llei de patrimoni de la Regió de Múrcia, alguns 

estan sent restaurats amb pressupost regional. 

 

MALLORCA.- A les Illes Balears hi ha abundància de molins de vent a Mallorca, a Eivissa i a 

Formentera. Només al voltant de Ciutat de Mallorca n’han estat catalogats més de mil, ubicats 

en cases de camp. Estan protegits com a elements del patrimoni històric industrial. La finalitat 

és l’extracció d’aigua de pous. Encara que n’hi ha, a les Illes són minoria els dedicats a fer 

farina. Els esforços de l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca van ser recompensats amb 

el Premi Europa Nostra de l’any 1995. El perfil clàssic de molts paisatges de les Illes va 

directament unit als molins que, encara que no funcionen, han estat reconstruïts amb teulada, 

antenes i la part exterior dels seus mecanismes. 

 

LA MANXA.- Gràcies a l’escena cervantina de la lluita de Don Quixot amb els molins de vent, 

la Manxa ha fet una profitosa promoció del seu turisme basant-se, en bona part, en el paisatge 

dels molins de vent. Se n’han reconstruït molts a Conca, Albacete, Toledo i, sobretot, Ciudad 

Real. Dels més de 500 molins de vent conservats a la regió, n’hi ha nou que conserven la 

maquinària original. Hi ha un constructor especialista en maquinària de fusta que seguix els 

dissenys antics. 

 

Tot i que s’han fet estudis generals sobre els molins de vent –especialmente notables són els 

de Krüger i Caro Baroja—, no hi ha iniciatives de promoció globalitzadora dels molins de vent 

de la Mediterrània o del Sud d’Europa. 

 

LA PROTECCIÓ VALENCIANA 

 

Jaume Buigues i Vila y Joaquim Bolufer, gràcies al suport del Servici d’Etnologia de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana varen fer, entre els anys 1990 i 1993, un 

“Inventari de molins de vent del País Valencià” que va rebre, després, algún detall afegit; però 

que, hui per hui, és l’unic instrument oficial de què disposem sobre estes construccions. 
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La normativa de protecció del patrimoni cultural valencià estima que els molins de vent poden 

estar catalogats i protegits dins de l’epígraf “Espais etnològics d'interés local”, que “Són aquells 

paratges, construccions o instal·lacions o conjunts seus vinculats a la cultura, a les formes de 

vida tradicionals i a les activitats pròpies i representatives del seu àmbit local, comarcal o 

provincial”.  

 

Segons la normativa vigent, “amb caràcter general tenen esta consideració els elements 

següents, a què es referix la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, del Patrimoni 

Cultural Valencià: els pous o caves de neu, o neveres, les ximeneres de tipus industrial de 

rajola d'abans de 1940, els antics molins de vent, les barraques de la comarca de l'Horta de 

València i els plafons ceràmics exteriors anteriors a 1940”. 

 

Tots el pobles de la comarca de la Marina Alta tenen declarats els seus molins de vent i han 

reservat per a ells, com indica la normativa, la condició de Béns de Rellevància Local. No 

obstant això, caldria valorar si la singularitat d’estes peçes del patrimoni de tots el valencians 

no les fa mereixedores d’una declaració no ja més protectora sinó de més rellevància 

autonòmica, amb la finalitat de facilitar altres mesures de promoció i presentació turística dels 

molins de vent. En este cas, la comparació de les iniciatives valencianes amb les que prenen 

altres autonomies, o altres països, podria indicar-nos que els valencians tal volta som lents, o 

fins i tot reservats, a l’hora de subratllar l’estima pel nostre patrimoni cultural. 

 

De tota manera, volem assenyalar que és la iniciativa privada, la societat civil, la que està més 

requerida de prendre decisions de restauració, o també de rehabilitacions, de caràcter turístic 

o cultural, dins de l’evidència que la iniciativa pública ni pot ni deu fer-ho tot. Les associacions 

i fundacions, el voluntariat, la col·laboració veïnal, han donat molt bons resultat en la 

restauració d’alguns molins de la Plana de Xàbia i és convenient que continuen els esforços per 

a conservar els que queden a la comarca. 

 

El Consell Valencià de Cultura, després del seu plenari del 29 de març de 2016 a Xàbia, recull 

la demanda del senyor alcalde de la Vila, que es fá ressó d’un creixent dessig de les entitats 

culturals de la comarca de la Marina Alta, i transmet a la Consellería d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esports la conveniència d’estudiar la millora de la protecció patrimonial otorgada als 

Molins de Vent de la Marina Alta per possar l’èmfasi en el seu valor històric, paisajístic i 

etnològic. 

 

CONCLUSIÓ 

 

El Consell Valencià de Cultura considera imprescindible que continue la tasca tutelar i 

protectora de les entitats privades i públiques de la Marina Alta sobre el molins de vent, i la 

promoció turística i cultural dels seus valors. 

 

El present informe serà traslladat a (protocol habitual) 
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És molt recomanable consultar la web  

http://www.auntirdepedra.com/2010/11/els-molins-de-la-marina-alta.html 

que dóna informació per a arribar als molins i, al final, una guia molt completa de tots els 

molins hidràulics del riu Xaló. 

--“Els molins de vent del País Valencià. Notes documentals” de Joaquín Bolufer Marqués, del 

Museu Arqueològic i Etnogràfic de Xàbia, presentat al Congrés de Molins de Vent celebrat l’any 

2003. Recull prou complet de notícies històriques, documentals, iconogràfiques, fotogràfiques i 

d’inscripcions sobre el molins. 

-- “Origen y expansión de los molinos de viento en España” de José Ignacio Rojas-Sola y Juan 

Manuel Amezcua-Ogayar, preparat amb motiu de l’any Cervantes.  
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