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Introducció: diverses consideracions històriques

Cap a mitjans del segle XIX, poc abans de començar la mecanització generalitzada de la
indústria, el panorama estava dominat per les activitats de la transformació agrícola, i molt
especialment per molins i almàsseres.Aquestes industries suposaven gairebé la meitat de la
producció fabril valenciana en 1857, tot i fonamentar-se encara en el treball artesanal i
l´absència d´innovacions tècniques.

Amb menor pes es trobaven altres activitats relacionades amb l´agricultura, com la
indústria de vins i aiguardents o l´alimentària…La resta estava representat per activitats tèxtils,
la ceràmica i altres sectors. La importància de la molta, especialment de cereals, estava
vinculada a la utilització de recursos hídrics.

Si busquem un origen més antic dels molins, hem de parlar de la força hidràulica.
Aquesta ha estat una de les principals fonts d´energia tradicional, la qual es transformava per
mitjà d´artefactes instal·lats als rius i a les sèquies.

Pel que respecta als molins hidràulics en tenim constància des dels segle I dC. Els
molins eren d´una importància fonamental perquè conformaven el pas necessari per a
l´elaboració del pa, raó per la qual solien formar part dels mecanismes d´extracció senyorial.I
amb aquest rerefons, podem comptar un total de 32 molins a la Comarca del Camp de
Morvedre.

La molta de pa estigué acompanyada per altres artefactes hidràulics com els batans o
almàsseres. Finalment, amb el progressiu abandonament dels molins es donà un fenomen de
transformació per tal d´adaptar l´energia per a altres usos industrials.

Així, en el moment de la conquesta cristiana, al segle XIII, segons el Llibre del
Repartiment, ja hi havia una bona quantitat de molins hidràulics a Al-Àndalus. Al llarg de la
major part de l´edat Mitjana i Moderna els molins fariners han estat funcionant amb una forta
limitació de creixement numèric, donats els interessos de la monarquia i dels senyors.

Després d’un gran espai de temps, hem de pensar que el seu funcionament no variaria
massa fins arribats al segle XIX, on el nou marc jurídic, iniciat per la monarquia de Ferran VII i
l´abolició del monopoli sobre la molta, donà lloc a un augment dels establiments moliners a la
comarca. Tot i l´oposició dels antics propietaris dels drets del monopoli, es concediren un bon
nombre d´espais per construir molins a les primeres dècades d’aqueix segle.

Hom ha assenyalat la decadència de la molta a partir de la segona meitat del segle XIX,
tot i que es donaren alguns períodes de reviscolament a la primera meitat del segle XX al Camp
de Morvedre, on trobarem primer una tendència a la substitució d´artefactes. Així, alguns dels
antics molins, tot i mantenint el nom, es transformaren en fàbriques de pintes, passaren a moldre
algeps o es van fer serreries.
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Tot açò també va vindre donat per la introducció, amb el ferrocarril, de farina
aragonesa, i sobretot per la influència de fàbriques de farines, com la existent a Algar, que
abaratien la molta, forçant a molts molins al seu tancament.

L´arribada de l´electricitat, al voltant del canvi de segle, va permetre a molts d’aquests
establiments combinar l´energia elèctrica amb la hidràulica (encara que no tots); pas previ a
l´abandonament dels salts i el trasllat a nous emplaçaments.

Al llarg del segle XX es donaren distints períodes on els molins tingueren un nou
impuls momentani front a períodes de recés. Així, la Primera Guerra Mundial donà lloc a un
retorn a l´activitat de la molta.  En general, el sector alimentari passà per una etapa expansiva
durant la Guerra. Açò és lògic, ja que els països en guerra, necessiten assegurar uns certs nivells
de consum que no els poden aconseguir amb els seus propis conreus, malmesos pel conflicte i la
demanda interna espanyola,que augmentà per l´increment del nivell de renda mitja. Així que,
els molins d´arròs, de farina  i d´oli estigueren en bones condicions de funcionament.

Pel que fa a la indústria farinera, cal fer esment de l´extraordinari augment del blat rus i
argentí que s´importaren en la primera part del conflicte i que permeteren lliurar fàcilment la
batalla de l´hegemonia en el mercat peninsular contra la farinade l´interior. El sector es va
beneficiar per l´augment dels preus durant la guerra, que van fer possible l´increment dels
salaris del 50%, en utilitzar al màxim la capacitat productiva fent torns de dia i de nit en els
molins.

Durant els anys 40 hagué un darrer reviscolament i els molins abandonats o
transformats retornaren a la molta degut a la mancança de blat importat, cosa que exigí fins i tot
replantar de blat terres destinades a cítrics. D´aquests anys es recorda la constant vinguda de
llauradors de l´Horta Sud als molins de la comarca, arribant alguns a esperar torn durant dies, on
la major part dels molins ja combinaven la força hidràulica amb l´electricitat o amb motors
autònoms. De fet, el Molí de Baix, que és el que nosaltres havem estudiat, utilitzà posteriorment
l´energia hidràulica. Tot continuà així fins que en 1950 van tancar la major part dels molins de
blat i d´arròs.

Localització geogràfica

L´edifici que ens disposem a analitzar és un exemple d´arquitectura industrial al País
Valencià. Anomenat Molí de Dalt o Molí de “Prunera”_ malnom de la família a la qual
pertanyia l´arrendament_ es troba situat a la parcel·la a i b del polígon 2 al terme de Benifairó
de les Valls, al Camp de Morvedre, que pertany a la sub-comarca de la “Vall de Segó”, “Les
Valletes” o “Los Valles de Sagunto”. L’espai geogràfic és una vall que s´obri al mar en forma
de ferradura, tancada per un semicercle de muntanyes d´escassa elevació, flanquejada per les
d´Almenara, ja al terme de Castelló, i pel Pic dels Corbs al sud, en terme de Sagunt.

El molí es troba situat en un camí rural al costat  del censal, encara que actualment té un
nou accés: la carretera CV 320.Flanquejat pel terme de Quartell (al nord) en la zona de les
Barraques, i al sud amb les Basses (també terme de Benifairó).

Tot aquest territori, que ara és camp de cítrics, abans era, la major part, un camp de
secà. Per aquesta raó no és difícil deduir, que hi haguera un cert nombre de molins, ja que és el
producte principal per a l´elaboració de farina, etc.

Però, no podríem entendre la raó de ser d’aquestes construccions sense entendre cóm es
feia l’ús de l’aigua i des d’on venia. El molí que ens ocupa pertany al sistema de la Font de
Quart o de regs de la Vall de Segó. Actualment, Les Valls, són un conjunt de cinc pobles, però
abans eren molts més. A l’igual que el nombre de molins, dels quals cada vegada en van
quedant menys, que serien els suficients com per abastir a totes les poblacions circumdants.
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Composició arquitectònica

Pensem que, el molí que ens ocupa,es degué haver construït al segle XIX, deduït pel
tipus de material que utilitza: pedra i argamassa. És una construcció de pedres irregulars unides
per cal i arena, molt habitual al segle XIX i a principis del segle XX. I d´una altra banda, ho
suposem perquè en aquesta època és quan va tindre la seua màxima utilització, ja que encara no
hi havia forns i els molins eren d´us indispensable. Posteriorment, quan es començaren a
transformar les terres en camps de cítrics provocarien el seu abandó.

El molí de Dalt de Benifairó es troba al terme d´aquest poble, encara que molt proper al
terme de Quartell, i junt al molí de Baix, eren els dos molins que pertanyien al terme de
Benifairó.

Conserva la maquinària en bon estat, tot i que es troba en prou de perill ja que els
sostres han caigut en alguns punts de la casa annexa. Malgrat això, l’abandó que presenta
l’edifici fa perillar no sols la conservació de l’espai arquitectònic sinó també de les màquines.
El molí presenta una planta irregular, amb sostre a dues aigües amb estructura de bigues de
fusta. La teulada està feta amb teules àrabs. Tot el conjunt compren l’habitatge, el molí
pròpiament i un estable.

Pel que fa a la descripció completa del molí, es tractad’un edifici que es composa de dos
cossos adossats. Tenim un cos principal, de forma rectangular (edifici A), que està delimitat a la
seua esquerra per una sèquia, anomenada Sèquia Fonda, com veurem més endavant en el
recorregut de l´aigua; per la seua dreta actualment està flanquejat per la carretera CV 320. Al
seu davant, adossat a la façana tenim a l´esquerra un xicotet desguàs o bassa que segurament
també serviria per fer us de l´aigua que discorria al seu costat.A la dreta hi ha un edifici fet
posteriorment, que es coneix durant tot el temps que la família Cueco ha tingut arrendat el molí:
una xicoteta cuina amb la seu xemeneia.

Adossat a la part posterior de l´edifici A tenim un altre conjunt arquitectònic que
s´utilitzava com a habitatge. Es composa de menjador i dues habitacions. Per la sala del
menjador s´accedia a un segon pis, per on ha desaparegut ja l’escala d’accés.

Després d´analitzar les distints superfícies podem aventurar una raó lògica de la seua
construcció:

L´edifici es construiria per a fer un molí en principi, que es troba en la part dreta de
l´edifici principal. Sabem que és ací on estava perquè és son es troben situades les eines i les
moles, i perquè just baix estava l´entrada de l´aigua, i on es troba la roda, que tal i com veiem a
la fotografia (Imatge 1) ara es troba tapada per fulles i deixalles acumulades.
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Imatge 1 Sèquia on ix l´aigua després de passar pel molí.

Posteriorment s´engrandiria l´edifici, que resultava un tant menut, amb la sala anterior
que hem dit, en dues estances més (A). I que a continuació, possiblement al segle XIX o tal
vegada a principis del XX (que va ser quan començaren a viure ací) s´afegiria l´edifici (B) que
era la casa del moliner i la família. Amb un menjador i dues habitacions.

Una raó podria ser que l´edifici (B) es construís en època de la Guerra Civil, on hi havia
molta demanda de blat i farina. En aquest període concret es treballava molt per a tindre per a
tot el poble i tal vegada decidiren instal·lar-se allí per a major facilitat.

A l´exterior, també hi ha una sèrie de modificacions. Annexada a la façana principal hi
ha una xicoteta construcció feta de ciment, tal com podem veure a la fotografia següent (Imatge
2).

Imatge 2 Cuina annexa a la façana principal.

De forma quadrada i amb una xemeneia, era una xicoteta cuina que, pel material que
utilitza, ja amb ciment, és l´últim afegit que és va construir. Al costat d´aquest edifici
estaval´entrada de l´aigua al molí.  L´entrada d´aigua, construïda per una barana de pedra i
argamassa, és igual que el material del molí, ja que es va fer al mateix moment.
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Imatge 3 Entrada de la sèquia al molí.

A aquesta entrada, si veiem la foto número 3,  feta de pedra, es superposa una feta de
ciment, al igual que la sèquia que bordeja el molí, cosa que ens fa pensar que seria un intent al
segle XX de reparar o restaurar aquesta entrada que s´hauria desmillorat, etc.

Respecte a la sèquia que bordeja el molíseria un cas similar. Feta amb ciment per
utilitzar l´aigua per regar millor els camps, en origen degué ser simplement de terra.

Imatge 4 Sèquia que bordeja el molí.
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Imatge 5 Direcció de la sèquia cap al molí.

Respecte a la ubicació del molí tal i com apareix al cadastre, es troba situat al costat del
curs d´una sèquia que ve des de la Font de Quart, a uns 2 kilòmetres de distància. Antigament
venia a través de la “Sèquia Fonda”, però des de la construcció de l´actual carretera comarcal
320 es troba ara baix terra. Una vegadatravessada la carretera el curs de l´aigua torna a eixir per
anar a parar al molí, tal i com estem veient (Imatges 4 i 5).

El camí de l’aigua: de la Font de Quart al molí

Però per veure-ho més detalladament anem a seguir el curs de l´aigua des de la Font de
Quart fins el Molí:

La Font de Quart de les Valls és un ullal on les aigües de la qual surten del fons de la
Vall de Segó i provenen d´aqüífers subterranis alimentats sobretot per la vessant Est de la Serra
de Javalambre i la vessant Sud de la serra d´Espadà. El cabdal és de 25.000 l/m i està controlat
sota el règim de pluges anual, amb oscil· lacions molt acusades depenent de cada estació.
Alimenta  a la Vall de Segó i Almenara. L´aigua que arriba al nostre molí pertany a la fila de
Faura. Aquesta és administrativa i agafa el 19, 576% del cabdal d´aigua.

Cal dir que els sistars que utilitza el sistema de la Font De Quart i les seues sèquies
combinen el sistema de “Fila continua”, on l´aigua es divideix en la mateixa proporció, i per
tant el sistar sempre estarà tancat, i d´altra banda els sistema de torns, on el sequier ha d´entrar
periòdicament dins del mateix per a repartir l´aigua obrint i tancant portelles. El segon té
l´avantatge de permetre alteracions temporals.

Els sistars de la Vall de Segó tenen una tradició molt llarga que es remunta des de 1437
on s´establí la necessitat de dotar-nea les sèquies, entre altres mesures, per a evitar els
enfrontaments entre senyors i vassalls. Una d´aquestes mesures va ser la de cercar el recinte de
la Font per a evitar l´entrada de ramat als ullals.La concòrdia establia uns sistars que requerien
un accés permanent, als quals es dotà de porta amb clau que estava en possessió del sequier.
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Altres sistars, en gaudir d´aigua continua, sols es considerà necessari dotar-los amb
murs, sense habilitar cap entrada. Entre aquests es troba el “Sistar de la Font” i altres secundaris
com el de Benifairó.

Imatge 6 Font de Quart. Eixida de l´aigua cap al
Sistar de Quart

Tota l´aigua que ix de la Font transcorre,
travessant subterràniament el Camí de la Font per davall
del “Pont de les Galeres” fins arribar a la primera cisterna
o “Sistar de la Font”.  Aquest té 5 portells que separen
l´aigua en cinc parts iguals. El primer partidor, que és la

sèquia dreta, és el que dona l´aigua a Quart, la resta va als altres pobles.
El sistar, o la “caseta el sistar” que havia de ser un partidor cobert per una caseta

tancada de pedra amb argamassa, habitual als sistemes de reg del País Valencià, pensada per
evitar la manipulació del partidor per qualsevol regant a la vegada que impedia variar el cabal
que es repartien la sèquia principal i el braçal, ací el tenim recobert per una coberta plana i feta
de rajola vista. Als anys 60 encara conservava (al igual que el de la segona partida) la coberta de
volta de mig punt, de pedra i argamassa. Es veu que la coberta anterior estava en molt mal estat
o va caure, ja que aquestes sèquies ja existien abans del segle XIX, i per això es va construir de
taulell.  La indústria del taulell, generalitzada ja al segle XIX i XX (sobretot al finals del segle
XX) era una solució més barata, de més fàcil utilització i es podia adaptat be a qualsevol
construcció, foren parets o voltes, resultava molt fàcil per cobrir una superfície volada. La seua
forma de paral·lelepípede permet adaptar-lo a necessitats constructives, obtenint barandats
prims, murs de càrrega i inclús fer estructures de projecció corbada. D´altra banda la resistència
i l´acabat de la seua superfície fa que no siga necessari un cobriment, i, d´altra banda, ofereix un
caràcter decoratiu, segons la composició del fang utilitzat i la cocció.

Imatge 7 Sistar de Quart. Entrada d´aigües des de la Font.

Una volta passat aquest sistar (Sistar de Quart) l´aigua continua al segon, però abans
passa pel Molí de Quart,que es troba a continuació del Sistar de Quart. Ací mostrem l´entrada
d´aigües al “Molí de Quart”, amb uns arquets que provenen de la tradició musulmana (Imatge
8).



8

Imatge 8 Entrada d´aigües cap al Molí de Quart.

Imatge 9 Sistar de la Segona divisió. Entada d´aigües.

Quan l’aigua eixia del molí de Quart, passava pel segon sistar o “Sistar de la segona
divisió”, que és el que tenim a la imatge 10. És diu així perquè l´aigua es divideix en cinc parts
iguals i es canalitza una cap a la dreta (fila jugadora), dues files al centre, que són les de
Benifairó, Faura i Quartell, i dues parts a l´esquerra que són les files de Benavites i Almenara.

Imatge 10 Sístar de la Segona divisió. Eixida d´aigües.
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Imatge 11 Sistar de la Segona divisió. Eixida d´aigües per les diferents files. La del centre
és la del nostre molí.

En aquest sistar, la partició és fixa i permanent, i és la distribució principal. Com podem
veure, la construcció ha sigut reformada, ja que al igual que l´anterior, s´ha substituït la volta de
canó per una coberta plana de rajoles i amb unes sèquies fetes de ciment realitzades als anys 60
del segle XX. La del mig és la que du l´aigua fins al nostre molí.

Després d´aquest sistar i seguint la nostra sèquia, arribem al “Sistar de l´Oixet”. Aquest
du cada fila al terme municipal que li correspon.

Imatge 12 Sistar de l´Oixet. Construït amb volta de canó.



10

Imatge 13  Sistar de l´Oixet. Eixida d´aigües.

La sèquia de la dreta (Imatge 13) és la que du l´aigua a Quart i s´anomena “sèquia de la
Moleta”, mentre que la de la dreta du l´aigua a Faura, els Llogarets, i també a Quartell, i es
anomenada la “Sèquia Major”, que és la que és més ampla i encara passa aigua. El sistar de
l´Oixet, també conegut com “Sistaret”, deu el seu nom a que és un sistar secundari que s´utilitza
per a dividir l´aigua en un braçal, cosa que explica la seua mida més reduïda. Aquest manté la
seua construcció antiga en pedra i argamassa, amb rajoles en els arcs de l´entrada i de l´eixida
de les sèquies.

La volta de canó suposava la solució més senzilla per a cobrir un espai allargat,
permetent a més a més la possibilitat d´allargar la construcció tot el que calgués. Aquestes dues
sèquies arriben fins el “Sistar de Quartell”, que és el més gran de tots.

Imatge 14  Sistar de Quartell. Entrada d´aigües.

La seua construcció, segons Marc Ferri, data de 1668 (posterior a la resta) i és de volta
de canó en pedra i argamassa amb taulell vist en les arcades de l´entrada i l´eixida de les
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sèquies. Aquest produeix la separació total de les aigües de la sèquia del mig els dies en els que
pertany a Quartell, mitjançant dues sèquies. Per la dreta discorren les aigües de Faura i
Benifairó i per l´esquerra les de Quartell i Llogarets. Aquestes arriben fins el “Molí Nou
Doblons” de Quartell, on les aigües que transcorren per ell són les dues files continues que es
prenen per aquest de la sèquia del Mig. Les aigües sobrants, utilitzades per al funcionament del
molí, es desvien abans d´entrar en ell en el mateix vessador, i tornen a unir-se a l´entrada del
corral a través d´una peculiar caiguda, tal i com veiem a la següent imatge.

Imatge 15 Molí Nou. Entrada de la sèquia al molí.

Imatge 16 Molí Nou. Desviació a l´esquerra cap a la Sèquia Fonda.

Per aquesta caiguda va l´aigua cap a Benifairó i Faura, després de travessar la carretera
de Quart i ixen a l´aire lliure per la “Sèquia Fonda” discorrent cap al Sistar de Benifairó. Les
aigües de la fila de Llogarets circulen per baix de la carretera de Quart i ixen per la Sèquia de la
dreta seguint el curs per una sèquia paral· lela a la Sèquia Fonda, per a passar a regar l´horta
corresponent de Faura.

L´aigua de la sèquia fonda arriba fins al “Sistar de Benifairó”, que actualment es troba
baix la carretera, com ja comentàvem abans. Aquest separa les aigües de la sèquia del mig per la
qual discorren les aigües de Faura i Benifairó. Tant sols és accessible per unes escales semblants
a les dels aljubs, cobertes amb volta de canó. Aquesta és d´aigua continua.
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Imatge 17 "Sèquia Fonda".

Imatge 18 Entrada de l´aigua al Sistar de Benifairó.

Encara que no s´aprecia, la de la dreta és la fila continua que rega Benifairó i Quémalo,
aquesta última, una altra població desapareguda. La de l´esquerra és la fila de Faura i és la que
du l´aigua fins al nostre molí i també al Molí de Baix, fins arribar al Sistar de Faura. (Imatge
18).Una vegada arriba al molí, l´aigua entra per la part posterior d´aquest, just darrere de la sala
de moles. L’entrada és a gran desnivell respecte al sòl, concretamentamb una caiguda d´uns 5 o
6 metres. Per la qual cosa es va fer construir un vessador a la sèquia, cosa que provocà
conflictes entre els agricultors.

Podem pensar que és de roda horitzontal o “rodet”, ja que al País Valencià normalment
són d´aquest tipus. El mecanisme bàsic és el de la roda horitzontal de pales, la qual, en rebre
l´impuls de l´aigua es posa a rodar transmetent el moviment giratori a l´arbre vertical, connectat
amb la roda superior. Els de roda horitzontal depenen de la quantitat d´aigua del cabal i l´altura
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del salt d´aquesta. Aquesta mecanització (des de començaments del segle XX) es centrava en un
conjunt d´eixos que connectats a l´arbre de la roda, movien tota la maquinària a partir de la
mateixa força hidràulica.

La molta es realitzava per dues moles, la baixa era de forma giratòria. El tallat de les
moles estava pensat per a que la part inferior conduís el gra cap a l´exterior on es molia fins a
caure pels extrems. Tota la resta de la maquinària funcionava al voltant de les moles que són
alhora la part més mecanitzada i més important del procés.

Al Molí de Dalt, el blat arribava, havent passat per l´era, i es deixava a un dipòsit situat
a un nivell inferior al del pis, d´on pujava mitjançant un sistema de corretges, semblant al d´una
sènia, al pis superior. A aquesta planta el blat passava per la “límpia”, on es netejava de
possibles pedres i de pallús, i baixava de nou per a ser banyat i caure dins de saques preparades
a l´efecte. El cas és que, aquests instruments no es conserven, ja que la part de dalt es va
ensorrar.

El blat, ja humit, es deixava reposar dins les saques durant aproximadament unes 24
hores, fins que el moliner considerava que tenia un gra òptim d´humitat per a evitar que la
fricció escalfés les moles i cremés el blat.

Imatge 19 Gronsa.

Aquest es dispositiva en la “gronsa”, recipient en forma de piràmide truncada situat
sobre les moles que tenia un sistema de vibració per a regular la caiguda del gra. Aquest es troba
a la part dreta de la sala tal i com veiem a la imatge 19.

La velocitat de les moles depenia del volum d´aigua; el moliner devia procurar que el
nivell d´aigua al cup fora suficient per tal d´assegurar la molta, així que havia de regular l´eixida
de l´aigua. Una vegada feta la molta, el gra tornava a pujarde nou, al pis de dalt, on el “torn”
dividia la farina en tres classes depenent del grossor: “la flor de la farina” destinada al consum
humà i la “quarta” i “segó”  es donava als animals.
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Amb la “quarta” antigament es feia el “pa de segó” que era de molt mala qualitat. Així,
segons aquesta divisió, la farinaqueia en tres tubs diferents, que son els que veiem a la següent
imatge.

Imatge 20 Tubs que dividien el tipus de gra.

Al moli hi havia dos tipus de moles: les catalanes, més rugoses i segurament més
primitives, que finalment s´utilitzaven tan sols per moldre altres cereals, i  les moles franceses,
que aconseguien una molta molt més fina, sent també més fràgils, raó per la qual es rodejaven
amb una cinta metàl· lica.

Imatge 21  Moles franceses.  Situades a un estable.

Ací veiem les moles (Imatge 21), que es troben inutilitzades, i no estan al lloc on havien
d´estar. Pel tipus i la descripció que hem vist abans es tracta de les moles franceses.

Pel que respecta al moliner, ell és el que s´encarregava de tot el treball. No sols el de la
molta, sinó també el del manteniment de la maquinària i el repicat de les moles. El blat es
repartia de manera individual i el pagament es feia donant un percentatge del gra acordat
prèviament. Encara que als anys 40, com escassejava la farina es pagava en metàl· lic o en
gènere.
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Parts de la maquinària del molí:

Segons el dibuix que hem representat és una secció del que seria la maquinària bàsica
d´un molí de roda horitzontal cal fer esment de les parts principals que el conformen:

La sèquia és el conducte per transportar l´aigua de l´aqüífer al molí. Aquesta quan entra
l´interior del molí entra al cup que és un dipòsit per contenir l´aigua. D´ací l´aigua entrava a la
segítia, que és un caixó estret amb forma de piràmide invertida, format per quatre taulons de
fusta de pi subjectats per tres dics de ferro, una al centre i les altres als extrems.

El tap de la segítia és un portell que tanca la boca més estreta i s´obre a la carcau. D´açò
no queda res actualment en el molí que estem estudiant, però el que encara es conserva és el
ganxo d´arrancar la mola. És una tija de ferro que travessa el sostre de la carcau en una espècie
de maneta. La forma recorda al mànec d´un bastó. La tija s´uneix mitjançant una maneta i una
paleta també de ferro que té al bell mig una finestra quadrada, d´entre 5 i 10 cm, situada de
costat, on encaixa una altra més menuda. Com podem veure a la fotografia 22, encara es troba al
lloc original on deuria estar per arrancar la mola. Ja veiem que està just al costat (encara que ara
les moles no hi son).

Després estaria l´alçador,queés una barra de ferro d´uns 2 metres i mig de llargària, que
baixa verticalment sobre la carcau perun forat practicat en el seu sostre, i que s´uneix formant
angle recte amb el banquet. A l´extrem superior de l´alçador, situat a un costat de la mola de
pedra, hi ha una peça de fusta amb forma de piràmide truncada i una rosca interior, mitjançant la
qual es gradua l´alçador, que s´obre al damunt en una mena de “v”. La missió de l´alçador és,
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com el propi nom indica, alçar el nivell de la mola mòbil, per tal de poder-la traure amb facilitat,
per a poder picar les moles quan es desgasten per l´ús o bé anivellar-les. Aquest no es
veuperquè, o bé està tapat o bé pot ser que ja no estiga.

El que parlem a continuació no es troba al molí actualment, a més a més resulta difícil
de veure perquè és la maquinària que es troba baix de l´edifici per tal de fer funcionar les moles.
Però que les característiques podrien ser les següents: ens referim albanc: una biga quadrada de
fusta de pi, d´uns 35 cm de costat i de 2,5 m de llarg, que travessa transversalment el sòl de la
carcau. El punt o agulla i dau és una peça que giravolta a l´interior d´un petit forat en el quadre
(paral· lelepíped hexagonal de bronze d´uns 5 cm de costat que va encaixat al mig del banc, en el
buidat de la seua cara superior).

Tampoc està la roda horitzontal de pales o rodet, queés una roda de fusta formada per
una multitud d´aletes i que mesura 1,80m de diàmetre i 10 cm d´altura. Cada aleta està
construïda independentment i té en un extrem una mena de concavitat semicircular buidada a
cops d´aixada a la mateixa fusta, i que mesura uns 20 cm de longitud. En l´extrem oposat, els
àlems encaixen perfectament els uns amb els altres, i formen així una roda que és, compacta a
l´interior i oberta en multitud d´aspes a l´exterior.

L´aigua que cau per la segítia colpeja la part còncava dels àlems, cosa que fa girar la
roda, l´arbre i la roda mòbil. Al mig de la roda d´àlems hi ha un forat rodó que dona pas a
l´arbre, el qual hi va col·locat a uns 30 cm del punxó, i subjectat per unes falques entrecreuades,
les quals la priven d´escórrer-se cap avall.

Altre element era l´arbre o eix, queés una biga quadrada degusta de pi, d´uns 2 metres i
mig d´altura i que té la mateixa grossària que el banquet.A la part inferior, l´arbre acaba en un
“punxó” de bronze que finalitza en una “agulla”, que es recolza en el foradet del quadre,
facilitant així el moviment de rotació. En la part superior de l´arbre, va una biga de ferro dintre
de la qual s´ajusta _mitjançant unes cunyes de fusta de carrasca, d´estopa i un poquet de greix_
el “papal” de la mola. El papal és una barra de ferro forjat que va clavada fins a mig arbre i que
constitueix l´eix de la mola. Damunt del papal descansa la manilla, que és una peça de ferro pla
que forma com dues pales, amb un forat al mig, la qual sosté la mola de damunt.

Ara, ja dins del molí podem veure les peces que encara es troben: Com el banc de les
pedres: és el lloc on van a seure les moles, que és el que tenim a la imatge següent:

Imatge 22 Banc on estarien situades les moles.

La mola fixa o mola de baix, va subjectada amb ciment damunt la volta de la carcau.La
mola volandera o corredora és la mola de damunt, que va encaixada de manera plana sobre la
manilla del parpal. Les dues tenen les mateixes dimensions, 1,40 m de diàmetre i 30 cm de
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gruix (el gruix pot variar segons les moles hagen estat gastades). Ara no es troben però
possiblement eren les que hem vist abans.

Imatge 23 Gronsa

La gronsa o tremuja és una caixa en forma de piràmide invertida, feta amb taulons de
fusta. Cap fins a 300 kg de gra.És una caixa oberta pel fons, per on cau el cereal a la boixa o
ullal de la mola mòbil.  És el que veiem sostingut del sostre a la part dreta de l´estança. Es sosté
a l´aire per mig de quatre potes de fusta que surten dels angles superiors, i que reposen
directament damunt de l´estora. La gronsa serveix per contenir el cereal damunt de les moles
per tal que vaja caient per moldre´s.

I per últim la farinera. És una mena de caixa feta d´obra, a sota mateix de les moles, on
cau la farina que va eixint per un forat o canaleta que hi ha al davant de l´estora. En aquest cas,
tal i com veiem a la imatge 24, es troba excavada a ras de terra

Imatge 24 Farinera. Excavada al terra.
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.

Estudi arqueològic de l’edifici

A continuació anem a diferenciar les distintes parts d´acord amb l´antiguitat que
presenten. Per a fer açò farem servir les relacions estratigràfiques, primer de les parets generals i
després de les particulars. Per últim analitzarem els elements estructurals i els distints materials
emprats en tota la construcció, així com una anàlisi estratigràfica de la façana principal, per
veure els afegits o remodelacions que ha tingut al llarg del temps.

Així, veiem dos edificis, un més menut i més alt que s´adossa a un altre més gran i més
baix. A l´edifici més gran l´anomenarem com “Edifici A” mentre que a l´altre l´anomenarem
“B”. Segons veiem a la fotografia l ´edifici “B”, es recolza sobre l´ “A”, així que aquest és
posterior. Encara que el tipus de fàbrica pareix la mateixa. Tal vegada no es va tardar mol en
realitzar després de fer l´edifici principal.

Imatge 25 Edifici "B", més alt, recolza en el "A".

Segons la fotografia l´edifici “B” que és més alt, com hem dit abans, entra dins del “A”.
Açò ho veiem pel pilar, ja que està entrant dins de l´edifici principal. Per tant es recolza en
aquest. La fàbrica utilitzada en tot l´edifici es la pedra irregular unida amb argamassa.

Imatge 26 Façana Sud. A l´esquerra l´edifici "B".
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Pel que respecta als edificis, en particular el “B” no ha tingut ampliacions posteriors,
mentre que “el A” en un primer moment semblava ser tot contemporani, no ho és. Segons el
propietari del molí, ens va comentar que sempre ha sigut així, però si veiem la façana principal
ens adonem que hi ha un tall pel mig que ens dona l´evidència de que en principi era un edifici
més xicotet i que després es va engrandir, seguint el mateix esquema de la façana i de tot
l´edifici en general.

Imatge 27 Façana principal. La part esquerra recolza en la dreta.

Imatge 28 Cuina

Podem veure una espècie de biga o de paret general que el separa de la resta de la
façana de l´esquerra. Aquesta paret també està en pitjors condicions, ja que ha caigut la totalitat
del revestiment i es veu tota la pedra, i a més a més, en la part superior s´ha reconstruït amb
rajola, que veiem recoberta per una capa de cals. A aquesta zona de la paret s´ha afegit una
xicoteta cuina amb una xemeneia. És de ciment i feta de rajola. S´accedeix per la sala de les
moles.
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Si en el seu inici l´edifici sols era l´edifici “A” podem suposar que sols seria un xicotet
molí, suficient per albergar la maquinària i una habitació. Però, posteriorment,quan es va
utilitzar per a viure, es faria més gran amb una entrada, que està situada a la part central de
l´edifici, on està l´actual porta d´entrada, junt amb una altra habitació a l´extrem esquerre per a
l’estable. Posteriorment s´afegiria l´edifici “B” pel qual entrem a través d’unes escaletes des de
l´entrada a un xicotet menjador amb la seua llar i amb dos armaris de rebost típics dels
menjadors valencians. A l´esquerra estan situades les habitacions.

Pel menjador es pujava al segon pis, per on s´accedia a la sala superior de la molta,
però hui està desapareguda perquè s´ha ensorrat tot.

L´interior de l´edifici “A” està dividit en quatre espais o quatre habitacions de semblants
dimensions. La centralés el vestíbul, a la dreta es troba la sala de les moles, on s´accedeix per
una porta i és una paret significativa perquè no mostra un espai completament tancat i aïllat del
vestíbul, sinó que la paret que es comunica amb aquesta, àmpliament perforada per un arc
apuntat molt ample, quasi com un arc diafragma podríem dir. Aquest arc es troba al costat de les
moles i es veu que te una raó lògica: a banda de donar lluminositat a l´estança de la molta, era
molt útil perquè en la sala del vestíbul hi havia un pes o una balança que servia per a pesar el
blat. D´aquesta manera, possiblement una vegada el blat estigués a la farinera, es passaria ací
per pesar-lo, de manera més còmoda.Al costat de la sala de molta, a la seua dreta hi havia una
altra habitació auxiliar, i a la banda de l´esquerra del vestíbul una altra que eral’estable. De fet,
encara es troben restes que ho demostren.

Per entendre un poc més la distribució cal seguir el següent plànol de la planta de
l´edifici “A”:

Aas

Respecte a l´habitació A, podem veure que és de la mateixa època que la de les
moles però que posteriorment es va engrandir cap al fons. On veiem un color diferent a la resta
de la paret que es veu a l´esquerra. La paret sembla contínua a l´exterior, en canvi a l´interior,
com veiem, aquesta habitació es superposa a la paret de l´esquerra, que es veu en un color més

ABCD

Moles
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obscur. A més a més les bigues de fusta estan molt més noves i amb millors condicions que les
de la resta de l´edifici, i les voltes estan construïdes de  forma plana, més senzilles que la resta,
que són còncaves, no estan policromades, etc. (Es feien més cap al segle XX).

Imatge 29 Interior de l´habitació A.

D´altra banda aquest tall que es veu a meitat paret es deu a que abans hi havia
possiblement una habitació o una mena de corral que ara no existeix.

Imatge 30 Interior habitació A.

L´habitació B és la sala de les moles. En aquesta totes les seues parets són iguals ja que
es tallen entre elles. Veiem que és una habitació quadrada, a l´esquerra es veu l´arc que dèiem
abans, que separa l´estança del vestíbul i a la dreta una paret, també perpendicular que talls amb
la del fons.
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Imatge 31 Interior de l´habitació B.

Imatge 32 Interior de l´habitació B.

Imatge 33 Interior de l´habitació C.

L´habitació c és la zona de l´entrada i també totes les seues parets son contemporànies
ja que es tallen entre si de manera perpendicular.
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Imatge 34 Interior de l´habitació C.

Ací veiem l´arc que dèiem i a la part inferior, al terra, un xicotet forat no molt profund
de forma quadrada que és on estava el pes. El sostre està cobert amb bigues de fusta amb voltes.
Sostre que es repeteix igual a tot l´edifici excepte a l´habitació A, que com hem vist era pla. I
per últim tenim l´habitació D, que era un estable. Les parets són contemporànies.

Imatge 35 Interior de l´habitació C.

Imatge 36 Interior de l´habitació C. Restes de l´estable.
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El sostre no estava cobert per voltes, a més a més no pareix que estigués policromat
com la resta. Per això hem deduït que no era un lloc per habitar sinó que estaria destinat per als
animals. Enla següentimatge veiem llocs habilitats per al tancament del animals.

Pel vestíbul s´accedia a l´edifici de darrere, que nosaltres hem anomenat “B” i que era el
lloc destinat a la casa de la família. Segons els següent croquis veiem que s´entra directament a
un xicotet menjador, i des d´aquest s´accedeix a dues habitacions. Aquestes habitacions, segons
el propietari, eren els dormitoris. Les parets que composen tant el menjador com els dormitoris
són també contemporànies, tal i com veiem a les imatges.

Imatge 37 Interior del menjador. Al fons la llar.

En el menjador (Imatge 37) veiem al fons les restes del que seria una llar i als seus
costats les típics rebosts valencians. La paret està pintada en un color avellana suau amb
decoració d´una sanefa en la part superior, que com veiem continua per les parets laterals.

Menjador

Dormitoris
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Imatge 38 Detall de continuïtat  de l´habitació del menjador.

A continuació tenim els dormitoris:

Imatge 39 Interior d´un  dormitori.

Imatge 40 Paret del menjador que dona als dormitoris.
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Imatge 41 Interior del dormitori.

Ambdós utilitzen la mateixa tècnica pictòrica que al menjador: paret d´un sol color, i
que és a més un color suau, i en la part superior estan decorats per una sanefa que recorre les
quatreparets.
Totes o quasi totes les finestres han sigut tapiades en ciment a meitat finestra aproximadament,
per a que es deixe entrar un poc la llum. Açò s´ha fet recentment i es degut als xicotets actes de
vandalisme de la zona.

Per últim parlarem de la cuina que està adossada a la façana principal. És un espai molt
reduït, on sols està la cuina pròpiament dita i dues piques. Per damunt d´aquestes hi ha un sòcol,
típic de la decoració valenciana també, des de finals del segle XIX i al segle XX. És una
pavimentació de taulellets a diferents altures, i com veiem, són de molt diversos estils. Encara
que són tots quadrats de 20x20 i pot ser deriven de la tradició ornamental del Modernisme,
deguda a la frondositat d´elements vegetals que es donava entre el anys 20 i 40 del segle XX.

Imatge 42 Taulells de la part superior de la cuina.
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Imatge 43 Taulells de la pica de la cuina.

Les finestres son quadrades i totes presenten un marc de fusta amb les seues portes i
unes bigues situades en posició vertical, redones, i també de fusta que actuen de reixes.
Aquestes finestres tenen un ampli atrompetament, en la seua part exterior, d´uns 26 cm de gruix.
Mentre que d´altura miden al voltant d´uns 48 cm i d´amplària 38 (per la part de dins). Per la de
fora, degut a l´atrompetament ja s´eixampla en uns 65 cm d´altura i uns 47 cm d´ample.

Imatge 44 Detall d´una finestra. Amplària.

La teulada és de teula àrab o de canal, i la mida, en general d´aquestes teules és de 43
cm de llarg per 20 d´ample, amb un gruix de 2 cm.  Aquestes teules, utilitzades al segle XIX i
XX es feien en fàbriques però també moltes es fabricaren a mà, d´ací que no tinguen totes la
mateixa mesura, ja que quan les vam mesurar hi havia altres més llargues i altres més curtes.
Presenten una secció acanalada, més estreta en la part inferior i més oberta en la superior. A més
a més es nota que han estat ben cogudes perquè el color és prou rogenc, en cas contrari
presentarien un color més groguenc i solen ser menys resistents.

D’entre els últims afegits, cal esmentar la reconstrucció en rajola de la façana, molt
habitual a mitjans del segle XX. Aquestes miden 25x11´5 cm i tenen un gruix de 3´5. Segueixen
la mitjana de llargària que s´imposa des de començaments del segle XX.
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Imatge 46 Rajoles.

Pel que respecta a la façana principal anem a fer un estudi des del més antic fins el més
modern, basant-nos en el dibuix i la següent fotografia.

Imatge 47 Façana principal.

Encara que no es veu molt bé, a causa de la vegetació, la part de la dreta a partir del tall
que veiem just en el vèrtex del sostre,correspondria a la part més antiga de la façana: la pedra ha
quedat a la vista; no queda cap revestiment de cals, excepte la part superior que es va reconstruir
amb rajoles, que sí mostren per damunt una capa de cals. La part esquerra, que mostra una
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vessant menys inclinada i més llarga seria el que es va afegir després. Encara que no es veu molt
bé i que la foto està feta en un xicotet angle, aquesta recolza en la part de la dreta.

Aquesta part esquerra de la façana mostra més afegits, també pot ser perquè és més
gran: veiem que primer es va fer de pedres irregulars, però que miden al voltant de 20 cm a
aproximadament, unides amb arena i cal. Després d´açò té una capa de cals blanca.
Posteriorment es caurien part de les pedres de la part superior dreta i és quan es va afegir la
rajola, i és quan es tornaria a aplicar una capa de cals, però està aplicada directament al taulell.
No es veu cap mostra de revestiment, per la qual cosa fa que progresse més ràpidament el seu
deteriorament. El virtuosisme i la simetria del conjunt frontal es va trencar quan es va afegir la
cuina, i més si cap, quan es van haver de tapiar amb formigó les finestres

Com a conclusió, cal dir que va ser construït al voltant del segle XIX, dins de les
característiques constructives de l´època i del terreny en el qual estava situat.Està dins d´un grup
de molins que pertanyen als cinc pobles que formen la antigament anomenada Vall de Segó o
actualment Les Valls; on s´han documentat al voltant d´11 molins. Cada poble podia tindre un o
dos molins, encara que n’hi ha que no en disposaven de cap. Cosa que no era un problema, ja
que tradicionalment, els pobles sense molins feien ús d´un de fora del terme amb certa
exclusivitat. Aquesta costum probablement deu provindre de l´època foral, quan cada senyoriu
posseïa almenys un molí propi on obligava anar a moldre als vassalls. Hui en dia no podem
saber quin dels pobles no tenia molí.

El nostre molí es deia “Molí de Dalt”, (ho ficava fins fa poc en una placa de ceràmica a
la façana, que ha sigut arrancada) perquè es trobava a la part de dalt de la Sèquia Fonda que és
la que li duia l´aigua. I a una zona més baixa estava l´altre molí del terme de Benifairó, que era
el “Molí de Baix” que és perquè es trobava a la part baixa de la sèquia.

El molí de Dalt, tant per fonts orals com escrites diu que pertanyia al Comte de Faura i
posteriorment passà baix l´arrendament de la família Cueco, que es la família de moliners que
va viure en ell.

Hi ha diversos aspectes que entren en conflicte pel que respecta a la història de la
construcció del molí. Tant en llibres com en les paraules del propietari del molí: Enrique Cueco
parlen de que el molí, tal i com el veiem actualment era una construcció homogènia que
pertanyia a la mateixa època de construcció inicial d´aquest. Però nosaltres ja hem vist com no
és així. L´edifici es composa de dos cossos ben diferenciats. El (B) que es més alt i està adossat
al (A) és posterior, mentre que l´(A) està partit pel centre aproximadament i fa notar que abans
no seria tot un sinó que tingué aquest afegit posterior.

Altre fet important és l´assumpte de la sèquia i la seua entrada al molí. Com hem dit és
de la mateixa època del molí inicial, perquè està construïda igualment i mostra els mateixos
desperfectes de la façana principal. Però aquesta a sigut reparada amb ciment, ja al segle XX, ja
que aquest material s´introdueix a principis del segle amb l´entrada de nous materials com el
vidre, el ferro… que són resultat de la Revolució Industrial.

A més a més, podem dir que per fonts orals, i exactes, ja que hem parlat amb la persona
que va construir aquestes sèquies, sabem que abans eren de terra i en els anys 60 del segle XX
es van fer amb ciment. I que aquesta sèquia era la principal, sols que quan feia falta que entrés
al molí per fer-lo funcionar s´obria el ramal que entrava recte cap a ell (que es la sèquia que
actualment es troba tapiada). Segons testimonis del propietari, va ser tapiada cap als anys 50,
any en què es va tancar el molí definitivament.
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