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LA XARXA HIDRÀULICA DEL
TERRITORI DE SAGUNTUM1

Manuel Civera i Gómez

el territori de saguntum

Determinar que la xarxa hidràulica del territori de Saguntum 
data, si més no, de l’Imperi pressuposa identificar la seua extensió 
i les fonts més importants d’abastiment. En el transcurs del treball 
anomenaré territori sagantheu o polis arsetana al territori de Sa-
gunt durant el període iber, i, quan em referisca al període romà, 
l’anomenaré ager saguntini o territorium que era segons Pomponi el 
que depenia d’una ciutat: “uniuersitas agrorum intra fines cuiusque 
civitatis”.2 

Martí i Aranegui proposen a partir del polígon de Thiessen 
que la polis arsetana anava aproximadament des de la conca baixa 

 1 Agraesc l’atenció i disponibilitat de la Comunitat de Regants i de la Séquia 
Major de Sagunt, les informacions del bon coneixedor del terme Daniel Alepuz, al 
millor testimoni de la marjal que és Pepe Conejos, a José Manuel Palomar amatent 
del passat, a la colla d’amics disposada sempre a acompanyar-me en les eixides i es-
pecialment a Federic Aznar per deixar testimoni en les fotografies. Tots ells m’han 
estat de gran ajuda en l’elaboració del present treball.
 2  Beltrán Lloris, Francisco: Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, SIP, Va-
lència, 1980, p. 347.
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del Túria fins a Almenara i des de la mar a Torres Torres.3 Aquest 
polígon és el resultat de considerar la Vall d’Uixó, Sogorb i Llíria 
com els oppidum que comparteixen la distància territorial entre 
ells i Sagunt. És difícil d’acceptar aquest pressupòsit; en principi, 
perquè els centres esmentats no tenen la mateixa categoria social, 
política i estratègica que Sagantha, almenys per al segle III a. C., i 
després perquè els aqüífers de la Vall d’Uixó depenien de Sagantha. 
De fet, tant Martí com Aranegui dubten que el territori sagantheu 
no s’estenguera més al nord. Al meu entendre, atès que les mo-
nedes de la ceca Arse es troben amb intensitat per la Plana i que 
els límits medievals de la diòcesi de Tortosa arribaven a Sagunt, 
el territori sagantheu s’estendria de sud a nord des del Túria fins 
al Baix Maestrat.4 Aquestes premises modificarien també l’eix est-
oest, per una banda per la intensitat de les troballes de monedes 
d’Arse i tot seguit perquè sembla lògic que la polis que s’enfrontà 
amb l’exèrcit cartaginés controlara la principal font d’abastiment 
d’aigua de la ciutat de Sagunt, el riu Palància, des del naixement a 
la desembocadura en la mar.

El coneixement que disposem del període romà ve a corroborar 
la proposta realitzada del territori sagantheu, això és el que es de-
dueix per l’epigrafia. Per a Josep Corell5 el territorium arribaria pel sud 
fins a Massamagrell, punt intermig entre València i Sagunt, perquè 
els cognomina Bebi, Cecili, Gemini, Rufus, Iuvenis, Firmanus i Quietus 
es documenten des del Puig fins a Sagunt, però no a València. Amb 
el mateix procediment Corell afirma que perteneixien al territorium 
la Plana i l’Alcalaten atès que s’hi documenten inscripcions  amb els 

 3 Martí Bonafé, María Ángeles: El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica. 
Institució Alfons el Magnànim, València, 1998, pp. 205 i seg.
  Aranegui Gascó, Carmen: Sagunto. Oppidum, emporio y municipio romano. Ed. 
Bellaterra, Barcelona, 2004, pp. 43-47.
 4 Llorens, M. M. i Ripollés, P. P.: Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad 
y su territorio, “Circulación y dispersión” de Ripollés y Gonzalbes. Bancaja, 2002, pp. 
215-256. Els quadres i mapes sobre la dispersió de les troballes l’he complementat 
amb la informació oral dels col·leccionistes.
 5 Corell, Josep: Inscripcions romanes del País Valencià. Sagunt i el seu territori, Ia i 
Ib. Universitat de València, 2002.
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cognomina Bebi, Emili, Fabi, Marcellus, Gratti, Corneli, Valeri com a 
Sagunt. Per l’oest Hübner no tenia clar si Sogorb formaria part del 
territorium de Saguntum. Beltrán considera que la part oriental de 
l’Alt Palància perteneixia a Sagunt, mentre que l’occidental formava 
part d’Edeta.6 Corell, després d’estudiar l’epigrafia (també per la 
geografia i les vies de comunicació) diu que caldria afirmar que l’Alt 
Palància pertanyia a Sagunt, no obstant la tipologia és més pròpia 
d’Edeta. Això li fa pensar que el territori de Sogorb potser pertanyia 
a un municipi no identificat situat més a l’oest.7

 6 Beltrán Lloris, 1980, p. 359.
 7 Corell, 2002, pp. 20-24.

Mapa corogràfic del bisbat de Sogorb de 1773 on es representa l’espai que entenc com 
a ager saguntini. (Cartografia Valenciana, segles XVI-XIX, Diputació de València 1997).
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En conseqüència, considerar que el territorium de Saguntum 
durant l’edat antiga s’estenia des del barranc del Carraixet fins al 
Millars i de la mar a Sogorb és una proposta mesurada i pruden-
cial, almenys per al període romà, atès que retirem el límit sud 
del Túria a Massamagrell, el límit nord des del Baix Maestrat a les 
immediacions del Millars, i el límit oest fins a Sogorb. La conca del 
Palància és la central de la zona i la més important en la mesura 
que abastia la ciutat de Saguntum. Aquesta superfície és l’objecte 
principal del present treball, així com les contígües al sud (Horta 
nord) i al nord (Plana Baixa). 

les aportacions Historiogràfiques a la xarxa Hidràulica de sagunt 

Chabret dedica dues pàgines a l’aqüeducte romà, un dels tres 
que abastien la ciutat,8 i un capítol al sistema de rec de Sagunt.9 A 
l’inici d’aquest treball de final del segle XIX el Cronista escriví: “No 
sabem amb certesa si els romans aprofitaren les aigües del Palància 
per al reg de l’extensa superfície de terra laborable, la qual consti-
tueix la conca de la seua fermosa vall i fèrtil vega; però és de suposar 
que no desperdiciaven el seu cabal, més encara quan encalçaren 
tant de renom els famosos camps saguntins conreats amb la major 
cura. L’opinió d’atribuir als àrabs tot el que fa al reg en el litoral 
Mediterrani d’Espanya, va perdent molt de terreny entre els erudits 
que s’ocupen de la seua llengua i civilització actualment amb èxit.” 
Tot i això unes línies més avall diu: “Que els romans sangnaven el 
riu Palància per a abastir Sagunt d’aigües potables, és cosa que no 
ofereix cap dubte.” En definitiva, Chabret sabia que Sagunt s’abas-
tia d’aigua procedent del Palància, però no veia clar com arribava 

 8 A l’aqüeducte que identifica Chabret l’anomene aqüeducte de Diana perquè 
acabava al peu del temple de la deessa màxima de Saguntum al bell mig de la ciutat 
ibero-romana. Els altres dos, eren la Sequiola dels Pous i la séquia de la Vila com 
explique en el treball esmentat.
 9 Chabret, A.: Sagunto, su historia y sus monumentos V-2. “Aqüeducto”, pp. 113-
116, i “Reseña histórica del riego en Sagunto”, pp. 367-388.
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l’aigua arreu del territorium durant el període romà. Chabret no va 
veure tampoc on naixia l’aqüeducte de Diana perquè, d’haver-ho 
vist haguera sabut que la séquia de Gausa existia en època romana.10 

L’any 1965, quasi cent anys després que Chabret escrivira l’obra 
Sagunto, Cueco publicà el llibre La Font de la Vall de Segó on fa unes 
observacions encertades i contundents que, incomprensiblement, 
s’han despreciat. Escriví en castellà: “…les vil·les romanes, o ibero-
romanes, aplicaven perfectament el sistema de canalització de les 
aigües. En confirmació d’això hem localitzat un aqüeducte elevat 
a la vessant nord-est del ja esmentat Cabeçolet. Cadascun dels mo-
saics descoberts en la Vall correspon a una granja de labor a la qual 
aplegava l’aigua indefectiblement. En resum, l’actual sistema de rec, 
com el seu dispositiu, és obra que ningú pot arrebatar als romans 
atès que ells l’establiren i d’ells arranca el costum, la norma de la 
distribució de les aigües de la Font de la Vall de Segó.”11 Cueco, 
bon coneixedor de la Vall de Segó, deduí que el sistema de rec que 
ha perdurat fins l’actualitat arranca del període iber, tot i que atri-
bueix el mèrit als romans. Certament ho diu de l’abastiment des de 
la Font de Sagunt (de la Vall de Segó o de Quart), argument que 
compartesc i el faig extensible a la resta del territorium.

L’any 1968, tres anys després que es publicaren les aportacions 
de Cueco, Pérez Puchal no té en compte les valuoses aportacions 
del mestre de la Vall de Segó i assentà a Sagunt el tòpic que els mu-
sulmans conformaren el sistema de rec: “En l’època musulmana es 
conformà el sistema d’aprofitament de les aigües poc més o menys 
com el trobem encara en el segle XVIII i, a grans trets, fins al XX; és 
a dir, com l’assut d’Algar i la séquia (Major) que naix d’ell, la utilit-
zació de la Font de Quart i el conjunt de normes consuetudinàries 
que regeixen la distribució de l’aigua.”12 L’opinió del catedràtic de 

 10 Civera, M.: “Els aqüeductes de la ciutat de Saguntum”. Arse 42, 2008.
 11 Cueco Adrián, José María: La Font de la Vall de Segó. Ayuntamiento de Valen-
cia, 1965, p. 21.
 12 Pérez Puchal, Pedro: El paisaje agrario del Bajo Palancia. Inst. Alfons el Magnà-
nim, 1968, p. 77.
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Geografía de la Universitat de València va mediatitzar les observa-
cions de les restes i les deduccions a partir de les excavacions. 

L’últim estudiós sobre l’evolució històrica del reg al Camp de 
Morvedre és Marc Ferri amb quatre treballs de gran interés en l’ob-
jectiu que ens proposem: un sobre la séquia Major, un segon sobre 
la catalogació del patrimoni, un tercer sobre l’evolució històrica, i 
un quart sobre la cartografia.13 A Regadiu i conflicte, treball en molts 
sentits novedós i valuós, comença estudiant l’evolució del reg en 
el període andalusí i sobre la Font de Segó diu textualment: “El 
disseny bàsic del regadiu de la font de Quart, en el seu traçat bàsic, 
respon a un model clàssic de regadiu islàmic.” Més encara, arriba a 
proposar, seguint T. Glick, que Benavites i Quartell podrien tindre 
un sistema de rec de tipus iemení i Faura i Benifairó del tipus sirià.14 
Ferri bandeja l’origen romà de la xarxa hidràulica fonamentalment 
perquè els historiadors que s’hi han pronunciat no coneixien el 
camp: “…les discusions han primat l’origen d’aquests sistemes, po-
laritzant-se entre partidaris d’un origen romà o musulmà. Aquestes 
polèmiques (…) han estat dominades, molt sovint, per les espe-
culacions i l’absència d’un adequat reconeixement del camp.”15 
Més encara, la tendència a considerar romanes les construccions 
antigues del Camp de Morvedre el porta a fer-se ressò d’un text de 
Trevor Hodge que reproduesc perquè sintetitza una actitud gens 
objectiva:”…els investigadors moderns han estat tan convençuts 
de la superior eficiència i organització dels romans per damunt de 
tots aquells que els precediren o seguiren en l’ocupació d’aquestes 
terres que qualsevol estructura o construcció que reflectira un mo-
dest nivell de competència ha estat descrita automàticament com a 
romana, basant-se en que no hi ha hagut ningú més a l’àrea que ha 

 13 Ferri Ramírez, Marc: “Transformacions als regadius valencians: La séquia Ma-
jor de Sagunt (1776-1861)”, Quaderns de Geografia 61, 1997. Catàleg General del Patri-
moni del Camp de Morvedre, Bancaixa, 1998. Terratinents, camperols i soldats. Regadiu i 
conflicte social al Camp de Morvedre. PUV, 2002. Horta i secà al Camp de Morvedre. Carto-
grafies hidràuliques, segles XVIII-XIX, Fundació Municipal de Cultura i altres, 2001.
 14 Ferri, 2002, p. 16 i següents.
 15 Ferri, 1998, p. 81.
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tingut prou de cervell, o almenys organització, per a construir res 
de paregut.”16 L’argument és curiós, si més no, perquè els historia-
dors als quals fa referència deien el mateix, però al revés. De fet a 
València tot ho considerem moro: el trull dels Moros, la marjal dels 
Moros, el clot del Moro, el Castell de Sagunt és moro, és un treball 
de moros, etcètera. Això no és manera d’investigar.

És evident que l’estructura hidràulica i el sistema de rec que 
es trobà el rei Jaume I amb la conquesta de 1238 havia estat en ús 
durant el període islàmic. Defensar això és una obvietat. Només 
cal adhuir dos documents al respecte. El primer és de 1223 i està 
escrit, lògicament, en àrab i en el qual es planteja un problema de 
competència en l’ús de l’aigua de la séquia Major de Murbítar entre 
Torox (Torres Torres que se situa al sud del riu) i Qars (Càrcer que 
se situa al nord del riu). En aquest document, que és el més antic 
de l’Arxiu del Regne de València, es refereix el sistema d’ús d’aigua 
contínua i la distribució de l’aigua de la séquia Major de Murbítar 
en files mitjançant rolls.17 El segon document és el privilegi atorgat 
per Jaume I als pobladors de Morvedre el 29 de juliol de 1248 en 
el qual es concedeix “…tota aquella aigua que va pel riu de Sogorb 
i per la séquia de Torres Torres tots els mesos durant els primers 
quinze dies seguits, dia i nit, i així que ningú en aquests quinze dies 
i nits plantege als pobladors de Morvedre cap impediment per a fer 
el que vulgueu amb ella, doncs volem que tingueu i empreu tota 
la dita aigua lliurement i íntegra, per a regar, beure, moldre i per 
a qualsevol altra necessitat o ús vostre.”18 

En ordre a l’evolució dels sistemes de rec, Díaz Cassou en 1889 
(pres de Ferri) digué que el sistema d’abastiment d’aigua contínua 

 16 Hoodge, T.: Roman aqueducts and water supply, London, 1992, p. 251. De Ferri, 
1998, p. 82.
 17 Bru i Vidal, Santiago: “Torox i Qars, topònims aràbics en el Camp de Morve-
dre”, Braçal 1, 1989, pp. 93-104. Giner Boira, Vicent: El tribunal de les aigües de Valèn-
cia, GV, 1997, pp. 15-19.
 18 AMS: L-1, núm 1. Chabret, 1888, v-2, pp. 403-404. En el sogueig de 1851 s’es-
tablí que l’aigua es distribuïria quinzenalment així: cinc dies per a Algar, Alfara, Al-
gímia, Torres Torres, Estivella, Albalat, Gilet i Petrés, nou dies per a Morvedre i un 
per a Canet. El torn comença de Canet amunt.
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és més antic que el de tandar l’ús de l’aigua. Els autors diuen, però, 
que el sistema més antic és islàmic i, afirmen, que les séquies tanda-
des deuen tractar-se d’ampliacions posteriors. Estic d’acord en què 
l’abastiment continu és el més antic, però s’equivoquen quan diuen 
que és islàmic atès que els primers colons saguntins ja l’heretaren 
tandat com hem vist en la carta pobla de Morvedre de 1248. Els 
sistemes d’abastiments d’aigua de Sagunt, tant el de la séquia Major 
com el de la Font de Quart, sembla que foren continus i tandats 
durant el període islàmic, i potser des d’època romana, i així han 
arribat als nostres dies. No abundaré en les aportacions que, tot i 
incidint en el coneixement del riu i del rec, no són substancioses 
en el propòsit del treball.19

El que ens importa ara, però, és esbrinar quan es construí la 
xarxa hidràulica que abasteix el territori de Sagunt. Es creà durant 
el període islàmic? És que a l’Andalus, el Iemen o Síria no hereta-
ren res de l’edat antiga? És clar que, quan es produí l’expansió de 
l’Islam, l’agricultura ja s’havia escampat per l’Orient Mitjà i per tota 
la Mediterrània. Igualment evident és, però molt més interessant, 
afirmar que durant el període islàmic es completà el sistema de rec 
de l’iqlim de Murbítar, si bé manquen estudis concrets. En qualsevol 
cas, les reflexions i coneixement sobre el sistema de rec durant el 
període islàmic ens són d’una validesa absoluta perquè ens faci-
lita la comprensió evolutiva dels sistemes d’abastiment d’aigua al 
territorium durant l’Imperi Romà. El fet concret és que ningú ha 
demostrat, ni s’ha ocupat a demostrar, que el sistema de séquies del 
Camp de Morvedre no siguen romanes o iberes. De fet, els autors 

 19 Els treballs que incideixen en el riu i el reg, però que no utilitzaré, són:
  –Pérez Lucía, Juan: Índice histórico y breve comentario sobre el debatido problema de 
las aguas de Sagunto y de los pueblos de su baronía, Valencia 1924. 
  –Beüt, Emili: Camins d’argent, “El Palància”, València, 1957, p. 7-37. 
  –Iborra, Lerma, José Manuel: Realengo y señorío al Camp de Morvedre, “Capítol 
VII, Las actividades productivas,” concretament ‘El regadío y su régimen. La acequia 
Mayor.’ Pàgs. 107-119, Caixa Sagunt 1981. 
  –Simó Santonja, Vicente L.: La ciudad de Sagunto, “Agricultura.” Pàgs. 286-293, 
I. Bono, Sagunto 1974.
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esmentats anteriorment dubten que el sistema de rec de Saguntum 
no fora romà; és a dir, intuïren que sí que ho era. La nostra tasca ha 
consistit a observar amb deteniment la séquia Major i posar al dia 
els descobriments de les excavacions amb la finalitat d’evidenciar 
que el sistema de distribució de les aigües de Sagunt, bàsicament 
com el veiem en l’actualitat, existia durant l’Imperi Romà. 

Pictograma de la xarxa hidràulica del Palància (ARV: Escrivania de cambra, any 1775, 
exp. 86, f. 344).

el riu palància 

El nom del riu que besa Sagunt ha variat al llarg de la història 
i ha plantejat els conseqüents maldecaps a propis i estranys. Tenim 
perfectament documentat que durant la baixa edat mitjana el riu 
s’identificava per les viles de Sogorb i de Morvedre. El rei Jaume I 
l’anomenava riu de Morvedre i també apareix en els documents 
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medievals i moderns com a riu de Sogorb.20 A l’inici de l’edat 
moderna Antoni Beuter interpreta l’escriptor clàssic Ptolomeu del 
segle II d. C. i entén que el riu que passa per l’antiga Saguntum es 
deia Palància, nom amb el qual ha arribat als nostres dies. Cal dir 
que en el mapa del terme de Morvedre més antic de la Comunitat 
de Regants, en qualsevol cas del segle XIX, figura com a riu Segó, 
topònim que com s’ha dit és la reducció del topònim Sagunt que 
en els documents en llatí de la baixa edat mitjana s’escriu Segon 
i Segó. Entenga el lector que la formalització Segon emmudeix la 
t final; fet que, de no produir-se, resultaria Segont, igual que pro-
nuncien Segonte els francesos.

Han estat diversos els autors que han escrit sobre la interpre-
tació de Beuter: Diago, el pare Flores i el mateix Antoni Chabret 
que compara la longitud i latitud que dóna Ptolomeu i conclou que 
efectivament el riu que passa per Sagunt es deia Palància. El seu 
contemporani Rafael Valls en 1902, però, rebatia la seua opinió se-
guint Escolano en l’article Pallantia Fluvius Edetanarum; de manera 
que identificava el riu Palància amb el riu que passava per la ciutat 
de Pallantia, la que per a l’autor era la vella València.21 Tot i l’esforç 
d’aquest autor, la seua identificació del riu de Sagunt amb els topò-
nims: Perkes, Boetis i Serabis no són gens recolzades; respecte dels 
topònims: riu de Toro i Sogorb no cal dir res perquè són viles per 
les quals passa. Per a Ptolomeu el riu de Saguntum seria el Túria. 
Es evident que les dades de Ptolomeu portaren a una desubicació 
total. Plini (Nat, III, 3) és més explícit i denomina Udiva el riu de 
Saguntum, opinió que segueix Aranegui. Sembla que la veu Udiva 
es de la família de la veu Idubeda, topònim que denomina la serra-
lada Ibèrica que separava els ibers dels celtes. Compartisc l’opinió 
d’Aranegui i altres historiadors que identifiquen el riu de Morvedre 

 20 Atès l’expansió del territorium és imprescindible relacionar el lexema de les 
ciutats de Sagunt (Segonte) i Segorbe. Les dues comparteixen el lexema sag/seg. Pot-
ser Segorb fou un uicu de Sag[unt] que amb el temps es conformà amb una ciuitas 
més o menys independent.
 21 Valls David, Rafael: Pallantia (Valencia, la vieja), Vinaroz, 1902, pp. 200-250.
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com l’Udiva antic. No obstant això, i amb la finalitat de no marejar 
el lector, continuaré denominant Palància el riu de Sagunt.

El riu de Saguntum naix al nord-oest de Begís, en la Penya 
Escàbia de la serra de Javalambre a uns 1.300 metres d’altitud. 
L’estructura consonàntica kb em fa relacionar el topònim Peña 
Escàbia (Peñas Càbia) amb el topònim Concràbia ([con]Cràbia) 
que apareix a la Tabula peutingeriana22 com el camí d’arribada a 
Caesaraugusta des de Saguntum i sembla que ha denominat la serra 
d’Espadà i tots dos amb el topònim Crabrasiae d’Avié (segle VI a. 
C. a l’Ora marítima), també Crabasiae en Hecatéu, per a referir-se 
al paratge que alguns historiadors identifiquen amb el castell o les 
muntanyes d’Almenara. Potser fa referència a les muntanyes del 
fons de Sagunt vist des de la mar. Sobre el significat de iugum Cra-
basiae com el poble de les gavines,23 caldria pensar que la gavina és 
una au molt propera al còrbid i que el topònim Pic dels Corbs es 
troba en un primer plànol de la serra mirant el territorium des de la 
mar i el lloc és significatiu en la història de Saguntum.

Transcorre el riu entre els estreps de la serralada Ibèrica, pel 
declivi de l’altiplà, i la mar amb una inclinació pronunciada, un sis 
per cent de mitjana; fet que explica que el llit es presente cobert 
de còdols de rodeno i graves que s’han utilitzat des del període 
iber per a la construcció. En el seu curs d’aproximadament 75 qui-
lòmetres podem identificar el curs alt que va des del naixement a 
Teresa-Viver, el curs mitjà des de Viver a 550 metres d’altitud fins a 
Torres Torres-Estivella a 125 metres d’altitud i el curs baix des d’Es-
tivella fins a Canet que es troba a vora mar. De la seua longitud, uns 
trenta quilòmetres transcorren pel territori intrínsicament saguntí. 

Sobre la capacitat hídrica del riu el projecte esmentat sobre 
els recursos hídrics diu que en l’estudi realitzat entre 1948 i 1983 
la conca del Palància arreplega 7.5 hm3 per any i que l’aqüífer 

 22 Bru i Vidal, Santiago: Les terres valencianes durant l’època romana, Ed. L’Estel, 
València, 1963.
 23 Jacob, Pierre: “Textes concernant Sagonte”, Homenatge A. Chabret 1888-
1988, GV, 1989, p. 15.
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d’Assuébar arreplega una mitja de 3 hm3 per any, cabal que 1.2 
emergeix, 0.2 es bombeja i 1.5 es tranfereix a l’aqüífer de la Vall 
d’Uixó.24 Aquesta informació ha estat constatada en construir-se el 
pantà d’Algar, atès que el vas és la confluència del Palància amb el 
barranc d’Assuèbar, perquè l’aigua remalsada, tot i el centenar de 
tones de ciment injectat des de la construcció del pantà, continúa 
desapareixent amb fluïdesa. Aquesta permeabilitat del subsòl en 
aquest punt del riu explica que durant les avingudes l’aigua aflore 
en la font de Sant Josep de la Vall d’Uixó, en els estanys d’Alme-
nara i en la font de Quart. La retenció del pantà explica la major 
regularitat dels cabals esmentats i la situació de l’assut d’Algar abans 
d’arribar a aquest punt del llit del riu. 

la xarxa Hidràulica del palància

Estructures hidràuliques sobre el llit del Palància:
Marc Ferri puntualitza molt encertadament que el concepte de 

regadiu aplicat a la xarxa d’abastiment d’aigua al Camp de Morve-
dre és reduccionista perquè l’aigua del riu que es distribuïa no sols 
s’emprava per a regar, servia també per a alimentar les persones 
i els animals, la neteja i la higiene, el treball productiu i fins i tot 
els ritus religiosos.25 Per al nostre autor durant el període islàmic 
les séquies distribuïen l’aigua a la medina de Murbítar i, arreu 
del territori, a les alqueries amb les finalitats d’afavorir la vida i la 
producció agrícola i ramadera. Aquest és el principal argument 
per a afirmar que la xarxa hidràulica del Palància és islàmica. El 
nostre argument és el mateix, que la xarxa hidràulica de Saguntum 
és del període romà, almenys. Per a constatar-ho ens valdrem de 
les restes d’estructures hidràuliques romanes i de la identificació 

 24 AAVV Instituto Geológico y Minero de España: Proyecto para la preparación de 
un informe actualizado de los recursos hidráulicos subterráneos existentes en la comarca de Sa-
gunto (Comunidad Valenciana), Publicaciones de la Caja de Ahorros de Sagunto, 1985, 
p. 22 i 24.
 25 Ferri, 2002, p. 1, n. 1.
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de material romans on se situaven les vil·les romanes. Amb aquest 
objectiu donaré especial importància a les inscripcions, fonamen-
talment làpides, trobades als voltants de les vil·les. Aquest fet, atès 
que els romans permetien els soterraments en la zona rural, ens 
està indicant amb moltíssima probabilitat que els difunts habitaren 
les vil·les romanes.

Les estructures hidràuliques sobre el Palància són els assuts, els 
aqüeductes (popularment anomenats arcs), els sifons i les canalitza-
cions (anomenades actualment séquies mare o sobirana i els braços 
o jussans). La distribució de la séquia mare a les jussans es feia 
mitjançant la concessió de files, regulades en pedres foradades que 
s’anomenaren rolls. De rolls se n’han trobat bastant, últimament 
en la urbanització al nord del Palància se’n recolliren tres, el de la 
Cagadora de Xiverri era un roll aprofitat per fer caure l’aigua en 
vertical, del trajecte de l’aqüeducte de Diana se’n conserven dos, 
etcètera. La veu és viva aplicada a portelles (roll d’Arenes) i camins 
(camí dels Rolls). En principi ens aproparen a les estructures més 
significatives per a subratllar les restes d’època romana. Tot i això, 
és òbvi que obres d’infraestructura tan antigues hagen estat repara-
des constantment i fins i tot reconstruïdes amb materials moderns 
modificant poc més o menys el traçat original.

Els assuts: 
Són senzillament parades esbiaixades sobre el llit amb la fina-

litat de decantar el cabal cap a l’embocadura del canal. Originà-
riament és probable que foren construïdes amb pedres i arena del 
mateix llit del riu, però amb el temps foren construïdes amb obra 
sòlida: carreus treballats i col·locats amb bona trava i calç. Aquestes 
obres hidràuliques d’època romana construïdes amb pedra treba-
llada i cementicium les hem vistes a Mèrida. Sobre el riu Palància es 
troben els assuts: el de Sot de Ferrer, el Vell de Sot, el d’Algar, els 
dels Arcs (Ponera) i el de Gausa (la Barcella) a Estivella, i el de la 
Vila a Sagunt. 

L’assut de Sot de Ferrer, és una construcció que realitzà la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la postguerra com 
tota la canalització fins a la mar. Més antic és l’assut Vell de Sot, 
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segurament  del segle XVIII o XIX, una construcció de pedra dolo-
mítica treballada amb eixida en llavi i dues portelles que es conserva 
magníficament. Tant un assut com l’altre desvien les aigües a la 
banda esquerra del riu i, per un canal amplíssim, arriben a l’alça-
da de l’assut d’Algar. En l’actualitat el canal de Sot aprofita l’assut 
d’Algar i creua el riu per un sifó per a incorporar-se tot seguit a la 
séquia Major. No he trobat vestigis de l’antiguitat.

L’assut d’Algar decanta l’aigua a la dreta del riu. És un obra 
de pedra treballada, tant la parada com la portella que l’emboca 
a la séquia Major. La portella i els engranatges per a la seua ope-
rativitat es troben corcades i rovellats. Tot i això es conserva molt 
bé. Les obres d’adequació més importants de l’estructura han de 
ser del mateix temps que les de l’assut Vell de Sot perquè es com-
plementen. L’aportació d’aigua del primer al segon es repeteix en 
el sistema hidràulic del Palància, per exemple el vorem a Estivella. 
En l’objectiu que ens preocupa, a l’assut d’Algar el llavi d’eixida ha 
perdut una part del revestiment i revela un obra més antiga, pot ser 
germana dels grans carreus que afloren en la part nord.26 

L’assut de Ponera (també dels Arcs) d’Estivella és l’estructura 
hidràulica que, en cas de trencament de la séquia Major restituïa 
la canalització de les aigües al canal, ara ja embocades a la esquerra 
del riu. Tot i que les restes de pedra treballada que existeixen no 
són molt antigues, l’estructura sí que ho podria ser perquè la presa 
abasteix la partida i antiga pobla d’Arenes on hi ha els forns de ter-
risseria ibera. En qualsevol cas, l’aigua de la séquia Major que passa 
pels Arcs, com la sobrant del roll d’Arenes, alimenten la séquia de 
Gausa a l’assut que la fa nàixer.

L’assut de Gausa es troba a Estivella, un poc més avall del des-
guàs del barranc de Barraix o de Beselga. És el lloc del naixement 
de la séquia de Gausa embocada a la part dreta del riu. L’últim 

 26 Aquest mateix sistema es repeteix en el naixement de la séquia de Gausa: 
passats els Arcs d’Estivella naix la séquia de Gausa i, en arribar a l’assut de Gausa, 
l’alimenta i passa a embocar el naixement de la séquia de Gausa per la part dreta del 
riu.
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assut de Gausa és el conegut per estivellencs com la Barcella. És un 
obra de pedra treballada, ben possiblement del segle XIX perquè 
té incorporat el sifó d’aportació de la séquia Major. Entenc que 
el primitiu assut de Gausa podria situar-se uns metres més amunt, 
sempre després del barranc. No trobe indicis d’antigor, però és 
sens dubte el naixement del canal que abastia d’aigua Saguntum, 
bé per l’aqüeducte de Diana com per la séquia del Cementeri que 
abastia en època romana la urbanització situada al raval que, en les 
excavacions per l’adequació de l’avinguda del País Valencià, s’ha 
descobert un tram de la via Heraclea i domus amb impluviums sobre 
la crecròpolis anterior. 

L’assut del Clot del Moro avui desaparegut. Decantava l’aigua 
a la dreta del riu, tocant la muntanya del Castell i sota les cases que 
s’encaramen fins a l’aqüeducte de Diana. Cal dir que aleshores el 
pas cap a Gilet es feia pel llit del riu. Entenc que ja existia en èpo-
ca ibera i era el que entrava l’aigua a la ciutat. En l’edat mitjana, 

Assut d’Algar anys 1920.
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 27 Civera, M.: “Els aqüeductes de la ciutat de Saguntum”, Arse 42, 2008.

en deixar d’estar en ús l’aqüeducte de Diana, prenia l’aigua on la 
prenia aquell en la séquia de Gausa, al roll dels Pous. 

L’assut de la Vila se situa a l’oest de Sagunt. La part més antiga 
està construïda de lloses de calcària dolomítica blava, d’ací el nom 
de Pedres Blaves. Entenc que el contrafort oest, ara enmig del riu, 
i la part més vella de la parada són romans. De fet, el canal que 
naix a la dreta del riu abastia d’aigua la urbanització de la ciutat en 
època imperial romana.27

Assut de la Vila o Pedres Blaves.                 Foto: Federic Aznar

Els aqüeductes:
Són les construccions que eleven els canals sobre arcs per a 

creuar  els rius i els barrancs. A la comarca els anomenem arcs i 
sovint estenem el concepte als canals penjats a la roca. La séquia 
Major empra tres aqüeductes: el de Soma o Somat a Alfara, els Arcs 
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d’Estivella i l’Arquet a Sagunt. Entenc que sobre el Palància existia 
els Arcs del roll de Torox-Qars ara en ruïnes i la séquia de Gausa 
n’empra un, el de Figueroles a Sagunt.

L’aqueducte del Somat (o d’Àrguines) és la primera estructura 
d’arcs que utilitza la séquia Major des del seu naixement a Sot. Es 
troba a Alfara i consta de dos arcs de nou passes de diàmetre, i un 
tercer arquet de rajola ceg a la part oest. El més important no és 
aquesta obra i el túnel excavat a la muntanya, sinó l’antic aqüeducte 
que queda un centenar de metres barranc amunt. Actualment són 
ruïnes, però fan possible una lectura completa. La séquia Major 
seguia el nivell i dibuixava els tossals que li venien al pas. En arribar 
al barranc del Somat, per prendre el punt més estret, uns trenta 
metres, ascendia un centenar de metres barranc amunt, creuava 
amb quatre arcs d’unes sis passes de llum, descendia i vorejava el 

Aqüeducte antic sobre el Somat (Alfara).            Foto: Manuel Civera



MANUEL CIVERA I GÓMEZ

266 / ARSE

tossal sobre el que es recolza Alfara. Es conserven els dos arrancs 
dels arcs a banda i banda del barranc, un piló tombat i la basa 
d’un segón. Només falta la resta del tercer piló. Els pilons estaven 
construïts amb vitatum de calcària dolomítica amb alguna pedra tra-
vertina i alguna de rodeno falcades amb llesques seguint la tècnica 
ibera. L’interior és una argamassa amb bolos del mateix barranc, 
exactament igual que els Arcs de Torox-Qars i que els pilons del 
pont de Sagunt. Com aquells els pilons se cimenten en una sabata 
major sobre bolos i roca del barranc. Feien 190 per 210 centímetres 
més un espoló o tallamar en la caiguda de les aigües. En la part est 
el canal s’apegava a la muntanya de la mateixa manera que ho fa 
l’aqüeducte de Diana i amb la mateixa tècnica constructiva: bolos 
i caementicium; però a Alfara el tram és menor i més lluït. A les 
dues bandes del barranc el canal manté la caixa del canal que fa 
aproximadament uns 116 centímetres d’ample, per un mínim de 
100 de profunditat i les cares laterals fan uns 52 centímetres d’am-
ples. L’interior de la caixa s’ha conservat lluït amb calç amb molt 
poca arena, potser és el lluït que substituí el signínum que conserva 
l’aqüeducte de Diana. 

Els Arcs de les Jovades s’ha considerat un pont, de fet els epi-
grafistes interpreten que el fragment d’inscripció monumental 
trobat en les immediacions per Facundo Roca podria correspon-
dre a la reconstrucció del pont per Vespasià.28 Pense que molt 
probablement és un aqüeducte i no un pont o viaducte perquè la 
calçada romana passava pel gual que actualment segueix el camí 
de Vorajunta, abans de fer el pont nou, l’empedrat del qual encara 
hem conegut abans d’asfaltar. De ser un aqüeducte, la caixa feia 
tres-cents vint centímetres, d’exterior a exterior. L’amplada interior 
de la caixa del canal no és possible amidar-la, però atès que té les 
mateixes mides que els Arcs d’Estivella podem dir que les baranes 
farien una amplada de setanta centímetres i la caixa entre cent 
seixanta i cent vuitanta centímetres. Actualment queden dos arcs: 
el naixement del costat sud i un més. Els arcs de mig punt fan un 

 28 Corell, 2002, res. 362, pp. 462 i 463.




