
LA XARXA HIDRÀULICA DEL TERRITORI DE SAGUNTUM

ARSE / 267 

diàmetre de cinc-cents centímetres, els pilons uns tres-cents centí-
metres amb una tallamar a la part de la caiguda de les aigües del 
riu que fa tres-cents centímetres per costat. L’estructura actualment 
es troba pràcticament descarnada i això revela la tècnica construc-
tiva. El revestiment, vitatum, està format de tres tipus de pedra: de 
bolos de rodeno, pedres reutilitzades de calcària dolomítica blava 
i pedra tova en les arestes de les arcades i en les baranes superiors. 
Com en els pilons de Sagunt, el caementum del farcit és de pedres 
grosses, generalment de bolos del riu. Entenc que aquest aqüeducte 
estava en ús en el segle XIII i és el que explica el conflicte esmentat 
entre Torox i Qars en 1223. Tot i això he de dir que l’aqüeducte 
s’encara a la partida del Sabató, dalt té les Jovades i a continuació 
Càrcer. Aquesta descol·locació podria explicar que Càrcer, topònim 
d’origen iber, en l’antiguitat les comprenia totes tres. De ser així, 
sabem que l’aqüeducte de Torox-Qars (Torres Torres-Càrcer) tenia 
la concessió de dues files i mitja d’aigua subordinades al suminis-
trament a les dues files i mitja de Torres Torres. 

Arcs Torox-Qars.                       Foto: Federic Aznar
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Els Arcs d’Estivella és l’aqüeducte més gran dels que empra la 
séquia Major i amb ell creua el riu. Sembla que fou assolat almenys 
per la riuada de 1581 i reconstruït posteriorment amb arcades am-
ples i apuntades menys els arcs de la part esquerra del riu que no 
s’emportà la riuada. Aquests ens indiquen que els Arcs anteriors 
eren també de mig punt i n’hi ha un que sembla bastant antic i 
sovint s’ha considerat d’època romana. Les mesures, tant les dels 
arcs de mig punt com l’amplada del canal són les mateixes que la 
dels Arcs de Torox-Qars que són claríssimament romans. 

L’Arquet de Sagunt és l’aqüeducte pel qual la séquia Major 
passa el barranc de Bonilles. És de volta rebaixada. Podria ser com 
a molt d’època medieval, atès que a la seua eixida es construí el 
segon molí draper de Morvedre, però la basa és molt més antiga.

L’Arquet de Figueroles serveix perquè la séquia de Gausa creue 
el barranc de la Maladitxa o de Gilet. És un arc lleugerament apun-
tat; però, atès que Gausa era un canal en ús des d’època romana, 
cal deduir que ha estat reconstruït. 

Arc antic de l’aqüeducte d’Estivella.               Foto: Federic Aznar
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Els sifons:
S’anomenen també canos. Són la posada en pràctica del prin-

cipi que regeix els vasos comunicants. Es posava en pràctica quan 
un canal havia de creuar un barranc d’escasa profunditat i era molt 
més barat i pràctic construir una canonada de plom o encaixona-
ment tapat amb lloses obrades amb caementicium. Era conegut i 
practicat pels romans com diu Trevor Hoorge. A la xarxa hidràulica 
de la séquia Major hi ha diversos sifons: els esmentats a l’assut d’Al-
gar i a l’assut de Gausa (Barcella), l’assut de la Vila en nàixer de la 
séquia Major, i l’assut del Cano que empra el braç de Montíber per 
a creuar el barranc de Bonilles i el camí vell de Terol. L’obra que 
es veu és moderna, però és molt possible que originàriament fora 
romà perquè la séquia, com veurem, si que ho era. 

Els canals: 
S’anomenen popularment séquies i, quan es refereixen a l’èpo-

ca romana, solen tractar-los com a aqüeductes. El principal canal de 
la xarxa hidràulica del Palància s’anomena séquia Major i de la qual 
naixen els braços principals: Gausa a Estivella, Montíber a Petrés i 
la Vila a Sagunt. Aquests canals es ramificaven fins a portar l’aigua 
a les vil·les, després alqueries, que s’escampaven pel territorium, com 
tot seguit veurem.

els canals o séquies més importants

La séquia Major29 
Abasteix per la dreta del riu: Algar, Alfara, Algímia, Torres 

Torres, centre senyorial de la zona en l’edat mitjana, i Estivella pel 
braç del mateix nom que ix abans de creuar el riu. A Alfara s’ha 

 29  La Séquia Major és la institució creada en 1851 i aprovada definitivament el 
27 d’abril de 1853 per a gestionar l’abastiment de l’aigua del Palància a les pobla-
cions i territori del Camp de Morvedre. Veure: Ordenanzas para la Acequia Mayor de la 
ciudad de Sagunto, redacció de 1898 (facsímil). Acequia Mayor, 1983. En el treball em 
referisc a la infraestructura general de séquia mare i els braços més importants.
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 30 Corell, 2002, res. 415 i 416, pp. 509 i 510.
 31 Corell, 2002, res. 363 i 364, pp. 463-466.
 32 Corell, 2002, res. 411, 412, 413 respectivament, pp. 503-507.
 33 Corell, 2002, res. 350, 406, 407 i 408, pp. 446 i 495-507.

localitzat la inscripció votiva per la salut de Quint Fabi Fabul i la 
làpida sepulcral de Bèbia Marcel·la i de Bebi Cestià dels segles I i 
II respectivament.30 A la partida de Càrcer es trobarem les làpides 
dedicades a Domicià Otobesà i a Bèbia Servera dels segles I i II 
respectivament.31 Els Arcs d’Estivella suposen la resta més signifi-
cativa que conserva restes del seu origen romà com he exposat. En 
la partida d’Arenes, alqueria en època medieval de la senyoria de 
Beselga i Estivella, es trobava en època ibero-romana una alfareria 
important de la qual s’han conservat les fotos dels forns i abundant 
ceràmica dels testars. Són, potser entre d’altres, els forns on s’ela-
boraven les copes que l’irònic Marcial esmentà als seus epigrames. 
Seguia el canal per Albalat que, com les anteriors, era alqueria 
musulmana, i com intentem demostrar abans fou vil·la romana 
com denuncia l’abundància de restes romanes. Ací es trobaren les 
làpides sepulcrals dedicades a Cecília Restituta i Cecília Àrtemis, a 
Valeria Prisca i a Fest, les quals foren sepultats a les vil·les que ocu-
paven el lloc.32 A la zona de Ponera se situaven una sèrie de vil·les, 
de les quals una, segurament la més important, acabà sent el lloc 
de Petrés medieval. Patrici d’una d’elles fou en el segle II Cai Juli 
Annià al qual s’eregí un monument del qual es conserva el pedestal 
i foren possiblement soterrats a les vil·les Valèria Firmanil·la muller 
de Quint Cecili Porcià i Luci Valeri Montà.33

La séquia Major, abans d’arribar al molí de Malany es bifurca 
amb la séquia Major, que voreja la rambla del riu fins arribar a 
Canet, i amb la séquia de Montíber. La Major, per la proximitat al 
riu sembla que no abastia directament cap alqueria islàmica i con-
seqüentment cap vil·la romana, però cal dir que salva el barranc 
de Bonilles i l’antic camí de Terol per l’Arquet on es construí en 
la baixa edat mitjana un molí draper. Cal dir que, en arribar al 
camí de Montíber, d’ella naix el braç del Cau. En aquesta zona de 
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les Rambles es trobà la làpida dedicada a Fàbia V. de 26 anys per 
Luci Iuli.34 A poc a poquet, com diu la dita popular, l’aigua arriba 
a Canet, el qual ha estat poblat des d’època ibera, com desmo-
tren les abundants troballes de monedes iberes a la terra avui de 
conreu i les restes romanes. Del lloc procedeix la làpida romana 
dedicada a Luci Juli Porci per Calpúrnia Síntique en el segle I.35 
La séquia de Montíber creua el barranc de Bonilles per un sifó 
o cano i abasteix d’aigua una zona privilegiada de Sagunt que va 
des de la muntanyeta de Sant Cristòfol a la muntanyeta de l’Aigua 
Fresca (també Sonàmbula). En època romana, si abans no, la zona 
albergà dues vil·les romanes que han estat excavades arran de la 
urbanització del nord del Palància. Una es trobava en la vessant est 
de la muntanyeta de Sant Cristòfol, en la trajectòria del braç de Sant 
Cristòfol on l’arqueòleg Juan Carlos Carrera identificà els trulls i 
altres dependències on l’aigua era imprencindible. A la vessant de 
la muntanyeta es trobà la inscripció sepulcral dedicada a Probe i 
Pòrcia Sèptima en el segle II i a la vora del camí vell de Terol es 
trobà, en un context de ceràmica ibèrica, la làpida dedicada a Luci 
Antoni Florus. Ben prop a la vora del camí de les Valls es trobà la 
làpida dedicada a Marc Emili Quiet en el segle I.36 La segona vil·la 
excavada, de molta més extensió que l’anterior, se situava al sud 
de la Sonàmbula i entre les moltíssimes instal·lacions destacaven 
les canalitzacions, els banys i una piscina de mesures considerables 
(aprox. de 6 x 3 m). La zona rica en troballes, manté encara reu-
tilitzada en el cantó de la cisterna immediata a la torre medieval, 
una làpida on es relacionen quatre membres d’una família signifi-
cativa en alguna entitat religiosa de la Saguntum romana: Gai Mari 
Jaccus, Mària Higienusa, Mària Hígia i Mària Primigènia.37 Aquesta 
zona continuà sent important durant el període islàmic, de fet era 
la Ruçafa de Murbítar (topònim esdevingut Rossana), i durant les 

 34 Corell, 2002, res. 340, p. 437-438.
 35 Corell, 2002, res. 405, pp. 494 i 495.
 36 Corell, 2002, res. 344 i 351, pp. 440 i 447-448.
 37 Corell, 2002, res. 345, pp. 440-442.
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excavacions aparegueren més d’una vintena de forns alfarers i una 
necròpolis musulmana. El fet demostra incontestablement l’abasti-
ment d’aigua per la séquia de Montíber des d’època romana.

La séquia de Montíber, en arribar a la muntanyeta de l’Ai-
gua Fresca es bifurca en dues: Montíber i Palmosa. Poc després 
Montíber es bifurca en dos: de la Torreta i d’Almarda, braços que 
escampen l’aigua per l’ampla partida. Reutilitzada en l’alqueria de 
Montíber (situada en la trajectòria de la Torreta) es recuperà la 
làpida dedicada a Valeri Marcel·lí de 26 anys en el segle I, vora la 
carretera N-340 la dedicada al llibert Luci fill de Publi del segle I i 
la reutilitzada en la séquia de la Torreta es trobà la làpida sepulcral 
dedicada a Emili Peregrí que visqué a finals del segle I o principi del 
segle II, així com una altra fragmentària.38 A Almardà fou trobada 
la làpida dedicada al terrisser Titus Mamili Marcial que visqué en 
el segle I.39 

 38 Corell, 2002, res. 341, 342 i 348, pp. 438, 438-439 i 444 respectivament.
 39 Corell, 2002, res. 339, p. 435 i 436.

Piscina de bany de la vil·la de la Sonàmbula o muntanyeta de l’Aigüa Fresca. 
Foto: Federic Aznar
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La séquia de Gausa 
L’aqüeducte de Gausa naix de la séquia Major, en creuar els 

Arcs, abasteix Arenes i, en passar la població d’Estivella, s’aboca 
l’aigua a l’assut de Gausa (després amb sifó de la Barcella) on naix 
la séquia de Gausa per la dreta del riu. Suministra aigua a Gilet i 
a la partida de Figueroles abans de nàixer l’aqüeducte de Diana. 
Els dos topònims apareixen al Llibre del Repartiment com a alqueries 
i ben probablement foren vil·les romanes. El topònim Gilet s’ha 
relacionat amb la romana Gili sense més fonament que la troballa 
de monedes amb aquesta ceca. No era, evidentment, Gili; però les 
troballes d’època romana hi evidencien l’ocupació del lloc, si més 
no la làpida a Acília Úrbica mare de Màxim i Marcial datada en 
els segles II-III.40 En la partida de Figueroles l’aqüeducte salva el 
barranc de Gilet (més amunt també anomenat de la Maladitxa i 
Toliu) amb un arc apuntat, segurament medieval i refet sobre un 
altre més antic de fàbrica romana. Sobre Figueroles cal dir que han 
estat diversos els historiadors que han relacionat la partida amb 
les figues saguntines que esmentà el naturalista Plini. Ben segur 
fou una vil·la romana sobre la qual es construí en la baixa edat 
mitjana un dels molins drapers que produïen paper per al lligador 
de llibres dels jueus de Morvedre. En aquest lloc pogué situar-se la 
vil·la de Cai Emili Níger, casat amb Bèbia Rústica, on fou soterrat 
en el segle I.41 En passar el naixement de l’aqüeducte de Diana, a 
sud-est de la muntanyeta de Pesta, es troba el molí de Gausa (dels 
Vives) que manté l’obra medieval. Fou aquesta probablement la 
vil·la de Juli Pompeià i on fou soterrat en el segle II.42 Seguint el 
curs de la séquia de Gausa, a l’esquerra, naix el braç del Cementeri 
que en època romana abastia d’aigua la urbanització sobre la via 
Augusta, zona que fins al segle I era necròpolis com han evidenciat 
les restes de l’excavació i les tres làpides trobades en l’adequació 

 40 Corell, 2002, res. 409, p. 501.
 41 Corell, 2002, res. 330, p. 427.
 42 Corell, 2002, res. 331, p. 428.
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de l’avinguda del País Valencià.43 Als Partidors naixen els braços 
de la Torre, d’Enmig i de Palomar d’on parteixen els bracets que 
escampen l’aigua per tota la partida des del camí de Llíria (Edeta) 
fins a la marjal on hi ha un considerable nombre d’alqueries en les 
immediacions de les quals s’han trobat monedes iberes i materials 
romans de diferent consideració. 

El fet que determina incontestablement la romanitat de la sé-
quia de Gausa és que, en arribar a l’oest de la muntanyeta de Pesta, 
d’ell naix l’aqüeducte de Diana, nom que li doní perquè encaramat 
a la muntanya del Castell a l’alçada dels seixanta metres sobre el 
nivell de la mar porta l’aigua al peu del temple de Diana, la deessa 
màxima de Saguntum. De l’aqüeducte de Diana queden centenars 
de metres a la muntanya del Castell en total abandonament de 
les administracions i en la muntanyeta de Pesta trams en els quals 
podem identificar el solament de la caixa que permeten seguir el 
curs fins arribar a l’embocadura en la séquia de Gausa.

La séquia de la Vila:
Naix, com he dit, a l’assut de la Vila, també anomenat popu-

larment les Pedres Blaves. Abastia les termes de la ciutat de l’època 
imperial situades ben probablement sota el Musical i el nimfeu 
situat possiblement al lloc del col·legi Cronista Chabret, transcor-
ria pel decumanus màxim que se situava entre el circ i el fórum 
d’època imperial, i abastia l’anfiteatre romà. Quan l’aqueducte de 
la Vila arribava a l’anfiteatre, es bifurcava en les séquies Almudà-
fer i Conillera que abastien d’aigua les partides corresponents de 
la partida de la Vila. En realitat la séquia d’Almudàfer travessava 
l’anfiteatre i transcorria fins al Fornàs. D’aquesta zona procedeixen 
les làpides romanes dedicades a Baebia Elate, a Corneli Manset i a 
Baebius Nepot soterrats probablement a les seues vil·les respectives 
del segle II.44

 43 Corell, J. i Gómez, X.: “Inscripciones inèditas y revisadas de Saguntum y su 
territorio”, Archivo Español de Arqueología, 2008.
 44 Corell, 2002, res. 327, 328 i 329, pp. 424, 425 i 426 respectivament.
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la xarxa Hidràulica de la font de quart (de segó)

La xarxa hidràulica de la Font de Segó (també de Sagunt i de 
Quart) es coneix perfectament pels estudis realitzats. Com assegu-
ra Ferri és una xarxa perfectament assimilada durant el període 
islàmic, però com observa encertadament Cueco existia durant 
l’Imperi Romà, si més no. El sistema hidràulic, a diferència del de 
la séquia Major, consisteix a dividir des d’un bell principi l’aigua 
en part proporcionals. De manera que el primer partidor fa cinc 
daus, un dels quals, la recotxa del septí, va destinat dos dies a Quart 
i un dia a Benifairó. En el partidor següent, els quatre daus restants 
tornen a fer cinc parts o daus. El primer de la dreta enceta una fila 
jugadora que destina dos dies d’aigua a Quart i un dia a Benifairó. 
El segon i el tercer configuren les files contínues destinades a Be-
nifairó i Faura, i en aquesta trajectòria naix a l’esquerra la recotxa 
de Quartell i més endavant la fila de l’alqueria Blanca. El quart i 
cinqué dau del segon partidor enceta les files d’Almenara i Bena-
vites, i en la trajectòria dóna dues files a l’Àrab. 

Plànol de la xarxa hidràulica de la Font de Quart de Francisco Aparici y Ferrandiz de 
1786 (ARV: Mapes i plànols, núm. 100. Ferri, 2001, p. 41).
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Com veiem, la denominació actual de les files sobiranes és 
redueix a les alqueries que amb el temps han esdevingut nuclis 
de població, però no a les alqueries que ocupaven la vall. Els 
topònims de les alqueries medievals només ens interessen per a 
evidenciar la continuïtat en l’ús de l’espai: Almorig, Rubau (abans 
Carrovera o Carrovna), els Frares, Garrofera, Santa Coloma (abans 
Benirriahem ), Rugama, Caterina, Benicalaf, etcètera. Ens importa 
corroborar l’origen romà de la xarxa hidràulica i ho faré revisant les 
excavacions i troballes documentades en la trajectòria dels diferents 
canals que abasteixen d’aigua la zona. 

En la trajectòria de la séquia de Quart es trobà la inscripció se-
pulcral dedicada a Luci Emili Gal que exercí totes les magistratures 
a Saguntum i a Terència en el segle II.45 

 45 Corell, 2002, res. 422, pp. 518-419.
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En la trajectòria de la séquia de dalt de Benifairó, concretament 
a Santa Coloma (Benirriahem), es trobà la inscripció honorífica 
dedicada al duumvir de Saguntum Quint Cecili Valerià.46 La séquia 
de Benifairó acaba en el Cabeçolet i amb això podem asegurar que 
abastia la vil·la romana de la qual hem recuperat tota mena de 
materials romans: bases de columnes, moles, aplacats de marbre 
dels banys, l’hermes bàquic que s’exposa ara al museu i quatre 
inscripcions documentades procedents de la zona que destinaren 
com a necròpolis-santuari sobre el puig de les Pasqües. Encara po-
dem veure les restes de la planta del mausoleu familiar que corona 
el pujol i albergaren les restes (cossos o cendres) de Fàbia Ursa, 
Baebi Piram, Luci Baebi Artemas, la muller d’aquest últim i el seu 
llibert en el segle II, Marc Fabi Màxim, potser una Ephesia també 
del segle II, i la filla d’una mare desventurada que la perdé quan 
tenia dèsset anys i espera veure el seu rostre en somnis.47 

En el braç de Faura és significativament important la partida 
del Terrer, on es trobà el bou ibèric en 1923 i en aquesta mateixa 
zona recuperà en la segona meitat del segle el comte de Faura ar-
replegà el que ben possiblement era el seu pedestal, peça que té a 
la seua casa-palau de Faura i que és del tot convenient que s’expose 
públicament amb el bou. Ací, a la vora del Ventorrillo, s’excavà 
una vil·la ibero-romana amb motiu del nou traçat de carreteres i es 
posà de relleu l’ús de la corrent contínua de l’aigua, entre d’altres 
estructures descobriren una bassa lluïda amb opus signinum.48 En 
Quartell es trobaren les inscripcions sepulcrals dedicades a Gneu 
Manli Crescent del segle I i la que Emília Nigra féu en el segle II 
per a ella, el seu marit Valeri Civis i per a Valèria Nisa. El més curiós 
d’aquestes dues inscripcions sepulcrals és que les dues fan constar 
que el monument no passarà a l’hereu.49 No sé si en les recents 

 46 Corell, 2002, res. 353, pp. 450 i 451.
 47 Corell, 2002, res. 354, 355, 356 i 357, pp. 451-456.
 48 Benedito, J., Claramonte, M. i Melchor, J. M.: “La excavación arqueológica 
del yacimiento ibero-romano de Els Terrers (Sagunto-Faura)”, Arse 42, 2008, pp. 
153-178.
 49 Corell, 2002, res. 423 i 424, pp. 519-522.
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excavacions realitzades a Quartell per Juan Carlos Carrera n’ha 
aparegut cap altra, però sé que s’han fet troballes, com la caixa 
de plom amb el cadàver d’un nadó que està dipositat als fons del 
museu de Sagunt.

En Benavites s’han trobat sis làpides dedicades: a l’edil i duum-
vir Gai Emili Nepot del segle I, una destinada a un Bebi i una Bèbia, 
la que es conserva reutilitzada a la torre dedicada a Bebi Senecià 
dels segles II/III, la dedicada a Gratti Màxim i a Clàudia Gratil·la, 
i la dedicada a Heras filla del grec Didas, a Dídia Mirtis lliberta 
de Luci i a Luci Didi Fuscus. Una làpida il·legible a Benicalaf. En 
Rugama, es trobà la làpida de Bèbia Fúlvia filla de Luci, la de Gatti 
Lucífer i Antístia, i la de Tròfim.50 

 50 Corell, 2002, res. 358, 359, 360, 425, 426, 427, 428 i 429; pp. 456-459 i 
522-528.

Bassa lluïda d’Opus Signinum. Foto publicada en l’Arse 42. “La excavación arqueológica 
del yacimiento ibero-romano de “Els Terrers” (Sagunto-Faura)”.
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El lector pot seguir informant-se de les inscripcions trobades a 
Almenara que Corell pren majorment de Ribelles i s’atribueixen 
principalment a la muntanyeta dels Estanys. Ací hi hagué segons 
Corell tres construccions: dos mausoleus i el temple de Venus (Bra-
çal 39-40) que ha proporcionat moltes inscripcions, però no ens 
detindrem perquè la muntanyeta té el naixement de l’aigua dolça 
al peu i això no és l’objecte del treball. 

la font de sant Josep de la vall d’uixó

Com una mostra de la part nord del territorium, dedicaré unes 
línies a la zona de la Vall d’Uixó, tot per a constatar que la partida 
depenent del nucli poblacional de la Punta compta també amb es-
tructures hidràuliques d’època romana. L’aigua contínua de la zona 
és un parell de fonts, la més important de les quals és la font de 
Sant Josep. És el cas d’un sistema de rec a partir d’una font conegu-
da i explotada, òbviament, des d’època romana, si més no. Aquesta 
font que emana per la bellíssima gruta que s’explota turísticament, 

Arcs de la Vall d’Uixó.                    Foto: Federic Aznar
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evidencia més que els Estanys i la font de Quart que l’aigua s’infiltra 
al Palància en el punt de la intersecció amb el barranc d’Assuèbar, 
ara vas del pantà d’Algar, i transcorre per cavernes subterranis fins 
a trobar l’eixida. 

L’aigua de la font rega les hortes del Quistel i, salvant el bar-
ranc mitjançant els Arcs, l’horta que ara ocupa l’avinguda de Sud-
oest.51 Aquests arcs eren originàriament un aqüeducte romà; si bé, 
assolats per alguna avinguda, han estat refets com els de Somat, els 
de Torox-Qars i els d’Estivella i, com aquest últim, manté els arcs 
laterals de fractura inconfundiblement romana.52

l’aBastiment des del riu túria

Si el territorium arribava fins a Massamagrell, cal preguntar-se: 
com s’abastien les vil·les romanes situades entre Saguntum i Mas-
samagrell, si les canalitzacions de la séquia Major arriben com a 
molt fins a Puçol? S’abastien del riu Túria, almenys això és el que 
podem afirmar per la documentació medieval. En el privilegi reial 
del 5 de juny de 1260 el rei en Jaume I concedí als morvedrins la 
facultat de prendre aigua de la séquia de Montcada per a regar la 
partida de l’Arrif.53 Cal complementar aquest important document 
amb un altre del 8 de les kalendes de març de 1303 en què Jaume II 
demana contribuïdors per a obrir una gola que desseque la marjal 
dels Moros i augmente les terres de reg en la partida de l’Arrif al 
Grau Vell amb aigua de la séquia de Montcada.54 Existia la séquia 
de Montcada des d’època romana?

 51 Ramon Durbà, Josep: “L’aigua a la Vall d’Uixó”, Aigualit 1996-1997, pp. 37-40.
 52 La identificació romana dels arcs de la Vall d’Uixó me la transmeté José Ma-
nuel Palomar quan li parlava del propòsit del present treball i aprofità per a passar-
me les revistes Aigualit.
 53 Arxiu Municipal de Sagunt: Índex 2, llibre 1, n. 6 (desaparegut). Chabret, 
1888, V-2, p. 371.
 54 ACA: Reg. 131, f. 72. Chabret, 1888, V-2, p. 371.
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Mapa de l’Horta Nord (Parcial del Mapa de la huerta Valenciana y de los principales 
riegos de los ríos Guadalaviar y Xucar de F. Lambert de Passa, 1820. El tribunal de 
les aigües de València, de Vicent Giner, GV, 1997, p. 41).
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Hi ha una llegenda que ens pot servir per a abordar aquesta 
qüestió. Nicolau Primitiu la contà així: “Això era una senyora 
poderosa , filla d’una família patrícia de Saguntum que vené l’àni-
ma al diable a canvi de portar aigua del riu Túria a Saguntum per 
a regar les seues propietats”.55 El Grup d’Estudi del Medi Murbíter 
férem una versió més desenvolupada: “Un patrici romà de la cúria 
saguntina tenia una filla jove que era la més bella del territori. El 
pare, compromés en l’administració del municipi, desitjava realitzar 
una obra pública extraordinària: abastir Saguntum de les aigües del 
Túria per a acabar per sempre més amb els problemes d’abastiment 
del Palància. El cas és que el temps de l’edil, com la de tots els 
mortals, era limitat i les possibilitats de realitzar el desig que el per-
petuaria en la memòria de la insigne ciutat de Saguntum s’esbandia 
amb el pas dels dies. Era un somni, pensava. En això se li presenta a 
l’edil un personatge que li proposà fer realitat el desig, ell era capaç 
de construir un canal que portara l’aigua del Túria al territorium 
de Sagunt en un temps rècord i a canvi només demanava el cos i 
l’ànima de la filla, encara que això suposara fer vindre l’aigua per la 
muntanya. El patrici, en principi, no ho acceptà; però, quan pensà 
que el personatge havia de ser savi i poderós com un emperador, 
hi accedí. En això, el personatge féu ús dels seus poders i en un 
tres i no res foradà les muntanyes, construí arcs i canals, i portà les 
aigües a Sagunt. El patrici li entregà la filla a l’estranger i tots dos 
desaparegueren per sempre més. La desaparició i la magnitud de 
l’obra només podia ser obra del diable i és per això que els arcs de 
Chelva s’anomenen l’Aqüeducte del Diable.”56

Diuen que les llegendes no solen ser veritat, però és basen en 
el que ha passat. Atès que l’Aqüeducte del Diable de Xelva és in-
confundiblement romà ens detindrem a veure què podria tindre 
de realitat la llegenda. El primer que relaciona l’Aqüeducte del 
Diable amb Sagunt fou Pere Antoni Beuter a l’inici del segle XV. 

 55 Primitiu, Nicolau: “Aqüeducte del corral dels Xurros”, Arse 5, 1961.
 56 Grup d’Estudi del Medi Murbíter: L’aqüeducte del Diable, Sagunt, 1996. Ed. 
Brosquil, 2006.
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Diu textualment: “Proveïa’s esta ciutat (Saguntum) del riu que diem 
hui de Millars, nomenat, segons Plini, Idubeda, i del riu que passa 
per Xelva i ve a donar en Túria, lo nostre riu de València. Portaven 
los saguntins l’aigua a la seua ciutat ab arcs grandíssims, i ab caves 
i séquies cavades per les penyes i portades per dins les muntanyes, 
com fins a hui resten estes memories que es veuen.”57 També se’n 
féu ressò Cavanilles el qual en 1797: “Creen los de Chelva, y afirman 
muchos, que las aguas debian ir á Murviedro; pero la inspección 
sola del terreno lo contradice: porque el aqüeducto se terminaba 
ántes de llegar a Villa de Benadúf, y las aguas debiéron correr hácia 
el campo de Liria, entre el qual y las llanuras de Murviedro media 
la cordillera de montes que corre por la Cuevasanta, Olocau, Por-
taceli y Náquera.”58 

A partir de 1921 Nicolau Primitiu començà a prendre’s en 
seriositat la llegenda de la séquia del Diable, si bé a l’article no 
diu Aqüeducte del Diable, ni fa referència als arcs de Xelva, però 
la relació és evident. El cas fou que l’any 1924, amb Francesc Gó-
mez, va proposar-se identificar un canal, aqüeducte, que portara 
l’aigua del Túria a Sagunt i cregué trobar-lo. Segons Primitiu (sic): 
“L’aqüeducte de la Covatella59 prenia l’aigua entre Pedralva i Vila-
marxant, passava per Quemao, es dirigia cap a les eres de Benaguacil, 
on es veu un gran tret; travessava l’actual població, seguia cap a les 
Ventes de la Pobla de Vallbona, passava pel Mas de Tous, pel Bar-
ranquet, per la Eliana, partida de Blanes, d’on seguix a la Canyada 
de Penya (Paterna), canyada que dona nom a la estació i al poble; 
al Pixaor de Paterna, a Campolivar (Godella), al Barranquet Nou i 
al Barranquet Vell o de la Covatella; al Racó dels Llops del Mas del 
Fondo (Massarrojos), al Mas de D. Pascual (Montcada), a la Torreta 

 57 Beuter, Pere Antoni: Crònica, 1538. Alfons el Magnànim, 1982, p. 155-156.
 58 Cavanilles, Antonio Josef: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agri-
cultura, población y frutos del reyno de Valencia. Madrid, 1797, p. 64. Les observacions de 
Cavanilles dos-cents anys després, de diversos autors, Bancaixa, 1996, V-3, p. 146.
 59 Covatella és el nom que ells donaren a l’aqüeducte perquè, com explica a 
l’article, fou a la pedrera de Covatella de Godella on els tallapedres de Massarrojos 
els indicaren l’existència de l’aqüeducte antic.
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de Nàquera, al Pinós (Penoso) i al Corral dels Xurros, de Sagunt”. 
Aquests dos punts es situen en el camí de Llíria, en la confluència 
amb el camí nou d’Aragó (carretera de Terol), en els Partidors.

La proposta de Primitiu és molt interessant, si bé acaba equi-
vocant-se perquè intentà connectar el que coneixia, el naixement 
i fragments del canal, amb un final intuïtivament segur: la séquia 
de Gausa. Més incomprensible és que la féra arribar a l’assut de la 
Vila. Certament aquest pas des de Montcada al corral dels Xurros 
és impossible per la pendent natural de l’orografia, de fet l’aigua 
de Gausa va en sentit contrari com he exposat. Ara bé, Nicolau Pri-
mitiu no s’adonà que el recorregut descrit segueix un trajecte que 
posteriorment reemplaçà la séquia de Montcada, no sabia que la 
séquia de Montcada arriba a Puçol i tampoc que la seua continuïtat 
al terme de Sagunt és la séquia de l’Arrif que desemboca a la gola 
del Colomer. Tot i això identificà una part importantíssima del ca-
nal romà des de Pedralva-Villamarxant fins a Montcada. Certament, 

Mapa de la séquia de l’Arrif en el terme de Sagunt (GEMM, 2001).
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la part sud del territorium s’abastia d’aigua del Túria i, de fet, el 13 
d’octubre de 1993 Juani Chilet al períodic Levante parlava del re-
descobriment a la Pobla de Vallbona d’un tram del canal romà fet 
amb pedra treballada que portava aigua des de Pedralva a Sagunt. 
El que queda és datar-lo amb més exactitud, cosa que han de fer 
els arqueòlegs. En qualsevol cas, és definitiu saber que la séquia 
de l’Arrif abastia les cinc grans vil·les romanes, alguna excavada i 
alguna destruïda, que abraçaven el port ibero-romà, després alque-
ries islàmiques i posteriorment alqueries medievals i modernes: la 
de l’Advocat, la dels Frares, la de l’Arrendador, la de les cases del 
Camp d’Aviació i la de Sant Marc. 

A partir d’aquest fet, incomprensiblement mai no adhuït pels 
historiadors locals, podem comprendre els documents esmentats 
en principi perquè en el segle XIV s’adequara la séquia de l’Arrif i 
s’ampliaren les terres de regadiu. El document esmentat està refe-
rint-se, certament, a la marjal dels Moros, però ben segur també a la 
dessecació de l’antic port ibero-romà. No hi ha dubte que el Túria 
abastia d’aigua, entre d’altres, les viles i nuclis de població que es 
troben en el seu recorregut i per no detindre’ns massa esmentem 
la vil·la que Voconi el Romà construí prop del port ibero-romà de 
Sagunt, la dels Corneli on fou soterrada Cornèlia Justa de set anys 
i la dels Calpurni situades al costat est de l’Arrif.60

En conseqüència, s’ha aportat suficient informació per a 
afirmar: 

El territorium de Saguntum estigué abastida d’aigua per canals. 
Vestigis romans de les estructures hidràuliques de la xarxa del 
Palància les trobem en el traçat de la séquia Major, en la xarxa de 
la font de Quart, en la font de Sant Josep de la Vall d’Uixó i en la 
séquia de Montcada-Arrif. 

Les canalitzacions de les quatre xarxes esmentades distribuïen 
l’aigua fins a les diferents vil·les del territorium.

Amb això és ben palès que les alqueries islàmiques se sobrepo-
saren a les vil·les romanes, de manera que aprofitaren essencial-
ment les xarxes hidràuliques romanes.

 60 Corell, 2002, res. 323, 326 i 322, pp. 419, 422-423 i 418.




