QUAN EL POBLE NO ERA POBLE
La data Qritge de I'aprofitament
no ha estat fixada ja que, com co.
menta el nostre cronis'a local Josep
Maria Doñate, les distintes roturacions del terme municipal han des.
truit en part, si no en quasi la seua
totalitat, els vestigis que facilitarien
una total reconstrucció deis primi.
tius sistemes de reg.
L'esmentat cronista en el seu tre.
ball «Riegos romanos del Mijares",
estudia una ret de sequies que, des
del terme d'Onda, creua en diagonal
el de Vila-real per anar a perdre's
en direcció a Sagunt. Descriu Doñate dos ramals clarament diferenciats
que anomena «cequ\a del Diable 1»
i «cequia del Diable 1(".

Historicament, I'explotació de les
aigües del riu Millars per Vila-real,
deu de ser forcósament diferenciat
en dues epoques totalment distintes,
pero que, unides per una mateixá
fi, con fiueixen cap una utilit+ació
constant de les aigües' del nostre
riu en benefici propi,
No sempre ha existit Vila-real com
a nucli urbA, donat que la seua fundació és relativament recent en r~
lació a I'aprofitament del seu riu,
pero, des deis primers moments en
que les nostres terres comencen a
ser habitades.
tenim constancia,
tant a 1'utl com a I'altre marge, d'un
ús constant de les seues aigües,
Eis distints vestigis qoo' s'han anat
trobant han confirmat aquesta uti- j
lització i, curiosament, sembJa que
per capritx de la Historia, les ~icissituts per les quals ha passat el sistema d'aprofitament, forma un cercle tancat, ja que en I'actualitat tornem, pot ser inconscientment al sistema primitiu d'ordenació fluvial.

L~ p!imera s'extén des d'un punt
proper a la línia divisoria deis ac-.
tuals termes de Vila-real i d'Onda,
baixant paraleHa al Ilit del riu, i
aplega fins a I'ermitori de la Mare
de Déu de Gracia, on es parte ix en
dos ramals; I'un que travessa en direcció a Nules i I'altre que baixa
cap I'actual nucli de població i que
dona peu a la contalla de I'existencia d'un passadls que comunicava
I'esmentat ermitori amb el poble i
que formava part de la «cava,', tema
aprofitable per crear Ilegendes i
contalles.
El que va dret a Nlj!es regava el
poblat roma localitzat prop el «Ter.
met", in entre que I'altre canal, des.
truit per I'acció de I'home al transformar el terreny, portaría I'aigua a
la p"Srt alta de Vila.real.
La «cequia del Diable 11", segons
Doñate desconeguda per als vilarealencs pero no per als d'Onda,
marxa per una cota superior i és
facil que arribara, si no fins a Sa.
gunt, 51 a les seues properies, puix,
després de deixar enrere la «Torrassa", es perd en terreny de Nules,
on ha estat impossible se-guir-Ii el
rastre.

A titol de curiositat esmentarem
que les «Cequies del Diable" s'abastien d'aigua en les cotes 60 i 100,
les mateixes que avui volem ter servir per engrandir el reg del Millars"
Aixo no obstant, després del descubriment
d'aquestes
..Cequies..,
mancava trobar el sistema de reg
de la part del nostre terme coneguda per «I'horta", zona més rica i
apreciada des de sempre. Resultava incomprensible que aquesta terra
situada en la part baixa de la població, amb la millor terra de conreu i que havia estat aprotitada des
d'un prjncipi, quedara sense ~I necessari abastiment d'aigua. No era
probable que se regara de les que
rebfa de les «Ceqüies del Diable..,
car el seu cabdar era limitat. Un
cop més es va complir el tan conegut aforiste: «Eis arbres no deixen
veure el bosc", puix aquest tram,
que després de molt treball, va descubrir Doñate, és el mate ix, en part,
que fins avui ha estat utilitzat.
Ens trobem front e.1que es coneix
amb el nom de «Les Argamasses".
Aquesta sequia, que pren "aigua a
les rodalies de I'ermitori de la Mare
de Déu de Gracia, I!oc escaient ja
que no era necessaria la construcció d'assuts pel desnivel! natural
que té, i seguint el que actualment
és la Séquia del Mo:í, va per la vora
del riu fins entrar a la població. Les
distintes modificacions aixl com les
reparacions que en diverses epoques s'han fet, féu practicament impossible descobrir-la.
Empero el
tallat en la rocá és caracterfstic i
aquestes «Argamasses.. seran més
-tard"conegudes amb el nom de Séquia Major, nom que va coHaborar
a fer més diffcil la localització.
El pas deis. anys ha fet ob"idar

les «cequies del Diable», pero consta que s'aprofitaren Ilur serveis molt
de temps fins convertir-se únicamenl
en punls de referencia. ~s digne
d'esment que grBcies a la localitzaci6. d'una finca del moro de Betxi
Juceff Alfaqui PalIar, va comenyar
Doñate la seua investigaci6 que ha
fet possible la reconstrucció d'aquesla part quasi oblidada de I'aprofitament del Millars.
Arruinat i destruit I'lmperi Roma,
tot queda en I'oblit i la dominaci6
arab, si bé va saber ter servir els
regs romans de la part d'Almassora, oblida per complet els del nostre marge, aplegant a una quasi des.
trucci6 deis canals. Tan sois segueix oterint servei «Les Argamasses», encara que suposem seria
com a reg de la part superior del
terme de Borriana, en I'actualitat
I'horta de Vila-real.
vILA-AEAL,

POBLE DEL MILLARS

Tancat el parentesi de la nostra
prehistoria com a poble, arribem
per ti al naiximent de la Vila-real.
La importancia de I'aigua és part
essencial de la tundació, així com
la utilització i co.nreu deis t~rrenys
és part de la nostra vida. En \'obra
«El Repartiment de Burriana y ViIlarreal», del P. Ramon de Maria,
O. F. M., les reterencies a lIocs de
reg són constants, prova de la gran
importancia d'aquest ja en el mate ix moment d'atorgar
la Ca~a
Pobla.
En aquella epoca les terres baixes
eren les més estimades perque, de
fet, ja disfrutaven de reg directe.
En canvi, per a evitar posteriors
problemes, el propi Jaume I en la
Carta Pobla, a més de citar Ilocs
hidrografics com a punts de referencia, especifica: ,'. ..i d'alla fins a
la fita coberta de Cabe<;:o, a on es
talla la pedra; vers el riu de Millars.
En el qual termetingueu ús d'aigües,
de Ilenya, d'herbes, de pedra i de
cal<;: i totes altres coses necessa.
ries per a vosaltres o per al vostre
ús..."
Feta la donació, el propi Jaume I
va dividir en dues la vella séquia,
per obtenir una millor utilització de
Paigua, anomenant-se d'en<;:a ..Major» a Poriginaria des de Permita als
«partidors.. i, a partir d'ells, en pa.
ratge molt inferior al pont de Santa
Quiteria, les dues noves séquies
són conegudes pel nom de Sobi.
rana i Jussana, per raó de la seua
s¡tuació vers el terreny que reguen.
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En Jaume mana construir a ca.
rrec de les rendes de Borriana, de
les quals va fer donació per dos
anys en 1274, la séquia Sobirana,
única que podia afavorir tot el nucli urba, ja que la Jussana anava
per un nivell inferior .
Pere III, segueix amb les mateixes donacions de Jaume i d6na
un privilegi especial als veins de la
Vil"a-real,per fer ús de I'aigua i les
séquies, Si Jaume va fer nAixer el
poble, Pere el va fer possible,
Com a cosa curiosa farem esment que continua essent preferencia del reis fer referencia a les séquies sempre que volen nomenar un
Iloc concret del nostre terme, prova
irrefutable de la gra,1 importancia
que des deIs primers moments de
la nostra existencia com a poble
tenia I'aprofitament de les aigües
del Millars. Citarem com prova el
següent paragraf de Pere III donat
«el 5 del idus de juny de' I'any del
Senyor 1279»: "... i um miller de
mont del terme de la dita poblaci6
per a bovalar -es
reféreix a I'actual termet de I'ermita de la Mare
de Déu de GrAciasobre la séquia del poble...»
A partir d'aquest moment les
construccions de "files» i séquies
per arribar a una total estruc'.uraci6
del terme, és ja quasi una ob1igaci6,
D'una banda tenim la séquia Major
que comenc;:a a les antigues ,cArgamasses» i arriba fins al poble per
a partir-se en dues. A I'actualitat el
lIoc anomenat en orige "els partidors» ha desaparegut. Conservem,
aixo si, la divisió de les~ antigues
partides de reg originades en un

Les

Solades.

principi per aqu~sta bifurcació. Des
de la vora del riu fins on ten[em els
partidors, Iloc on la séquia creua el
Cam[ Vell de Borriana, és la partida de Solaes. Alli naixien la Sobirana i la Jussar3 i, mentre la primera era utilitzada únicament per
al reg, la segona baixava a donar
forc;:a hidraulica al Moli de la Vila
del qual encara conservem un bon
tros i podem apreciar els pous de
les moles i I'entrada de I'aigua, i el
Mcli de la Roqueta, del que ens
resten unes mig desfetes parets junt
a trossos de la Jussana que coneíxem amb el nomb de «Séquia
Vella-.
Temps després, desapareguts els
mollns, es va tapar la Jussana i
els partidors s'han situat junt a la
carretera de Valencia. Aixi, tenim
avui també les dos séquies: I'antiga
Sobirana, amb els seus caixers vells
recorrent I'antic cami, i la nova Jussana, que mai ha estat coneguda
per altre nom que «Séquia Nova-, i
que niarxa paraleHa a la ja esmentada carretera, fins perdres les dues
després de creuar i donar reg a la
partida de Carinyena, travessar ~I
Riu Sec, la partida de Cap de Terme que envolta les Alqueries, i acabar en el terme de Nules.
AVUI

QUASI

UNES

DESCONEGUDES

Apart d'aquestes dos grans séquies tenim també la «Sequieta» i
la «Sequiola». Les dos s'abasteixen
d'aigua de la Major, a la ti d'aprotitar la seua torva hidrAulica en
I'anomenat Mol( Nou.
La primera, que prActicament ha
desaparegut, travessa tot el poble i
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Aquests canals han, estat motiu
de preocupació i la- necessitat de
mantenir-Ios nets de fang, ha ocasionat molts de gastos especials, tal
com es veu reflexat en les ordenacions de tributs i multes. Ja el 10
de gener de 1329, Alfons IV con-

ajuntar-se

del

carrer

de

l'ErmLta i la carretera
Onda-Borriana. També és facil descobrir
les entrades

als

horts

encerclats

per ca-

ses. Segurament,
acabara per desaparéixer def:njtivament
donat que ja
es quasi quimerica
la seua existencia. De totes menes sera difícil oblidar-!a

pel

senzill

motiu

que

el cac

rrer encara és conegut a nivel!
pular com "carrer
la sequieta»),
més que la majoria
coneixen
minació.

el

motiu

deis joves
d'aquesta

desdeno-

més enllA el carrer valencia dipoSitant les aigües sobreres al Riu Sec.
La Sequiola també ha tingut moltes variacions en la seua tralec~oria
Com la hem dit, anava descoberta
I paraleHa a la MurA; deixava a la
dreta el la desaparegut Hort de Menero, entrava a I'antic Hort deis frares, travessava el Barranquet i renaixia més enllA la carretera on encara podem veure-Ia agermanant-se
amb la vella Sobirana. Quan la MurA
es va eixamplar, va ser cober'a fins
on ara comenca I'avinguda Pio XII
on construiren el monument als
morts a la guerra civil, avui instaHat
a la placa Escultor OrteJis, i allí anava transformada en jardinera de mal
gust i donant peu a la rialla popular, puix aquel taüt Ilarg a les espatlles d'un angel front a una creu,
per més geranis que plantaren poca
estetica podia tenír.

travessa
torna
de

per ti a "estat
tota
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a quedar

actual

que

soterrada

com sempre

provenen de les penes o acusacions
qúe els cequiers i guardies de les
cequies de la dita Vila exigeixen,
demanen i rebin, es converteixen a
perpetuitat en les r~paracions i
obres de I'assut de les referides ce-

poper

La Sequiola encara té una gran
utilitat per al nostre camp. Naix junt
a la Sequieta, pero, després de
baixar pel carrer Polo de Bernabé,
passa per davant I'església de Sa'nt
Pasqual -fins 1"!0fa molt temps VOrejava la paret del teniple en ConS+rucció t 0 t a I m e n t deSCOberta- i
arriba a la MurA i seguint-Ia es perd

Arribem

cede ix: ".-. item, concedim als mateixos homes, que tots el diners que

tora

i
ja

la població.

L'imatge de la Sequiola ha estat
molt de temps una de les més tlpiques del nostre pobre. Molta gent

quies

~

Sequleta

penetra

dins

de

la

ciutat.

encara recorda QJ)an anava a netejar la roba, o la xicálla a prendre el
bany els calurosos meso$ d'estiu.
Avui tot ha passat, pero la Sequiola
encara dóna un
part .del n.ostre
trajectbria de la
da fora el nivel!
cació.

bon servei a una
terme que, per la
Séquia Major, quede la seua demar-

I caldria també ter esment de la
ret d'aranya que formen les nostres
«files», «escorredors..,
«ullets.. i
..ramals» que travessen nostre terme. La millor planificación actual
mai podría ser possible sense una
primera dístribució de canals principals. El nostre poble és un autentic jeroglrfic que va comen(f'ar quan
encara no érem poble i que\ poc a
poc va ter possible I'aprotitament de
I'aigua que ens correspon del MilIars fins no perdre ni una gota.
UNA LLUITA DE SEGLES
Un deis grans problemes que ha
tlngut el nostre .riu al lIarg de la
historia ha estat les revingudes i les
rluades.
El nostre riu és amic de les creixcudes. Són nombroses les riuades
que s'han conegut I, en no poques
vegades, la turbulencia de I'algua,
ha destruit totalment I'assut on es
recollien aquestes i la mateixa séqula que, construida per la vorera
del riu, es veia damnada en nombroses ocasions.

Després de la sentencia arbitral
de l'lnfant En Pere, Comte de Ribargorc;a i de les Muntanyes de
Prades, és quan comenc;a la vertadera Iluita contra les riuades. Eis
vei'ns de la Vila-real s'esforc;aven
una i una altra vegada per perfeccionar i refer les obres del riu, gastant molt de diners i de temps. El
Millars, fidel a la seua natura de riu
mediterrani, tornava a arrasar totes
les cbres fetes i refetes.
la primera de les grans riuades
que tenim notIcia és anomenada per
Benet Traver en la seua obra ccHistoria de Villarrea!)). l'any 1406, el'
cinc de novembre, apareix anotat
el següent parBgraf: "Consell cridat
e ajustat ab só de trompeta segons
és acostumat, sobre lo derruhiment
del asut 0 robliment de la golla de
la séquia per rahó del gran diluvi,
aigues que fon 10 dimecres propassat...» Va ser tan 'gran el disbarat
que, I'any següent els jurats ordenaren als propietaris un impost per
cobrir els gastos de les obres de
I'assut, séquies i neteja deJ fang, .
puix van quedar tan plenes que resultava impossible fer passar I'aigua
per elles. l'acord va quedar redactat amb els $egüents termes: " ...per
cascun ort o fanecB del rech de les
séqujes de la dita Vila, aixi de la
séquia Subirana com de la Jussana,
dos diners. Item, per cascun ort o
fanecii del rech de la sequiola
aoe"ada del sequa ultra lo sequiatge que són tingudes pagar als sequiers de la d.ta sequiola, un diner.
Item, per cascuna jornada de terra
del rech de les dites séquies ma-

jors aixr de la Subirana com de la
Jussana, doS SOUSsis diners. Item,
per cascuna jornada del rech de la
séquia Rofa ultra lo sequiatge Que
són tengudes pagar al sequier de la
dita séquia Rojd, VIII diners...),
La distribució de recol\ida i trans.
port de I'aigua, ha anat contigurantse en varies etapes tins que arribem
a la de I'actualitat. L'assut ha estat
reconstru.it varies vegades, p~ro
sempre el Millars tornava a dester
el que amb tant d'estorv havien re.
parat un colp i altre, i sempre amb
els ~iners del sotrit lIaurador de
Vila-real.
El 19 d'agost de 1534 constru.iren
un assut que estaven segurs aguantarja la torva de les aigües. Varen
encarregar-Io al c,Mestre Rodrigo,
picapedrer de valencia». L'obra er~
una autentica tortiticacjó. Tot va resultar debades. El 18 de setembre
de 1581, va venir una riuada tan

Totes aquestes desgracies obligaren als vilarealencs a realitzar
una obra ino'ita, ¡ I'any 1869 cavaren un túnel a la ti d'acabar amb
les successives destruccions. Poc
temps després, essent president del
Sindicat de Regs O. Andrés Font de
Mora, la comunitat va manar ter un
altre túnel de 135 metres de Ilarg,
el qual recollia ¡'aigua de I'assut i
les conduia a un punt riu aval! de
les conduia

un punt riu avall de

I'ermita de la Mare de Oéu de Gracia, i així excloien la gran volta de
la séquia vel!a i aplegant-se quasi
a la disposició actual.
Pero el Mil!ars, riu mediterrani i
capritxós, ha esdevingut de con.
trast3 catastrotics, Junt a les grans
riuades ha tingut també els seus perrodes d'agostamem, La manca d'aigua ha es'at també una de les pitjors calamitats de Vila-real. L'econo-

Era precís que passaren rolts
anys, abans que cercaren una ",olució a totes aquestes calamitá~s i,
al temps d'aturar les riuades, :etenir I'aigua necessaria per evitar una
altra edició de «I'any de la fc.m».
Es feia imprescindible una orc.anació de tot el riu. El 17 de mary de
1946 el President de la Confeaeració Hidrografica del Xúquer, D. Miquel Abriat, pro~úncia a Castelló
una conferencia tractant aquest importantíssim tema. ArJibaren a 'a
conclusió que I'únic .;¡ertaderament
efect\u era un control de tot el riu.
D'una banda la. gent de La Plana
estava en contra de la construcció
de pantans, a més a més, tots sabien que donar la conformitat era,
al mateix temps, facilitar la intro.
misió d'interesos estranys als propis en la distribuc:ó de I'aigua. Va
resultar difícil convéncer a la gent,
pero, després de molts estudis de
la conca del riu, a més de vigilar
el que feien els altres pobres riberencs que no tenien dret a I'aigua,
es va arribar a I'acord final que era
imprescindib!e
la construcció
de
pantans.
La distribució va quedar fixada
pels pantans de Cedramán, Montanejos, Palomarejas i, com tanca
final, S¡tjar. A la fi, en gener de
1948 comencen les obres que tancarien un capítol trist de la nostra
historia. Fa poc temps la construcció del d'Arenós pretén la regulació de la totalitat d'aigua del Millars
que avui és ja un riu domesticat.
Pero la cosa no acaba ac{. Tenim

gran, que els ha mes del nostre pa.'
ble cantaven na haver v[st ni a'it
sentir parlar d'un altra cam aquella,
El nivell va ultrapassar el pauet i la
far<;:a de I'aigua va desfer la caseta
de I'assut, arrancar de sacare) das
arcs de la presa d'aigua i alguns
malins riberencs, i va tapar les séquies i trencar els caixers; en malts
trams na hi va deixar rastre d'ells.
Feren una crida general i cam a
canseqüencia va nAixer una nava
cArrega en diners i treball.
Semb!a que el nostre riu tinga
empradauna lIuita constant vers les
obres del pobre. Cada vegada que
una nova construcció naixia al seu
costat i tornAvem a tenir les séquies
en bon ús, una altra riuada tornava
a presentar-se. Es record en avingudes les següents dates: 8-10-1787,
9-10-1883, 12-11-1897 y una i una
altra vegada anaven arrulnant I'esfor9 del lIaurador .

mia del Iloc ha cajgut vertiginosament en més d'una .ocasió
per
aquest motiu. L'aprofitament
de
I'aigua del Miiiars ha influit en la
nostra ecoliomia tan fortament que
I'any 1823 és conegut en la historia
locat amb el nomb de «I'any de la
fam.. como a conseqüencia\ de la
quasi total desaparició del riu. Tan
gran va ser la desgracia que la gent
del nostre poble, pacífica per naturalesa, no dubta ajuntar-se a )es
partid es realistes de Samper i Chambot, puix prefereixen morir Iluitant a
malviure a la seua terra. Tenim,
doncs, les dues c'ares del nostre riu.
CAP UN FUTUR INCERT
La vida de Vila-real,
historicament, depén de les evolucions del
capritxós Millars que oritgina les
tragedies més grans. tant per I'excés d'aigua com per la manca
d'ella.

contro'at
el Millars precisament
quan quasi podem repetir un ..any
de la fam". Per manca d'aigua han
tingut qlje secar el riu una i una
a\tra vegaGa i tot el que fa poc
temps eren perills de riuades avui
són ja coses passades. El nostre
riu no és el de fa uns anys. El poble parla deis interessos que mouen
I'aigua escassa pero necessaria que
encara es recull. Es parla de la inu- ,
tilitat de certes centrals hidroelectriques que tan so's conserven vells
privilegis. Diuen que aprofita uns
altre$ motius molt particu'ars. Cuan
fa poc temps volien I'aigua per afavorir la indústria, res estrany seria
que unes altres organit;:acions disfruten d'un bé tan escas. És difícil
parlar de tot ayo, pero si d'una banda és bo que e1 poble parle del riu, .
també és perillós que els autentics
prcpie'aris puguen ser un altre co!p
víctimes d'engany. El temps dira si
tant d'esfory ha estat per a res.
MANUEL VILLARREAL I
PASCUAL TIRADO

