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La séquia de Benàger:
la relació històrica de l'aigua amb el molí
i el Castell-Palau d'Alaquàs

Una de les ordenances més antigues que regulen la distribució del reg de
la séquia de Benàger i Faitanar daten del segle XV i van ser redactades pels
hereters propietaris de terres i alqueries que es van reunir al claustre del monestir de Frares Menors de València el dia 6 d’abril de 1421, en un document
públic d’arrendament a favor de Bononato Prats, segons disposició dels Furs,
sobre la venda i arrendament del domini i explotació de la séquia de Benàger
i Faitanar amb els drets, propietats i guanys, al preu de tretze diners per cafisada d’arrendatari i nou diners per cafisada de propietari durant un període de
quatre anys a partir del mateix moment de la data.
Segurament es tractava d’una junta extraordinària de comuners, o bé que la
Junta Mensal de la Comunitat de Benàger i Faitanar no estiguera constituïda
encara (al contracte es parla dels 41 capítols concertats entre venedors hereters de les séquies i no de la Junta Extraordinària de Regants), tot i haver-hi
altres precedents documentats al segle XIV on les Juntes Mesals medievals,
es troben constituïdes per dos síndics, quatre eclesiàstics, quatre ciutadans,
quatre cavallers, quatre llauradors de l’Horta i quatre del lloc d’on havien de
formar el projecte de les ordenances. Els hereters convocats al convent de
Frares Menors es troben integrats per 54 prohoms, hisendats, procuradors,
notaris i fins i tot batles com és el cas de Joan Arnau, alcalde d’Alaquàs i
procurador del noble Berenguer de Vilaragut, senyor del lloc d’Alaquàs, en qui
delega totes les atribucions.
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Imatge núm. 1. Capítol XXX de les ordenances elaborades en 1421 on apareix documentada la séquia de Benàger.
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Imatge núm. 2. Plànol de Francisco de Paula Jaldero realitzat en 1849 sobre les restes dels antiquíssims canals
existents al terme de Riba-roja que arribaven des de Vilamarxant i es perdien en Manises, els qual van abastar
l’aigua a la ciutat de València i a llurs primitives terres.

Així llavors, des de temps llunyans i reculats, històricament la séquia de
Benàger ha estat lligada al poble d’Alaquàs i al quefer quotidià dels seus habitants i sobre tot a un espai de relació creat entre l’aigua i el Castell-Palau
d’Alaquàs des de la seua construcció al segle XVI. La séquia de Benàger ha
estat una font generadora de riquesa a través dels quatre braços que articulen
el regadiu de l’horta històrica on el senyor del Castell, el marqués de la Casta,
detentava 223 fanecades a finals del segle XVIII:
«En el término de Alacuàs hay cuatro brazos llamados la Cequieta, Rollet de Gràcia, el Dichous,
y el Ters, para todos estos hay nombrado un solo atandador desde su fundación». Llibre d’actes
de la comunitat de Regants de Benàger i Faitanar del 26 d’Octubre de 1842.

Llavors, es pot dir que els camins de l’aigua evoquen paisatges de séquies i
regadius en la memòria col·lectiva... El molí, l’hort del senyor, el Dijous, Terç,
Rollet de Gràcia, la drecera de la Sequieta que creuava l’eix estructural de la
població a través de la trama de carrers, carrerons, corrals, horts i convents.
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LA SÉQUIA DE BENÀGER
La séquia de Benàger naix a l’assut de Quart i es desvia pel caixer dret del
molí de Daroqui envers els Arquets de Manises fins arribar a les llengües de
Sant Onofre, lloc on es separa de la Séquia de Quart i es dirigeix cap a la localitat d’Aldaia. Una vegada independitzada la séquia de Benàger, els regants
de Quart no podien disposar de cap privilegi sobre la séquia de Benàger, i per
tant no podien tancar el partidor amb brossa o taulons tal i com resa al capítol
XLIV de les ordenances:
«Que los Regantes de la parte de Quart no puedan, ni se atrevan á embarrar, ni cerrar el Partidor de Benàger con broza, ni tablas; esto es, la mitad de la agua que cae á la parte de Aldaya,
que va á Alacuás, bajo la pena de cien sueldos pagadores la mitad al Acusador, y la otra mitad
al Cequiero»

Només arribar a la Pedrota, la séquia de Benàger comença a regar el terme
d’Alaquàs a través de la Sequieta o Roll de Gràcia com també consta en l’acta
de la Junta d'Alets del 10 de desembre de 1854 on el síndic llaurador va manifestar que com a conseqüència de la comissió que la Comunitat li conferí
en virtut de la reclamació de Francisco Estreder, veí de la vila d’Alaquàs, propietari d’un hort anomenat de Cardona, situat al carrer Major, «para que se le
permita regar como hasta ahora del Roll de Gràcia».

Imatge núm. 3. La séquia de Benàger passa per davall del molí de Daroqui i es desvia pel caixer dret.

244

Imatge núm. 4. La séquia de Benàger es separa de la de Quart a les llengües de Sant Onofre.

Altres deliberacions que fan referència a la partida de la Sequieta, les trobem
en la transcripció de la Junta d’Alets celebrada el 12 d’abril de 1922, en la que
consta literalment «Se da cuenta de la instancia presentada por el señor alcalde de Alacuás, D. Joaquín Vento Peiró solicitando autorización para cubrir la
acequia del brazo de la Sequieta, que discurre por el callejón de dicho pueblo
denominado de Bolà cruzando las aguas por el huerto de D. Francisco Genovés al de las hermanas Oblatas, cuyas aguas también salen por la parte posterior de dicho huerto en cuyo punto se construirá un partidor para el riego de
los campos del mencionado brazo; y también para construir un puente sobre
el brazo del Ters, para la carretera que ha de enlazar desde Aldaya a la de Valencia Real por Torrente; Se acuerda en vista de que el síndico y otros señores
de la huerta se les ha asignado una vista para ejecutar los trabajos que deben
realizarse, y notificar a dicha alcaldía la correspondiente autorización para inutilizar la acequia del callejon de Bolà, y un paso, por medio de alcantarilla, al
huerto de las hermanas Oblatas, construyendo el partidor que se menciona y
otra alcantarilla para el paso de la aguas despues de dicho partidor».
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Després del braç de la Sequieta i el Rollet, la séquia seguia vorejant els corrals
de les darreres cases que hi havien a les rodalies de la Placeta dels Ollers i
de la desapareguda casa de Bocaos, passant per davall de l’antic escorxador
municipal on l’aigua es colava a través d’un enreixat de ferro despareguent
per baix del pont d’entrada al poble, i tornava aparèixer a les llengües del molí
situades enfront dels gruixuts murs de l’ala est del Castell-Palau.

Imatge núm. 5. Vista parcial del Castell d’Alaquàs després de la forta nevada de 1944, en la que destaquen les
torres del Palau sobre els corrals i cases que donaven al carrer de la Séquia i la tanca de l’hort de Montalt. Retrat
fet per Miquel Cubells, el Curro, i publicat per Quaderns en 1990.
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LA DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA A LES LLENGÜES DEL MOLÍ
Quan la séquia de Benàger arribava a les llengües del molí, que estaven situades davant del Castell, l’aigua es distribuia segons el tandeig establert a
les ordenances; una fórmula de regatge que es feia i es fa per a canalitzar
l’acció del reg entre tots els comuners, propietaris o terratinents d'un mateix
braç. L’atandament o torns de regatge van ser estipulats per primera vegada
en el privilegi conegut com «el Privilegi del Tandeix», o Provissió dictaminada
pel Rei Jaume II el 8 de maig de 1321 en la qual es feia constar que la séquia
de Montcada cedirà dos dels quatre tablons que posseia a la seua almenara
durant dos dies a la setmana. Sense dubte, un privilegi amb el que s’institueix
el règim de tandeig que des d´aquella data memorable per a l’Horta, s’aplica
per a remei i salvació de les collites amb més urgència de reg.
La norma general d’aquest sistema o plantejament, es converteix en
l’anomenat: reg tall arreu. La característica principal d’aquesta situació estreva en què l’aigua avança sempre per la séquia regant els camps per ordre de
col·locació; l’aigua mai no en pot retrocedir fins arribar al final del tram.
Una volta establert el tandeig del reg (el tandeig es realitzava a l’eixida del sol
al mateix partidor del molí), tot el cabal d'aigua que arriba a les llengües del
molí del marqués de la Casta procedent del caixer de la séquia de Benàger,
es dividia en tres terços a través dels partidors que hi havien davant del molí:
dos terços per a la séquia del Dijous i un terç d’aigua es destinava al braç del
Terç per a regar totes les terres d’horta de la zona occidental d’Alaquàs fins la
partida anomenada vulgarment del Tormonet.
«Esto es, la que caerá de la Acequia de Alacuás, i no tomando toda la
agua sino la una parte que se entiende el roll del Palmar, no ose tocar
dicho Partidor, ni ningun Terrateniente de Faytanar bajo la pena de sesenta sueldos pagadores según arriba expresa, y la restante agua que
se entiende son el roll del Palmar que son las dos partes de la agua que
cae del Molino de Alacuás...» (Ord. Cap.xxix ).
Des del molí, l’aigua passava per davant del Castell i es colava pel primer roll
que regava l’hort del senyor d'Alaquàs, una extensa porció de terreny envoltada per un tapial valencià de més de tres metres d'alçada dins del qual es
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Imatge núm. 6. El convent de les monges Doctrineres es troba construit sobre l’antic hort del senyor.
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cultivaven hortalisses i arbres fruiters. Aquest hort, que estava situat davant
mateix de l’antiga casa del senyor, va tindre un paper molt rellevant en la
presa de possessió del senyoriu d’Alaquàs al segle XVI, per part de Jaume
Garcia d’Aguilar i Almalrich, ja que al ritual de possessió havia d’entrar i eixir
també del citat hort. Després del roll de l’hort del senyor, la séquia del Terç
continuava per davant del portal del carrer de València irregant les terres del
Terç a través de torns, braçals, partidors i séquies secundàries fins arribar al
citat braç de la partida del Tormonet de Picanya.
La partida del Terç ha estat la més gran de totes les partides que constitueixen l’horta medieval d’Alaquàs, arribant a ultrapassar les 500 fanecades. El
braç del Terç agafava l’aigua d’atandament cada quinze dies, des de l’eixida
del sol de dimecres fins l’eixida del sol de divendres.
La relació de l’aigua que passava per la séquia del braç del Terç, tant per als
propis veïns com per als habitants del Castell, ha estat una relació diària i
constant: allà anaven les dones a rentar la roba sobre les rústiques pedres de
rodé habilitades en certs trams de la séquia, així com l’atrotinada cridòria de
la xicalla que gosava prendre el bany.

LA SÉQUIA DEL DIJOUS
Les llengües del molí han estat el punt de referència dels drets i regadius de
l’horta d’Alaquàs. En aquest lloc, la séquia del Dijous, que era el segon braç
de la séquia de Benàger, durant els dies de tanda, rebia dos terços d’aigua, la
qual queia penjada damunt del molí produint, amb la força del salt, l’energia
per moure les moles. Des d’ací l’aigua es canalitzava per mitjà del caixer de
la séquia mare i s’endinsava séquia avall rant al camí d'En Camarra (Samarra),
fins aplegar a les llengües de la Creu Blanca on estava situat el Roll del Palmar
i el partidor de les cinc Jornades, lloc on es dividia el cabal d’aigua en dues
parts iguals: la meitat per als regants del Cens de Xirivella, les aigües sobrants
de les quals vessaven al partidor de les Tretze Jornades de Faitanar, i l’altre
terç es dirigia per la séquia mare cap als quatre desviaments que hi havien al
camí de les alqueries: partidor del Dijous, partidor de Napastora, partidor del
Pont del Xiprer i partidor de les Cadiretes on prenien l’aigua els regants del
Censal de Torrent.
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Heus ací el que diu l’enrevesat capítol xxxv de les ordenances:
«Otrosi: Que del roll del Palmar no se pueda hacer partición, ni division en los dias de Tanda
que tanda serà en medio de las cinco Jornadas que es en parte de los Regantes de Benacher y
Chirivella, y en parte de los Regantes de Benacher y Torrente otras Tierras, y viñas del Término
subirá Censal de Torrente, si no es que el dicho roll del Palmar sea, y se parta entre los Regantes de Benacher parte de Chirivella y entre los dos Regantes parte de Benacher Censal de
Torrente, y que Terrateniente tanto Moro, ò Regante de la Huerta de Alacuás no pueda regar,
ni tocar dicha agua, ni tomar agua alguna en los tales dias bajo la pena de sesenta sueldos
pagadores según arriba, y que ningun otro Terrateniente , ò Regante de Faytanar no pueda
tocar á dicha agua, ni a dicho Roll, bajo la pena de dicha pena, sinó que dicho Roll se parta
entre todos los Terratenientes de las cinco Jornadas del Término de Chirivella, y Término de
Torrente, y otras Tierras del Término subirá. Sinó que en tales Jornadas se parta solo á solas
dicho Roll, sino aun aún toda la agua cuanta caerá del Molino de Alacuás, y que dicho Partidor
haga en cada Jornada dos partes de toda la dicha agua cuanta caerá del Molino de Alacuás, y
si lo contrario hiciera, sea incurrido, é incurra en pena de veinte sueldos pagadores en un tercio
al Cequiero, y las dos partes al Acusador».

Aquest sistema de reg es trencava durant 16 hores cada dijous per a regar la
partida del Dijous, ja que aquestes eren les hores de regatge que rebia en cada
torn. Durant dues setmanes, l’aigua que rep aquesta partida són 16 hores.
Des de l’eixida del sol del dijous de la primera setmana i 16 hores anteriors a
l’eixida del sol del divendres a la segona setmana. Les huit hores restants de
la jornada es destinava a una de les altres partides sempre de forma rotativa.

EL MOLÍ D’ALAQUÀS
Altre punt de referència ha estat el molí d’Alaquàs, edifici emblemàtic i esdevenidor per a la vida de les persones del poble, fins i tot per als diferents
senyors del Castell d’Alaquàs al llarg de centúries donat que havien de portar
a moldre el blat durant tot l’any, de manera que el molí ha format part inseparable de la vida del poble i de la seua gent. Situat junt a la casa del senyor i
enfront de l’antic portal orientat a l’est, a la mateixa entrada del carrer Major,
aquest edifici ja apareix documentat al segle XIV en una escriptura de compra
atorgada al senyor d’Alaquàs, Antoni de Vilaragut, el 22 de juny de 1386 pel
preu de 2800 sous reials de València.
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Imatge núm. 7. Taxa del sequiatge que pagava el marqués de la Casta a la Comunitat de Regants de la séquia de
Benàger i Faitanar en 1864.
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Imatge núm. 8. Al fons del retrat l’antic molí del marqués de la Casta aleshores anomenat de Sant Josep.

El molí va pertànyer als dominis del marqués de la Casta, amo i senyor del
Castell d’Alaquàs, tot i que l’explotació directa del mateix corria a càrrec
del respectiu moliner, habitualment, en règim d'arrendament. Així, llavors,
l’explotació del molí corria a càrrec del moliner, de manera que aquest personatge era qui s’encarregava de moldre tot el blat, ordi o qualsevol altra classe
de cereal, tant del respectiu senyor, com dels habitans de la vila.
L’aigua del segon braç de la séquia de Benàger era clau per a desenvolupar el
seu ofici i en algunes èpoques de sequera, estava sotmés a cometre infraccions per a poder realitzar el procés de la seua activitat donat que el moliner
no podia utilitzar l’aigua per a moldre sempre que volia; tampoc perquè estava
sotmès als sistemes medievals de reg que regulaven la distribució de l’aigua
i sancionaven altres pràctiques il·legals per mitjà de les reials ordenances, en
les quals prohibia al moliner embarrar la sèquia amb fustes, pedres, brosses,
canyes o qualsevol altra cosa que altere el curs natural de l’aigua en els dies
minvants. El fet «d’acostar l’aigua al seu molí» estava castigat amb una pena
de tres lliures valencianes:
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«que el brazo vulgarmente nombrado del Ters que toma la agua de la Acequia del molino de Alacuàs, para regar los Regantes del Ters siempre que se encuentre el brazo embarrado con broza,
tablas, piedras, cañas, o cualquier otra cosa que impida el libre curso de la agua, el Regante del
Ters puede ejecutar al molinero si le encuentre moliendo, y si muele al Regante primero que
encontrase regando en la Acequia de Benacher en la pena de tres libras...» (cap. CLXXXVIII)

De manera que l’activitat relacionada amb el moliner, sembla que era una
font de conflictes amb els llauradors comuners de la séquia per les constants
alteracions del curs del cabal de l’aigua mitjançant l’embarrament del caixer
amb costers o brosses. Aquesta classe de conflictes derivats del mal ús de
l’aigua, no sempre seguien el curs establert pel Tribunal de les Aigües, de vegades els regants de determinades partides es prenien la justícia per la seua
mà i acabava desembocant en situacions dramàtiques. De fet, un d’aquestos
casos van ser els successos ocorreguts la nit del 22 de Juliol de 1840, quan
un bàndol d’homes armats van ficar setge al molí d’Alaquàs destrossant llengües, partidors, tallamars i embarraments de l’aigua afectant al mateix pontet
d’entrada al poble.
A l’arxiu de la Comunitat de Regants de la séquia de Benàger i Faitanar, es
conserva una cèdula de don Juan Peratoner, apoderat del marqués de la Casta, que a més de relatar els fets ocorreguts, suplica justícia amb la reparació
dels danys soferts.
Transcripció de la citada cèdula:
«Don Juan Peratoner en calidad de apoderado del excelentisimo Sr. Marqués de la Casta y
Manfredi; dueño territorial del Pueblo de Alacuás, cuyos poderes presentará en caso necesario a Ud. con el debido respeto expone: que en la noche del 22 corriente a cosa de las 12 y
media de ella, fue sitiado el molíno que posee dentro mi dicho principal situado a la entrada del
referido pueblo por gentes armadas que no fueron conocidas, y enseguida pasaron a derribar
las soleras o lenguas de piedra situadas al fin del cauce de la acequia que conduce el agua al
citado molino y conformaban el nivel de la balsa del mismo, sufriendo igual suerte el partidor o
tallamar situado junto a la misma que parte el agua de otra Acequia quedando por consiguiente
dicho molino sin suficiente remanso para moler e inutilizada la división antigua de la misma
acequia, lo que produce que pueda pasar más agua de la que corresponde, tanto a la Acequia
que da movimiento a las muelas, como a la otra llamada del Ters.
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Imatge núm. 8. Cèdula manuscrita de Joan Peratoner, apoderat del marqués de la Casta.
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Todos estos violentos sucesos, han perjudicado en gran manera los intereses de mi dicho principal, pues menguando la porción de agua que se necesita para impelar las muelas están estas
paradas, en detrimento de los derechos de propiedad y del arrendatario, lo que espero llamar la
atención de la junta por los otros perjuicios y daños que no se ocultarán a su penetración
Para remediar tamaños excesos, espero y suplico, se sirva dar las providencias oportunas para
que se repongan las soleras o lenguas y la indicada división de la acequia al estado que antes
de lo ocurrido, a la fin que el molino pueda moler como antes en su trabajo y las aguas sean
desviadas antes de pasar por el molino como anteriormente. Justicia que no duda merecer de
la rectitud de la junta. Valencia 26 de Julio 1840.
La cèdula està signada per Juan Peratoner i Silvino Manfredi.

Imatge núm. 10. Plànol de l’arquitecte Joaquín Cabrera realitzat en 1840 on
consta el projecte d’obra: «Perfil y Planta del Puente de las lenguas y brás del
ters y dichous en la entrada del pueblo de Alacuás».
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