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Motivació d’aquest article 

 

Aquest article naix de l’amor, de l’amor per la nostra història, les nostres 

tradicions i la nostra gent, i d’una intenció: donar a conèixer el nostre patrimoni i 

encomanar eixe amor.  

Des de fa un temps col·labore a les tertúlies d’Alicantinismo i també amb 

l’Associació Nordström amb la intenció de conèixer, gaudir i ajudar a difondre la 

nostra història escrivint aquests articles que, a més, m’ajuden a aprendre, i com 

més aprenc més estime. 

En aquesta ocasió he volgut atansar-vos a l’Horta d’Alacant des del punt de 

vista del seu sistema de regs, de l’arquitectura i enginyeria que els envolta i 

dels costums dels seus regants. I la manera de fer-lo és mitjançant l’obra de 

Jorge Payá Sellés, la seua tesi doctoral respecte al règim jurídic de les aigües 

Verd-Montnegre, el seu article sobre el sistema de regs de l’Horta a través de la 

literatura popular i testimonis orals de regants i empleats del Sindicat de Regs i 

complementant-lo amb texts de Rafael Altamira, Mateu Bellés, Olcina Cantos, 

Alberola Romá, Hernández Hernández, Jover Maestre i  Menéndez Fueyo. 

No soc un investigador, no almenys en aquest tema, sinó que intente ser un 

divulgador, però per divulgar s’ha de conèixer i quan es coneix una cosa, 

s’aprèn a estimar-la. Jorge Payá sí que és un investigador, l’obra del qual vull 

apropar a la gent mitjançant aquestes línies. Un gran amant de l’Horta 

d’Alacant i de tot el que té a vore amb el riu Montnegre.  

Tinc previst continuar parlant sobre l’Horta, immers com estic últimament en 

el Projecte Terra que pretén generar sinergies col·laboratives que ajuden a la 

preservació d’aquest espai compartit entre els municipis d’Alacant, Mutxamel, 

Sant Joan d’Alacant i que podem estendre fins al Campello i els límits de Sant 

Vicent del Raspeig. Seguiu-me per conèixer els sistemes de reg de la nostra 

horta alacantina.  

 

Pensem en positiu. Canviem el món. El que es coneix, existeix.  



4 
 

L’Horta d’Alacant. Entorn geogràfic i històric 

 

És una plana litoral de caràcter diluvial regada al centre de l’Alacantí, que 

s’estén pels termes d’Alacant (la Condomina, la Santa Faç i un sector a ponent 

de la ciutat), Sant Joan d’Alacant, Mutxamel i el Campello (la part situada al sud 

del poble). El territori cultivat està delimitat per les serres de Bonalba i 

Ballestera i el barranc d’Aigües de Busot, on comença la comarca que es 

coneix com La Marina al nord. Al nord-oest pel Maigmó i  la plana de Sant 

Vicent del Raspeig, per l’est per la platja de Sant Joan i al sud-oest per les 

colines del Calvari, les llomes del Garbinet i lloma Rodona. Al sud per la Serra 

Grossa i el Cap de l’Horta. Són 30.660 tafulles1 de terra ocupades per tres 

municipis, Alacant (la Condomina, Albufereta, el Palamó, Tàngel i Santa Faç), 

Mutxamel i Sant Joan d’Alacant.  

Rep les aigües del Montnegre després de passar per pobles importants com 

Xixona, Castalla, Ibi, Tibi... a partir de Mutxamel es coneix com a riu Sec, ja que 

A ell se sumen algunes barranqueres i rambles. Eixa escassetat d’aigua fa que 

mai puguem referir-nos a l’Horta com les hortes verdes de València i Múrcia, 

això sí, més arbrat i verd , que el territori circumdant, on només el secà més 

agrest i les taques de matoll mediterrani, de traça semiàrida, són capaços de 

suportar una falta aguda de precipitacions 

Hi són conreades plantes de secà, resistents, la productivitat de les quals és 

assegurada i augmentada amb la irrigació (ametllers, oliveres, garrofers, vinya, 

i, en alternança, blat i ordi o, amb menys freqüència, altres cereals i 

hortalisses), però el veritable conreu intensiu només es dóna en espais molt 

petits. És un espai de regadiu deficitari. La producció s’ha mantingut fins a la 

                                                           
1 Tafulla. Segons l’AVL: Antiga mesura superficial agrària, pròpia de les terres valencianes 

meridionals, equivalent a una extensió d'entre 831 i 1.246 m2, segons les localitats. // Segons 
I’IEC: Mesura agrària emprada a la part meridional del País Valencià, equivalent a 10,64 àrees. 
RAE: Mesura agrària usada principalment per a les terres de regadiu (principalment Almeria, 
Granada i Múrcia), equivalent a 1118 m². Segons l’Enciclopèdia Catalana, a Alacant val 
1179m2. Jorge Payá: Sol passar que una unitat de mesura tinga diferents valor assignats 
segons el territori en el que ens encontrem. Pel que fa a l'horta d'Alacant, Manuel Sánchez 
Buades (Resumen histórico de la villa de San Juan..., p. 102) que fou secretari del Sindicat de 
regs de l'horta d'Alacant, li assigna a la tafulla 1.201, 03 metres. 
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segona meitat del segle XX. Una horta que no es pot comparar amb la de 

Múrcia o València. López Gómez la defineix com un secà millorat. 

18 d’octubre de 1585. L’Horta d’Alacant.  

Este mapa forma part de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés  

ACA, Col·leccions, mapes i plànols 19/6. Arxius Estatals. PARES 

 

L’eix d’este espai és el Montnegre que naix a la marjal d’Onil, la Foia de 

Castalla (l’Alcoià) en un lloc conegut com a naixement dels Ullals, travessa els 

termes d’Onil, Castella, Tibi, Xixona, Alacant, Mutxamel, Sant Joan i el 

Campello, on desemboca. 40 kilòmetres que discorren pel sector septentrional 

de l’horta d’Alacant. El seu principal afluent és el riu la Torre o de Xixona. El 

principal espai regat es troba a l’Horta d’Alacant. Pertany a la Confederació del 

Xúquer, dins del sistema Vinalopó –Alacantí.  

Qualificat com a riu-rambla per Gil Olcina (1972) tenint en compte com passa 

dels forts estiatges estivals a les avingudes tardorenques que l’associa més a 

aquest aparell fluvial que al d’un curs permanent d’aigua. La manca de 

pluviometria, la forta evapotranspiració i l’intens aprofitament de les seues 
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aigües fa que el més visible siguen els seus dipòsits al·luvials de grans pedres 

de llera i arenes grogues i graves. 

El riu ha rebut i rep diversos noms. Actualment la cartografia denomina Riu 

Verd des del seu naixement fins al pantà de Tibi. Des d’ací fins a l’assut de 

Mutxamel, riu Montnegre, i des d’ací fins a la desembocadura al Campello les 

seues aigües s’han aprofitat al màxim, des de l’edat moderna, per al reg de 

l’horta, cosa que ha fet que adquirís la denominació expressiva, però real, de 

“riu Sec”. 

L’escassesa d’aigua van donar lloc a un complicat i rígid sistema de 

distribucions d’aigua regit per un estricte còmput horari. A. López Gómez 

(1951) va dir de l’Horta d’Alacant, que realment es tracta d’un “secà millorat”, 

d’un “secà regat esporàdicament”, el que denomina com a “reg de tipus 

alacantí”, ja que aquesta horta no té el principal element per a la seua fertilitat: 

un curs d’aigua amb cabal permanent. I conclou que fins on arriba l’aigua per 

mitjà d’una séquia o braçal, hi ha l’horta. 

Per a la majoria d’autors es tracta d’un sistema de reg heretat del món àrab, 

però n’hi ha qui considera que el sistema podria ser romà, fins i tot alguns 

arabistes, on els àrabs només haurien introduït millores tècniques, com les 

sènies, i nous cultius, donant un millor aprofitament a les terres. A més, els 

organismes col·legiats, amb poder judicial i executiu semblen més aviat 

d’origen romà. Es reforça amb la presència de restes de sistemes romans de 

reg que serien desenvolupats i perfeccionats posteriorment pels musulmans 

arreu de l’Horta, com la canalització que anava d’Aigües de Busot a el 

Campello o la font de l’Alcornia, Ibi, que anava a la zona del Raspeig. La millor 

estudiada és la “Séquia dels Enamorats”, que va del pantà de Tibi fins a 

Mutxamel. A la zona trobem la població iberoromana de Lucentum i multitud de 

vil·les romanes a la Condomina. No obstant, l’escassetat d’infraestructures 

romanes2, podria indicar un origen musulmà del sistema, si més no, de la major 

part d’ell. A això se suma la tradició oral ens trasllada a la influència àrab que 

farceix el vocabulari i els noms dels llocs.  

                                                           
2 No es pot descartar que el seu reaprofitament posterior haja fet desaparèixer moltes d’aquestes 

infraestructures. 
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Mapes confeccionats 
per Francisco Javier 
Jover Maestre i  José 
Luís Menéndez 
Fueyo (Museu 
Arqueològic 
Provincial). Estudi 
arqueològic de les 
torres de l'Horta 
d'Alacant: un exemple 
de defensa en una 
explotació agrícola. 
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Quadre de Morote Seguido i Medina Aragón 3 

L’etapa d’esplendor de l’Horta es dona durant l’edat moderna, després de la 

construcció de l’embassament de Tibi (1580-1594) i la consolidació de la xarxa 

de regs que garantia l’aigua per als conreus que s’hi practicaven. En aquesta 

època s’alcen caserius  a l’Horta  amb  les  seues finques agrícoles (vil·les) i les 

torres de defensa (i cases-torres) per a la vigilància i protecció de la població de 

l’Horta dels atacs de la pirateria barbaresca sobre la costa alacantina, freqüents 

en aquesta època, més de quaranta se sap que va arribar a haver-hi. En el 

segle XVIII el nombre d'atacs dels pirates va descendir coincidint amb una 

època de liberalització del comerç i dels preus, ajudant especialment al fet que 

la producció del vi s'incrementara. 

Durant els segles XVIII i XIX les collites vitícoles (monastrell) i la producció 

de vi (el famós fondellol) donaran lloc a un nou període d’auge d’aquest espai 

alacantí. El poblament s’havia concentrat fins ara en les pedanies de Santa 

Faç, el Palamó i Tàngel i els pobles de Mutxamel i Sant Joan. A partir de 

aqueix moment es comença a instal·lar una burgesia comercial amb la 

construcció de cases de camperols, cases senyorials, cellers i almàsseres. Ja 

al segle XIX apareixen les vil·les d'esbarjo i estiueig de la burgesia. Era una 

època de màxim esplendor ja que la vinya continuava sent el producte amb 

major rendiment econòmic i ocupava la major part de l’Horta. Aquesta burgesia 

reproduïa la seua vida social durant a l’estiu a les vil·les, símbol del seu poder 

                                                           
3 Álvaro Francisco Morote Seguido i Rocío Esperanza Medina Aragón. Universitat d’Alacant. 2013. 

La huerta de alicante y sus torres de defensa: propuesta de una ruta turística 
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social. Tanmateix, les diverses crisis des del final del XIX (fil·loxera) i els 

avatars i processos viscuts al llarg del segle XX (sequeres del començament 

del segle XX, falta d’aigua, nous usos del sòl) donaran pas a un procés de 

desaparició gradual de l’horta d’Alacant, procés que es manté fins a l’actualitat. 

A finals dels 50 del segle XX predominaven els cultius llenyosos (ametlers, 

oliveres i garroferes) i en escassa mesura els cereals, que es beneficiaven 

d’uns recursos hídrics un poc majors que el secà circumdant. La faena agrícola 

decau per la baixada de la rendibilitat de la garrofera i l’olivera i la dificultat per 

a introduir altres productes més competitius com la tomaca, atesa l’estructura 

minifundista i la competència pel sòl irrigable. 

A l’anterior hem d’afegir a partir dels 60 la progressiva i imparable expansió 

urbana d’Alacant, Sant Joan, Mutxamel i el Campello que ha comportat una 

intensa reducció de la històrica horta d’Alacant i una reorganització espacial 

dels usos del sòl. Pràcticament ha desaparegut l’espai conreat engolit per una 

expansió dels espais urbà-residencials: urbanitzacions residencials d’habitatges 

unifamiliars, adossats, amb piscines i jardins, hospitals, centres comercials, 

docents i noves funcions turístic-residencials. La manca d’aigua és minorada 

per la dessaladora de Mutxamel. Aquest procés de rururbanització caracteritza 

àmplies zones del litoral mediterrani espanyol, que són devorades pel 

creixement dels nuclis urbans. L'antic espai de l'Horta s'ha reduït 

considerablement i les parcel·les agrícoles resten envoltades d'usos urbans. 

Les torres de l’Horta, com altres infraestructures i edificacions singulars es 

troben majoritàriament abandonades i en procés de degradació reflectint la 

transformació dels usos del sòl registrats per aquest paisatge i l’escassa 

atenció al seu patrimoni edificat, malgrat que des del 1997 han sigut declarades 

Bé d’Interès Cultural (BIC).  

Dels usos lúdics tradicionals (patrimoni immaterial) a l’horta d’Alacant 

destaca la romeria de la Santa Faç, que té l’arrel històrica en un problema de 

falta d’aigua que va afectar el camp d’Alacant al final de l’edat mitjana. Aquesta 

manifestació cívic-religiosa naix al segle XV i ha mantingut en l’ideari col·lectiu 

l’existència d’un espai rural, l’horta, als encontorns d’Alacant. 
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Règim Jurídic de les Aigües de la Conca del Riu Verd-Montnegre 

(segles XIII-XVIII)4 

La conca del riu Montnegre va experimentar una contínua transformació 

entre els segles XIII i el XVIII fruit al desenvolupament de nuclis de població a 

les seues ribes, alqueries, llocs i pobles que donen lloc a la construcció 

d’infraestructures de tota mena per aprofitar l’aigua i les terres. Ja abans del 

segle XVII se sap de la divisió entre Montnegre de Dalt i Montnegre de Baix 

amb nombrosos plets i conflictes amb els regants de l’Horta d’Alacant. Si a la 

conca alta la pressió sobre el riu és menor per existir altres aportaments 

d’aigua, a la baixa la dependència és molt gran. 

 

Mapa de l’Alacantí on ixen poblacions, viles i llocs5 

 

                                                           
4 Tesi doctoral de Jorge Payá Sellés. Dirigida per la Doctora Maria Magdalena Martínez Almira. 

Departament de Ciències Històric-jurídiques de la Facultat de Dret. Universitat d’Alacant. 2017 
5 Jorge Olcina Cantos El Periurbà d’Alacant. Horta i secans transformats pel procés urbanitzador 

http://paisajesturisticosvalencianos.com/va/paisajes/el-periurba-dalicant/ 
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Senyoriu i domini sobre les aigües. Tradició i dubtes. 

 

Tradicionalment s’ha defensat que el senyoriu d’Alacant s’origina en els 

privilegis que Alfons X donà a Alacant, mantinguts després per la Corona 

d’Aragó, en la compra de fonts i aigües que naixien a Onil, Castalla, Tibi i els 

vessants que donen al riu, i en alguns casos també tenen un origen arbitral i 

judicial. Però, com apunta Payá, difícilment podia ser així quan ni Castalla ni 

Onil van ser mai castellanes, i sembla que pràcticament ningú ha parat compte. 

Això genera un seguit de dubtes irresolts. Plantege, ara personalment, el que 

sabem i alguna possible explicació sense fonamentació acadèmica: 

La relació de la Foia de Castalla amb Alacant és coneguda des de temps 

romans, aquesta àrea depenia del municipi de lucentí i, sembla que així 

continua essent després del col·lapse de Lucentum a mitjans del segle II dC i el 

possible traspàs a la jurisdicció d’Ilici6. En temps dels àrabs formen part del 

mateix poder polític des de la kora de Tudmir, un govern visigot vassall dels 

àrabs que s’estenia des de Villena a Llorca, d’Hellín a Alacant i continuarà així 

després de la disgregació del califat en taifes. 

 

Traçat del Tractat d’Almizra. Agustí Galiana7 

                                                           
6 És una qüestió irresolta la de com va quedar jurisdiccionalment el municipi de Lucentum després de 

desapareguda la ciutat. 
7 Agustí Galiana. L’extrem sud de la Marina: recuperació de la toponímia antiga. 

http://www.aemaba.com/documents/sarria/3/Sarria_03_006-023.pdf 
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L’arribada dels cristians suposa la divisió del curs del riu entre el curs alt en 

poder d’Aragó i el curs baix en mans de Castella. Recordem que malgrat que 

els primers moments foren tensos entre Alfons X i Jaume I, dos regnes en 

plena expansió, la bona relació es va acabar imposant, signada per llaços de 

família, Alfons es va casar amb la filla de Jaume, Violant. Això no obstant, són 

regnes diferents i no exempts d’encontres desafortunats i pugnes territorials. 

Aragó controlava la font del riu que regava l’Horta, el Montnegre naix a Onil, 

a la Foia de Castalla. Sabem que després de la conquesta castellana hi ha una 

fugida a gran escala dels pobladors musulmans i Alfons necessita repoblar la 

zona donant privilegis. Els autors antics han donat per fet que entre eixos 

privilegis està el del domini de les aigües del riu Montnegre, però com podria 

atorgar-lo Alfons X si Aragó era el que controlava el naixement del Montnegre. 

¿És possible que Alfons X arribés a acords amb el seu sogre per a poder 

afavorir el reg a l’Horta i fixar i/o atraure població? Potser ja al Tractat d’Almizra 

es va donar una solució a aquesta situació, semblant a la del riu Vinalopó que 

té el naixement a la Serra de Mariola, dins de la Corona d’Aragó i que passat 

Banyeres de Mariola s’endinsava en el Regne de Castellà 

El tractat d’Almizra suposà estabilitat política i militar que contribueix a 

reforçar els llaços d’amistat i col·laboració. Quan el 1264 els mudèjars del 

regne de Múrcia es revolten serà Jaume I qui la sufocarà el 1266 per a son 

gendre el regne de Múrcia i repoblarà de vers catalans ciutats i viles fins a 

Llorca. ¿Seria possible que Jaume I, per afavorir el repoblament d’Alacant 

pactés amb Alfons X els drets i dominis sobre l’aigua del Montnegre? 

Recordem que quan Jaume II pren la ciutat el 1298, ho fa quasi sense lluitar 

perquè la majoria de la població era catalana, mentre que els castellans es van 

defensar des del castell de Santa Bàrbara.  

¿Podria ser que el consell d’Alacant o el regne de Castella comprès els drets 

sobre l’aigua a Aragó? Hem de tindre en compte per aquesta possibilitat i les 

anteriors, que el domini del Montnegre resulta força restrictiu per als habitants 

del pantà de Tibi enllà (Montnegre de Dalt) amb la qual cosa tot el que he dit 

fins ací s’ha de prendre només com a hipòtesis pendents d’investigació. 
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Com em contestà Jorge Payá: “Com a poder ser, és possible, ho és. Però... 

ara com ara no ho sabem i no és això el que les fonts ens diuen. Si et fixes, a la 

tesi ho explique, en algunes fonts històriques es parla del fet que les aigües van 

ser comprades per Alacant. Caben diverses interpretacions, però el cert és que 

no ho sabem, almenys de moment”.  

El que sí podem ja donar com a segur és que, mentre les fonts eren de 

caràcter privatiu de la persona propietària de la terra on naixien, el riu pertanyia 

a la Corona i aquesta li va donar el domini a la ciutat per a fomentar la 

repoblació d’Alacant i comarca, que havia estat abandonada en gran mesura 

pels musulmans. Es prohibia qualsevol distracció d’aigües que impedís arribar 

el cabal d’aigua al terme d’Alacant. Això generà múltiples queixes i litigis amb 

els pobles veïns.  

Destaca la separació que es fa de la terra cultivable de l’aigua de reg amb la 

qual cosa es va constituir un mercat de l’aigua, que va arribar fins a la dècada 

dels 1980 i que es celebrava a Sant Joan d’Alacant. Un mercat, el de l’aigua, 

que, segons Morell i Gómez i Rafael Altamira, era origen de molts abusos.  

Jaume II ja parla en un document delimitador de la ciutat d’Alacant (1296-

1297) del riu Montnegre, que delimitava el terme d’Alacant. Si abans havia 

estat límit entre Castella i Aragó. Ara serà el límit entre la “Governació d’ençà, o 

d’enllà, Sexona” dins de la Corona d’Aragó. A partir del 1304, recupera la 

regalia sobre l’aigua si bé els furs del Regne de València van respectar els 

usos i costums atorgats per Castella, i n’hi ha intents de posar fi a la divisió 

terra/aigua existent. A finals del XVI amb la construcció del pantà de Tibi 

s’estableix un repartiment de l’aigua a raó de les tafulles a regar de manera 

inseparable, però estem parlant d’una proporció molt minsa i l’aigua restarà en 

mans dels “aiguatinents”8. Però el trencament del pantà obligà a finançar-lo 

acceptant de nou la venda d’aigua i la creació de nous fils d’aigua.  

                                                           
8 Aiguatinent: Mena d’oligarquia amb forts interessos especulatius que mantingué en tensió constant el 

repartiment de l'aigua provinent del pantà.  
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El 1580 Mutxamel passa a convertir-se en universitat9. El 1593 Sant Joan i 

Benimagrell i el 1598 el Palamó. Tot aquest fenomen segregacionista afecta 

l’Horta al disputar-se els drets sobre el reg entre la ciutat d’Alacant i els nous 

municipis, o per a repartir-se les despeses de l’obra del pantà de Tibi, amb 

sentències contínues que seran incomplides per les parts (en aquest últim cas 

el Palamó no participà al constituir-se després de la finalització de les obres). 

Felip III va alliberar la ciutat dels censos i càrrecs que tenia i va imposar algun 

redelme en contraprestació per ajudar a les despeses que generava el pantà. 

La ciutat denuncia constantment al rei la impossibilitat de redimir els censos per 

la situació econòmica de la ciutat i la impossibilitat de vendre aigua embassada 

per mancar-ne. El 1612 el virrei de València trametia a Felip III un document on 

aconsellava reformar diversos aspectes del govern d’Alacant i el salari dels 

seus oficials, proposta que va ser aprovada.  

Un altre focus de problemes seria el del cobrament dels delmes que 

l’Església reclamava per a si en detriment del Reial Patrimoni. El 1604 es 

queixava que el repartiment es va fer sobre la base dels cultius existents abans 

d’entrar en servei el pantà de Tibi, fonamentalment blat i ordi, i ara aquelles 

terres eren de vinyes, moreres i garrofers. L’Església suplicà al rei, però aquest, 

entenent que afectava els interessos de la ciutat d’Alacant, ho va trametre al 

Consell d’Aragó. 

A  Començaments del segle XVII apareix un nou problema: l’expulsió dels 

moriscos el 1609. El Governador expressava al rei el convenciment que serà 

de conseqüències negatives en la productivitat de l’horta d’Alacant on 

continuaven realitzant un paper fonamental en el cultiu dels camps.  

El bisbe Balaguer denuncia les pràctiques irregulars dels governants locals i 

el sotsequier quant a les tandes de l’aigua. El bisbe Balaguer també informa el 

1613 que les infraestructures de la conca del Montnegre es trobaven deixades i 

algunes inservibles. Només es reparaven si els danys eren de gran 

envergadura. Tal era el cas de l’assut de Mutxamel. Balaguer diu que l’assut 

era incapaç de retindre les aigües d’avinguda, les quals es perdien al mar. Això 

                                                           
9 Universitat. Des del principi del segle XIII, col·lectivitat d'habitants d'una ciutat o d'una vila, revestida d'una 

certa personalitat pública, premunicipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i una certa representació 
davant el poder reial o senyorial o davant tercers. 



15 
 

sembla indicar que l’assut de Sant Joan encara no estava en servei. Bendicho 

informa el 1633 que al lloc on hi havia d’estar l’assut de Sant Joan només havia 

vestigis i algun rastre de la séquia que anava a l’horta, per la qual cosa podem 

suposar que feia molts anys que estava fora de servei.  
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L’aprofitament de la Conca del Montnegre 

 

En la conca mitjana destaca la importància dels molins, especialment abans 

de la construcció del pantà de Castalla, quinze en total, molts d’ells edificats a 

l’Horta d’Alacant, a prop de la ciutat i en terra plana i que gran part de l’any no 

molen per manca d’aigua obligant els veïns d’Alacant i l’Horta a recórrer grans 

distàncies per a moldre els seus grans. I és que la major part dels molins estan 

a Xixona i la seua laboriositat, unida a l’abundància de regadiu, empetiteix el 

cabal del riu. Totes les muntanyes que emmarquen el riu, fins a Mutxamel, 

estan plenes de vinya i fruiters, i molts horts terrassats. Aquesta conca mitjana 

serà objecte de disputes territorials entre Xixona i Alacant que el 1674 resoldrà 

la Reial Audiència de València a favor de Xixona. Les preses que els de Xixona 

tenen construïdes al riu seran reconegudes pel Consell de Castella el 1769.  

 

Mapa elaborat per Jorge Payá Sellés per a la seua tesi doctoral.  

Divisions de la conca del Montnegre. Municipis: l’Alcoià: 1 Onil, 2 Castalla 3 Tibi. L’Alacantí: 4 Xixona, 

5 Alacant, 6 Mutxamel, 7 Sant Joan i 8 El Campello 

 

 



17 
 

La Conca Baixa, l’Horta d’Alacant, ja és explotada des dels temps dels 

àrabs, s’obté espart, fruites, llegums, oli, figues i raïm, amb un port amb activitat 

comercial i construcció de vaixells. Gutiérrez Lloret atribueix als musulmans el 

disseny de l’Horta d’Alacant i de la primitiva xarxa de braçals, a partir de la 

presa d’aigües a l’assut de Mutxamel. Sobre eixe disseny faran Alfons X i 

després Jaume II els repartiments, essent una important font de riquesa per a 

Alacant durant segles. En un començament es va facilitar als musulmans 

romandre, però a poc a poc van anar marxant. Els musulmans l’anomenaven 

Horta d’Alacant d’Alcodre. La manca de cereal, però, obligarà el rei Alfons X a 

ordenar a Elx a facilitar-los, ja que en aquesta terra no hi ha blat.  

Ja en eixe moment es coneix l’existència de Sant Joan i de diversos molins 

hidràulics. Al segle XIV tenim l’assut de Mutxamel i la séquia major (o antiga) i 

es planteja construir noves infraestructures com l’assut de Sant Joan i la séquia 

de Gualeró, essent mesures insuficients per la manca d’aigua. 

Al segle XV presenta dos espais diferenciats: “horta de cap d’amunt”10 i 

“cap d’avall”. El 1481 Alacant tenia 461 veïns i l’Horta comptava amb 175 

veïns i el 1510 la relació seria de 413 i 210 veïns respectivament. Sempre hi 

havia l’amenaça de despoblament per manca d’aigua. La major part de la vila 

d’Alacant viu i s’alimenta dels fruits de l’Horta que disposava de 24.000 

tafulles11 de les quals només es podien regar bé 8.000.  

La construcció del pantà de Tibi a finals del segle XVI (es deia d’Alacant fins 

ben entrat el segle XX) doblarà el cabal disponible d’aigua i va beneficiar l’Horta 

d’Alacant. Es calcula que 8.000 tafulles correspondrien al terme de Mutxamel i 

6.000 a Sant Joan i Benimagrell, restant 14.000 al terme d’Alacant. Malgrat el 

pantà, el nombre de terres beneficiades continua essent escàs. El 1620 els es 

regularà la “Dula del Rei”. El sotsequier era l’encarregat de posar ordre, mentre 

que el Consell d’Alacant estava per sobre d’ell. Amb la reforma borbònica 

s’instituí un Jutge Administrador i una Junta Patrimonial. També hi havia els 

“tablajeros” de Mutxamel i Sant Joan, encarregats de les comportes. Finalment 

els arrendadors de la séquia major, encarregats del seu manteniment i neteja.  

                                                           
10 o cap amunt de l’horta 
11 La tafulla és una unitat de superfície agrària que equival a 1118 m² a Múrcia, Almeria, Castella i les Piules 

Fundacions del Regne d'Aragó; i de 1185 m² en l'antic Regne d'Aragó i a Oriola 
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Plànol del curs del riu Montnegre. 16 d’agost de 1587.  

Este mapa forma part de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés 

ACA, Consell d’Aragó, leg. 636, doc. 1/37. Arxius Estatals. PARES 

 

Abans de la construcció del pantà hi havia al Montnegre mitjà un conjunt 

format per quinze petites preses i altres estructures per al reg dels camps 

annexes al riu. Els assuts de Mutxamel (o Vell o Antic) i Sant Joan (o Nou o pas 

de Bussot) tenien una normativa pròpia i diferenciada. El del Campello és una 

obra del segle XIX. Els assuts són importantíssims per repartir les 

denominades “aigües tèrboles, d’avinguda o de duit”12, producte de les 

pluges torrencials i molt importants per regar per l’habitual manca d’aigua. Per 

això s’instal·laven preses de maçoneria que interceptava part de l’avinguda i la 

desviava cap a la “boquera” d’un canal lateral. 

L’assut de Mutxamel era la capçalera del sistema de recs de l’horta, detenia 

el cabal del riu i el derivava per la séquia major que distribuïa l’aigua cap a 

l’Horta i disposava d’un sistema de lladres laterals (sobreeixidors) dotats de 

comportes dites “taules”. L’assut Vell, de Mutxamel, està documentat des del 

                                                           
12 De dur, portar 
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1377 quan Pere IV disposa com ha de ser la construcció del nou assut aigües 

més avall del que ja existia, que també ha de ser arranjat. En els documents 

dels comissionats n’hi ha la por a sabotatges en les infraestructures. 

 

Assut de Mutxamel: paret i casamata de goven. 

Fotografia de Jorge Payá Sellés, març de 2017. 

 

Assut de Mutxamel: sobreeixidors laterals o lladres sobre la séquia major 

Fotografia de Jorge Payá Sellés, març de 2017 
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L’assut de Sant Joan es documenta a finals del segle XIV i que a diferència 

de l’anterior actuava només si havia avingudes d’aigua. Rebia aigua també dels 

barrancs del Vergeret i Aigua Amarga. Aquest assut es construí després de la 

Guerra dels dos Peres que va causar grans estralls en tota la Governació 

d’Oriola, on trobem l’Alacantí, amb pèrdua de sarraïns, jueus i població 

cristiana en general. Calia atreure població i calia reconstruir séquies, cases, 

molins i replantar els arbres i els ceps talats pels exèrcits. Reconstruir 

muralles... els camps havien restat improductius i el rei no podia cobrar les 

rendes. 

 

Assut de Sant Joan: sobreeixidors laterals, casamata de govern i habitatge de l’assuter i paret. 

Fotografia de Fernando Martínez. Projecte El Río. Dins de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés. 

 

Assut de Sant Joan: sobreeixidors laterals o lladres per a desaiguar la séquia del Gualeró i reduir la 

pressió. 

Fotografia de Jorge Payá Sellés, març de 2017 
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La séquia major és l’eix vertebrador, travessant els nuclis urbans de 

Mutxamel, Sant Joan i Benimagrell. Després trobaríem altres poblacions i nuclis 

menors: Beniali, Canelles, Lloixa, Ravalet i Santa Verònica i una extensa xarxa 

d’alqueries i cases de llauradors al costat dels braçals i fillols de les séquies. A 

l’alçada de Conxell eixia un braç que regava tota la zona de llevant. Juntament 

amb la de Gualeró (mencionada per primera volta el 1376-77) eren 

d’administració directa del consell d’Alacant. La seua finalitat era canalitzar 

aigües d’avingudes que retenia i derivava a l’assut de Sant Joan. 

Després, i a càrrec dels regants, hi havia vuit braçals (vint-i-u al final del 

segle XVIII) i d’ells eixien altres séquies menors: filloles o ramals. Les 

derivacions d’aigua als camps generaven problemes i enfrontaments entre 

regants, quan no es feien de manera il·legal. L’aigua que anava als molins no 

causava tant de perjudici perquè les reaprofitaven, eren freqüents els horts al 

costat dels molins. 

Gràcies als estudis d’Armando Alberola sabem de l’existència d’un xicotet 

assut al Campello13 a uns 800 metres de la de Sant Joan. Es va construir entre 

1840 i 1843 i va ser objecte de millores el 1868, 

1874 i 1888. Entrava en funcionament quan les 

altres dos assuts no donaven abast. Va estar en 

actiu fins als anys 30 del segle XX, quan va passar 

a ser un simple encreuament per a una séquia 

menor, i actualment ja no es troben vestigis. 

Aquesta construcció hidràulica derivava les aigües 

pel marge esquerre, mitjançant una boquera 

anomenada séquia de Cerdà, beneficiant una 

superfície de 320 hectàrees situades en la partida 

casa Marco, els voltants del Campello i Els Coves. 

Aquestes terres disposaven únicament d'aquest 

sistema de reg; per tant, els seus cultius es reduïen 

a ametlers, garroferes i oliveres14. 

                                                           
13 El 1811 i el 1844 els llauradors d’el Campello sol·licitaren la seua construcció. El 1824 una Reial ordre instava a la 

seua construcció.  
14 http://huertadealicante.es/nuestra_historia_5.php 
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Juntament amb el pantà destacarà la construcció del Palamó, Villafranqueza, 

(que rep el seu nom del seu fundador, Pedro Franqueza15, on establí 22 veïns. 

El lloc es construí en les propietats del Palamones (d’ací el Palamó). A l’heretat 

d’Orgègia hi havia una bassa gran i un amer16 que recollien aigua d’un 

naixement proper. El camí vell a la Santa Verònica passava pel Palamó.  

 

Traçat del lloc de Santa Magdalena, el Palamó, de Cristóbal Antonelli. Consten les fonts, basses i séquies 
de la contornada, així com la séquia que es preveia construir. 

Este mapa forma part de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés  

ADC, Fondo Villafranqueza, Ciriñuela, Cirat, caja 21. Arxiu de la Diputació de Castelló  

 

Les terres d’Orgègia es consideren boníssimes però la manca aigua 

impedeix plantar molt més. Ja en eixa època hi ha qui demana fer séquies 

d’argamassa per evitar la pèrdua d’aigua i disminuir la despesa en 

manteniment. Quant als cultius destaquen les mangranes, figues, albercocs, 

peres, taronges, garrofes, ametles, prunes, morera, llimones, olives, nespres, 

murtes, llorer, raïm, ordi, blat, melons i cebes. 

                                                                                                                                                                          
 

15 Va caure en desgracia el 1606, processat per la imputació de 474 càrrecs i inhabilitat per a l’exercici de 
càrrec públic. Com a conseqüència d’això, Villafranqueza serà subhastada i adjudicada a l’Estat el 1611. 

16 Amb seguretat té a veure amb l’acció de banyar alguna cosa. En construcció podria tindre relació amb el 
fet de remullar la calç viva fins convertir-la en pasta de calç amerada. 
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Aquests mapes formen part de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés.  

 

Algunes alqueries evolucionaren en superbes construccions on fixarà la 

segona residència importants personatges de la burgesia alacantina i també de 

fora. Com diria a finals del XVIII l’eclesiàstic Miguel López, l’Horta està plena de 

masos grans, amb palaus de cavallers i comerciants, de manera que a l’Horta 

hi haurà més de vuit-centes cases17. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ací convé remetre’s a l’obra de Maria Teresa Riquelme Quiñonero 
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Este mapa forma part de la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés  

Plànol de la comarca que regarà el pantà de Tibi, indicant la localització de séquies i l’assut. (1585).  

ACA, Col·leccions, mapes i plànols, 19/4. Arxius Estatals. PARES. 
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El segle XVIII. Distribució de l’aigua 

 

Comença el segle amb el pantà de Tibi fora de servei, inutilitzat des de l’any 

1697. La reparació del pantà era primordial per alleugerir la situació de la 

població i recuperar la productivitat de l’horta. Sense el pantà els posseïdors 

d’aigua de font disposaven d’un gran avantatge. Pedro Moreau afirmava que en 

els desperfectes de la presa del pantà hi havia un cúmul de males praxis, 

manca de manteniment i malícia per part dels interessats en l’aigua vella. 

També es duen a terme importants obres de reparació i neteja de les séquies, 

l’assut vell i les fonts i assarbs fins a Onil, així com la destrucció de la presa de 

Castalla. Verboom denunciava que el 1707 es va construir a Onil una presa per 

a impedir que l’aigua arribés als molins de l’Horta d’Alacant, ocupada per tropes 

enemigues. Durant els segles XVII i XVIII, els veïns de Tibi i Xixona van 

construir preses al riu per desviar aigua i regar les seues hortes. El Consell de 

Castella i l’Audiència de València van fallar a favor dels regant alacantins i en 

contra dels obstacles construïts al riu. També es van fer obres de drenatge a 

l’Albufereta, la Condomina, per evitar l’estancament de les aigües a la zona i 

les malalties que comportava.  

El 1736, malgrat la disminució del cabal de reg pels danys en el pantà, 

Alberola Romá xifrà en 27.704 tafulles l’horta de regadiu, amb una gran 

importància de la vinya i la producció vitivinícola. Tenim molts testimonis sobre 

la bona qualitat del vi de l’Horta. 

La “martava” és la paraula àrab que designa la tanda. A partir del segle XVIII 

es venien les porcions d’aigua per a pagar la reparació del pantà. Les martaves 

es dividien en files o dules per a la distribució simultània per diversos braçals. 

“Hila”, fila o dula designava el cabal d’aigua que procedia del Montnegre. 

Després de la construcció del pantà de Tibi es parlarà de “dula d’interessats o 

dula de terra”. Aquestes unitats de mesura i els seus valors se’n van mantindré 

vigents des del s. XVI fins a l’extinció del regadiu històric a finals del XX.  

L’aigua que arriba fins a l’Horta des de les fonts i marjals va ser dividida en 

336 fils i la seua distribució es feia durant un període de 21 dies, denominat 

martava, a raó de 16 fils diaris. El domini sobre els citats fils es feia mitjançant 
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venda per part de la ciutat a particulars que després els venien a altres 

persones. Les aigües que venien de pluges i avingudes els naturals els 

aprofitaven mitjançant l’adquisició dels vessants del terme de Castalla que 

desguassen als citats barrancs. L’aigua del pantà es distribueix entre els 

terratinents a raó d’un fil per cada 83 tafulles.  

La jurisdicció sobre aquestes aigües corresponia a la ciutat i consideren que 

la Corona mai no va voler aquestes aigües i que va vincular per Reial Cèdula la 

terra i el dret a fils d’aigua segons proporció fixada 1 fil per cada 83 tafulles. La 

Corona va enviar per verificar la propietat de l’aigua, mitjançant la Intendència 

de València, a Marcelino Ximeno de Samper, qui es va instal·lar a Mutxamel. 

La ciutat d’Alacant, intuint que les aigües passarien a la Corona, va interposar 

recurs davant el Consell de Castella que no va ser acceptat decidint que l’afer 

era competència del Consell d’Hisenda i no del Consell de Castella. Ximeno va 

concloure que, malgrat que el 1594 Felip II va concedir a la ciutat els censos 

per finançar la construcció del pantà de Tibi, la ciutat no era lliure de disposar 

dels fruits novals (de nou conreu després de posar en marxa una explotació), 

sinó que aquests ho són per redimir els censos, i així ho demostraven 

sentències anteriors. Ximeno estableix que la ciutat ha cobrat al llarg de 104 

anys la quantitat de 104.000 lliures pels fruits i que la construcció de la pressa 

va suposar 57.023 lliures, estableix el deute amb la Reial Hisenda per part 

d’Alacant de 46.976 lliures, fent constar que Mutxamel deu 17.700 lliures a la 

Ciutat en concepte de fàbrica del pantà. També estableix que els fruits 

conseqüents als nous regs del pantà, després de les concessions pontifícies en 

favor de Felip II, no van ser assignats a les esglésies, sinó a la Corona.  

Ximeno de Samper estableix que existeixen dos tipus d’aigües: els fils 

d’aigua vella, que pertanyen a la ciutat o als propietaris que les compraren; i les 

aigües pluvials o adventícies, que pertanyen al comú de terratinents de l’Horta. 

Finalment els fils d’aigua nova que són els que procedeixen del pantà. 

Essent el pantà propi del Rei, el govern i administració del reg amb les 

aigües pluvials i adventícies que conformen la dula del Rei, haurà 

d’encomanar-se als seus ministres i que la mesura de l’aigua s’ha de fer en 

dues èpoques, hivern i estiu per ser justos amb els canvis de cabdal. 
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El resultat serà que el pantà passarà al Reial Patrimoni i les aigües 

s’administraran per la Corona el 1739, després de més de dos anys de 

procediment. Tot aquest afer s’emmarca en l’estratègia adoptada per la nova 

monarquia borbònica per a recuperar les regalies perdudes, en aquest cas en 

matèria d’aigües. Trobem processos semblants a Catalunya, com els 

processos del marquesat de Pallars, i Múrcia. Així es va decidir reparar el pantà 

i a donar una ordenança per a regular el regadiu de l’horta alacantina 

(ordenances de Fonsdeviela, intendent de València, aprovades el 1741). 

També declararà il·legítimes les pretensions del bisbat d’Oriola de l’augment 

dels fruits durant el temps que el pantà estigué fora de servei. L’execució del 

Decret va ser encomanada al Consell de Castella. També s’establí la necessitat 

de construir ponts per afavorir el trànsit de carruatges. La neteja i manteniment 

del desguàs o boquera que existia per a comunicar la llacuna de l’Albufereta 

amb el mar, que ha d’estar sempre oberta i corrent, amb una persona a càrrec 

seu per arrendament per evitar els mals sobre la salut pública. La séquia major 

s’hauria de netejar un cop a l’any, des de l’assut de Mutxamel fins al braçal 

d’Alfàs. La resta de la séquia major ho seria quan fóra convenient i serien a 

càrrec dels terratinents i interessats d’aigües velles que pagarien la meitat. La 

resta de séquies, braçals i fillols correrien a costa dels comuns de les 

poblacions. 

Es procedeix a la divisió en dues dules iguals de les aigües vives o fonts. 

Una per a benefici dels propietaris d’aigües velles i l’altra per al comú dels 

terratinents, donant així la raó al regidor Verdú, qui sostenia que les aigües 

nascudes a la conca alta del Montnegre eren, per Dret natural, aigües comunes 

i que havien de distribuir-se en benefici de la comunitat. Una vegada formen riu 

en curs perenne han de ser considerades públiques i pertanyents a la regalia 

del Rei. 

Les aigües denominades adventícies i pluvials, seran aprofitades sense 

perjudici dels drets del Reial Patrimoni pel comú dels terratinents. 

Durant aquest segle trobem un interès dels comerciants i homes de negocis 

d’Alacant en l’Horta i en l’aigua pròpiament dita: Pedro Choly, de Marsella, que 

va anar adquirint tafulles arreu i dedicar-les a la vinya (63,5 tafulles). Marabeuf, 
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també francès, que es dedicà a especular amb els fils d’aigua, com també José 

Lombardón.  

 

 

Quadre de Jorge Payá publicat a la seua tesi doctoral18.  

                                                           
18 Tesi doctoral de Jorge Payá Sellés 
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Pantà de Tibi 
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Els segles XIX-XX19 

 

Entre el 1840 i el 1990 l’activitat agrícola de l’Horta alacantina anirà 

progressivament abandonant-se a favor del sector serveis i la pressió 

urbanística i turística, activitats més rendibles, a curt termini. Un aspecte a 

destacar és la profunda identificació entre l’activitat econòmica, els costums i la 

configuració urbana de les poblacions com Benimagrell, Mutxamel i Sant Joan, 

l’urbanisme dels quals s’articulen al voltant de la séquia major.  

Altamira indica que en el Reglament aprovat per Carles III, es contemplava 

per primera vegada l’acaparament i la revenda entre les causes fonamentals de 

la carestia de l'aigua intentant-se la seua definitiva correcció. Però, malgrat les 

disposicions emeses, la venda de l'aigua vella va romandre i el manteniment 

del règim de separació d'aigua i terra que fomentava els abusos i tan 

negativament ha influït en l'Horta al llarg de la història.  

Després d’un fallit intent de redacció d’estatuts el 1844, el 30 d’abril de 1849 

s’aprovaren uns nous Estatuts constituint un Sindicat que va ser presidit per 

Vignau i integrat per 11 síndics, set d’Alacant, dos per Sant Joan i un per 

Mutxamel i un pel Palamó. Aquest Reglament del Sindicat va ser sancionat per 

la Corona el 24 de gener de 1865. Després passaran a ser 13 els síndics, dotze 

de l’horta d’Alacant i un del partit del Montnegre. No obstant, Rafael Altamira 

deia que era necessari conèixer la normativa escrita, però també el costum 

que, contra la llei, és el més interessant. 

Segons el Reglament de l’Horta d’Alacant (1865), aquesta es compon de 

30.660 tafulles de terra als termes d’Alacant, Mutxamel, Sant Joan i el Palamó 

que tenen dret a ser regades amb les aigües del pantà de Tibi. També poden 

regar altres propietaris dels termes d’Alacant i Xixona. Els cultius d’horta 

s’alternen amb cereals, ametlers, garrofers, olivers i cítrics. En els anys 1876 i 

                                                           
19 Aquest capítol està relacionat amb les obres de:  

- Rafael Altamira i Crevea. Mercado de agua para riego en la huerta de Alicante y en otras localidades de 
la Península 
- Analisis y evolución històrica del sistema de riego en la huerta alicantina. Armando Alberola Romá. 
Universitat d’Alacant. Jorge Payá Sellés. Aproximación al sistema de riegos de la huerta de Alicante a 
través de la literatura popular y los testimonios orales de regantes y antigues empleades del sindicato de 
riegos. 
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1877, a causa de la pertinaç sequera que va reduir les aigües del Montnegre a 

cabals mínims i va assolar l'Horta, es va suscitar una seriosa i agra polèmica 

entre els regants alacantins i els usuaris de les quinze preses antiquíssimes.  

El funcionament del reg a partir de 1849 es dotarà d’un “Reglamento para el 

aprovechamiento de las aguas del riego”, i el “Reglamento para el Sindicato de 

Riegos de la Huerta de Alicante”, de 1865, ambdós vigents fins a l’any 1992 

quan s’aproven les noves ordenances aprovades per la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer. Però juntament amb la llei escrita, és molt important el 

costum, que encara es mantindrà. Es constituirà el Sindicat de regs per al 

règim i administració de les aigües de reg de l’Horta d’Alacant amb tretze 

síndics, dotze de la mateixa horta i un del partit de Montnegre.  

En aquest moment a les aigües que arribaven des del pantà de Tibi, hem de 

sumar, a partir del segle XX, cabals procedents de Villena i de Guardamar del 

Segura. Es mantindrà la classificació d’aigües velles i noves, i afegim les de 

privilegi i les d’avinguda. Finalment, el 1926, haurem d’afegir l’aigua del 

Sindicat: 

Aigua Vella. Segons Altamira és l’aigua que correspon segons els 

repartiments aprovats per Alfons X i ratificats pels reis d’Aragó20. Es podia 

comprar aigua per separat de la terra. La dula d’aigua vella estava dividida en 

336 fils d’hora i mitja d’aigües fluents. Per fer ús de l’aigua, el seu propietari 

havia d’acudir prèviament a retirar el corresponent albalà (albalans o albalaes: 

albarà: butlleta expedida pel Sindicat de Regs) i que el martaver21 exigia abans 

de donar l’aigua. Al segle XIX no es permetia transmetre el dret d’aigua vella a 

qui no tinguera també aigua nova i es limitava la quantitat que podia vendre 

cada interessat. Intentaven evitar que caiguera en mans d’especuladors.  

Segons els testimonis citats per Altamira, l’aigua vella era cosa de rics. 

Segons Buades Ripoll, cap veí de l’Albufereta, del braçal de Beniali o 

Maigmona tenia aigua vella. No vam tindre mai intenció de comprar-ne. Juan 

Uceda considera l’aigua vella com l’origen de tots els mals que afligien els 

                                                           
20 Com ja s’ha dit abans, no és creïble que Alfons X pogués legislar o atorgar drets que afectaven també als 

ciutadans del regne de València. No posia atorgar drets als ciutadans d’Alacant, castellans, sobre les 
aigües del Montnegre que naixien a terres valencianes. 

21 Sequier 
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llauradors de l’horta alacantina. Molts camperols s’havien vist obligats a 

comprar aigua vella en alguna ocasió per poder regar. Aquesta aigua se la va 

quedar el Sindicat i, sense que ningú sàpiga com, un dia va desaparèixer. 

Aigua de privilegi. Sorgida cap al 1751. S’assimilava a la vella, que de fet 

era el seu origen, en règim jurídic. Havien de pagar impostos per les tandes 

que s’establiren.  

Aigua nova. Amb la construcció del pantà de Tibi, les aigües del Montnegre 

van ser dividides en dues dules, una d’aigua vella i l’altra d’aigua nova, aquesta 

última corresponia a les aigües embassades. Va ser dividida en 336 fils a 

repartir entre 83 tafulles, a raó d’un minut per tafulla. Quan disminuïa el cabal 

es disminuïa a 40 minuts (tanda de terços). A diferència de la Vella, aquesta 

era inseparable de la terra, tot i que Altamira Crevea posa de manifest que mai 

es va respectar eixa prohibició, ja que al mercat de l’aigua acudien igual els 

propietaris d’aigua vella com de la nova. 

Aigües d’avinguda o de duit. Al llarg del Montnegre es van construir tres 

assuts per retindre l’aigua de les avingudes i les desviaven cap a l’horta, així 

com la séquia de Gualeró que comunicava l’assut de Sant Joan amb la séquia 

major. Si venia molta aigua es desviava cap a séquies buides per les quals no 

discorria la dula ordinària. Aquestes files d’aigua tenien un règim jurídic 

diferenciat i es beneficiaven només els agricultors propietaris d’aigua nova, 

repartint-se de manera equitativa a canvi del pagament d’una certa quantitat de 

diners segons el que havia regat. Eren més barates que la resta d’aigües.  

Aigua del sindicat. El sindicat disposa d’eixes aigües des de la construcció 

del Pantanet Gran, un embassament situat a la capçalera de la xarxa de 

braçals de l’Horta, construït el 1842 i eixamplat el 1874 i el 1954, amb una 

capacitat de 20.000 m3 . El 1926 es compon de 84 hores, més 8 de propietaris 

morts que no han estat reclamades. Totes les tandes se subhasten en benefici 

del Sindicat. 

Aigua sobrant. Aquells que no pogueren recollir en el temps assenyalat els 

albalans de la seua aigua perdrien la tanda i l’aigua quedava per a benefici de 

la comunitat de regants i se subhastaven.  
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Aigües de pou i perforacions existents a la mateixa Horta, que eren 

embassats a la finca i el sobrant era venut a bons preus.  

Aigües foranes. El 1910 arriba aigua dels pous del Zaricejo en Villena, i el 

1925 des de la desembocadura del Segura. En els dos casos per companyies 

mercantils22, amb els seus propis treballadors i oficials, que venien a sumar-se 

al personal del Sindicat. La de Villena es venia per metres cúbics, com a mínim 

25m3, Crespo Giner diu que les del Segura al començament es subhastaven, 

però després acabaren venent-se. La quantitat mínima era de 20 minuts el reg.  

L’ordre de subministrament era primer l’aigua del pantà, després de la de 

Villena i finalment la de Riegos de Levante. Més endavant, per motius polítics, 

es va canviar el torn i la de Levante va passar per davant de la de Villena. Els 

albalans eren lliurats a l’oficina del Sindicat a Alacant, on acostumaven a anar 

les dones, i es publicaven als taulells informatius dels ajuntaments. A partir de 

la segona meitat del segle XX es podien recollir als municipis de l’Horta, en les 

cooperatives agrícoles o cambres agràries. Cada camperol rebia el que 

corresponia segons el llibre d’albalans i els quaderns per controlar les butlletes. 

Al segle XX a més havien de presentar el carnet o targeta de regant. Els 

albalans varien segons si és hivern o estiu. En èpoques de sequera, es podia 

servir la meitat de l’aigua, en realitat pagaven l’albalà pel doble del seu valor i 

així es va quedar des dels anys 50. 

 

 

  

                                                           
22 Compañía Canal de la Huerta la primera i Real Compañía de Riegos de Levante la segona. 
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Les institucions de l’Horta d’Alacant 

El Sindicat 

Consta de 13 síndics, 12 de l’horta i un del partit de Montnegre. Tenia un 

director, un vice-director, un secretari i un vice-secretari. El càrrec durava 

quatre anys pels síndics i 2 anys per als 4 càrrecs. La Junta General es reunia 

el 15 de febrer de cada any i havien de concórrer almenys la meitat més u dels 

propietaris, en realitat els qui posseïren 15 tafulles d’horta. El registre 

Giradora era on s’anotaven les tafulles que tenia cada propietari. Correspon al 

Sindicat netejar el pantà de Tibi i l’anul·lació de séquies. L’última neteja del 

pantà es va fer als anys 60 del segle XX. El secretari a part d’estendre 

documents i dur la comptabilitat i preparar els albalans, també participava en la 

subhasta dominical de l’aigua. Decidir quin diumenge es feia la subhasta i 

quanta aigua es venia. 

El Sindicat no és propietari dels braçals (tret del de Gualeró i una séquia 

xicoteta de la Condomina), però tenia dret de pas i dret d’aigua. Les séquies 

eren dels propietaris. Les séquies que partien de la séquia principal o major 

(d’arrosego), no podien anul·lar-se mai, com sí podia fer-se als ramals o 

filloles, subdivisions de les anteriors. 

 

El Tribunal d’Aigües 

Format pel Director, que el presidia i dos síndics que es renovaven 

mensualment, un secretari i el fiscal (que era el Fiel d’Aigües23). De tota 

denúncia es realitzava una investigació, practicant un reconeixement sobre el 

terreny per part del president. Els síndics només intervenien si la denúncia del 

martaver resultava incoherent. La sentència era inapel·lable i privava als 

particulars de la possibilitat d’acudir a la jurisdicció civil. En canvi el 

Tribunal si podia fer-lo per obligar el condemnat a complir la sentència si no ho 

feia voluntàriament. Les infraccions més comunes serien: regar sense els 

albalans corresponents i es donava sobretot entre els que plantaven alfals.  

                                                           
23 Aquest càrrec, tal qual escrivim, també el trobem entre el propietaris de les aigües de la séquia major del pantà 

d’Elx. https://docplayer.es/169932199-L-arxiu-historic-de-la-comunitat-de-propietaris-de-les-aigues.html 
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Fiel d’aigües 

És el més alt dels empleats del Sindicat i d’ell depenen el repartidor, els 

martavers i els assuters, als quals supervisava i exercia de fiscal al tribunal 

d’aigües. Era qui ordenava l’obertura i tancament de les comportes del 

Pantanet durant la martava i determinava l’arrosego (el temps que trigava 

l’aigua a arribar des de l’obertura de la comporta al partidor on la prenia el 

primer regant o l’últim). L’aigua corria dia i nit per la séquia major i es distribuïa 

per tota la xarxa sense interrupció. A partir de 1954 s’estableix que només es 

faria de dia 

 

El Repartidor 

Encarregat de fer que totes les files d’aigua que entraven foren perfectament 

iguals i per això havia de conservar en perfecte estat les comportes i tindre neta 

la séquia major. Aquest càrrec probablement va ser absorbit per l’encarregat 

del Pantanet, el pantaner,  embassament regulador construït el 1842, que 

obria i tancava les comportes a l’ordre del fiel. 

 

Els martavers o sequiers. 

És un càrrec de gran importància en el sistema de regs i en el mercat 

d’aigua. Hi havia dos martavers per cada fila o dula. La seua responsabilitat és 

tan gran que se’ls obliga a lliurar una fiança de 8.000 rals de vellut en béns 

arrels o 2.000 en diners, havien de saber llegir i escriure i aprendre de memòria 

el reglament. Havien de cuidar els rellotges d’arena per calcular els temps dels 

regs en funció dels albalans lliurats. A començaments del segle XX Altamira diu 

que han estat substituïts per rellotges de butxaca que requerien tindre marcats 

el minuts a l’esfera. També seguien a peu la dula per saber on anava el tall. 

Havia d’avisar els propietaris a quina hora podien prendre l’aigua, i no 

s’equivocaven de molt. Acabat el rec, el regant acostumava a preguntar “molta 
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en tinc?”24, per saber l’aigua que havia gastat, i el martaver l’informava de la 

que havia fet servir i li agafava els albalans corresponents.  

De vegades, si el regant era de fiar i hi havia aigua, podien regar sense 

albalà, però el dijous o el diumenge havien d’anar al mercat a comprar-lo i 

lliurar-lo posteriorment. Es feia perquè normalment es donava l’albalà del reg 

tres dies després de fer-lo. En alguna ocasió el martaver la hi venia de paraula 

a un preu i després al mercat podia estar al doble o triple i l’havien de comprar 

més cara. 

 

Mercat de l’aigua 

A la venda hi havia 527 hores entre aigua vella i de privilegi i 511 d’aigua 

nova. Hi havia persones que disposaven d’hores d’aigua vella sense terres i la 

podien vendre en el mercat. Cada tafulla requeria de 20 a 30 minuts de reg. 

Com que només et corresponia un minut d’aigua per tafulla, havies de comprar 

la resta. 

El mercat es celebrava a l’actual plaça Maisonnave de Sant Joan d’Alacant 

els dijous i diumenges, sota la marquesina del Bar Pepe. Coincidia amb el 

mercat d’abastos que servia també com a lloc de trobada dels hortolans de 

Sant Joan, Mutxamel, el Campello o el Palamó, amb la seua brusa típica, que 

ocupaven els cafès i el carrer. Es tantejaven els preus de l’ametla, garrofa i 

oliva i es comprava i venia, es contractava treballadors. El mercat de Sant Joan 

era el cor i l’esperit de l’horta alacantina. 

Aquest mercat, segons Altamira, podria remuntar-se a finals del XVIII, ja que 

el Reglament del 1782 sembla referir-se a una suposada existència. Sí que 

sabem segur que a mitjans del XIX ja es feia. Al començament es celebrava els 

dijous i diumenges, però en l’última etapa es faria només els diumenges. 

Altamira diu que el reglament de 1849 no parla d’ell, així que es pot considerar 

com una institució consuetudinària (a Elx o Llorca, per exemple si que hi ha 

reglament). Altamira i Morell Gómez diuen que els preus als quals podia arribar 

l’aigua podien ser abusius i enfrontaven posseïdors d’aigua vella i nova. En 

                                                           
24 Forma valenciana ja quasi en desús que equivaldría a “quanta en tinc?”. 
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èpoques d’abundància d’aigua no hi havia problema, però podia ser dramàtic 

en els períodes de sequera i se sol·licitava acabar amb l’aigua vella. Maas dirà 

que era habitual que els albalans del diumenge foren més cars que els de 

dijous, ja que moltes vegades es compraven albalans d’aigua ja utilitzada 

(fiada). L’aigua pujava de preu a mesura avançava el dia. No faltava el que 

intentava enganyar venent albalans de martaves diferents de les que es volien 

comprar. 

A partir de la dècada de 1920 la Sociedad Canal de la Huerta, amb aigua de 

Villena, va establir les seues oficines a la mateixa plaça Maisonnave, on es 

podien comprar els albalans. A prop també se’n van instal·lar els del Canal de 

Riegos de Levante. 

L’arribada d’aquestes oficines i de l’aigua del Sindicat va fer que la 

dependència de l’aigua vella ja no fora tan important, disminuint també el paper 

del Mercat. La reducció continuada de la superfície cultivada i la urbanització 

també eren motiu de menor demanda d’aigua. A partir dels 50 tant el mercat de 

l’aigua com el d’abastos comencen a celebrar-se només els diumenges. El 

1962 el d’abastos passa a celebrar-se a l’eixample, mentre que el de l’aigua 

resta a Maisonnave, això suposa una afluència menor encara. El 1990 

desapareixerà el regadiu tradicional abolit per llei i el mercat amb ell. 

 

La Subhasta de l’aigua 

Es feia també sota la marquesina del Bar Pepe a Sant Joan. Se sap que el 

1951 es feia els diumenges que hi havia martava (no podem descartar que 

inicialment també els dijous). La duia a terme el secretari i un síndic. El 

martaver de més edat era el subhastador. Segons se subhastaven el secretari 

hi anotava el número de l’albalà i el nom de l’adjudicatari. La subhasta es feia a 

viva veu i la guanyava el millor postor. Tampoc no es coneix reglament, però a 

diferència del mercat, ací hi intervenien funcionaris del reg. 
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El reg 

Cada martava o tanda era de 1038 hores i 15 minuts, que es reduïa a 692 

hores i 10 minuts a l’estiu. Es distribuïa per dules per dia, per la qual cosa la 

martava durava 21 dies, 15 hores, 7 minuts i 30 segons en hivern i 14 dies, 10 

hores i 5 minuts l’estiu.  

Com s’ha dit abans, les dules circulaven dia i nit contínuament fins al 1954, 

amb la segona ampliació del pantanet. Si l’aigua s’acabava abans d’acabar la 

tanda, s’interrompia fins que el pantanet estiguera de nou ple i es reprenia allà 

on s’hagués quedat. El reg era un gran espectacle a l’Horta. Participava el 

Sindicat, el fiel de les aigües, els martavers, els guàrdies, un mínim de dues 

persones per finca a regar... 

El cert és que, degut a les condicions climatològiques les martaves es feien 

6 o 7 vegades a l’any i, en alguns anys molt dolents s’arribava a 1 o 2 solament 

(i no van ser pocs els anys que eren tan dolents) 
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Plànol de la xarxa de séquies, braçals i filloles de l’Horta d’Alacant 

Mapa i llegenda inclosos en la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés.  
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Dret consuetudinari i economia popular de la província d’Alacant 

Costums relatius a l’aigua de reg25 

 

Els pobles mantenen la separació de la possessió de l’aigua i la terra. On 

menys trobem aquest fenomen és a la vall de Segura, la que té millors 

condicions de reg. Aquesta separació d’aigua i terra ve donada per molts 

motius: desproporció de superfície a regar i volum de líquid disponible; afany 

mercantilista; creació de beneficis eclesiàstics i transmissió de lots d’aigua per 

herència; o la renúncia al cultiu de la terra per alguns posseïdors i vendre la 

seua aigua a altres llauradors. En tots els casos ha influït el creixement de les 

terres rompudes, les concessions i repartiments de població. A mitjans del 

segle XIX va haver-hi un projecte per transvasar aigua del Xúquer a la 

província d’Alacant i part d’Albacete. El projecte fracassà per l’oposició dels 

valencians. Els alacantins de la vall del Segura i de la muntanya, que estan 

millor dotats quant a aigua, són els que més es van oposar.  

Els llocs on l’aigua està, totalment o parcial, separada de la terra: 

I. Horta d’Alacant. Ací destacarem el mercat de l’aigua de Sant Joan. 

Més enllà de les taxes i limitacions del segle XVIII, només hi ha hagut 

un intent de regularitzar el mercat de l’aigua, subjectant el costum a 

formalitats que evitaren els abusos: les Ordenances per al reg 

presentades per la Junta d’Agricultura d’Alacant el 1848. No obstant el 

mercat va mantindré la consuetud. 

II. Elx. Semblant a Alacant, disposa d’un pantà construït el 1589 a riu 

Vinalopó. Els regants disposen de Reglament o Ordenances des del 

1790, tot i que reflecteixen costums més antics, i reformades en una 

llei d’aigües el 1879. Tenen un Sindicat, Juntes i comissions diverses, 

i Junta General de propietaris. Fiel d’Aigües, sobresequier... Com 

passa a Alacant, molts propietaris d’aigua no tenen terres. Divideixen 

l’aigua en aigua d’Horts, de Dula i de Marxena. Es venen les tandes al 

mercat de l’Aigua d’Elx a la Troneta, però difereix molt del d’Alacant. 

                                                           
25 Altamira i Crevea, Rafael. Dret consuetudinari i economia popular de la província d’Alacant 
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III. Novelda. Té un mercat semblant al d’Elx que es celebra a la Troneta, 

(es diu igual que a Elx). Les autoritats de les aigües venen les 

martaves en benefici del manteniment de séquies i altres. Ací la unitat 

de mesura és l”’azumbre”26. L’oficial venedor és l’‘Alambí’ o fiel 

repartidor i al comprador li lliuren ‘albalaes’. Ací el president de la 

Junta és l’alcalde i consta d’un secretari i 30 membres entre els 

majors contribuents de la localitat, formen la Junta d’Aigües. 

IV. Petrer. L’aigua ací és meitat de l’ajuntament, meitat dels propietaris. 

Ací les vendes d’aigua es fan a la nit a la bassa-dipòsit, generalment 

sense subhasta. No són freqüents perquè normalment cada propietari 

té l’aigua que necessita. L’alcalde és el president de la Junta, realitza 

de tant en tant subhastes d’aigua per a atendre el manteniment del 

reg i altres finalitats comunes. La unitat de mesura ací és coneguda 

com a torn o tanda de les Horetes. Es donen abusos per part de 

l’ajuntament com l’arrendament d’hortes amb unes determinades 

hores de reg que després no els donen. No tenen reglament.  

V. Elda. Va posseir un pantà construït a finals del XVII i arruïnat el 1793, 

i per manca de recursos no s’ha pogut recuperar. Les aigües de reg 

són de particulars, amb independència completa de la terra. 

VI. Monfort. Tota l’aigua del municipi dedicada a regar és de particulars 

que la venen als llauradors. La venda es fa diàriament en pública 

subhasta dirigida per un fiel que nomena la Societat propietària de les 

aigües. Malgrat formar una societat, les quantitats d’aigua no es 

confon i cadascú disposa de la seua pròpia aigua. 

VII. Crevillent. Tota l’aigua de reg és de propietat particular i separada de 

la terra. Es ven per hores o dècimes d’accions de la Societat. 

VIII. Onil. Tota l’aigua de reg és de propietat particular però inherent a la 

terra. Quan algú té sobra d’aigua la ven, però no en subhasta. No 

obstant, el costum general és contrari a aquestes vendes. 

IX. Ibi. S’assorteix de pous i es regeix per Ordenances aprovades en 

1879 que regulen el reg i l’impuls als sis molins fariners. La propietat 

                                                           
26 Mesura de capacitat per a líquids equivalent a uns dos litres, utilitzada antigament a la zona de Castella. 
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de les aigües és independent de les terres. Les despeses són 

assumides per tots els membres de la Comunitat. 

X. Tibi. L’aigua es divideix de la següent manera: els de Tibi disposen de 

cinc dies de reg del Montnegre i el Sindicat de regs de l’Horta 

d’Alacant de deu dies. Les de la font de Santa Maria Magdalena 

pertanyen al municipi com a aigua de boca i la sobrant per a reg. La 

possessió de l’aigua és inherent a la de la terra. Els sobrants es 

poden vendre, però no se subhasta. 

XI. La Vila Joiosa. El Reg Major de les Hortes es constitueix en 

Comunitat de regants amb unes ordenances antigues pendents de 

reforma. El domini de l’aigua és independent de la terra i es ven a 

voluntat, sense limitacions. L’aigua s’inscriu com si fóra una finca. 

Existeixen Les Puntes on l’aigua està lligada a la terra sense poder 

separar-se. 

XII. Alfàs del Pi. El Reg Major d’Alfàs banya també Benidorm i part de la 

Nucia. L’aigua és particular i separada de la terra i s’acostuma a 

arrendar per anys. 

XIII. Alcoi. N’hi ha diferents comunitats de regants. Unes amb ordenances i 

altres de consuetud i acords de les Juntes. No n’hi ha separació entre 

aigua i terra, excepte en el reg de Macarelles, semblant als costums 

de l’Horta d’Alacant, però ací volen evitar extralimitacions regulant les 

cessions.  

 

Llocs on l’aigua és inseparable de la terra 

I. Oriola (i tota la Vega Baixa). El repartiment més antic és d’Alfons X, 

on l’aigua de reg és aliena a la terra. Les ordenances de 1793 van ser 

modificades en 1832-36. Existien diversos Jutjats d’Aigües: Oriola, 

Callosa, Fundacions, Alfeitami, Formentera, Benijòfar, Daia Vella, 

Rojals i Guardamar. Per norma general és Jutge l’alcalde de la 

localitat. Menys en Almoradí, Cox, Albatera i Catral. Si algú no vol 

aprofitar la seua tanda d’aigua, no la pot vendre, sinó que és per torn. 

Sí es pot vendre la terra amb dret de l’aigua inclòs. Només podien ser 

jutge, tinent o síndic general els que tingueren més de 60 tafulles de 
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terra d’horta i saber llegir i escriure. S’escull per insaculació una junta 

d’11 compromissaris. La jurisdicció del Jutjat d’Aigües és 

completament exempta i destrueix tot fur. Les sentències es 

compleixen sense perjudici d’accions civils de jutjats de primera 

instància del partit. 

II. Cox, Granja de Rocamora i Albatera. Les tandes es distribueixen 

segons les collites més necessitades per costum immemorial. 

III. Almoradí. El 1794 reforma les ordenances i lleva a l’alcalde major 

d’Oriola el càrrec, usurpat, de sobresequier. El comú de veïns elegeix 

el Govern de les aigües: un jutge sobresequier, un tinent, un síndic, 

quatre vocals i un dipositari. 

IV. Dolores i Sant Fulgèncio. Amb ordenances de 1877, amb un Sindicat 

per cada poble més un Sindicat comú. Tenen tres sistemes de reg 

diferenciats segons l’època de l’any.  

V. Alcoi. El Reg nou del Molinar, amb ordenances del 1884, no es 

reconeixen uns altres drets d’aprofitament d’aigües que la dels títols 

de propietat legítims. 

VI. Sax. Manté el règim contrari al d’Elda i Petrer, les seus veïnes. 

L’aigua depèn de la terra que es posseïsca. Qualsevol alteració per 

permuta, donació, herència, venda... restarà anotada al Llibre de 

Regants. Els procediments que el Sindicat promou és molt complex i 

mostra una gran legalitat i es fa per escrit, al contrari del que passa al 

famós Tribunal de les Aigües de València i de la majoria dels 

alacantins.  

VII. Elx. Malgrat que la major part de l’aigua està deslligada de la terra, sí 

que existeix una petita porció d’aigua del Pantà que és inherent a la 

terra. 
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Comparativa amb localitats no alacantines de règim anàleg. 

Venda d’aigua: A Granada, Pedrera i Roda de Barà (Tarragona) existeixen 

també les aigües de propietat particular que es poden vendre amb terra o 

sense. A la Riera (Barcelona) i Tamarit es poden comprar aigües dels molins. A 

Saifores (Penedès) es poden vendre les sobrants. 

Subhastes: Llorca, l’aigua que diuen moderna, separada de la terra, es 

subhasta diàriament. Aquesta aigua és propietat de l’ajuntament, el Sindicat i 

alguns propietaris. El Vendrell i Santa Oliva (Baix Penedès) 

Mercat o cotització en Borsa: Gran Canària. La venda es fa diàriament amb 

presència del Secretari. L’aigua s’inscriu com si fóra una finca, com hem vist a 

la Vila Joiosa. També hi ha regadius que tenen l’aigua pròpia adscrita i només 

poden vendre’s juntes. 

Altres analogies: en algunes localitats d’Alacant l’administració de les aigües 

està intervinguda per l’ajuntament, els alcaldes, siga com a jutges, siga sota 

d’altres conceptes. El mateix ocorria antigament a Llorca i passa ara a molts 

punts de Catalunya i alguns de la província de Lleó. 
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Conclusions  

Les conclusions han estat estretes de les que ja fa Jorge Payá als seus 

treballs i amb alguns afegits de la resta d’autors consultats. 

Allunyem-nos de la idea de l’Horta d’Alacant com un gran verger. En realitat 

es tractaria d’un es tracta d’un “secà millorat”, d’un “secà regat 

esporàdicament” amb les aigües del “riu-rambla” que és el Montnegre, 

afirmació que vol indicar la forta diferència que n’hi ha segons l’estació, pot dur 

un filet d’aigua, com pot baixar amb grans avingudes d’aigua per pluges 

torrencials. 

L’Horta d’Alacant està habitada des de l’Edat del Bronze com a mínim. En 

ella trobarem els ibers, els púnics, els romans, els visigots, fins i tot els 

bizantins, i finalment els musulmans, abans de ser conquerides pels regnes 

cristians, primer castellans, catalans després i, des del segle XVIII castellans de 

nou. Tot i que la tradició ha donat l’autoria de la xarxa de regs als 

musulmans, no es pot descartar que es feren servir les romanes anteriors, 

atenent a l’existència d’infraestructures hidràuliques romanes arreu de l’Horta.  

Relatiu dinamisme del règim jurídic de les aigües entre el segle XIII i 

començaments del XVIII per donar resposta a factors climàtics, polítics, 

construcció de noves infraestructures, demandes socials, corregir abusos o 

errades en el sistema i evolució de la societat. Es van sumant als netament 

andalusins, privilegis castellans i aragonesos i finalment els de la monarquia 

hispànica. 

El règim jurídic és d’una gran singularitat amb importants atribucions al 

municipi alacantí. Destaca la separació de l’aigua respecte de la terra, com a 

bé jurídic i mercantil per se, que possibilita comprar, vendre i arrendar els fils 

d’aigua des de finals del segle XIII, fins i tot es transmetien testamentàriament, 

o bé constituïen beneficis eclesiàstics o Causes Pies. Així les principals 

parròquies i corporacions eclesiàstiques alacantines es convertirien en 

posseïdores d’un gran nombre de fils d’aigua a l’Horta d’Alacant. Jaume II 

realitzarà confiscacions i operacions jurídiques sobre fils d’aigua entre 1296, 

amb la conquesta de l’Alacantí, i a partir del 1307, tres anys després de la 

Sentència Arbitral de Torrellas, però mantindrà la separació terra – aigua.    
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Joan I intentarà, sense aconseguir-ho del tot, prohibir el poder llegar aigües i 

constituir beneficis eclesiàstics. Les pràctiques acaparadores i especuladores 

seran una realitat fins al seu final al segle XX. A Ibi, Elda, Crevillent, Elx, la Vila 

Joiosa o Alfàs del Pi també trobem propietaris d’aigua separada de la terra, fins 

i tot sense terres. 

La distribució de l’aigua es feia mitjançant la “martava” (tanda), que corria 

de dia i de nit fins els anys 50 del segle XX que serà només diürna. La població 

mudèjar estava especialment autoritzada pel monarca per poder transitar de nit 

per fer faenes de reg. El cabal de l’aigua era dividit des de la séquia major en 

huit parts per uns altres huit braçals.  

Origen difús del senyoriu exercit per la ciutat d’Alacant sobre el 

Montnegre. Alfons X, origen d’eixe senyoriu, atorga terres i aigües del terme 

d’Alacant, però no disposa res sobre el regadiu. De fet, Alfons X no podia 

disposar sobre les fonts de l’aigua perquè estaven dins del territori del Regne 

de València. 

Evolució respecte a la forma de distribució de l’aigua del Montnegre a 

l’Horta. Abans de l’entrada en funcionament del pantà de Tibi, l’aigua es 

distribuïa en 18 martaves anuals de 335 fils d’hora i mitja cadascú, però es 

tracta d’un repartiment que no té en compte les maneres andalusines.  

El pantà de Tibi evidencia els interessos contraposats a Alacant i a la 

Cort de Felip II. Enfront de Pedro Izquierdo que volia millorar el regadiu de 

l’Horta, se situen els posseïdors dels fils d’aigua del Montnegre que veien reduït 

el seu lucratiu negoci de l’aigua. Alguns d’ells ocupaven càrrecs a la ciutat 

d’Alacant. A la Cort va suposar una ocasió per aconseguir favors i beneficis 

personals, com va passar amb Pedro Franqueza o la designació de Melchor 

Pérez de Vivero com a primer alcaid del pantà. 

L’assut nou o de Sant Joan i la séquia de Gualeró, del segle XIV (1376-

77), serviren per a l’aprofitament de les aigües d’avingudes i se’ls va aplicar un 

règim propi del què tenia l’assut vell, atenent que el nou únicament beneficiava 

els regants de l’horta de cap avall. Les aigües del pantà es denominaren 

“aigua nova”. Felip II establí el repartiment proporcional segons la terra de 

cada regant, quedant unida a la terra, mentre que l’“aigua vella” mantingué el 
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sistema de venda sense terra. Felip II va mantindré elements anteriors a la 

nova normativa com el sotsequier, qui havia de repartir l’aigua després 

d’establir que aquesta havia de restar a càrrec de la ciutat, així com la primera 

instància judicial. Però al trencar-se la paret del pantà el 1697, va deixar sense 

aigües noves l’horta, tornant al règim jurídic anterior (el de les aigües velles i el 

d’avingudes). Curiosament el trencament de la paret passa en un moment en 

què s’estan realitzant importants obres hidràuliques a les nostres comarques, 

parets d’Elx (1632-1646), Relleu (1653), Elda (1664-1695), Petrer (1678-

1690)... i es fan estudis per portar aigua des del Xúquer a les resseques terres 

alacantines.  

Destaca el desordre i la corrupció en l’actuació del Consell d’Alacant en 

relació a l’administració de l’aigua del Montnegre. Felip II, Felip III i Carles II, 

durant el segle XVII van haver de fer disposicions per frenar les pràctiques 

corruptes, de manera infructuosa. Més enllà de les circumstàncies 

climatològiques, aquestes pràctiques van suposar un autèntic llast del 

sistema. Curiosament, els religiosos s’inculpen de mesures corruptes el 1604 

exonerant els funcionaris locals.  

La introducció de normativa reguladora, com els Estatuts i Ordenances 

durant els segles XVII i XVIII es dóna gran importància a la publicitat de la 

norma mitjançant el pregó del sotsequier. 

Canvis després de la reparació del pantà en 1738. El regidor de Xàtiva 

Marcelino Ximeno de Samper va donar un nou marc jurídic d’acord amb els 

postulats borbònics, preocupats per la titularitat de l’aigua embassada al pantà i 

la porció denominada “dula del Rei”; com es recaptava el delme, i la 

conveniència de mantindre la ciutat d’Alacant al capdavant de l’aigua del 

Montnegre. Samper va apreciar que les aigües pluvials i de naixements corrien 

juntes a benefici dels particulars i propietaris de la “Dula Vella”. Per això el 1740 

l’intendent de València ordena dividir l’aigua vella en dos, una per aprofitament 

dels titulars d’aigua vella i l’altra per aprofitament comú de tots els terratinents. 

Va ser un clar perjudici per als titulars de fils d’aigua vella, però deixava clar 

que l’aigua era un recurs fonamental per a la vida i no ha de ser domini privatiu, 

ja que afecta sempre a l’interès general. 
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De mercat d’aigües i subhastes, en trobem en altres poblacions, com Elx, 

però en aquest cas està reglamentat ja des del 1790 i difereix molt del 

d’Alacant. El de Novelda és assemblat a l’elxà. A Monfort també es subhasten 

les aigües. 

Els Tribunals d’Aigües els trobem a l’Horta d’Alacant i sobre tot al sud, 

Oriola27, Callosa, Fundacions, Alfeitami, Formentera, Benijòfar, Daia Vella, 

Rojals i Guardamar. En el cas d’Alacant, la sentència era inapel·lable i privava 

als particulars de la possibilitat d’acudir a la jurisdicció civil. En canvi el Tribunal 

si podia fer-lo per obligar el condemnat a complir la sentència si no ho feia 

voluntàriament. En el cas dels del Baix Segura, la jurisdicció del Jutjat d’Aigües 

és completament exempta i destrueix tot fur (està per damunt). Les sentències 

es compleixen sense perjudici d’accions civils de jutjats de primera instància del 

partit. A Sax també hi ha un tribunal d’aigües, a diferència dels que passa a la 

major part dels tribunals de les comarques del sud, o el més famós de 

València, ací les sentències es fixen per escrit. La resta ho fan de manera oral.  

Es repeteixen els noms dels treballadors i funcionaris de les séquies, així 

com  les seues autoritats i sindicats. Veiem similituds entorn a l’aigua, mercats, 

subhastes, etc. des de la Catalunya Nova a Llorca, a Múrcia. Fins i tot a 

Granada i Gran Canària.  

El 1984 només es reguen 14.339 tafulles. En paraules d’Alberola Romá: 

l’Horta resulta irrecognoscible en l’actualitat, després de patir l’embat d’un 

esbojarrant i ferotge procés urbanitzador que a penes ha deixat indemne 

alguna de les seues senyes d’identitat. Però com el propi Jorge Payá m’apunta, 

hui en dia es continua regant, poc, molt poc, però es rega. I l’aigua continua 

arribant al terme d’Alacant: finques de Nicolau, l’Administradora, d’Ibarra, 

Reixes, Fabraquer, un bon grapat de bancals en producció a Mutxamel... 

Que es continua regant ho podem veure amb Esmeralda Martínez Salvador28 

qui ens informa de la reducció progressiva de les hectàrees regades al conjunt 

                                                           
27 Aprovada la Proposició de Llei de Compromís de modificació de la LOPJ per a avalar jurídicament al 

Jutjat Privatiu d'Aigües d'Oriola 
https://www.elperiodic.com/val/orihuela/aprovada-proposicio-llei-compromis-modificacio-lopj-avalar-
juridicament-jutjat-privatiu-daigues-doriola_740616   

28 Esmeralda Martínez Salvador. La Huerta de Alicante: Pérdida de un paisaje cultural. Grau de Geografia i 
Ordenació del Territori. Universitat d’Alacant. 2012 
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de l’Horta d’Alacant (veure el quadre a continuació). En l’actualitat no passaran 

de les 429 ha que comptabilitzava per al 2009, 5 vegades menys que fa 

cinquanta anys. 

 

 Superfície de les explotacions agràries (ha) 

1962 <5 5-10 10-20 20-50 >50 

Alacant 695 154 124 73 34 

El Campello 102 16 10 7 13 

Mutxamel 470 66 31 10 7 

Sant Joan d'Alacant 462 29 18 3 0 

1999 

Alacant 539 101 49 33 17 

El Campello 44 2 5 5 11 

Mutxamel 248 29 7 10 6 

Sant Joan d'Alacant 79 10 0 0 0 

Nombre d'explotacions agràries amb terres 

  1962 1999 2009 

Alacant 1.080   739   299 

El Campello 148   67   15 

Mutxamel 584   300   87 

Sant Joan d'Alacant 512   89   28 

Total  2.324   1.195   429 
 

Quadres elaborats per Esmeralda Martínez Salvador per a la seua obra La Huerta de Alicante: Pérdida de 

un paisaje cultural. Font: INE. Censos agraris de 1962, 1999 i 2009 
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Reflexió d’Esmeralda Martínez 

A poc a poc la construcció i el turisme van colonitzant l’espai i, una vegada 

esgotat el de la façana marítima, es desplaça cap a l’interior envaint el sòl 

ocupat per l’horta, en un moment on l’activitat agrícola va perdent vitalitat. 

L’agricultor no pot competir amb els avantatges que aparentment representa la 

nova activitat turística i urbanística, més tenint en compte el predomini de la 

xicoteta propietat de caràcter tradicional i familiar. Tan sols tenen capacitat de 

sobreviure les grans explotacions, de caràcter quasi industrial. El que sens 

dubte s'ha perdut per sempre és el més valuós de l'horta d'Alacant: el paisatge 

cultural que representava aquest xicotet regadiu històric caracteritzat per una 

manera de modelar el medi natural similar a la dels paisatges de l'aigua de tota 

la conca mediterrània, entenent com a tal la unitat paisatgística que conformava 

tota l'horta d'Alacant, des de Mutxamel fins a la platja i des del Campello fins a 

Alacant. Una cosa similar ocorre en el municipi de Sant Joan, menys devastat 

per la urbanització, i on els sòls agrícoles han sigut abandonats a l'espera de 

ser agraciats amb algun Programa d'Actuació Integrada29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurs compartit per la Comunitat de www.asociacionnordstrom.com 

                                                           
29 Tot aquest paràgraf és una conclusió d’Esmeralda Martínez Salvador dins del seu treball. La huerta de 

alicante: pérdida de un paisaje cultural. Grau de Geografia i ordenació del territori. Univeristat d’Alacant. 
2012 



51 
 

 

 

Proposta d’arranjament de la distribució de regs en l’Horta d’Alacant (1585-1590). Representació més fidel 
que es coneix sobre la xarxa de regs. La font original és del ja desaparegut González Tascón, 1998. La 

reproduïda ací i la posterior transcripció apareixen a la tesi doctoral de Jorge Payá Sellés.  

 

La transcripció d’aquest mapa que a continuació s’adjunta, ha estat transcrit i 

interpretat per Jorge Payá Sellés en la seua tesi doctoral. Podreu comprovar la 

gran faena que li va suposar poder realitzar eixa transcripció. La faena dels 

investigadors moltes vegades passa desapercebuda i és de justícia fer sempre 
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un reconeixement al seu treball a l’hora d’atansar-nos la seua obra. Servisquen 

doncs, estes últimes paraules com a reconeixement al seu treball, què resulta 

inestimable per a conèixer el nostre territori i la seua història, i per a donar-lo 

les gràcies per haver permès la reproducció de fotografies, mapes i plànols en 

aquest modest article.   

 

 

 

 

 

 

Recurs compartit per la Comunitat de www.asociacionnordstrom.com 
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