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Resum
Malgrat les febles precipitacions i l’estacionalitat dels petits cursos fluvials,
en les terres mediterrànies interiors la utilització industrial a partir de canals té una llarga presència històrica. Les diverses necessitats de producció
i transformació de matèries primeres agràries han donat origen a diferents
infraestructures d’aprofitament de l’aigua per a ser utilitzada en diferents
tipus de molins. A la comarca catalana de les Garrigues, la Vall Major ofereix
un exemple extraordinari d’un desguàs natural que és transformat en sèquia –canal en època provablement andalusina. En aquesta sèquia-canal es
construiran diferent tipus de derivacions i instal·lacions amb aprofitament
hidràulics industrials.
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Introducció
Tot i la connotació pejorativa que el discurs dominant actual atribueix als

secans, aquests han estat a través de la història un territori viu des d’un
punt de vista econòmic i cultural, i aquesta vitalitat ha estat associada amb
la presència d’aigua. Els secans de la vall de l’Ebre analitzats (Torrebesses,
Segrià) han desenvolupat a través del temps estratègies d’aprofitament de
l’aigua de pluja i de les aigües subvàlvies i les superficials que han permès
tirar endavant un ventall divers de produccions agràries i d’activitats de producció i han fet possible la subsistència d’una xarxa relativament densa de
comunitats locals.
A hores d’ara la majoria dels aprofitaments històrics de l’aigua han estat
abandonats; però la major part de les infraestructures resten encara en peu,
i, a més a més, resta encara viva una part important de la memòria històrica sobre la seva construcció, gestió i ús. A partir d’un treball d’inventari
patrimonial exhaustiu i del recull de testimoni històrics de la zona, que es
contrastà amb les dades agroclimàtiques de la zona i amb les referències
documentals històriques existents, la investigació realitzada establí les característiques de l’aprofitament històric de l’aigua al secà. S’hi tingueren en
compte i s’avaluaren els diferents elements construïts, els aparells i tècniques d’aprofitament aparellades, i els usos i la valoració general sobre la
gestió del cicle de l’aigua, dels quals aquí es destaquen els canals. 52
El fons de vall com a punt destacat d’aprofitament del cicle de l’aigua
En la geomorfologia dels secans interiors les valls constitueixen com una
mena de canals que solquen l’altiplà en sentit aproximat SE-NW i E-W i acabaven confluint en dos o tres valls principals que aboquen al Segre o l’Ebre.
El fons de vall constitueix el desguàs natural que vehicula l’aigua d’escorri52. La comunicació parteix d’un treball de recerca finançat pel Servei de Patrimoni Etnològic del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya (Programa Recerca Anàlisi, Lot 2, 2008) i és el resultat
del treball d’un equip interdisciplinar integrat per Ignasi Aldomà Buixadé, geògraf, Enric Vicedo Rius,
historiador, i Josep Carles Balasch Solanes, geòleg, amb la col·laboració inestimable de Josep Preixens
i Llevadot i Mateu Esquerda Ribes en la realització del treball de camp i inventari. També ha beneficiat
del programa del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2009-13748-C03-02 -subprograma HIST
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ment de la pluja i l’acumula en el seus gruixos al·luvials de profunditat variable. És a tocar dels fons de vall principals que s’han establert les poblacions i
s’han establert petites hortes, conreus irrigats i molins i artefactes que aprofiten l’aigua existent des de temps antics.
A Torrebesses com en altres pobles, els aprofitaments hidràulics recensats
en els documents històrics resulten encara perfectament reconeixibles en
els fons de vall principals i altres indrets junt amb multitud d’altres vestigis
hidràulics dels quals no hi ha referents documentals. Sèquies i altres tipus
de canalitzacions, basses, cisternes, pous, sínies, aljubs, cogulles i altres elements donen compte de la importància estratègica de l’aigua en un medi
eixut, amb precipitacions anuals que se situen a l’entorn dels 400 mm. Alguns d’aquests elements s’adapten a l’aprofitament de l’escassa aigua que es
pot recollir en els altiplans i costers, mentre la majoria i els més abundants
miren d’aprofitar l’aigua dels fons de vall, que constitueix el medi autènticament vivificador de la comarca. En conjunt es calcularen 2,58 hm3 d’infiltració
anual per una conca de 138,8 km2, la de la Vall Major, que fou l’estudiada.
L’extensió territorial i el valor constructiu de les mostres del patrimoni hidràulic que es conserven en els fons de vall són la demostració més clara de
l’interès econòmic de l’aigua superficial en un territori de secà que avui dia
pot semblar i aparèixer realment com mancat d’aquesta. Al mateix temps,
l’enorme esforç realitzat en la construcció i condicionament de sèquies i
pous, a més a més de la qualitat dels elements constructius aparellats a les
canalitzacions i reserves, donen compte de la importància estratègica que
han jugat aquests elements en l’agricultura dels secans garriguencs i en particular del terme de Torrebesses.
Per la magnitud i importància de les obres realitzades i conservades fins avui
en dia es pot assenyalar les sèquies com el patrimoni hidràulic més destacat
del territori analitzat. D’entrada convé diferenciar dos tipus de sèquies, tant
per les formes i materials constructius, com per la ubicació i funció; són les
sèquies principals que discorren pel centre de les valls, d’una banda, i per
l’altra, els sequions que deriven d’aquestes.

Les sèquies centrals, sistema bàsic de recol·lecció i aprofitament de l’aigua.
Les sèquies principals, que es poden qualificar de centrals perquè constitueixen la infraestructura bàsica i discorren pel centre dels fons de les valls
són les que presenten una extensió i magnituds més destacades. Es nodreixen d’aigües d’escolament i en el cas de Torrebesses coincideixen amb
la Vall Major i la Vall dels Ciscars. Són sèquies que originalment neixen aparellades a la funció de desguàs que realitzen els fons de vall, tot canalitzant
l’aigua sobrant de la pluja i evitant l’erosió i malmesa de camps i marges;
així, el riu de la Vall Major és pròpiament la sèquia de la Vall Major i és la sèquia la que els plànols topogràfics actuals recullen com a torrent o barranc.
La sèquia ve a regular aquesta funció d’escorriment històrica que mantenia
una estacionalitat anual al ritme de les pluges, amb major presència en primavera i tardor i secada estival. En l’actualitat la presència d’aigua és ja molt
ocasional, fonamentalment perquè l’aqüífer del fons de vall es troba sobreexplotat i l’aigua de la pluja se’n va en la seva recàrrega.
La sèquia representa, tot plegat, l’espai o línia humida per excel·lència dels
secans i és un indret on apareixen també algunes surgències naturals d‘aigua. Són les derivades de la pròpia funció de drenatge que juga la sèquia,
alguns cops natural i d’altres forçada a partir de mines o de valls perpendiculars a la direcció de la vall i de la mateixa sèquia.
Cal tenir en compte que el fons de la vall es troba exposat a inundacions
cícliques i rubinades, que exposen periòdicament les sèquies a la destrucció, embrutiment o colmatació. Al mateix temps la humitat facilita l’aparició
de canyars i plantes espontànies humides de ràpid creixement, que poden
deteriorar els caixers i taponar les sèquies. Aquest fet remarca encara més
el valor de la seva permanència actual i explica també la qualitat de la seva
construcció, que aniria aparellada a un notable esforç històric de manteniment. Les sèquies del fons de vall ens presenten encara les seves parets
de pedra seca amb blocs notablement regulars i de dimensions mitjanes i
grans, que expliquen la seva conservació.
Habitualment la sèquia discorre pel mig de la vall, en consonància a la ten-
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dència del desguàs natural de les aigües a situar-se en aquest punt. Això
no treu que la sèquia se situï sobre el lateral, fet que pot deure’s a una situació natural o forçada. En qualsevol cas, les sèquies actuals constitueixen
un espai profundament antropitzat i “construït” que s’ha adaptat a les necessitats del conreu i, de vegades, al mateix parcel·lari, fet visible en algun
retranqueig que mostra sobre el plànol el dibuix de les sèquies.
Tal com es pot seguir en el mapa adjunt, en el terme de Torrebesses s’observen dues sèquies de les quals se’n conserva perfectament bona part del
traçat i la infraestructura; la sèquia Major i la dels Siscars. La sèquia Major
arriba, sense solució de continuïtat, des de la part superior de la conca al
terme de Juncosa i continua més avall. Mentre la sèquia dels Siscars arriba
des de la vall del mateix nom, que s’inicia entre els nuclis de la Granadella i
Bellaguarda i acaba a la Vall Major davant del nucli de Torrebesses.
A banda del seu interès en la regulació general de l’aigua al fons de vall,
l’aigua de les sèquies centrals s’aprofitava fonamentalment per a l’agricultura. Els aprofitaments principals es feien a través de sèquies secundàries
de derivació; però també hi havia aprofitaments directes de les parcel·les
laterals a través de petites canalitzacions o cavallons i pous o cisternes d’emmagatzematge. A la Vall dels Siscars el pendent del fons de vall, esglaonat
amb marges de pedra de més de mig metre, feia força viable la retenció
i desviació amb estelladors situats a la sèquia principal. Mentre, a la Vall
Major es recorria a les sèquies secundàries i, en alguns casos puntuals a alguns pous o pous-cisterna nodrits des de la sèquia principal; entre els usos
de l’aigua no solament es troben els agrícoles, sinó també l’abastament de
molins i del bestiar53.
Sèquies i sequiots de regadiu i usos destacats al terme de Torrebesses.
A la figura1 es mostren les sèquies i els sequiots de regadiu i usos destacats
53 La presència de molins fariners hidràulics en els diversos cursos estacionals de les planes de Lleida
es troba documentada per diferents autors (C. Garcia Hermosilla i R. Costa i Solé,1999).

al terme de Torrebesses,
de traça clarament documentada.

Figura 1.- Sèquies i sequiots
de regadiu i usos destacats
al terme de Torrebesses.
Font: elaboració pròpia
a partir de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalunya (Programa Recerca
Anàlisi, Lot 2, 2008), document inicial 2010. S’apunten les sèquies i sequiots
amb una traça clarament
documentada.

Les sèquies laterals o “seclots” com a canals de proveïment
Els principals abastaments de la sèquia central o principal es feien a través
de derivacions per sèquies laterals de menors dimensions i qualitat constructiva, que presenten també un estat de conservació pitjor, tot i que moltes d’elles són encara perfectament reconeixibles. Amb l’excepció d’algun
tram inicial, els sequiots (seclots en la terminologia local) són construïts
amb terra i és la mateixa argila del lloc la quina ofereix les millors condicions
de permeabilització de la canalització. La seu perfil busca el pendent mínim
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tot guanyant altitud sobre el fons de vall per tal de poder servir per gravetat
els molins o la mateixa agricultura, de manera que sobre el plànol els sequiots se situen als límits del fons de vall i els costers.
Els sequiots se situen també exclusivament sobre la vall principal, la Vall Major, que és, en definitiva, el punt de confluència de les valls secundàries i de
desguàs general. Encara més, gairebé tots els sequiots i com a mínim tots els
utilitzats per subministrar els conreus se situen per davall del punt de confluència entre la Vall Major i la del Siscar, les dues més importants del terme.
Hi ha algunes restes corroborades pel testimoni històric d’un sequiot existent a la vall de les Tortogues, que representaria un cas d’ubicació singular
en una vall secundària; però que hauria tingut un funcionament molt breu.
Tal com es pot seguir en la relació de sequiots del quadre adjunt, els més
importants venen relacionats amb el servei de les basses dels tres molins
fariners del terme, el testimoni i les restes dels quals els remunten a època
medieval. Els sequiots es deuen remuntar, doncs, a aquesta mateixa època,
de la mateixa manera que els aprofitaments agrícoles vinculats, dels quals
se’ns diu clarament que s’han de respectar en el moment de la represa del
molí del Sol de la Vall al segle XVIII.
Taula 1. Sèquies secundàries o “seclots” de distribució

Sequió o “seclot”

Font: Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya (Programa Recerca Anàlisi, Lot 2,
2008), document inicial 2010.
Es recensa, a més a més dels
anteriors, algun sequiot de
longitud més reduïda i testimoniat en època contemporània com el que abastava
el molí d’oli del Bep del Canut
o la Sènia del Gravat.

Del Molí de la Costa

De Granyena

Dels Puntarrons
Del Molí del Gort

Aprofitaments derivats

Funcionament

Molí fariner

Els
darrers
testimonis
documentals es remeten al segle
XIX
El sequiot fou utilitzat per reg
fins els anys 1960
El sequiot fou utilitzat per reg
fins els anys 1960
Reutilitzat puntualment pel molí
als anys 1950 i pel reg fins els
anys 1970
Testimonis orals d’utilització
que es remeten al segle XIX

Molí fariner i regadiu de petites
parcel·les
Regadiu de petites parcel·les
agrícoles
Molí fariner i regadiu de petites
parcel·les

Regadiu de petites parcel·les
Del Conesa (vall de les
agrícoles
Tortogues)
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