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Resumen: La intervenció realitzada a la Font Antiga de Crevillent, històric sistema hidràulic 
d'orígens encara foscos, s’ha centrat en conéixer la funció de nombroses estructures 
constructives associades a les sèquies, així com la seqüència i restitució d'antics traçats de reg 
arruïnats i desapareguts. 

Palabras claves: Sistema hidràulic, medieval, Crevillent. 

Abstract: The statement made to the Font Antiga Crevillent, historic hydraulic system still dark 
backgrounds, focused on the role of knowing many constructive structures associated ditches 
and stream restoration and old tracks and ruined irrigation missing. 

Keywords: Hydraulic system, medieval, Crevillent. 

Desarrollo de la intervención:   

 El qanat de la Font Antiga de Crevillent, és un històric sistema hidràulic 
d'orígens encara foscos. Diversos autors, des d'Al-Himyari del segle XIV, fins a A. 
Cavanilles o R. Markham, havien citat i descrit sumàriament el conjunt, però no va ser 
fins 1987 que l'equip de M. Barceló va realitzar el primer estudi arqueològic. Les 
conclusions a les que van arribar els autors situen aquesta obra en el període medieval 
andalusí en general, i en concret, dins l'àmbit de planificació hidràulica califal. A banda 
d'aquest estudi, restava per conéixer la funció de nombroses estructures constructives 
associades a les sèquies, així com la seqüència i restitució d'antics traçats de reg 
arruïnats i desapareguts.  

 En aquest sentit, la nostra intervenció tenia per objecte profunditzar en algunes 
d'aquestes mancances. Per a nosaltres, el lloc de la Tanca del Forat presentava els 
requisits idonis per a la realització dels treballs, amb una complexa xarxa de sèquies i 
edificis de factura antiga. Després de la nostra intervenció, hem pogut treure a la llum 
una inèdita resclosa o assut de cronologia medieval sensu lato que permetia formar un 
petit embassament. L'assut estaria format per un mur recte de secció atalussada, 
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d’aproximadament 11 m de longitud, 3,5 d'altura i construït fonamentalment amb 
carreus reaprofitats. Algunes de les pedres tallades que encara romanen in situ 
mostren traves i entalladures. D’alguna forma recorden a les peixeres catalanes 
medievals i a altres construccions properes, sobretot les restes antigues de l’assut de 
Mutxamel.  

 En la nostra intervenció a la Tanca del Forat vam realitzar dos sondejos i 
diverses neteges. El sondeig que pretenia recollir informació concreta sobre l'assut o 
resclosa el vam efectuar en el reblit posterior de l'estrep occidental sobre el que es 
recolzava el mur. Coordenades del sondeig Estrep: X 690.443 – Y 4.237.529. Després 
d’una profunda neteja dels carreus i de la capa superficial, vam comprovar que l’estrep 
es trobava farcit d’un morter extraordinàriament compacte, cosa que desaconsellava 
qualsevol excavació. Val a dir que el mur, a l’altra vora, descansava directament sobre 
una sèrie d'entalladures esglaonades tallades en un esperó de la roca.  

 L’altre sondeig va tenir com objecte un edifici que es troba aigües amunt de 
l’assut, a la vora oriental de l’antic embassament. Coordenades del sondeig Mur-
Brollador: X 690.458 – Y 4.237.536. Es tractava d’un sòlid mur de contenció bastit amb 
grosses pedres, lleugerament escairades i lligades amb morter de calç. En aquest 
indret, tot i estar mig arrasat per l’actual camí, podem apreciar com la sèquia medieval 
del nivell inferior de l’aqüeducte discorria per la seua part superior, i després es 
bifurcava devers Crevillent i l’immediat Molí del Prao. Al bell mig d’aquest mur, abocat 
a la rambla, apareixia un forat o fornícula d’arc de mig punt parcialment obturat pels 
sediments. L’excavació tenia per objecte arribar als nivells de fonament i de passada 
conéixer la seua funció. Així fou que la cala va ocupar la meitat de la cara superior de la 
volta del forat. Simultàniament vam excavar l’interior de la volta. Els materials que 
vam documentar proporcionen una escarida informació. Pel que fa al sondeig, vam 
recuperar en els nivells més profunds –UE 1003– una ansa d’àmfora dels moments 
finals del Bronze i altres objectes prehistòrics, tots clarament en posició secundària. A 
dins del conducte, a banda de materials de semblant cronologia que la cala, vam 
trobar a la UE 1005 un gros fragment d’una possible mola de molí medieval. A tenor 
d’aquestes troballes i la seua posició topogràfica podem suggerir que l’edifici 
continguera una mena de partidor i un “brollador”, que seria el mencionat forat, 
mitjançant el qual es puguera omplir l’embassament a voluntat. És important 
d'assenyalar que el paviment del “brollador” apareix cobert d'un paviment de lloses. La 
troballa de la pedra de molí a l’interior del “brollador” ens autoritza a relacionar-lo 
amb alguna mena de carcau, potser d'un molí andalusí, semblant al que es va trobar a 
la sèquia de Rovella, a la ciutat de València. Així mateix, cal no oblidar, que Jaume II va 
concedir en 1327 l’autorització a Llorenç Fruitós, jurispèrit d’Oriola per a que en aquest 
punt aproximat instal·lés un saltador i un molí. Tant la hipòtesi del brollador com la 
d'un carcau de molí, les haurem d’esclarir en properes campanyes, atès que vam haver 
d'interrompre l'excavació el conducte del “brollador” per manca de temps i recursos.   

 Referent a la informació pròpiament hidràulica del conjunt de la Tanca del 
Forat, podem dir que aquest assut o resclosa del Forat permetria formar en la rambla 
un dipòsit que abastaria uns 70 m de llargària, al que li hem calculat una cabuda d’uns 
420 m3 d’aigua. Tindria tres maneres possibles d’omplir-se, la més habitual seria 
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mitjançant els escorrims que procedien de pèrdues i desbordaments de la sèquia, 
aigua amunt; una altra forma era amb les revingudes, i la tercera, a voluntat, per mitjà 
del mencionat “brollador”, que era alimentat per la sèquia principal. Hem de dir que 
aquesta sèquia principal discorria possiblement pel nivell inferior dels Pontets i era de 
dimensions més reduïdes que les d’època moderna, de manera que en aquells temps 
farien falta unes sis hores d’aigua per omplir a vessar l’embassament del Forat. L’aigua, 
una volta retinguda, tenia dues formes d’eixir, una, per una canal excavada en la roca 
que hi ha a nivell del llit de la rambla, i una altra per un estallador situat en la ribera 
occidental que es troba connectat a la sèquia o contrasèquia que discorre en direcció 
al Pont dels Moros.  

 Aquesta gran obra sembla que va ser reformada cap el 1668. Hem trobat 
materials de construcció, concretament rajoles de pam y mig, formant part de 
reparacions dels canals medievals, i que recorden allò que estableixen els documents 
del Consell de Crevillent d’aquelles dates.  

 Finalment, sembla que el vell conjunt d’origen medieval emplaçat a tocar la 
rambla va ser abandonat cap el segle XVIII, motivat pels danys cíclics que provocaven 
les revingudes. Així, es va construir a un nivell més elevat un aqüeducte pel costat 
oriental del barranc que evita de les romanalles medievals. Aportem la datació relativa 
d’aquest nou traçat mitjançant la troballa d’un parell de fragments de plat murcià 
incrustats en el morter de la sèquia que vam localitzar durant els treballs de neteja i 
topografia de la mateixa.  

 Prop de finalitzar la campanya encara vam descobrir soterrada una sequieta 
secundària o fillola que naix d’aquest aqüeducte. Vam comprovar, gràcies als treballs 
de projecció i restitució dels antics traçats de les sèquies, que aquesta es dirigia cap el 
Molí del Prado. Segurament, aquesta fillola va ser bastida arràn la construcció del citat 
molí, devers 1850.  
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Recreació informàtica de l’embassament del Forat amb el seu màxim nivell i l’aigua sortint pel 
brollador. Vista des del Ponent. 
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            Hipòtesi de la seqüència històrica de les construccions. 


