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El terme municipal de Fondeguilla hi és travessat pel riu Belcaire, també anomenat
històricament dellà Uixó, per servir de demarcació de les Governacions forals de
Castelló i València. (Annex 1)
Es tracta d’un dels quatre rius de la Plana de Castelló; el Belcaire amb una longitud
de 18,2 km i una superfície de conca de 103,4 km2; el Sec de Castelló: 26 km i 94,3
km2; el Millars: 156 km i 4.028,2 km2 i el Sec de Borriana (Sonella o Anna): 37 km i
238,7 km2. “De la serra d’Espadà baixen dos menuts rierols com el riu Sec de Betxí,
regulat pel menut embassament d’Onda (1953) i el Bellcaire, les fonts dels quals són
aprofitades íntegrament per al reg de manera que el llit roman sec per tot el seu
recorregut.”1
Referent al nom del riu cal dir que, actualment, al poble i comarca, s’ha
generalitzat la forma Belcaire, tot i que durant els segles XVIII i XIX, a l’escriure,
sempre s’emprava el mot Belcaide. Segons Vicenç M. Rosselló i Verger en estudiar
l’etimologia de Belcaide apuntava que es tractaria d’un “hidrònim preromà... La grafia
Belcaide o Belcayde és la que prefereix Madoz (1845) per a un riuet que naix a
Fondeguilla, passa per la partida del Forcall, la Vall d’Uixó i Moncofa. Dit també
Belcaire o riu de Sant Josep, des de l’edat mitjana era anomenat riu d’Uixó i serví de
límit meridional a la governació de Castelló de la Plana, habitualment designada dellà
el riu d’Uixó.”2
No comprenem com el professor Rosselló fa passar el riu Belcaire per la partida
del Forcall. Sembla que l’error vindria al considerar que la línia de demarcació entre les
governacions de Castelló i València era el Belcaire, en la Vall, però a l’arribar a la
Creueta, la demarcació aniria per la rambla i inclouria Fondeguilla i Xova dintre de la
governació de Castelló. No obstant aquest límit variarà després de 1707 en diverses
vegades, i dintre de la governació de Castelló hi seran inclosos també Almenara, Canet,
Algar, Sot de Ferrer, Soneixa...
El Belcaire neix al límit nord del terme de Fondeguilla, al Cuquello (Malladeta),
806 m. sobre el nivell de la mar, concretament al barranc a la dreta del coll Roig i
després de discórrer pel barranc d’Eslida rep, per l’esquerra les aigües de l’Ereta i
Canyaret i, més avall, per la dreta, les del barranc de Castro, anomenat en alguns mapes
fets a Madrid, com el MTN, Barranco de Cabrera, segurament en referència al cap carlí
Ramon Cabrera, que sovintejà la seua presència per aquests indrets durant la primera
guerra carlina (Annex 1). Una vegada passat el poble, cap al sud, per la marge dreta
rebrà la Rambla, que replegarà, principalment, les aigües dels barrancs del Forcall i
Serafina, les del Marianet, coll de la Vella i Garrut. A la cruïlla del Belcaire i la
Rambla, concretament a La Creueta, el riu enfilarà la sortida vers la Plana, serpentejant
entre Pipa i el Sumet, travessarà el poble de la Vall d’Uixó i encara rebrà, aigües avall,
la rambla de Serverola, travessarà les terres planes i desembocarà a la mar al sud de
Moncofa. (Annex 2)

1

Els barranquets que vessen al Belcaire, en les seues parts altes, disposen d’aigua
corrent, encara que escassa, i es troben a la part septentrional del terme, on es localitzen
les fontetes més valuoses, Forcall, Figuera, Penyeta, Marc, Figa, Naixement de l’aigua,
Canyaret, Gos, Griva, Guatla, Frare, Fonteta,... que seran les que alimentaran el riu.
Al llarg del llit dels diferents barranquets, trobem algunes bassetes que
emmagatzemaran l’aigua de les fontetes i brolladors i canalitzaran l’aigua per a regar
alguns bancalets per plantar vitualles. En el decurs del temps, en les costerudes
pendents, s’han anat adequant terrasses, amb ribassos de pedra seca, de vegades
guanyant-li terreny a la mateixa llera dels barrancs. En el curs del Belcaire, s’han
construït assuts, arcs, basses i sèquies, molins de moldre gra, un ressenyat
documentalment ja en el segle XIII,3 o el molí del cementeri, de finals del XVIII o
principi del XIX. Des de Castro fins al poble, les hortetes, i tota la infraestructura
hidràulica, hi seran als marges de l’encaixonat riuet. En el traçat del Belcaire en Castro
descobrim la bassa de l’Arquet, la de Marín mitjana i la de Marín gran, totes dels temps
dels moriscs, igual que els arcs de la fonteta Marc, toll de la Canal, avui desaparegut,
l’Arquet, toll de Llimo i, ja en Fondeguilla, l’Arc, amb un arc principal sobre el riu i dos
laterals, més petitets, que amb el pas del temps han restat dintre de les hortes. (Annex 3)
En el trànsit del segle XVIII i XIX, s’ampliaran i milloraran les infraestructures
hidràuliques. Es construirà l’assut, la sèquia mare, la bassa i el molí, la bassa del poble,
l’escurador i els llavadors, el xicotet, primer i el gran, que encara perdura, després.4 A
la Guia de 1922, ja es parla de “excelentes lavaderos.”
Apareixeran nous braçals d’hortes cap al sud i es bastirà una obra cabdal i
emblemàtica per a la vila, l’aqüeducte del Pont de l’aigua, tot per augmentar la zona de
regadiu a la marge dreta de la Rambla.
Així mateix, serà en aquesta època quan s’ampliarà el secà, també vers el sud, la
zona drenada per la Rambla, més oberta i àrida. Les poques fontetes que trobem
apareixeran en períodes de pluja, com la de Cavanelles, per la qual cosa en les partides
d’aquesta part del terme tindrem aljubs fets per l’home i clotxes. Tanmateix, en aquesta
part sí que trobem una font al llit de la rambla, amb aigua tot l’any, la qual donarà nom
a l’aqüeducte, el Pont de l’aigua (Annex 3).
Una constant de tota la zona serà l’escalonament de les vessants muntanyoses en
terrasses amb ribassos de pedra seca, després de guanyar-li terreny a la muntanya de
bosc i sotabosc, mitjançant el rosar. Quan no hi havia jornals que fer, la gent, després de
demanar permís a Ca la Vila, es llançava muntanya amunt a rosar el monte blanco i fer
ribassets i bancalets, plantant una garrofereta o figuereta, que ja passaven a la seua
propietat, fins arribar a la cresta de les muntanyes.
El Belcaire, fins a Fondeguilla, és un riu, millor dit riuet o barranc, força encaixat i
estret, que actualment porta aigua fins al Toll del Llimo,5 tot i que en l’època de reg,
l’extracció d’aigua del pou, l’assecarà fins la Riera, deixant els llimacs, tots secs,
cobrint el seu llit. La vida en les tranquil·les i transparents aigües del riu serà abundant i
no faltaran les granotes, Rana esculenta i les seues larves, les culleretes o cullerots; els
samarucs, Hydrargyra hispanica; les serpetes d’aigua, Tropidonotus natrix; els
pixavins, Gomphus vulgatissimus; etc.
La mare del riu és formada per grans còdols arrossegats per la força de l’aigua
durant les grans avingudes, provocades per les freqüents gotes fredes, principalment a la
tardor. Les voreres hi seran plenes de canyars. En el seu llit i en el de la resta de
barrancs profunds i ombrívols, com ens hem adonat, brollaran abundants fontetes, “Sus
aguas son de manantiales de muy rica calidad, los cuales se hallan esparcidos por todo
el término,”6 on viuran algunes espècies vegetals característiques, com els baladres,
Nerium oleander, molt verinosos i de flors rogenques o blanques; els joncs, Juncus
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communis;7 els canyars, Arundo donax;8 el roldor, Coriaria myrtifolia; l’heura, Hedera
helix;9 l’heura espinosa o aritja, Smilax aspera; la murta, Myrtus communis; els salzes,
Salix alba; esbarzers, Rubus thyrsoideus; xops, Populus nigra;10 els noguers, Juglans
regia;11 els magraners, Punica granatum;...
En 1795, J. Cavanilles en parlar d’aquest riu12, apuntava que “El rio Belcayde es el
enemigo insuperable de Moncofa, porque dexa arenas en los campos, y se lleva la
tierra vegetal y las cosechas. Principia este rio como cuatro leguas al poniente en el
monte llamado Marianet, siendo allí un barranco de poca profundidad; va baxando por
Alfandeguella, pueblo de 40 vecinos y corto número de frutos, y se aumenta á medida
que recibe mayor número de vertientes; pasa por los montes Sumét y Pipa para entrar
en el valle de Uxó...”.
Cinquanta anys després, P. Madoz13, el descriu de la següent manera:
“BELCAYDE: r. en la prov. de Castellón de la Plana, part. Jud. de Nules. (La major
part del seu recorregut travessa el partit judicial de Nules, tot i que Fondeguilla
pertanyia al de Sogorb, Tiene su origen en un pequeño arroyo que nace en la sierra de
Espadan al N. de Alfondeguilla, y de otro que corre en el térm. de dicho pueblo, partida
del Forcall, formando un barranco de poca profundidad que recibe las vertientes del
monte llamado Marianét. Ambos arroyos se unen á un cuarto de hora S. de
Alfondeguilla, regando una corta porcion de terreno14 y despues de pasar entre los
montes Sumet y Pipa, siguiendo su curso en dirección del SE. se introducen en el valle
de Uxó que atraviesa enteramente de O. á E., saliendo de la Plana entre Nules y
Chilches. Cruza despues la carretera de Valencia hasta donde se vé sujeto y estrechado
entre las gargantas de los montes, pero libre despues de ellas se derrama sin obstáculo
alguno hácia Moncofa, escavando barrancos que cubre y renueva en tres diferentes
avenidas, destruyendo de este modo las posesiones de esta pobl., hasta que, llegando á
los sitios aguanosos de Almenara, se estiende y los anega por mucho tiempo,
introduciéndose en el mar por entre los térm. de dicho Moncofa y el de Mascarell. Este
r. es un verdadero enemigo de los hab. de Moncofa, pues no solo destruye sus cosechas
en sus repetidas desbordaciones llevándose la tierra vejetal y dejando arenas en su
lugar, sino que, cuando está tranquilo y sin movimiento, exhala vapores mefíticos que
los vientos de SE. traen á la pobl. causando con ellos enfermedades que la afligen.”
Per la seua banda, Pepet Clavell Rodríguez, ens el descriu de la següent manera:
“El río Belcaide que entra en el término municipal después de bordear el macizo
montañoso de Castro, se desliza suavemente, dentro de su angostura hasta llegar a la
entrada del pueblo. En este punto la vega se ensancha en ambas márgenes donde
crecen lozanos los bancales de huerta. Es más que río, riachuelo, pero lleva agua todo
el año. Parece hecho a medida del pueblo, tiene toda la gracia de las cosas pequeñas.
Grandes y innumerables piedras blancas, como de colada, pueblan su cauce en el que
crecen con abundancia los baladres de tallos tiesos como espadas con sus flores
blancas y rojas. En sus orillas vegetan altivos chopos de hojas rumorosas y opulentos
nogales. Sale de la comarca como ha entrado, sin prisa ni ruido, como quien anda de
puntillas, siguiendo su curso, como atraído por un imán hacia la mar famosa.”15
Un repàs històric ens donarà llum per a assabentar-nos millor de quina ha estat
l’activitat en el Belcaire i les seues vores. Com hem vist, al final del segle XVIII,
Cavanilles ens parlava de “pueblo de 40 vecinos (uns 180 habitants) y corto número de
frutos”, no obstant, a mesura que va passant el XIX i va augmentant la població, els
diferents autors ja ens aporten més detalls de la producció agrícola, tant de secà com de
regadiu, on l’excedent es venia i ajudava a superar aquelles economies de subsistència
tan precàries.
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P. Madoz, en 1845, apuntava “El TERRENO es montuoso como queda insinuado;
pero se encuentran entre los cerros varias cañadas y valles que contienen tierras muy
feraces, con el riego que les proporciona el rio arriba mencionado, después de haber
dado impulso á un molino harinero y otro de aceite: la huerta se halla vestida de
moreras, otros frutales, todo género de simientes y prados artificiales; el secano lo
pueblan olivos, viñas, algarrobos y muchas higueras. PRODUCCION: las principales
son el aceite, corcho, trigo y algarrobas, también se cosechan mías, garbanzos, judias,
patatas, hortalizas, legumbres, fruta, alfalfa, zumaque, miel y hoja de morera que
venden á los habitantes de los pueblos inmediatos.”
Anys després, B. Mundina, copiant a Madoz, escrivia “Las tierras de regadio
forman valles y cañadas de tierras muy feraces, pobladas de frutales y sembradas de
toda clase de simientes, las cuales fecundizan las aguas del Belcaire, después de dar
movimiento á un molino harinero.
La parte de secano susceptible de cultivo está muy bien trabajada y poblada de
viñas, olivos, algarrobos y muchas higueras.
Las cosechas consisten en corcho, aceite, algarrobas, trigo, maiz, garbanzos,
patatas, hortalizas, zumaque, miel y cera. Su industria consiste en hacer carbón y leña
para vender.”16
En referència a la tasca de hacer leña, una estrofa d’una jota que cantaven en
Artana feia esment a aquesta activitat “En Artana són sarrieros i en Eslida carboners,
en Fondeguilla angilagueros i en la Vall espardenyers”
Per la seua part, la Guía Oficial de Castellón y Provincia de l’any 1890 apuntava:
“Producciones: Trigo, maiz, patatas, garbanzos, hortalizas, vino, algarrobas, aceite,
higos, miel, cera, zumaque y corcho. En sus montes hay minas de cinabrio y cobalto.
No hay fábricas y sus habitantes se dedican a hacer carbón, extraer miel y cera, a secar
higos y algún tosco trabajado del corcho.”
Més endavant, la Guía de 1922 escrivia: “PRODUCTOS.- Algarrobas, almendras,
higos, naranjas, nueces, cerezas, verduras, corcho, carbón vegetal, leñas; ganado;
minas de cinabrio, cobalto, mercurio sin explotar aunque se hicieron excavaciones
para su explotación. Las mujeres se dedican a lavar ropa de Vall de Uxó, Nules y
Villavieja.”
Evidentment, amb el pas dels anys, el riu Belcaire i les seues aigües permetran
l’augment i la diversificació de collites i, si més no, la millora de vida d’aquella gent.
També s’ha d’assenyalar que no permetran l’excés de població i, a partir de les darreres
dècades del segle XIX, assistirem a l’emigració de famílies senceres, en primer lloc, cap
a la Vall i la Plana i, posteriorment, vers Barcelona.
Per a concloure aquestes quatre ratlles sobre el riu Belcaire, destacarem dos
aspectes. Primer, que el riuet ha estat fonamental en l’origen de l’assentament humà
d’aquest indret. Serà al segle VIIIè, amb l’arribada dels sarraïns, quan apareixeran
Castro, Benissabdó i Fondeguilla. La importància del riu i la regulació de l’aigua es
manifestarà des dels primers instants de la seua vida i, posteriorment, en tots els
privilegis que donaran els reis a aquests indrets que respondran als termes de la
capitulació dels sarraïns de Castro i Fondeguilla amb Jaume I, just a la Quaresma de
1238, “E atorgam-los llur llei e llur franquees, així com en llur temps ho solien haver
de sarraïns.”17 La Carta pobla de 1277, donada per Pere II, apuntava: “I que puguen
jutjar les qüestions de l’aigua com ho feien en terra de moros i era costum entre ells.”18
Després de més de vuit cents anys de presència sarraïna en la part alta del Belcaire,
l’any 1609, Felipe III decretarà l’expulsió dels moriscs i tots tres poblets restaran buits.
Quatre anys després, el Duc de Sogorb donarà carta pobla a vint-i-una famílies per
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poblar Castro i Fondeguilla.19 La primera clàusula, entre d’altres aspectes, com no podia
ser d’una altra manera, regularà l’aigua del riu. “...Y en quanto a la repartición de el
agua con que se riegan las tierras de dicha universidad de Castro y de l’Alfondeguilla
se haya de guardar este orden, a saber es, que se haya de recoger la dicha agua por los
de l’Alfondeguilla de noche y los de Castro hayan de regar de dia; y que, en todo caso
de necesidad de agua en la una o en la otra parte, a saber, en Castro o en
l’Alfondeguilla, hayan de acudir al procurador general de la dicha Vall de Uxó para
que dé el remedio más conveniente; está también declarado que de toda la dicha agua
se hayan de regar primero las tierras de Castro y tomar aquella sin fraude, y en
haviendose servido las de Castro, hayan de dexar a l’Alfondeguilla; y el que regare
tenga obligación de volver la agua a la cequia madre porque se guarde buena
correspondencia y se escusen fraudes, y hay buena hermandad en los de Castro y
l’Alfondeguilla.” La quinzena clàusula també farà referència al manteniment del sistema
de reg: “Otrosí ha sido tratado o capitulado por ambas partes que los dichos
pobladores de dicha universidad se han de obligar, según que por el presente se
obligan, a tener limpias y reparadas las asudes y sequias por (don)de va la agua a los
molinos y huertas; y en caso, que se hayan de hazer nuevos asudes o repararse y
hazerse sequias en que sean necesarios maestros y oficiales, su Excelencia ha de pagar
los dichos maestros y los vasallos todo lo demás.”
En segon lloc, hem de ressaltar la gran importància del segle XIX en l’expansió de
Fondeguilla. Serà justament en eixe segle quan es produirà l´espectacular increment de
la població, amb l’arribada de nouvinguts inclosa, es passarà de 180 a 943 h., que
comportarà el conseqüent desenvolupament del casc urbà i l’expansió i augment de les
terres de cultiu, tant de secà com de regadiu i les infraestructures hidràuliques
necessàries per dur-lo a terme.20
Avui en dia, ens és molt difícil assimilar que, no fa gaire, aquest riuet, i la seua
superfície de conca, pogués mantenir un poble d’un miler de persones, amb dificultats,
això sí, però un miler de boques quan, actualment, no viu pràcticament ningú de la terra.
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Annexos.
Tots tres annexos són còpies del Terme de Fondeguilla: (MTN 1:50.000. Fulls 640 i
688). Agrair-li a J. L. Font la cessió d’aquest primer mapa. Els dos següents són
elaboració pròpia.
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