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EL TRIBUNAL 
DE LES AIGÜES

EL JUÍ DE LA SÉQUIA OBSTRUÏDA



Mama, mama! 

Hola! Em 

fas cas?

Perdona, 

teresa, 

filLa

Hui és 

el meu 

primer dia

En un futur no masSa lLunyà...

és un dia 

important

Saps que m’han 

nomenat síndica 

del Tribunal 

de les Aigües? 

Ah! 

Jo també 

estava molt 

nerviosa el primer 

dia d’escola

Però 

mare...

ho faràs 

molt bé

Gràcies, 

filLa



carme, per favor, 

acosta’m a la 

Plaça de la mare 

de déu

Creu que és 

bona idea, 

senyora?

Estic escanejant 

les notícies 

i recomanen no 

acostar-s’hi

D’acord. 

Alguna cosa més? 

Un poc de música 

relaxant?

molt bé. 

ara mateix, 

senyora

MilLor posa 

l’informatiu matinal. 

A vore què diuen 

les notícies

No patisques, 

amb tu estaré 

segura



I debuta un dia 

complicat: el veí més 

famós de la ciutat 

serà sotmés a juí

Àngela Bruc era 

jutgesSa, fins que, 

com dos terços de la 

població, es va convertir 

en lLauradora després 

del Gran Desastre

Ara torna a 

exercir la seua 

vocació, però en 

un tribunal ben 

diferent…

L’expectació 

és màxima 

a la plaça 

i en totes les 

pantalLes

ElLa serà 

l’única dona i la 

membre més jove 

d’esta institució 

mil·lenària

Senyora Bruc, 

benvinguda

L’estàvem 

esperant

això confirma que

el Tribunal de les 

Aigües de València 

s’ha convertit en una 

de les institucions 

més importants

de la ciutat



Este juí és 

una farsa!

És un honor 

tindre-la entre 

nosaltres

Entre els companys 

del marge dret, elL 

és Rafael Colom, 

síndic de Quart

Vicent Rater, 

síndic de 

Benàger-Faitanar

Del marge 

esquerRe li presente 

a Agustí Raor, 

síndic de Tormos

Lluís ConilL, 

síndic de 

RovelLa

Dies 

negres li han 

tocat viure, 

senyora

Ai, senyora, 

quin dia tan 

complicat ha 

triat per a 

començar!

Benvinguda 

a esta 

velLa casa

Permeta 

que faça les 

presentacions

L’honor 

és meu, 

venerable 

President 

i síndic de 

Mislata

ElL és 

Lleó Martí, 

síndic de 

Favara

És un 

orgulL 

rebre-la 

en este 

tribunal

Sort, 

senyora



I, per últim, 

Joan Closca, 

síndic de 

Rascanya

I elL és el senyor 

Tomàs Balena, 

el guarda major 

d’este tribunal

He viscut moltes 

alegries com a 

alguatzil, però cap 

moment tan feliç

com conéixer-la

A VOSTÉ!

És un 

imMens 

plaer

Com 

brilLa

L’alegria 

és meua, 

honorable 

senyor

L’he enviat a 

polir perquè 

hui és un 

gran dia

És un honor 

comptar amb 

vosté

Moltes 

gràcies

NecesSitem 

una mirada 

fresca i clara 

com la seua



Hui és un dia històric, 

potser el més important 

per a una institució 

arRelada entre 

nosaltres des de 

l’època musulmana

Tant de bo 

només fora 

històric pel seu 

nomenament, 

senyora Bruc

No ho sé.  

però la gent 

està del costat 

de l’acusat i em 

preocupa que 

l’ambient siga 

tan hostil

Creu 

vosté que és 

culpable?

Són les 12 del 

migdia, l’hora 

del Tribunal 

de les Aigües

Agustí Falcó 

s’enfrontarà hui 

a l’acusació d’haver 

obstruït el pas de 

l’aigua en una època 

de sequera extrema, 

en què cada gota 

és fonamental 

per al cultiu



Denunciants 

de la séquia 

de Quart!

Denunciants 

de la séquia 

de favara!

Per favor, 

parle vosté

senyories...

Braó, 

ERES UN 

MENTIrós!

Senyories, 

el senyor Pere 

Braó denuncia 

el senyor Agustí Falcó 

per un cas d’obstrucCió 

de l’aigua de 

la séquia

Denunciants 

de la séquia 

de Benàger-

Faitanar!

Denunciants 

de la séquia 

de mislata!



unes setmanes abans

l’aigua havia 

deixat de córRer 

per la séquia

Semblava 

un gratacel 

enmig d’un 

bancal!

AquelLs 

malvats estaven 

taponant l’aigua 

dels nostres 

aliments

Les ordes 

del senyor Falcó 

són acabar el 

magatzem abans 

de Nadal

Anem amb tanta 

presSa que no 

ens hem fixat en 

la séquia…

Van prometre 

que tindrien 

més cura, 

però continua 

perdent-se 

molta aigua

El meu camp i els 

d’altres lLauradors 

estan patint…

Bah!

Però el 

pitjor no 

era això

Qui mana 

ací!?

Què 

dimonis esteu 

fent!?

Vaig seguir 

el rastre

Pensava que algú 

l’estaria furtant. 

És una cosa habitual 

en estos temps 

de sequera, ja ho 

saben vostés

Després d’una bona 

pasSejada, vaig 

arRibar al lLindar 

del camp del senyor 

Falcó, on el misteri 

va ser desvelat



Eixe home 

no és un boig 

i té raó

No hi ha hagut més 

queixes d’altres veïns.

en canvi...
Este senyor ha vingut 

cada dia al meu camp 

a amenaçar els meus 

trebalLadors

I la meua família 

li té por. Els meus 

xiquets ja no  

juguen al camp…

No puc suportar 

més les exageracions 

d’este home. Recorde 

bé aquelL dia…

Disculpeu, 

senyories

Havien començat 

les obres del 

nou magatzem

Esta és 

l’olor, filL 

meu, del 

nostre 

aliment

Este matí 

he vist 

màquines 

arRancant 

arbres

Així ajudarem 

moltes més famílies 

que necesSiten 

trebalL i aliment

Hi ha un home 

trastornat 

insultant els 

trebalLadors. 

Diu que li estem 

furtant 

l’aigua

Vaig comprovar el que 

m’havien contat. En efecte, 

hi havia brutícia que 

entorpia el pas 

de l’aigua

Prompte 

tindrem més camps i 

necesSitem més lLoc 

per a guardar 

els fruits

Netegeu 

la zona 

i tingueu 

més cura

Hem de ser 

respectuosos 

amb els 

nostres veïns

Vaja, 

tenim ací un 

detectiu!

Tranquil, 

Ramon. Què 

pasSa?

senyor 

falcó!

unes setmanes abans



Tenim dos versions ben 

diferents de la realitat. 

Hi ha testimonis 

o alguna visura?

Recordem que les 

nostres sentències 

són inapel·lables

El que ha fet 

sempre este Tribunal 

és fixar-se com es van 

solucionar altres 

juís semblants…

Mai havia sentit 

esta presSió per 

part del públic.

la gent pensa 

que Falcó 

és inNocent

I sempre hem 

castigat a qui 

tapona la séquia

Però la nostra 

misSió és fer 

justícia, tot i que 

el poble no estiga 

d’acord

Senyor 

Closca, 

parle vosté

Així ha sigut sempre. 

Ni el denunciant ni 

l’acusat tindran una 

segona oportunitat

Alguns lLauradors 

han dit que a penes

podien regar, 

però no s’han atrevit 

a denunciar-ho

Hem fet quatre 

inspecCions i, 

en efecte, la 

séquia estava 

taponada

Sí, senyoria…



Però no tenim 

proves! Patirem 

la fúria dels 

nostres veïns!

La realitat 

és que no hi ha 

motius per a 

condemnar el 

senyor Falcó…

És evident que es 

tracta d’una qüestió 

que requerix molta 

prudència

Estem cometent 

una injustícia

I Braó, 

només té la 

seua paraula

No hem de 

precipitar-nos

Disculpe, 

venerable 

president



Senyora, però 

les normes 

diuen que 

este juí no 

té cap altra 

solució

Però 

he de recordar

que el poder d’este 

tribunal és tan gran 

com la seua 

responsabilitat

Conec 

les normes 

i també 

la veritat

Tots sabem 

que la justícia 

és cega, però 

els jutges, no

Que ens hem 

deixat dur per  

les aparences i 

la reputació dels 

protagonistes 

d’este cas

Per altra banda, 

braó és un 

home humil 

i anònim que 

només té 

el seu camp

Falcó és un home 

important i respectat 

que dona trebalL 

a molts veïns en esta 

època de pobresa. 

La gent l’estima

Senyora síndica, 

què està sugGerint?

Semblen evidents 

les ganes de 

tota la ciutat 

per a indultar el 

senyor Falcó



és un 

farsant!

Per això, 

alguns de vostés 

tenen dubtes i 

creuen que és una 

exageració del 

senyor Braó

Algú més pensa 

que el senyor 

Braó no exagera

i diu la veritat?

Tenim la veritat, 

senyoria, i la 

veritat sempre 

acaba brilLant



Esta és la 

séquia de la 

discòrdia

Després de 

travesSar 

les obres, la 

séquia perd 

quasi tot 

el cabal

Tots parlen 

dels problemes 

amb la séquia

Hi ha molts 

informes 

elaborats 

durant els 

últims mesos

Si hi ha tants 

perjudicats, per 

què ningú no m’ha 

denunciat abans? Senyor president, 

tots coneixem les 

queixes que molts 

lLauradors tenen 

en privat

Però només un 

ha sigut tan 

valent com per 

a denunciar 

públicament

Ningú volia 

enfrontar-se 

en un juí al 

senyor Falcó Què?!

Abans d’aplegar 

al camp de Falcó 

l’aigua arRiba 

als cultius i els 

fruits creixen 

sans

uau!



Pensaven que ningú 

creuria un humil 

lLaurador en compte 

del nostre 

poderós veí

Un bé escasSísSim ha 

estat malbaratant-se 

per l’acCió d’un 

de nosaltres

Hi ha famílies 

que patiran les 

conseqüències

Quin tribunal som 

si no ens atrevim 

a mirar als ulLs 

a la veritat?

Podem 

fer com si no 

pasSara res?

Mentrestant, 

estàvem perdent 

al nostre gran 

aliat: l’aigua

unes setmanes abans



En efecte, hui 

podem donar una 

valuosa lLiçò als 

nostres veïns

Tenim la 

veritat del 

nostre costat 

i amb elLa ens 

enfrontarem 

a qui siga

Així donarem

exemple i tornarem 

a cuidar la nostra 

cristal·lina amiga

I este Tribunal

mai oblidarà

la seua gran

responsabilitat

és hora 

de rectificar: 

condemne el 

senyor Falcó…

…a pagar tres 

mesos de jornals 

a Braó pels 

danys al seu 

cultiu

Havíem oblidat la 

importància que 

tenen les nostres 

decisions

Les obres estan 

amenaçant l’aliment 

de molts humils 

trebalLadors, no podem 

deixar-ho pasSar



PEr a saber-ne més...

Fa molts anys, quan un viatger arribava a Valèn-
cia quedava meravellat per l’horta que envoltava 
la ciutat. Un gran jardí acolorit de fruites i hor-
talisses, conreat per laboriosos llauradors. Tots 
ells sabien que la ciutat guardava un tresor que 
calia protegir: l’aigua del riu Túria.

Per a fer fèrtils els camps, els llauradors ne-
cessitaven que l’aigua arribara a tots, així que 
van crear un enginyós sistema de regadiu: les sé-
quies. Si el riu és ample com el tronc d’un arbre, 
cada séquia és igual que una xicoteta branca per 
on viatja l’aigua, amb una porta en cada camp. 
Quan el llaurador obri eixa porta, l’aigua banya 
tota la seua terra.

Però l’aigua no és un element inesgotable i 
per això es van establir normes i torns per a regar, 
que els sequiers s’encarregaven de fer complir 
des de temps dels musulmans. Així ho va es-
criure el rei Jaume I, que va definir la important 
missió dels sequiers de l’horta de València: vi-
gilar el repartiment just de l’aigua segons els 
antics costums. I amb el temps eixos sequiers 
van formar la institució del Tribunal de les Ai-
gües, encarregada de jutjar els infractors.

Eixa funció arriba fins als nostres dies. Cada 
dijous, quan el rellotge indica les 12 del migdia, 
els representants de les huit séquies es reuni-
xen en la porta dels Apòstols de la catedral de 
València. Hui en dia cada representant es diu 
síndic, vist la brusa negra i és escollit per la seua 
honestedat entre tots els llauradors que utilitzen 
la corresponent séquia.

El nom de les huit séquies que formen el tribu-
nal és ben conegut: a l’esquerra del riu trobem 
les de Tormos, Mestalla i Rascanya; a la dreta 
estan Quart, Benàger-Faitanar, Mislata, Favara 
i Rovella. Els síndics nomenen el president del 
Tribunal de les Aigües i entre tots solucionen els 
problemes entre regants. Per exemple, si algú 
furta aigua o trenca una séquia, serà denunciat 
davant d’esta institució. A més, cada séquia té 
un guarda encarregat de vigilar la bona aplicació 
de les normes.

Cada juí comença amb la intervenció de la 
figura més coneguda del tribunal, l’alguatzil, ves-
tit amb brusa negra i gorra. Porta a les mans el 
símbol del tribunal: el ganxo, l’instrument que 
utilitzen els guardes per a obrir les portes de 
la séquia i llevar la brutícia que obstruïx el pas 
de l’aigua.

Tot es resol parlant. Per tant, este és un tribu-
nal oral. Tampoc hi ha advocats, però sí que es 
poden demanar testimonis o alguna prova visual, 
la visura. A més, les seues decisions són inapel-
lables, és a dir, no es tornen a discutir. En 1978 
la Constitució Espanyola va reconéixer implíci-
tament el seu poder, i posteriorment ho va fer de 
manera expressa l’Estatut d’Autonomia valencià. 
Des del 2009 està considerat Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat: és una institució 
que hem de protegir, tan antiga com els fruits 
que mengem de l’horta del riu Túria. Per això, 
cada dijous, molts curiosos s’acosten a vore en 
directe el Tribunal de les Aigües.
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