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FERRA N ARASA 

Un "osculatori" i dues plaques de cinturó 
de la comarca dels Ports (Castelló) 

En este C111;Clllo se eS/lldial1 Ires bro llces encontrados en diJerellles localidades de la CQ l1ltlrca de e/s POI1S, situa
da en el ex/remo NO del País Valenciano. Se trata de 11110 de los lla mados "ascII/a/orios" procedente de El POf1ell y de 
1I11C1 placa de cinturón procedel1le de Be/-ambos de la antigua colección de). j. Sel/em y publicados fXJ r H. Zeiss 
en 1934- y de lt1lt1 p laca incompleta de ci1lfllrÓl1 del mismo tipo ellcolllrada reciefllemel1fe en Ciuc/orres. 

Dans cel tu1icle 110/lS éludiolls Im is brollzes recueillis c/C/m I ro;5 localilés de la cOlllrée de "e/s Pons ", ti ¡'extreme 
NO c/u Pays Va/endall. JI s'C/g il c(ufle parl de /'1/1'1 des déllolllmés "oscultlIOrios " lroll tJe el El Porle/l, d 'aulre pcll1//lIe 

plaque de cei11luro l1 proveualll de Be/-Iol/les del/.Y issues de , 'al1cienne collec/ ion j.-J. Sellent, ji lfentjmbliées par 
H. Zeiss eH 1934-- el fi lla/enterlt. une au/re plaque il1compliHe e/e ceil1/ul"Oll e/u méme genre recemme1l1 IrOlllX~ ti 
CillclOrres. 

La recent troba lla d'un fragmem de placa de cin
ttlró d'cpoca vis igoda a la loca litat de Cinctorres, a 
la comarca castellonenca deis P0 115, ens ha serv it 
de pum de partida per a fer un repas de les troba
Iles de bronzes tardans en aquesta comarca Illun
tanyosa del rerapaís ( fig . 1). Les alu'es dues peces 
són una placa selllblant procedenl de la loea litat 
de I3el i un deis anOlllenats ;'osculatoris" trobat a 
Portell , lImbdues publiclIdes per H. leiss en 1934. 
Els tres conformen un grup for~a origina l de bron
zes de l ipologia poe representada al País Va lencia, 
del qua l criela I'atenció el fel d'haver-se trobat en 
una zona periférica poc coneguda arqueológica
menL Seguint un ordre crono lógic, eSlUdiarem en 
primer lIoc I'''osculatori '' i elesprés les dues plaques 
de cinlUró. 

1. PORTELL DE MORELLA 

En el seu treba ll sobre els anomenats "osculato
r is" , sego ns la denom in ació donada p er A. 
Fernández Guerra en 1879, F. Alva re z Ossori o 
0929.8, núm. 24) en cita un '"que se conserva en 
la colección Senent , ha llado en Poneje (ClIstellón). 
Co n dos pa lomos (. .. )". El propictari d 'aq uesta 
col.lecció era J j. Senem, arqueóleg alacamí que a 
principis de segle va realitzar nombrosos treba lls 
de prospecció per les comarques septentrionals 
del País Valencia. Possiblemem fou una troba ll a 
casual adqu irida per aquest en una de les visites 
que, com a inspeclo r d 'ensenyamenl , rea lirzava 
pels pobles de la seua demarcació. Desconeixem 
els detall s i e l lIoc exaCl e de la se lla troba l la. 
Aquesta pe\=a va ser estud iada poc després per H. 
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Zeiss 0 934, '146, tar. 30 , 2) , qui dóna les seues 
mides i en fa una descripció. Posterionnent , altres 
auto rs com.J. Fe rrandis 0940, 641), C. Ros i M. C. 
Ade ll 0948, 483) i M . .J. Arago neses 0 953, 311 , 
nota 45) I'han citada en obres generals sobre la 
metal.lú rgia de l'epoca i en aplecs sobre aquest 
tipu s d 'o bjectes . Finalme nt, P. Pa lo l (1 966, 49 , 
n (IIn . 39) recull de nOll , datant-Ia en el segle VI I. 
En l'actualit3t , una vegada d ispe rsada aquesta 
col.lecció , no comptem rnés que amb les referen
cies bibliografiques ad aplegaeles i la fotografia elel 
Ilibre ele H. Zeiss que reproeluún per genli lesa elel 
M .A. N. 

Es tracta eI 'una va reta lIisa ele bronze amb una 
anella en el seu extrem prox imal i elos ocells moh 
esquematitzals en el termina l, amb un fo rat en el 
cos d 'unió entre aquest i la vareta; els ulls elels 
ocells apareixen represenL3ls 3mb seng les inci 
sions circulars, mo liu que es repeteix en menor 
tamany en cinc ocasions més al vohant ele I'esmen
tar fo raL ( fig. 2). La seua lIargária és ele 12,4 cm ., 
mentre que el eliámelre ele l'aneHa devia ser eI 'uns 

,-
Fig. l. 

.' 
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2 cm . Desta ca I 'absencia eI 'e lements el e re for~ 

elecorats en les juntes de I'anella amb els extrems. 

Des ele la publicació del primer inventari en 
1929 p er F. Al varez-Ossor io , qui va reunir 25 
exemplars, fin s al darre r de F Regueras de 1990, 
qui n 'aplega 78, aquests objectes han rebut nom
b rosos noms, se' ls han atribu'it diverses funcions i 
han estat clatats en epoques diferents. Els tres 
autors que citarem a continuació -els clarrers que 
se n'han ocupar- ofereixen sín tesis sobre aques
tes qüestions, en la cl iscussió de les qua ls no anem 
a entrar. Pel que fa a la funció , tant M. A. Alonso 
0986-87) com A. Fuentes 0 986-87) mantenen una 
de les interpretacions tradiciona ls, segons la qual 
es tractaria de "remenadors de perfums" , enca ra 
que, per a la primera autora, a la Penínsu la Iberica 
es dedicari en en epoca tardana com a objectes 
cI 'ús para li túrgic en relació ~lmb I'aplicació deis o lis 
sagrars pe!' <l Is m~lIalts. D 'allra banda, F. Regueras 
(990) , ba sa n t-se en arg uments m o rfo lóg ics , 
arqueologics, icanografics i etnogn:l fi cs, planteja 
que es tracta ele fil ases q ue apareixen també en 

0;..-== _ -== ..... 2.0 km. 
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a ltres mate rials COI11 vielre, ivori ¡ os, sent les de 
bronze les més escasses. Es tracta d 'objectes 
ampliament clocumemals a Europa Oriental , on 
apareixen associalS en ocasions a lOmbes i repre
senracions femenines, que es daten majoritaria
ment entre e ls segles 1-11 . Pe l que fa a la tipologia, 
segons I'esquema eSlablert per aquesl auto r, qui 
clislingeix entre els extrems figurats amb represen
tació humana o animal i els que representen figu
res geometriques, es (caela d'ul1 exernplar del tipus 
B.2, amb el rem at figurat en forma de dos ocells 
afrontms, del qual cita un total ele 19 exemplars. 

La majoria d 'aquests objectes coneg uts a la 
Península Iberi ca són de bron ze i, a causa de no 
have r-se troba l en un context arqueológic ciar, 
resu lten de difíci l datació. Pe r a H. Zeiss 0934 , 91-
92) i C. Ros i M. C. Adell 0948, 486) aq uestes 
peces només apareixen en necrópolis tardo-rorna
nes i poden datar-se entre e ls segles IV-V. També 
M . .J. Aragoneses (1953, 314) proposa una datació 
en el segle V. Els escassos exemplars lrobals en un 
context arqueológic datab le proporcionen una 
cronologia entre la segona meitat del segle IV i la 
primera del V. Aquest és el cas de I'úoic exemplar 
insular, procede nt de Pol/entiCl (Arribas, Tarrade ll i 
Woods, 1978, 94, fig. 47, 2) , i d 'un altre procedent 
de la Corona (L1eó) (Domergue i Sillie rs, 1977, 103, 
fig . 23 , la lll . 61 , 16): ·com e l de Portell amb dos 
oce ll s afronlat s. Alt res exemplars trobats a les 

necrópoli s de Valdíos de Po rt ez ue lo (Cór ia , 
Ciice res) (Mé lida , 1908) , Suellacabras (S6 ria ) 
(Ta ra ce na , 1926, 31, lam. XI) , i Simancas 
(Va lladolid) (Nieto , 1942, 221-223, lam. LXXVI , 2) 
es daten en aquesta maleixa epoca. Altres exem
plars, trobats en necrópolis d 'epoca vis igoda com 
la de Madro na (El Carpio del Tajo , Toledo), es 
daten en fetxa posterior (Ripo ll , 1985, 35-36, fig. 
55 , 1) , cosa que pot indica r una perduració del 
ti pus o simplementla seua relltilització. 

Pe l que fa a I'existencia de para l.le ls pr6xims, F. 
Almarche 0918, 148) cita , possiblement de la 
mateixa col.lecció de J. j. Senent i com a proce
dent de l Tossa l d e la Balaguera ( La Po bla 
Tornesa), en la comarca castellonenca de la Plana 
Alta: "un peqlleno objeto de bronce de unos ocho 
centímetros, que representa un pequeño anlU lelO, 
al parecer: un de lgado travesaño une por una 
parte un círcu lo plano, y por la otra termina por 
dos pájaros, palomas, al parecer, puestos de fren
te". Tat i que la procedencia i les mides d 'aqllest 
"oscu lalo ri " són d iferenls a les del que ací estu 
d iem, resulta eSlrany que els dos <Iu tors que va n 
tenir accés direcle a la col.lecció de J. j. Senenl no 
citen pe r a res aquest alrre , cosa per la qual no pot 
desca rtar-se que es tracle del mateix a bj ecte. 
Deixant de banda aquest cas dubtós, els (mics 
paral.lels va lencians són un exemplar fragmental 
amb dos ocells trabal a les excavacions de la P l a~a 

Fig.2. 
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ele la Ma re de Déu eI<; la cilllat ele Valencia, exposal 
al Museu ele la CiUl¡U.' i un al tre lrbb:ll ~l la viLla del 
Barrio ele los Tunos (U lieJ-Requena), també 3mb 
dos ocells afronlals. actua lment en estudi per J,M , 
Ma nínez. A Aragó conc ixem un f ragmelll mol! 
dubtós ta mbé amb dos oce lls procedenl de la 
Redehuert" (Alcanyís, Terol) ( l3enavente, 1987,97, 
fig. 11 7); alt res dos exemplars procedents de la 
províneia de Terol (Zeiss, 1934 , 174, I;;m. XXX, 4 i 
13), un cl'ells també amb dos oee lls ( nllm . 4): i 
altres dos del m3leix lipus procedents ele Bilbilis 
(Ca lmayud) "Is quals e ls fa lta I'anella ( Martín 
Bueno, 1975, !:Im. 1. fig . 1). Aquests exemplars fan 
de Iligam amb Ll rea de la Meseta, on es concen
tren la major ia de is "oscul ato ri s" conegul s 
( Regueras, 1990, fig. 2). D'a ltr" banda, el de Ponell 
forma part cl'un redu'il g ru p - jUnlamenl amb el 
d 'Empúries, de tipo log ia difercnt (A rago neses, 
1953,312, no ta 47), i els de Va leneia- de distribu
ció periferica pel lilo ral mediterra ni . 

Aquesla troballa pot situar-se en un conlext cul
tu ra l tardo- rom~l que té els seus paral.lels, a les 
comarques septentrio nals ele l País Va lencia, en 
I'aixova r de J'enterrament ele la Foia ele Tírig (el 
13aix Maestral). consislcnt en una sivella de placa 
c::liacb amb agulla de perfil aqu ili forme, una gU3S
pa de ga nivel del lipus Sima ncas i un salpasser 
(I~osas, 1976); en el mobi liari met~l l.li c de I'assenta-
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Fig. 3, 

m.cn! de Sa nt Josep de La Va ll d 'Uixó ( la Plana 
l3aixa). on trobel11 , entre altres. una funda de gani
vet del tipus Simancas, un l11 ~lnec cI ' ~lqllcsl maleix 
tipus ele ganivet, un ~1 siveJla del lipus de "pe ixos 
encar.Hs", dos penjo lls i un conjunl cl'elclllcnl.s de 
sítub CRasas, 1980); i en l 'assentan1em ele la Torre 
elel Mal Paso (CasleJlnou , I'AIt Pa lancb ), 0 11 no fou 
trobat aixovar de bronze (Fletcher, 1954), 
2. C1NCTORRES 

En el curs cl'unes p rospeccions arqueológiques 
rea litzades c1u ram l 'estiu de 1990 a la comarca deis 
Po n s, hem pogut vis ita r di versos jaci me llls del 
lerme municipal de CinCLOrres que coneixíem per 
b reus referencies b ibliogdfjques, El jacimenl que 
ara ens OCUp~1 és una nec~opo l is q ue D, G iner 
Pral.S (198'1) descríu de la :;egüent manera : "con 
ocasión ele construi rse ia ca rrelera ele Cinctorres
M o re ll a, desde la primera c urv~1 ye ndo hac ia 
Morella a la segunda curva y antes ele llega r ~l la 
Font deis H OI1S, a l hacer los desmontes correspon
d ientes , ap~l recieron muchas sepulruras, ele las 
cuales tu ve ocasión ele ver tres ele elbs y que apa
recían con la cabeza protegida por dos losas de 
piedra inclinadas". Es tracia cI 'una zona abancalada 
i actll ~llment erm<l situada a la pa rtida deis HOI1S. a 
la banda esquerra del Barrane de la Vila , " uns 800 
m, d 'alt i tu d, Reeonegut aquest lIoc e l 8-1X-90 , 
no més V.Hl1 trobar algulls fragments ced mics 
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medievals. Donada la prox imilal de la Fonl' deis 
Horts, situada a uns 150 m. cap al nord del lloc 
descrit, continuarem la prospecció per la zona que 
s'eslén sobre la font , pensa nt en la possibilitat que 
pels seus voltants pocHa trobar-se el lIoc d'habita
ció corresponent a la citada necropolis. Allí, entre 
abunda nt ceramica modern a, poguérem reunir 
alguns fragmenrs de faclUra gro llera d 'atribu ció 
incerta i altres d arament medievals, i , com a pe~a 
rnés destacada , lJ'oba rem en superfíc ie, sobre la 
paret d 'un banca l, el bronze q ue ací presentem 
(tlg. 3). 

Es tracta d 'una p laca ele cinturó ele brenze lren
cada aproximadament per la meiwl, arnb la pan 
corresponent a l'extrem d istal, ricament decorada 
en la seua cara anterior amb diversos motius inci
sos (fig. 4). El Serve i ele Restaura ei á el e l a 
Oipulació Prov incia l de Castelló ha rea litzat la 
neteja de la pe~a. Les seues 111ides maximes són 51 
mm. de lIarg:1 ria per 35 111111. eI 'amplaria , amb una 
grossaria que oscil.la entre 0,4 111111. en les vares i 
1,6 111m. en el centre. L'extrem dista l presenta un 
gros apendix a I'altura ele I'eix longitud inal de la 
pe~a , altres quatre ressalts no tan gruixuls que 
delimiten la pan cenlra l d 'aquesta meitat i un deis 
dos que n'hi havia a I'altura de )'ei.x transversa l. En 
la pa 11 posterior es conserven tres reblons perfo-

Fig. 4. 

rats que servien per a subjectar la pe~a a la corretja 
de cuir, els quals 'Imiden 11 mm . de lI a rg~1ria i 
tenen unes perforacions de 3 mm. de diamelre. La 
decoració consisteix en una sa nefa externa deco
rada amb petites incisions transversa ls, seguida 
d'una línia també incisa i d 'un petit rebaixamenl 
que dóna pas a la zona central més elevada, on 
apareixen els motius més complexos d istribu'its en 
tres zones delimitades per ribets, amb dos motius 
el ispOSaLS sirnetricament en caelascuna que figuren 
monstres marins indefinibles. 

Per la tipo logia i decoració recorda la p laca de 
Bel, r únic par::t1 .lel conegut en (erres va lencianes 
que estudiarem a continu<lció , on ens extendrem 
rnés sobre aquest tipus de plaques. 

Una primera an ~l li s i rnetal .lograf ica rea lit za da 
pe r la Dra. M. C. M il l:.ín , pro fessora el e l 
Oepal1amenr ele Física de la Universitat Po litecnica 
ele Valencia, mitjan~anr el metoele ele fluorescencia 
ele raigs-X, ha permes determinar que es U'acta 
d 'un bronze amb una quantitat apreciable de plom 
¡una altra un poc menor ele zinc. Aquesta compo
sició no resulta estranya en els bronzes d 'epoca 
visigoda, segons han elemostrat [es analisis rea li t
zaeles per S. Rov ira i M. S. San z en les peces 
met.l l. liques de la necropolis del Ca rpio de Tajo 
(To ledo) (Ripo ll , 1985, 229-247) . Segons aquests 
autors, I'abunch\ncia de bronzes rics en plom és un 
fel rnés que pennet refo r~a r la filiació tardo-roma
na de la metal.lúrgia visigoela. 

Pe l que fa al [loe ele procedencia , aquestes 
peces solen formar pan deis aixovars recuperats 
en necropolis, encara que en alguns casos com el 
elel Bovalar (Serás, Lleida) hagen eSlal lrobaeles en 
el mateix lIoe d 'habitaciá ( I'a lo l, 1986, 514) . En el 
nostre G IS, atenent-nos a la norícia sobre la des
trucció de la necrópolis, aquesta devia estar situa
ela a uns 150 m. elel lIoe ele la treballa ele la placa, 
cosa per la qual no sembla segur considerar-la una 
pe~a de I'aixova r d 'una de les tombes. D 'altra 
banda, els escassos fragments cer.:1m ics trobars són 
insuficients per a confirmar I'existencia eI 'un nud i 
de població ben definÍ! arqueologicament sobre la 
Font d 'Horta , en el lIoc ele la troballa, enca ra que 
aquesta resulte la hipótesi més convincent. Per tOl 
aixo, i sense descaltar que es tracte d 'una treballa 
a'illada , eleixem aquesta qüestió oberta fins que 
nous treballs arqueologics puguen clonar lIum al 
problema. 
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3 BEL 
En 1934, H . Ze iss 045, laf. 18, 4) va donar a 

conéixer una p laca de cinturó de b ronze de la 
coLlecció de J. J. Senen! procedent de la local itat 
de Bel , situada a uns 800 111 , d 'altitud a la Tinenc;a 
de Benifassá (els Pons). PosLeriorment, només p, 
Palo l 0966, 47 , núm. 4) recull aquesta pe~a , 
datant-Ia en el segle Vl , L'única mida coneguda, 
corresponent a la lIargaria , és de 8,5 cm,; la seua 
amplaria , dedu'icla a panir de la proporció amb la 
lIargaria, és d'uns 4 cm, Com en el cas de I"'oscula
tori" ele P0 11ell, c1esconeixem les circumstancies de 
la trobaJla i la loca li tzació actual de la pe~a ; igua l
ment, la fotogra fia que reprodu'im per gentilesa del 
M.A.N. és delll ibre de H. Zeiss. 

Es tracta d 'una placa de cinturó de perfil lirifo r
me amb decoració incisa en la ca ra anterior ( fig , 
5), Ca l destaca r el seu aparent bon estal de conser
vació, aix í com les se lles petites dimensio ns, La 
vora exterior esta refor~'ada per un ~I pend ix situat a 
l'extrem distal a I'al tura de l'eix longitudinal de b 
pe~a , i deu ressa lts, quatre d 'ells dobles, situats a 
distí'lnc ies regulars al lI arg de tOla la seua vo ra 
externa, L'extrem prox imal presenta dues xa rneres 
pe,. a la subjecció cl e la sive lla si tuacles en els 
angles, La decora ció apareix d istribu'ida en tres 
camps ornamentals ben diferencims. L'exl rem dis
tal de la p laca adopl.a la característica forma arron
yonida, amb dos lobu ls disposats simetric llnent. 
Aquesta dispos ició simetrica s'estén ta mbé a la 
zona central, on el camp adopta una forma qllasi 
rectangu lar, i a I'ex trem prox imal, amb sengles 
quadra ls de menor ramany, Les sis zones resultanLS 
estan delimilades per fon s ri bets decora ts amb 
petites incisions transversals. Els mOlius represen
talS són, com en !'anterior pe~a , monstres marins 
indefinibles. 

Segons P. Vallalta 0988, 305), aqu est ti pus de 
p laca rígida es fabricava en serie lTüljan~ant molles 
biva lves per impressió en arena. El fenna ll es com
p lerava amb una sivella en forma d 'anella ovalada 
articulada. El passador que actlla com a eix d 'an i
culació entre la xarnerd de la placa i la sivella era 
nonnalment de ferro, cosa per la qual no sol con
serva r-se. 

Les plaques de (ipus li riforme són el producte 
de les ans indllstrials d'epoca visigoda que té Inés 
difusió i extensió geografica, lrobant-se per tots els 
p~úsos de la con ca mecliterra nia. Els tipus origina-
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ris són els coneguls intern ac io na lment com de 
'Trebisonda",·per haver estat loca litza ts in icialment 
en aquesta ciu lat (\Verne r, 1948, 108 ss.). En el 
Mediterrani central són p,lIticularment abundams a 
Sicília. Els exemplars ita lians va n ser realit za t"S en 
tallers bizanti ns i per regla general eSLan fe ts en 
rnelalls preciosos. A la Península Iberica van se r 
im itats ampliament pels tallers locals, els productes 
deis quals reprodueixen inicialment I'estit biza ntí, 
imroduint nous motius i esquemes ornamerHals de 
lradició lardo-romana i genmln ica que s'allunyen 
cada vegacla més clels prOlotipus CRipo ll , 1986, 60-
62), Pel que fa a la fo rma, del Upus de Trebisonda 
deriva la serie d 'extrem circular, que donara 1I0e al 
seu to ril a les d 'ex trern arro nyonit . Q uanl a la 
clecoració, el camp ornamental es t~1 ocupaL per 
motius d iversos entre els quals sovintegen animals 
de ti pus· fant :1stic que palesen una celta influencia 
germán'ica. La distribució geografi ca d 'aqllestes 
plaques lirifonnes per rota la Penínsuhl Iberica és 
bona prova de com la influencia bizant ina no va 
afectar ünicament el territo ri ocupat per les trapes 
imperials, sinó que es va eSlendre més enlla impo
sa nL e ls est il s o ri entals nmjan~a l1t el come re; 
( I<ipo ll , 1985, 60-62). 

El conjunt originari de plaques lirifo rmes es data 
entre finals del segle VI i els primers decennis del 
segle Vl I, mentre que les imilacions hispaniques 
poden data r-se en momenls un poc més ava ne;ats i 
perdlll'arien durant la resta d 'aquest segle i princi
p is del VT II ( I<ipo ll, 1986,60-62). En la segona mei
ta l del segle VIl.I apa reix un nou r.ipus, molt menys 
impoltant quantitaUva ment, que incorpora clecora
ciÓ damasq uinada . Segons P. Pa lo l 0957, 304) 
aquestes peces són d ' inspiració b izant ina amb 
innuencies germfmiques, merovíngies i burgün-
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d ies. Pel que fa als centres de producció, els I'nés 
in'lpo rt3ms degLleren estar situats en la costa i a 
Toledo, capita l del regne i cenlre potencial de con
sumo P. Palo l 0950, 96) atribueix les p laques deco
rades amb motius esp ira ls, 3mb fort ribet de sepa
ració de zones, a ls ta lle rs de la Meseta. 

Els para l.lels més proxims d'aguesl tipus de pla
q ues els tenim al Baix Aragó: Ca lacei t (Tero l) 
(Zeiss, 1934 , 184 , tar. XX, 15); i Catalunya: Pineda i 
Sant Julia de Ramis (G irona) (Palo l, 1950, 96, figs. 
6, 2 i 7, 6 i 7) i els ja viSLOS del Bovalar (Lleida). A 
Alaca nt hi ha dos exem p lars de plaques rígidas 
Irobades a les tombes l.B i X. I de la necrópo lis de 
Visw legre (Asp) (Hosselló, 1986, IIl). A la Meseta , 
o n aq uest ti p us d e peces són més abundants, 
podern citar, e ntre a ltres , dos exemplars trobats a 
les tombes núms. 171 i 196 de la necropo lis del 
Carpio de Tajo (To ledo) ( Ripo ll , 1985 , 124 i 131-
133, fl gs. 41 i 46), i d iversos exempla rs procedents 
de les necropo lis de Durarón, Madrona i EspiroJo 
(Segovia) (Mo linero , 1971, lams. XX1X, 295, XXX, 
334, Ll\'V, 6 i CVI, 37). 

Aquestes dues peces ens proporcionen una pre
ciosa in formació sobre una de les epoques més 
desconegudes de la histo ria del País Va lenciá, en 
la investigació de la quallot just en aquests c!a rrers 
an ys s' han proclu'it no tabl es ava n ~os. La se ll a 
presencia pe rme t confirmar ,'existe ncia d 'assenla
me nts d 'ep oca v is igoda a " a mbil rura l d ' un a 
comarca mUnlanyenca de ¡'interior corn és la deis 
Ports. Aquest fel és doble me m important si tenim 
e n compte que, a banda de is nucJis urba ns COI11 

E/o, !lid i Valell l ia, en el clarrer deis quals s'han 
efectual recentmem noves i importants troba lles, i 
de l conjllnt mo nume nta l de l Pla de acial (Riba
roja , Va lencia) Ouan ¡Pastor, 1989), el món fu ral 
e ns res ulta pdc ticament clesconegul e n aq uest 
pe ríode. Les nOlícies d 'assentamenls data bies e n 
aquesta e poca són ben escasses. Les ceramiques 
estudiades per J. A. Gisben (1 986) ele les necropo
lis de Gaiá (Pego, Alaca n¡) ( Pérez i Giner, 1945) i 
el Romaní (Sollana, Va lencia) (Fletcher i Pla , ·1952), 
possib lement a Itres nec ró pol is com les de les 
Jovades (Cocenta ina, Alacant) (Llobregat, 1977) i 
els Xa rcons (Mon¡serrat, Va lencia) (Pla , 1961 , 227 i 
235-236), així com altres objecles també eSludialS 
pe r H . Zeiss, poden situar-se en aq llesl ho ritzó 
cro no lógic, El pa no rama es completa en lerres 
meridionals amb el se plll cre mo nument al de 

l 'A lbufe relll ( Mergelina, 1943 , 27-44; Ll ob rega t , 
1970, 199-204), el grafit sobre ceram ica ele la Sen" 
ele Font Calent (Alacant) ( L1obregat, 1970, 190-195) 
i la sivella de Xabia (Llobregat, 1970, 195-1 99). A 
les con1arques septentrionals del País Va lencia el 
panorama és més pobre, puix no coneixern més 
que una altra troba lla d 'aqllesta epoca: la patena 
adquirida pel MlIseu Arqueológic de Barce lo na 
com a proceelent el 'O nda (la Plana Baixa) i publ i
cada per E. Sanm aní (986). 
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