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Ferran ARASA * 
... 

UNA OFF/G/NA LAPIDARIA EN LA COMARCA ... , 
DE L'ALT PALANCIA (CASTELLO) 

La comarca de l'Alt PaHmcia s'articula al voltant 
de l'alt curs del riu eponim, a la vora del qual i prop 
de la seua desembocadura es troba l'antiga ciutat de 
Saguntum. L'escassa altitud i l 'abundlmcia d 'aigua fan 
d'aquesta vall un lloc especialment apte per a l 'agricul
tura. La capital comarcal, Sogorb (364 m . d 'altitud) , 
esta situada a 26 km. en línia recta al NW de Saguntum . 
L'atenció dels cronistes i historiadors en aquesta co
marca s'ha centrat tradicionalment en la pol(:mica so
bre la reducció de l'antiga ciutat de Segobriga a Sogorb, 
població que no presenta vestigis notables d'epoca 
romana'. Des de principis del segle XV l es coneixen en 
la comarca abundants troballes epigrafiques que es 
concentren particularment en dues localitats, Xerica i 
Viver, separades tan soIs per 2 km. i situades a uns 
36 km. de Saguntum i 32 d'Edeta . En l 'actualitat es co
neixen en la comarca un total de 61 inscripcions, de les 
quals es conserven 37, distribuldes de la següent mane
ra: Xerica (27), Viver (13), Begís (7), Caudiel (5), So
gorb (4), Algímia d'Almonessir (2), Assuebar (1), La 
Vilanova de Viver (1) i Pina de Montalgrao (1). El nu
di format per les localitats de Xerica i Viver en reu-

• Dpt. de Prehistoria i Arqueologia. Universitat de Valencia. 

neix un total de 40, dues terceres parts del conjunt co
marcal. Aquesta densitat de troballes epigrafiques no 
es correspon amb la presencia d'un nucli municipal, 
puix cap de les inscripcions estudiades conté referen
cies a carrecs o organismes d'aquesta mena2

• En con
sonancia amb aquest fet, tampoc es coneix cap jaci
ment arqueologic de característiques urbanes, cosa que 
impedeix de plantejar l 'existencia d ' un municipi en 
aquesta comarca. Es tracta, dones, d'un conjunt epi
grafic de caracter rural i funerario 

L'estudi d 'aquest conjunt epigrafic3 ha permes 
identificar, entre les inscripcions trobades a Xerica i 
Viver, alguns trets que permeten confirmar l 'existencia 
d'una ojjicina lapidaria de caracter local, com són el ti
pus de material i la forma del suporto Altres aspectes 
com la motluració', la decoració' i la paleografia no 
aporten dades significatives en la definició de la pro
ducció epigrafica d'aquesta comarca. Es tracta, dones , 
d'una primera aproximació a l'estudi del que pot 
caracteritzar-se com un taller lapidari de caracter 
rural6

, 1 'únic d'aquestes característiques identificat en 
terres valencianes. El primer tret definidor d'aquest ta
ller el constitueix el materiaF: bona part de les ins
cripcions conservades utilitzen com a suport una calca
ria fosca de procedencia local molt características. El 
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segon tret és la forma del supore: algunes de les ins
cripcions fetes sobre aquest material corresponen a un 
tipus que tampoc apareix en els conjunts epigrafics 
deIs municipi velns. Hem seleccionat així un grup de 
21 inscripcions distribuldes entre aquestes dues locali
tats : 14 de Xerica i 7 de Viver, de les quals es conser
ven 18, totes les de Xhica i només 4 de Vivero 

El material utilitzat com a suport de les 
18 inscripcions conservades és una cal caria compacta 
vetejada de blanc, amb tonalitats que en la majoria de 
casos oscii·len entre el gris fosc (núms. 4, 8, 9 , 10, 11 , 
12 , 15) i el negre (núms. 13 , 14, 16 , 17, 18, 19, 20, 
21), pero que també s'utilitza en ocasions en la seua va
rietat més comuna de tonalitat gris-blavenca (núm. 3). 
En altres dos casos l'altura a que es conserven les ins
cripcions, així com la patina que les recobreix, impedei
xen una atribució més exacta (núms. 5, 6). La varietat 
negra d'aquesta calcaria adopta una aparen~a marmo
ria, la qual cosa ha fet que alguns autors parlen de «mar
bre negre". L'existencia de pedreres modernes d'aquest 
tipus de pedra, com ara les de Navarza a Xerica'o, con
firma el seu caracter local. El primer autor en parlar de 
l'aprofitament de pedra a la comarca és F. Diago, qui 
en 1613 assenyala que «cerca de Segorbe se sacavan y 
cortaban mármoles de tanta estima, que como lo advier
te Antonio Nebrissense, de allí los llevavan a Roma»" . 
Posteriorment, B. Mundina, en 1873, assenyala l'exis
tencia de pedreres de «marbre negre» en el «Monte Se
garra» de Sogorb12

• També a Caudiel aquest autor cita 
l'existencia d'aquest tipus de pedra: «en la parte septen
trional de la villa se halla una cordillera de montes, en 
la que se encuentran algunas canteras de mármol ne
gruzco, y en uno de estos, inmediato al collado de las 
Arenillas, se halla abierta una cantera de mármoles me
lado claro y blanco oscuro»13. 

Pel que fa a la forma del suport, en el grup de 
21 inscripcions atribuldes inicialment al que ano mena
rem taller de Xhica, per la localització majoritaria de 
la seua producció, hi ha 9 lloses, 3 esteles, 2 blocs i al
tres 7 d'atribució insegura. Alguns d'aquests monu
ments són de gran tamany (núms. 3, 4, 5, 14, 19), 
cosa que confirma la seu a procedencia local. Entre les 
esteles hi ha tres amb l'extrem superior arrodonit 
(núms. 9 , 11 , 15), mentre que de la resta del conjunt 
comarcal només una el té en forma de timpa i pulvinus 
(ELC 70, Viver). En el conjunt epigrafic comarcal hi 
ha nou esteles 14

, la qual cosa situa aquesta forma com 
la segona més característica -després de la llosa- de 
l'epigrafia de l'Alt Palancia; quatre d'aquestes esteles 
tenen el camp epigrafic envoltat per una modura i, 
d'aquestes, només una té l'extrem superior arrodonit 
(núm. 9). D'altra banda, aquesta forma és coneguda 
en l'epigrafia saguntina, on trobem almenys dos exem
plars (ELST 200, 293). 

El segon tipus individualitzat en la producció del 
taller de Xhica, i el més característic, el formen un 
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grup de cinc inscripcions (núms. 1, 2, 5 , 12, 19) i una 
d'atribució insegura per la seu a deficient conservació 
(núm. 7), amb una representació arquitectonica figu
rada: la cara inscrita del monument presenta dues pi
lastres coronades per capitells corintis, sobre els quals 
figura una mena d'arquitrau coronat per timpa i acro
teres en un cas (núm. 5). El camp epigrafic esta delimi
tat per les dues pilastres i -en els monuments millor 
conservats- per una línia incisa en el costat inferior, 
ocupant la part superior de l'intercolumni. Dels tres 
conservats, un és una llosa (núm. 12) i un altre un bloc 
(núm. 19), mentre que l'altre -el millor conservat
es troba encastat en una paret i resulta impossible de 
precisar el seu tipus (núm. 5) . Només dos d'aquests 
monuments tenen el camp epigrafic envoltat per una 
modura (núms. 1, 19). Es tracta d'un tipus de monu
ment que, tot i no ser especialment estrany, no apareix 
en els conjunts epigrafics de Saguntum i Edeta; només co
neixem un cas dubtós a Riba-roja, entre Edeta i Válentia 
(IARV 100), cosa que confirma l'originalitat de la pro
ducció d'aquest taller" . Només en altres conjunts més 
allunyats com Tarraco trobem esteles amb una decoració 
semblant (RIT 335), pero de característiques clara
ment diferenciades ' 6 • Les «stele a edicula», amb re
presentació d'una estructura arquitectonica i, sovint, 
dels bustos deIs difunts a l'interior d'un nínxol, confor
men un tipus de monument prou difos a Italia en epo
ca J úlio-Claudia 17 . 

Pel que fa a la resta d' inscripcions, es tracta de set 
lloses i d'altres dues de dubtosa classificació entre bloc 
o llosa, dues amb el camp epigrafic Bis (núms. 16 , 21) 
i set amb el text envoltat per una modura (núms. 3, 
8, 13, 14, 17, 18,20). La seua tipologia no presenta 
cap particularitat i, com la resta d'epígrafs d'aquest 
grup, no tenen motius decoratius o trets paleografics 
notables que els distingeixen. 

Possiblement també altres de les inscripcions d'a
questes dues localitats -i d 'altres proximes com 
Caudiel- degueren ser producció local. És el cas, en
tre les no conservades, d'almenys una estela de Xhica 
(ELC 83), de semblants característiques formals a les 
descrites; mentre que entre les conservades, altres dues 
de Viver (ELC 65) i Xerica (ELC 84), de diferent ti
pus de pedra, podrien ten ir la mateixa procedencia. 
Quant a la resta de les no conservades, és possible que 
moltes siguen també de producció local, pero"no hi ha 
trets formals o d'altre tipus que permeten la seua atri
bu ció segura. 

Pel que fa a la cronologia d'aquest conjunt epigra
fic, dues poden datar-se en el segle 1 (núms. 15, 21), 
sis entre la segona meitat del segle 1 i la primera del II 

(núms.5, 7, 10, 11, 12, 16) i tretze en el segle II 

(núms. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20). 
La majoria, doncs, es data en epoca flavio
antoniniana, entre la segona meitat del segle 1 i el II. 

En conclusió, l'officina degué comen~ar la seua produc-



ció possiblement en epoca flavia, per a arribar al seu 
auge en epoca antoniniana, en la primera meitat del 
segle I1, i desaparéixer en la segona meitat d'aquest 
segle. 

Dues d'aquestes inscripcions devien formar part 
de sengles monuments l8

, segons indiquen les referen
cies a un arc coronat per estatues que va costar 
40.000 sestercis (núm. 13) i a un altre monument tam
bé decorat amb estatues (núm. 3). Es tracta de dues re
ferencies singulars en l'epigrafia llatina valenciana, 
obres de notable qualitat que destaquen en el conjunt 
comarcal. La seua presencia indica 1 'existencia en la 
comarca d'almenys dues poderoses famílies: la forma
da per M . Porcius Rufinus i Quintia Proba, que apareixen 
en un total de tres inscripcions de Xerica i Viver 
(núms. 6, 13, 14), a més d'una altra de Viver (núm. 5) 
amb familiars directes l9

, i la formada per P Domitius 
Sabinus i Fabia Attica, que apareix almenys en una ins
cripció de Viver (núm. 3)20. Es tracta en tots els casos 
de gentilicis coneguts en la comarca: Porcius, que apa
reix en 11 ocas ion s, Fabius en 5, Quintius en 4 i Domitius 
en 2. Diverses inscripcions de serfs d'aquestes dues 10-
calitats deuen estar relacionades amb aquestes 
famílies21 i deuen tenir, per tant, un origen local. 

La individualització d'aquesta o/ficina afegeix una 
nova particularitat de gran interés al conjunt epigrafic 
de l'Alt Palancia, pero no fa més que refor~ar-ne la 
seu a personalitat, sen se afegir noves dades que perme
ten dilucidar la qüestió de la seua pertinen~a a un ter
ritori municipal determinat. Aquest aspecte ha estat 
abordat per F. Beltrán, qui va assenyalar alguns trets 
que permeten excloure la zona de Xerica del territori 
de Saguntum i l 'aproximen a Edeta22

• Posteriorment, 
G. Alf61dy, després d 'acarar els llistats onomastics de 
la comarca amb els d'aquestes dues ciutats, conclou 
que no hi ha raons suficients per plantejar la seua in
clusió en el territori d'una d'elles23

• Finalment, nos al
tres hem tractat de nou el problema, arreplegant 
aquests arguments que no permeten, ara per ara, una 
solució definitivaH

. Per les característiques del con
junt epigrafic i la inexistencia d'un nucli urba docu
mentat arqueologicament, deu tractar-se d'un vicus de
penent de Saguntum, Edeta o d 'alguna altra ciutat encara 
desconeguda, amb algunes famílies d'elevada posició 
economica, cap membre de les quals, pero, sembla ha
ver seguit la carrera municipal en la seua ciutat. 

En síntesi, de l 'estudi de l'epigrafia d'aquesta co
marca hom pot extreure algunes conclusions d'interés: 
1) existencia d'un important conjunt epigrafic propi 
d'un nucli urba, inferior als de Saguntum i Mzlentia pero 
superior als d'Edeta, Saetabis i Dianium25

; 2) més d'un 
ter~ d'aquestes inscripcions són producte d'una o/ficina 
local situada entre Xerica i Viver, individualitzada 
mitjan~ant l'estudi del tipus de pedra utilitzat com a 
suport i la forma d'alguns monuments; 3) aparició de 
dues inscripcions amb la menció d'un arc i estatues, 
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tipus d'epígrafs que apareixen habitualment en nuclis 
urbans i que indiquen la presencia de famílies d'un 
elevat nivell socio-economic; 4) aparició de diverses de
dicatories a serfs que adopten una fórmula desconegu
da a Saguntum pero documentada a Edeta (CIL II 3802); 
5) finalment, en l'aspecte onomastic, en aquesta zona 
apareixen alguns gentilicis desconeguts a Saguntum i 
Edeta, com ara Aufidius, Aurelius, Cassius, Herennius, Petro
nia, Quintia, Mittia i Viccius, la presencia dels quals no 
resulta determinant per la seu a escassa importancia 
quantitativa. 

RELACIÓ DE LES INSCRIPCIONS 
ATRIBUiDES A L'OFFICINA 

Per raons d'espai presentem de manera extractada 
la relació de les inscripcions, amb els llocs de proceden
cia i conservació, descripció, mides, principals referen
cies bibliografiques i cronologia. U na informació ex
haustiva sobre aquests epígrafs pot consultar-se en el 
nostre corpus (ELC). 

VIVER 

1. Segons G . Escolano es trobava «a la puerta de 
la casa que llaman del Bayle de Terueh>. A. Valcárcel 
la va veure «á la izquierda de la puerta de la casa de 
la señoria». Actualment desapareguda. 

Segons A. Valcárcel era «de mármol negro». El 
seu dibuix representa una inscripció envoltada per una 
motlura, amb sengles pilas tres als dos costats i un ele
ment motlurat en la part superior. 

ESCOLANO, 1611, col. 784; V ALCÁRCEL, 1852, p. 105, 
núm. 357, lamo 66; CIL II 4015; FLETCHER i ALCÁCER, 
1955, p. 354, núm. CVIII; RIPOLLÉS , 1976, p . 267, 
núm. 126; ILAP 37; ELC 61. 

L( icinio ?) Agricolae. 
L( icinius ?) Exorienis 

¡ratri. 

Per les característiques del suport el formulari 
pot datar-se en el segle II . 

2. Segons F. Diago es trobava «en la puerta del Pa
rrocho, calle del Empedrado». A. Valcárcella va veure 
«á la puerta de la casa de la Abadía". E. Albertini la 
va veure en el «muntant esquerre de la porta del pres
biteri». La Casa Abadia, on es conservava, fou destrui
da durant la guerra civil. Actualment desapareguda. 

Segons A. Valcárcel era «de mármol negro». 
F. Diago diu d'ella que era una «muy grande i labrada 
piedra con muchas molduras», pero estava «rompida 
de medio abaxo». Segons E. Albertini es tractava de 
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pedra comuna de color fosc. Devia tractar-se d'un bloc 
o llosa. Segons la fotografia de E . Albertini, el camp 
epigrafic estava flanquejat per dues pilastres estriades 
figurades amb dues acanaladures, coronades per sen
gles capitells corintis amb tres fulles apuntades en la 
ima folia i dues més en la securula folia. 

DIAGO, 1613 a, p. 83; DIAGO, 1613 b, pp. 54-55, 
núm. 1; V ALCÁRCEL, 1852, p. 104, núm. 353, lamo 64; 
CIL 11 4008; ALBERTINI, 1913, p . 356, núm. 46, 
fig. 60; FLETCHER i ALCÁCER, 1955, p. 353, núm. CI; RI. 
POLLÉS, 1976, p. 268, núm. 128; ILAP 28; ELC 63 . 

5 

M(arco) Cornelio 

Equali a(nnorum) XX 
el Cornelio 

Carpo a( nnorum) XXx. 
Amwnia 

[---o 

Per la forma del suport i el formulari pot datar-se 
en el segle 11. 

3 . J.L. Villanueva la cita «en la plaza en la pared 
de la casa del ayuntamiento». A. Valcárcella va veure 
«debajo de la reja de la cárceh>. Es conserva encastada 
en la paret lateral de l'Ajuntament. 

Sembla tractar-se d'una llosa o bloc paraHelípede. 
El camp epigrafic esta envoltat per una motlura. La 
part esquerra desapareix davall l'emblanquinat de la 
paret, afectant la primera lletra de r. 3. Una fractura 
en l'angle superior dret afecta l'última lletra de r. 1. En 
el gravat de A. Valcárcel es veu la S inicial de statuas. 
Per les característiques del suport i l'al¡;:aria de les lle
tres es tracta d'una inscripció de caracter monumental. 

Dimensions: 61 x 110 cm. 

Alr;aria del camp epigrafic: 43 cm. 

Alr;aria de les lletres: l1 '5x7'7 cm. 

VILLANUEVA, 1804, pp. 136-137; VALCÁRCEL, 1852, p. 
103, lamo 63, núm. 348; CIL 11 4009; FLETCHER i ALCÁ
CER, 1955, p. 353, núm. CII; RIPOLLÉS, 1976, 
pp. 268-269, núm. 131; RE 238; ILAP 29; ELC 64. 

---j P(ublio) Domilio Sabino 

[--- ejl Fabiae Atticae 

[--- sjtaluas posuil . 

Per les característiques del suport pot datar-se en 
el segle 11 . 

4 . Segons M . Martínez Aloy fou trobada l'any 
1911 a la vora del camí, prop del riu Palancia. Es troba 
dipositada en l'església de Sant Francesc. 

Bloc de calcaria fosca trencat per la part superior 
dreta, afectant la segona lletra de r. 1. En la zona cen
tral hi ha una zona mig esborrada, afectant algunes lle
tres de r. 5-7. El camp epigrafic esta envoltat per una 

570 

motlura de 4 cm. d'amplaria en forma de tabula ansata. 
La fórmula DM es troba fora del camp epigrafic. 

Dimensions: 105 x 65 x 46 cm. 

Camp epigrafic: 30 x 38 cm. 
Alr;aria de les lletres: 8-2'5 cm. 

MARTfNEZ ALOY, 1912, p. 219: FLETCHER i A LCÁCER, 
1955, p. 354, núm. CX; RAE 967; RIPOLLÉS, 1976, 
p. 269, núm. 133; ALFOLDY, 1984, pp. 235-237; AE, 
1984, 603; ILAP 31; ELC 66. 

D(is) [M(anibus)j 

Otacil( iae) Seran < a > e 

ann(orum) XVIII. 
Otacil(ius) Seranus 

5 filiae nalurali 

el Otac(ilia) Chryso 

polis filiae 

pienlissimae 

h(ic) s(itae). 

Per la forma i característiques del suport i el for
mulari pot datar-se en el segle 11. 

5. F. Diago la va veure «a la puerta de la casa vieja 
de la señoria». Posteriorment aquest la va fer col·locar 
«en la torre de las campanas de la iglesia mayor, a 
treinta palmos de altura», uns 6'50 m ., on actualment 
es conserva. 

Bloc o llosa amb el camp epigrafic situat en la mei
tat superior de l'espai qui hi ha entre dues pilastres es
triades figurades amb dues acanaladures i contraestries 
(rudenturae) en la seu a meitat inferior, amb una línia in
cisa en la base, coronades per sengles capitells corintis, 
molt erosionat el de l'esquerra, amb tres fulles en la ima 
folia i dues en la securula folia . Sobre aquests hi ha una 
mena d'arquitrau coronat per dues acroteres i un petit 
timpa en el centre, tot de factura molt grollera. El 
camp epigrafic esta allisat, mentre que la resta de l'es
pai que hi ha entre les dues pilastres es troba simple
ment desbastat, amb una línia incisa en l'estrem infe
rior delimitant el camp epigrafic. Una fractura 
irregular en sentit horitzontal talla el monument i la 
inscripció per la meitat. Un fort colp causat per l'im
pacte d'un projectil en la darrera guerra civil afecta les 
línies 2-5 en la zona centre-dreta. En la fotografia de 
E. Albertini (1913) el text es veu sencer. 

Dimensions: 180 x 90 cm. aprox. 

Alr;aria de les lletres: 5-4 cm. aprox. 

DIAGO, 1613 a, p.95 ; DIAGO, 1613 b, p . 57, 
núm. 8; VALCÁRCEL, 1852, p. 104, núm. 356, lamo 65 ; 
CIL 11 4010: ALBERTINI, 1913, p. 356, núm. 47, fig. 61; 
FLETCHER i ALCÁCER, 1955, p. 353, núm. CIII; RIPOLLÉS , 
1976, p. 270, núm. 134; ALFOLDY, 1984, pp. 228-230; 
AE, 1984, 600; ILAP 32; ELC 67. 



Lucius Porc

ius repr[ob ]u-

s an(norum) XXV h(ic) s(itus) e(st). 
Lu[cius Por]-

5 ciu~ [Aure]-

us an(norum) [XV] h(ic) s(itus) e(st). 
Val[er]ia-

n {i 1 a Crass-

illa h(ic) s(ita) e(st). 

Per les característiques del suport i el formulari 
pot datar-se en la segona meitat del segle I o la prime
ra del 11. 

6. F. Diago diu que «está colocada en la torre», on 
actualment es conserva encastada a una altura aproxi
mada de 5 m. 

Fragment de llosa o bloc de calca.ria ocre-rogenca, 
trencada per dalt i per la dreta afectant tan soIs el final 
de totes les línies del texto 

Dimensions: 20 x 50 cm. aprox . 

Al<;aria de les lletres : 5 cm. aprox. 

DIAGO , 1613 a, p. 95; DIAGO , 1613 b, p . 57 ; V ALCÁR. 
CEL) 1852, p. 104, lamo 64, núm. 355; CIL II 4011; 
FLETCHER i ALCÁCER, 1955, p. 354, núm. CIV; RIPOLLÉS , 
1976, p. 267, núm. 125; ALFOLDY , 1984, pp. 225-226; 
HE 237; ILAP 33; ELC 68. 

M(arcus) Por[cius] M(arci) lj(ilius)] 
Gal(eria tribu) Rufinu[s an(noTum) ---J. 
M (arcus) Porcius M(arci) lj(ilius) Gal(eria tribu] 

Rufus an(norum) LXX. [Quin]-

5 tia M(arci) f(ilia) Pr[oba an(norum) ---J. 

La inscripció es troba massa mutilada per poder 
datar-la. Tanmateix, deu ser proxima cronologicament 
a les altres dues d'aquesta família (núms. 13, 14), da
tades en el segle 11; també el formulari permet aproxi
mar una datació en aquest segle. 

7. Segons G. Escolano estava situada «a la puerta 
de la casa que llaman del Bayle de TerueJ", F. Diago 
la situa «a la puerta de la casa de su señoria». A. Val
cárcel encara la va veure «a la derecha de la casa de 
la Señoría». Actualment desapareguda. 

A. Valcárcel diu que era de «mármol negro». En 
el seu dibuix es veu un bloc o llosa amb la part superior 
modurada i el camp epigrafic cenyit per dues franges 
en relleu, de les quals la de la dreta podria figurar una 
pilastra estriada amb capitell corinti, pero tot molt ero
sionat. U na fractura per la part inferior afecta part de 
r. 4. 

ESCOLANO, 1611, col. 783; DIAGO, 1613 a, p. 131; 
DIAGO, 1613 b, p. 55; V ALCÁRCEL, 1852, p. 103, núm. 
349, lamo 63; CIL 11 4012; FLETCHER i ALCÁCER, 1955, 

UNA OFF/G/NA LAPIDARIA EN L'ALT PALANCIA 

p. 354, núm. CV; RIPOLLÉS, 1976, pp. 266-267, núm. 
123; ILAP 34; ELC 69. 

L( ucius) Terentius Iu

venis a(nnorum) XXV 

h(ic) s(itus) e(st) 
pater [---o 

Per les característiques del suport i el formulari 
pot datar-se en la segona meitat del segle ¡ o la prime
ra del 11 . 

XERICA 

8 . A. Valcárcel la va veure «en la calle del Ballao, 
en casa de Crisóstomo Campo». N. Ferrer assenyala la 
possibilitat que estigués encara en el mateix lloc, on 
fou descoberta de nou l'any 1983. Es conserva en un 
corral de la localitat. 

Llosa de calcaria blau fosco El camp epigrafic esta 
envoltat per una modura de 3 cm. d'amplaria. Tant els 
seus costats com la part posterior estan simplement 
desbastats. Presenta una fractura a l'angle superior es
querre que no afecta el camp epigrafic. 

Dimensions : 52 x 57 x 15 cm. 

Camp epigrafic: 35 x 38 cm. 

AI<;aria de les lletres: 5'5-3 ' 5 cm. 

V ALCÁRCEL, 1852, pp. 44-45, núm. 365, lamo 68; 
CIL 11 3392; FERR ER j ULvE , 1899, p. 48; F LETCHER i A L. 
CÁCER, 1955, p. 342, núm. LII; ILER 4178; R¡POLLÉS , 
1976, p. 252 , núm. 74; C ORELL, 1989, pp. 280-281, fig . 
7; ILAP 1; ELC 72 . 

L( ucio) Aemilio 

L(uci) f(ilio) Gal(eria tribu) 

Aemiliano 

f( ilio) piissimo 
5 an(norum) XXXII. 

Per les característiques del suport i el formulari 
pot datar-se en el segle 11 , possiblement en la seu a pri
mera meitat. 

9. Es trobava encastada a la Torre de los Horda
ces. Es conserva en el Museu Municipal d'aquesta 10-
calitat. 

Estela amb la part superior arrodonida i la base 
trencada. El camp epigrafic esta envoltat per una mo
dura de 3'5 cm. d'amplaria. La inscripció es troba en 
un pla rebaixat. 

Dimensions: 93x45x26 cm. 

Camp epigrafic: 19'5 x 23'5 cm. 

AI<;aria de les lletres: 4' 5-3 cm. 

R¡POLLÉS, 1976, p. 253, núm. 80; HE 230; ILAP 
22; ELC 73. 
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L( ucius) Atili

us Phi-

teros 

an(norum) LV. 

Per les característiques del suport pot datar-se en 
el segle 11. 

10 . Trobada a la partida del Partidor. Es conserva 
en el Museu Municipal. 

Possiblement es tracta de la part superior d'una 
estela amb l'extrem arrodonit escapc;:at, sense afectar el 
text. El camp epigrafic és llis . 

Dimensions: 47 x 44 x 20 cm. 

Al~aria de les lletres: 5' 5-5 cm. 

RIPOLLÉS, 1976, p. 253, núm. 81, lamo 111; HE 
231; ILAP 23; ELC 74. 

D(is) M(anibus) 

D(omitiae ?) Ter- . 

tullae 

an(norum) LV. 

Pel formulari pot datar-se en la segona meitat del 
segle 1 o primera del 11 . 

11 . Segons G. Escolano es va trobar «a un quarto 
de legua de Xerica, en la torre de los Hordaces ( ... ). 
Que después fue traspuesta a la villa, y assentada en 
casa de mossén Vayo». A. Valcárcel la va veure «en el 
arrabal a la puerta de la casa de José Campos». N. Fe
rrer la dóna per desapareguda. Es conserva en el Mu
seu Municipal. 

Estela amb l'extrem superior arrodonit. Esta un 
poc esvorellada en la vora de la seu a part superior i 
trencada per la seua meitat, encara que reconstruida. 
El camp epigrafic és llis. 

Dimensions: 70x44x23 cm . 

Al~aria de les lletres : 5 ' 2-4'8 cm. 
ESCOLANO , 1611, col. 761; DrAco, 1613 a, p. 111; 

V ALCÁRCEL, 1852, p. 44, núm. 361, lamo 67; CIL 11 
3989; FERRER JULVE , 1899, p. 49; F LETCHER i ALCÁCER, 
1955, p. 341, núm. XLIX; RIPOLLÉS, 1976, p. 255, 
núm. 85; ILAP 24; ELC 75 . 

C(aius) Fabius C(ai) f(ilius) 

Celsus 

Gal(eria tribu) edeta(nus) 

an(norum) LXXV 

5 h(ic) s(itus) e(st). 

Per la forma del suport i el formulari pot datar-se 
en la segona meitat del segle r o principis del 11 . 

12. N. Ferrer la va trobar «en la partida de la To
rre, junto al camino lindante con el predio de Manuel 
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Campos (á) Puchero» . Es conserva en el Museu Muni
cipal. 

Fragment superior dret d ' una llosa amb el camp 
epigrafic en un pla rebaixat. A la banda dreta es con
serva part d'una pilastra estriada figurada amb dues 
acanaladures coronada per un capitell corinti incom
plet, del qual es distingeix l'arrancament de les fulles. 
La inscripció devia estar flanquejada per sengles pilas
tres semblants, mentre que la part superior conserva 
part d'una modura, pertanyent possiblement a la cor
nisa figurada. 

Dimensions: 37x54 x 18 cm . 

Al~aria de les lletres : 4 '3 -4 cm. 

MSAV, 1881, p. 9; FERRER JU LVE, 1899, p. 51; CIL 
11 6066; FLETCHER i ALCÁCER, 1955, p. 344, núm. LXV; 
ILER 2587; RIPOLLÉS , 1976, p. 249, núm. 62 ; ILAP 
17; ELC 76. 

Herenni-

a L(uci) f(ilia) Vil

lana an(norum) L 

[h(ic) s(ita)] e(st). 

Per les característiques del suport i el formulari 
pot datar-se en la segona meitat del segle 1 o la prime
ra del 11. 

13 . Segons G. Escolano es trobava «en casa del 
Mossen Vayo». A. Valcárcella va veure «en la calle del 
arrabal a la puerta de la casa de José Campos». J. Ceán 
i B. Rullla donen com a procedent d 'Onda. G. Alféildy 
i J. CorelJ26 creuen que aquesta inscripció apareix ci
tada en diverses publicacions amb diferents proceden
cies: Ilici (CIL 11 3558) i Petrer27

• Es conserva en el 
Museu Municipal. 

Llosa amb el camp epigrafic envoltat per una mo
dura de 4'5 cm. d'amplaria. En l'actualitat esta trenca
da en diversos fragments pero reconstruida. 

Dimensions: 62 x 88 x 18 cm. 

Camp epigrafic: 57 ' 5 x 83 ' 5 cm. 

Al~aria lletres : 6-4'2 cm. 

ESCOLANO , 1611, col. 762; DIACO, 1613 a, p. 284; 
V ALCÁRCEL, 1852, p. 43, núm. 359, lamo 66; CIL 11 
3997; FERRER J ULVE, 1899, p. 49; FLETCHER i ALCÁCER, 
1955, pp. 342-343, núm. LVII; ILER 2064; R¡POLLÉS> 
1976, p. 254, núm. 82, lam o 111; ALFÓLDY, 1984, 
pp. 224-225 i 227 ; ILAP 13; ELC 77 . 

Quintia Proba 

sibi et Porcio 

Rufo et Porcio 

Rufino, arcum 

5 fecit et statuas 

superimpos(uit) s(estertium) n(ummum) XL (milibus) e(x) 

t(estamento) [.J. 



Per les característiques del suport i el formulari 
pot datar-se en el segle I1, possiblement en la seu a pri
mera meitat. 

14 . Segons N. Ferrer es va trobar «en la partida 
del Cascajar, propiedad de jaime Marqués y Angel, for
mando un sillar en la pared del campo». Es conserva 
en el Museu Municipal . 

Es tracta de dos fragments corresponents a la mei
tat inferior d'una llosa de caracter monumental. El 
camp epigrafic esta envoltat per una motlura de 4'5 
d'amplaria. la fractura afecta algunes lletres de la zona 
central. 

Dimensions del fragment esquerre: 44 x 49 x 30 cm. 
Dimensions del fragment dret: 74x47x30 cm. 
Alo;:aria de les lletres: 6-5 cm. 
FERRER jULVE , 1899, p. 51; FLETCHER i ALCÁCER, 

1955, p. 345, núms. LXVI-LXVII; RAE 953-954; RI
POLLÉS, 1976, pp. 252-253, núm. 78-79; ALFOLDY, 1984, 
pp. 222-223; AE, 1984, 599; ILAP 21; ELC 78. 

(M(arco) Porcio] M(arci) f(ilio) 
(G]al(eria tribu) (Ruf]o. 
Quint(ia] M(arci) f(ilia) 
Proba (m]arito 

5 posuit. 

Per les característiques del suport i el formulari 
pot datr-se en el segle I1, possiblement en la seu a pri
mera meitat. 

15. Segons G. Escolano es trobava «en la casa de 
Mossen Vayo». F. Diago la va veure «a la puerta del 
Racionero jayme del Yayo, en la calle mayon>. A. Val
cárcel la va veure «en la misma casa de José Campos». 
Es conserva en el Museu Municipal. 

Estela trencada en el seu extrem superior esque
rre, afectant les primeres lletres de r. 1. L'extrem supe
rior podria haver estat arrodonit, com apareix en el di
bu ix de A. Valcárcel. En l'actualitat la part superior 
dreta apareix repicada amb buixarda en forma d'un 
petit pulvinus. El camp epigrafic és llis. 

Dimensions: 85 x 50 x 18 cm. 
Alo;:aria de les lletres: 5'8-5 cm. 
ESCOLANO, 1611, col. 762; DIAGO, 1613 a, p. 83; 

VALCÁRCEL, 1852, p. 44, núm 362, 130m. 67; CIL 11 
4001; FERRER jULVE, 1899, p. 46; FLETC HER i ALCÁCER, 
1955, p. 344, núm. LXI; RAE 1455; RIPOLLÉS, 1976, 
p. 256, núm. 88; ILAP 9; ELC 81. 

Val(eria) Turpia an(norum) L . 
M( arcus) Cornelius 
Amandus 
an(norum) L h(ic) s(itus) e(st). 

5 Cornelia 
Silvana uxsor 

UNA OFFICINA LAPIDARIA EN L'ALT PALANCIA 

an(norum) XXXX h(ic) s(ita) e(st). 

Per la forma del suport i el formulari pot datar-se 
en el segle lo 

16 . Segons G. Escolano es trobava «en la casa de 
Mossen Vayo». Segons A . Valcárcel es trobava «en el 
arrabal á la puerta de la casa de josé C am pos». Es con
serva en el Museu Municipal. 

Llosa en forma de paraHelípede amb el text situat 
en la seua meitat esquerra. El camp epigrafic és llis. 

Dimensions: 32 x 90 x 25 cm. 
Alo;:aria de les lletres: 5'5 cm. 
ESCOLANO, 1611, col. 762; V ALCÁRCEL, 1852, pp. 

43-44, núm. 360, 130m. 66; CIL 11 3993; FERRER jULVE, 
1899, p. 46; FLETCHER i ALCÁCER , 1955, p. 342, núm. 
LIII; RIPOLLÉS, 1976, p. 254, núm. 83; ILAP 2; ELC 
82 . 

Auf(Ulius ?) 
Saturnin-

us an(norum) LXV 
h(ic) s(itus) e(st). 

Per la forma del suport i el formulari pot datar-se 
en la segona meitat del segle I o la primera del 110 

17. A. Valcárcel la localitza «en la calle del Arra
bal, en casa de José Marcilla». Es conserva en el Mu
seu Municipal. 

Llosa trencada en la part superior dreta, afectant 
només la modura, i en l'angle inferior esquerre, afec
tant les línies 4-6. El camp epigrafic esta envoltat per 
una modura de 3'5 cm. d'amplaria. 

Dimensions: 52'5x41'5xlO cm. 
Camp epigrafic: 32 '5x30 cm. 
Alo;:aria de les lletres: 4'5-5 cm. 
V ALCÁRCEL, 1852, p. 45, núm. 366, 130m. 68; CIL 

11 4000; F ERRER jULvE, 1899, p. 50; FLETCHER i ALCÁCER , 
1955, p. 343, núm. LX; RIPOLLÉS, 1976, p. 249, núm. 
61; RE 233; ILAP 8; ELC 89. 

5 

M( arcus) Valeri
us Martia-

lis an(norum) LX h(ic) s(itus) e(st). 
(T]erentia 
(---]aporin 
(an(norum) ¿XjIL h(ic) s(ita) e(st). 

Per les característiques del suport el formulari 
pot datar-se en el segle II . 

18 . Un dels dos fragments conservats fou trobat 
per N . Ferrer julve en la partida de Navarza; de l'altre 
desconeixem ellloc on es va trobar. Ambdós fragments 
es conserven en el Museu Municipal . 
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Llosa de la qual es conserven dos fr agments co
rresponents a la meitat inferior. El camp epigráfic esta 
envoltat per una modura de 6 cm. d'amplaria; al costat 
dret es conserva l'extrem inferior d'una voluta. 

Dimensions del fragment esquerre: 42 x 36 x 11 cm. 

Dimensions del fragment dret: 50 x 34 x 11 cm. 
Al<;aria de les lletres: 3'8-4'2 cm. 

MSAV, 1881, p. 9; FERRER jULvE, 1899, p. 52; FLET. 
CHER i ALCÁCER, 1955, p. 345, núms. LXIX-LXXI; 
HAE 958; R[POLLÉS, 1976, pp. 251 i 255, núms. 71 i 
87; ALFOLDY, 1984, pp. 232-233, lamo XI, b-c; AE, 
1984, 601; ILAP 18; ELC 90 . 

[---j 
optime [dje se 
meritis [ejt sibi 
M(arcus) CÚJdiu[sj M(arci) j(ilius) Gal(eria tribu) 
Fabian[usj v(ivus) v(ivis) j(ecit). 

Per les característiques del suport el formulari 
pot datar-se en el segle [1. 

19 . Segons F. Diago es trobava «en la esquina de 
la casa de don Roque Valero Cerverio». A. Valcárcel 
la va veure «en la plaza de jérica á raiz del piso de la 
casa del Conde de Cirat". Es conserva en el Museu 
Municipal: 

Bloc amb el camp epigrafic situat en la part supe
rior de 1 'espai existent entre dues pilastres estriades fi
gurades de 23 cm. d'amplaria, amb dues acanaladures 
i contraestries (rudenturae) en la seua meitat inferior, 
amb bases i capitells molt desgastats i trencats . La frac
tura superior afecta el text possiblement en les dues 
primeres Iínies. El camp epigrafic esta envoltat per una 
motlura de 4'5 cm. d'amplaria per la part inferior i 3'5 
cm. pels costats . Una profunda mossa en la cara supe
rior indica que el bloc degué ser reutilitzat. El text, tot 
i que esta prou desgastat, pot llegir-se amb seguretat. 

Dimensions: 120 x74x44 cm. 
Distancia entre pilastres: 27 cm. 

Amplaria del camp epigrafic: 20 cm. 
Al<;aria de les lletres : 4'5-4 cm. 

D[Aco, 1613 a, p. 113; V ALCÁRCEL, 1852, p. 45, 
núm. 370, lam. 69; CIL II 3996; FERRER jULvE, 1899, 
p. 49; ALBERTlN[, 1913, p. 355, núm. 44, fig. 58; FLET. 
CHER i ALCÁCER, 1955, p. 342, núm. LVI; R [POLLÉS, 
1976, p. 255, núm. 86; ILAP 5; ELC 93. 

5 
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---j 
[---j 
an(norum) ¡XX sibi 
et fostu-
miae Cu-
pitae uxo-
ri an(norum) ¡XV 

Per les característiques del suport el formulari 
pot datar-se en el segle [1. 

20 . Desconeixem la seua procedencia. Es conserva 
en el Museu Municipal. 

Fragment superior dret d'una llosa trencada per 
les parts superior, esquerra i inferior, afectant el text 
per tota la banda esquerra. El camp epigrafic esta en
voItat per una motlura de 5 cm. d'amplaria. El text 
esta molt desgastat i resulta de difícil lectura. 

Dimensions: 42 x 24 x 11 cm. 

Al<;aria de les lletres: 4 cm. 

LLOPIS, 1948, pp. 196 i 198, núm. 10; FLETC HER i 
ALCÁCER, 1955, p. 328, núm. 4; HAE 959; R[ POLLÉS, 
1976, p. 250, núm. 66; ILAP 15; ELC 95. 

5 

[--- ¿Aej rrtilius 
[---an(norum)j LXX. 
[---j (ianus 
[---an(norum) ---JI h(ic) s(iti) s(unt). 
[--- .atejrna 
[--- an(norum) ---jV 

Per les característiques del suport el formulari 
pot datar-se en el segle 11. 

21 . Procedencia desconeguda. Es conserva en el 
Museu Municipal. 

Fragment inferior esque rre d'una llosa Hisa. No-
més el costat esquerre és original. 

98. 

Dimensions: 34 x 15 x 12' 5 cm. 

Al<;aria de les lletres: 5 cm. 

RIPOLLÉS, 1976, p. 252, núm. 77; ILAP 20; ELC 

[---j 
ve[---j 
rin[---j 

Per les característiques del suport pot datar-se en 
el segle 1. 

NOTES 

1 Sobre aquest tema vege u treballs esclaridors com els d e P. 
BELTRÁN V'LLAG RA SA : "Segobriga". Archivo de Prehistoria Levantina, IV, 
Valencia, 1953, pp. 231 -253; J. BLAsco AGU ILAR : Historiay derecho en la 
catedral de Segorbe. Valencia, 1973; M. ALMAGRO BAsC H: Segobriga I. Los 
textos de la antigüedad sobre Segobriga y las discusiones acerca de la situación 
geográfica de aquella ciudad. Excavaciones Arqueológicas en España, 
123, Madrid, 1983. 

, Vegeu una refe rencia a aquesta qüestió en F. B ELTRÁN L w . 
RIS: Epigrafía Latina de Saguntum y su Territorium (Cronología . Territorium. 
Notas prosopográficass. Cuestiones municipales)' Serie de Trabajos Varios 
del SIP, 67, Valencia, 1980, pp. 355-356. 

, F. ARASA: Epigrafia llatina de Caslelló, en premsa. 
• Sobre aquesta qüesti6 resulta de gran utilitat el treball de 

J.N. BONNEVILLE: "Le monument épigraphique et ses moulura
tions". Faventia, 1I, 2, Barcelona, 1980, pp. 75 -98. 



, La pobresa decorativa de les inscripcions de la comarca (tan 
soIs l'epígraf ELC 80, de Xerica, desaparegut, presenta una laurea), 
sense motius que faciliten la seua atribuci6 a un mateix taller, im
possibilita la utilitzaci6 d 'aquest crite ri metodologic tan útil en al
tres casos; vegeu , per exemple: D. M ANACORDA: Un'qfficino. lapitlaria sulla 
uia Appia. Roma, 1980. 

, L'estudi deIs centres de producci6 epigrflfica a Hisplmia no 
esta molt desenvolupat , particularment pel que fa al m6n rural. So
bre aquesta qüesti6, vegeu, en general: G . SUSINI: Il lapicitla rOTTllJno. 
Introduzione all'epigrafia latina . Bologna, 1966, pp. 18-26. 

7 L'estudi deIs materials resulta de gran importancia per iden
tificar centres de producci6 epigrafica; vegeu alguns casos en: A . 
ÁLVA REZ: «Estud i deIs m aterials de les inscripcions romanes de Te
rrassa». Epigrafia rOTTllJno. de Terrassa, Terrassa, 1981, pp. 87-112 ; A. ÁL. 
VAREZ, M. M AVER: «Aproximaci6 a I'estudi del material de Rubí i la 
seva area» . Butlletí del Crup de Gol-laboradors del Museu de Rubí, 4, Rubí, 
1982, pp. 15-20. 

8 La identifi caci6 del tipu s de pedra s'ha realitzat de manera 
visual. Una analisi més acurada permetra sense dubte precisar les 
atribucions -i potse r corregir-Ies- amb m ajor propietat , així com 
determinar el tipus i característiques de la pedra. 

9 Aquesta qüesti6 ha estat tractada pero J.N. BONNEVILLE: «Le 
suppor t monumental des inscriptions: terminologie et analyse». Epi
graphie H ispanique, Paris , 1984, pp. 11 7-152. 

10 Una de les inscripciones estudiades (núm . 18) fou trobada 
precisament en aquesta partida, situada a vora riu , com en general 
totes les altres procedencies concretes d 'altres inscripcions de Xerica 
que es coneixen: la Torre (núm . 9, 11, 12), el Partidor (núm. 10) i 
el Cascajar (núm. 14); com també passa amb les de V iver (núm. 4). 

F. D IAGO: Ano.les del Reyno de liIlencia. Valencia, 1613, p. 13. Pot
se r és una refe rencia al lapis specularis citat per Plini (XXXVI, 160) 
pels volta nts de Segobriga, j a que aquest autor redula aquesta ciutat 
a I'actual Sogorb, com era prou corrent en la seua epoca. 

12 B. M UNDlNA MI LAI.LAVE: Historia, geografía y estadística de la pro
uincia de Gastellón . Caste1l6n , 1873, p. 503 . 

13 M UNDlNA MI LALLAVE: Op. cit. nota 12, p. 245. 
.. Almenys dues de Begís (ELC 47 , 48) devien figu ra r en cas

tades en una estructura arquitectonica monumental, probablement 
un mausoleu funerari o 

" Sobre les esteles, vegeu I 'estudi de: G.A. M ANSUE LLI : Le stele 
romane del territorio rauennate e del Basso Po. Inquadramento storico e catalogo. 
R avenne, 1967 , qui di stingeix entre «esteles arquitectoniques» i «es
teles anarquitectoniques», corresponent aquestes segones a represen
tac ion s esculpides sobre fons pla. En el grup ací estudia t , només un 
dels monuments -que nosaltres anomenem de manera generica «!lo
ses» o «blocs»- corespondria amb segure tat a la t ipologia d 'aquestes 
esteles. 

" Un repas no exhaust iu deIs principal s conjunts epigrafics 
de tota Hispania, en edicions modernes amb aparell grafic, no ha 
permes trobar paraHels exactes d 'aquest tipus de representacions ar
quitectoniques. 

17 V. T occH.T ... 1 POLLlNI: Stele Funerarie romane con ritralli do. muni
cipia de Mediownum e Gomum. Corpus Signorum Imperii Romani , Italia
Regio XI , M ed iolanum-Comum , Fasc . U, Milano, 1990, p. 344 ss., 
núm.7 , tav. VU . 

18 E n el Museu Municipal de Xerica es conserven diversos ele
ments arquitecto nics i escultorics, actualment en estudi , correspo
nents a a lguns d 'aquests monuments. 

19 L'stemTTllJ d'aquesta família ha estat estudiat per G . ALFOLDV: 
«Epigraphica Hispanica V. Inschriften au s J érica und Umgebun g» . 
Zeitschrift für Papy rologie und EpigraPhik, 54, Bonn, 1984, p. 230. 

20 En una inscripci6 de Xerica (ELC 96) apareix una dedica
toria que podria correspondre a aques ta mateixa dona: f¿ Fa} biae / 
fAt}tf icae ? ---}. 

21 Es el cas de CIL U 4013=ELC 70 i CIL U 4014=ELC 71, 
de Viver, i C IL U 4003 = ELC 83, de Xerica, j a citada. 

" BELTRÁN L LoRIS: o.p. cit. nota 2, p. 356. 
" Au'oov : Op. cit. nota 19 , pp. 238-245 . 
,. A RASA: o.p. cit. nota 3. 
" Saguntum té m és de 300 inscripcions, liIlentia més de 90, Edeta 

més de 50, Saetabis unes 50 , Dianium 40, Dertosa 25 i Lesera 5. 
" J. COR ELL: «L'epigrafia romana al País Valencia (1982-86)>>. 

Fonaments, 7, 1988, p.197. 
27 L. ABAD CASAL: «Arcos romanos en el País Valenciano: Los 

testimonios epigrá ficos». Lucentum , UI, Alicante, 1984, p. 185 . 
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