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LA VIA AUGUSTA AL SEU PAS PER LA FONT DE LA FIGUERA

Ferran Arasa i Gil

105

El traçat de la via és molt insegur en l’ex-
trem SW del terme municipal de Moixent, on el 
corredor del Cànyoles s’estreny i diversos bar-
rancs fan difícil el trànsit. Després de travessar 
el Barranc de Vallmelós es torna a reconèixer 
al Camí de la Rambla, ja al terme de la Font 
de la Figuera. A partir d’ací comença l’extensa 
plana que s’estén als peus d’aquesta població, 
per on aquest camí presenta al principi un tra-
çat prou rectilini, que després es fa més sinu-
ós fins al lloc per on travessa el riu a gual, tal 
com degué fer la via. A continuació segueix pel 
costat sud en direcció SW, després gira cap 
al SSW i adopta un traçat rectilini en un tram 
de 1,5 km que es coneix com el Camí Fondo, 
que al principi va prou encaixat formant una 
trinxera de 2 a 3 m de profunditat (figura 1). 
En el seu darrer tram, quan s’aproxima a la 
població, el seu traçat es torna un poc sinuós i 
quan arriba al Barranc dels Molins, a la partida 
de les Costeres, gira suaument en direcció sud 
en un tram de forta pendent fins a travessar la 
carretera N-344.

A l’altura de la població el camí voreja pel 
seu vessant NW la lloma que ocupa aquesta i 
segueix paral·lel al barranc, amb rampes que 
presenten una pronunciada pendent. Després 
de remuntar-lo, el camí supera la cota dels 550 
m i s’enfila en un tram prou rectilini de 2,4 km 
pel peu de muntanya del Capurutxo en direc-
ció cap a Cabdet. La meitat NE d’aquest tram 
es troba alineat amb el Camí Fondo, per la 
qual cosa sembla que els dos pertanyen a un 
mateix traçat (figura 2). En aquesta zona, a 1,2 
km de la població i prop de l’antiga estació de 

Des que Saavedra (1863) plantejara per 
primera vegada el traçat de la Via Augusta per 
la comarca de la Costera, seguint el corredor 
del Cànyoles, el seu pas per la Font de la Fi-
guera s’ha considerat segur per la gran majo-
ria dels investigadors. Pocs anys després, Fer-
nández Guerra (1875: 124) identificava Turres 
-una de les postes de la via- amb aquesta 
població, i de la mateixa manera, d’aleshores 
ençà aquesta proposta s’ha acceptat de for-
ma quasi unànime. Els treballs arqueològics 
realitzats en els últims anys, fins a l’actualitat, 
han permès no sols confirmar aquestes hipò-
tesis aportant evidències materials, sinó tam-
bé avançar en la concreció del traçat de la via 
pel terme municipal, conèixer aspectes tècnics 
sobre la seua construcció i confirmar l’origen 
romà de la població.

EL TRAÇAT DE LA VIA

El pas de la Via Augusta per la comar-
ca de la Costera era conegut únicament per 
la presència de traces rectilínies de camins 
que se li podien atribuir, com ara els del Lliso 
(Moixent) i Fondo (la Font de la Figuera), i 
per una filada de pedres corresponent a una 
de les sues vorades (umbones) al primer 
d’aquests camins. No lluny d’allí, l’excavació 
d’un tram de camí a la partida de Faldetes 
(Moixent) que amb prou seguretat pot atribu-
ir-se a la via, juntament amb les restes d’una 
modesta construcció situada a la seua vora, 
ha permès confirmar-ne el traçat i ha propor-
cionat informació sobre el poblament rural de 
la zona (García Borja et al., 2012).
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que es tractava d’una calçada empedrada que 
almenys en part devia haver estat destruïda 
pels conreus. Des d’ací, aquest autor conside-
rava provable que es dirigira cap a l’Alt de Ma-
riaga. Aquestes traces devien correspondre a 
la Via Augusta que després de passar per la 
Font de la Figuera girava cap al sud i per Ville-
na es dirigia cap a les valls del Vinalopó. És en 
aquesta zona, que ara ha estat profundament 
transformada per les obres de construcció de 
l’AVE, on s’ha trobat un camí antic que possi-
blement es correspon amb les restes assenya-
lades per Sillières i pot identificar-se amb prou 
seguretat amb la Via Augusta.

Així, des d’aquesta zona la via deixava el 
peu de muntanya del Capurutxo i anava girant 
cap al SSW per la Foia de Manuel en direcció 
al pas situat entre l’Alt de Mariaga i la Lloma 
Alta. Després de travessar la carretera N-344, 
ja en el terme municipal de Villena, en direcció 
sud, es conserva un camí que deu ser el que 
anava des de la Font de la Figuera a Villena, 
que travessa la Loma del Cantalar i s’uneix 
a la carretera de Fontanar dels Alforins (CV-
656). En les mateixes obres de construcció del 
transvasament Xúquer-Vinalopó, l’any 2004 
es va excavar una franja de 27 m de longitud 
d’aquest camí situada al vessant sud d’aquella 
lloma, a prop de l’esmentada carretera (Arasa 
i Pérez Jordà, 2005: 201-203). Per davall del 
camí modern se’n van trobar restes d’un altre 
de 5,80 m d’amplària, equivalent a 20 peus ro-
mans, que per les seues característiques es 
va atribuir a la Via Augusta (figura 3).

D’aquesta manera, els treballs arqueolò-
gics dels darrers anys han permès identificar 
amb prou seguretat el traçat de la Via Augusta 
entre la Font de la Figuera i Villena: el Camí 
Fondo, les restes que indica Sillières, el camí 
trobat a les excavacions de l’AVE, el Camí de 
Villena i el tram excavat al vessant sud de la 
Loma del Cantalar sembla que pertanyen to-
tes a una mateixa alineació que pot atribuir-se 
amb prou seguretat a aquesta via (figura 4).

LES POSTES TURRES I ARAS

Turres és una posta esmentada per tots els 
itineraris (figura 5). El topònim va acompanyat 
en dues ocasions de la preposició ad i en una 
altra va seguit del gentilici saetabitanas. És un 
topònim relativament freqüent en els itineraris, 
igual que altres com horrea, stabulum, etc. 
L’Itinerari Antoní en cita alguns paral·lels en 

tren, l’any 2004 es van obrir tres sondeigs amb 
motiu de la construcció del transvasament 
Xúquer-Vinalopó (Arasa i Pérez Jordà, 2005: 
199-201). Segons es va poder vore, el camí 
s’havia reformat en època recent i s’assentava 
sobre una terrassa excavada en la roca natu-
ral de més de 6 m d’amplària. Aquesta prepa-
ració no pot datar-se amb seguretat, de ma-
nera que els resultats no van resultar conclo-
ents sobre la seua atribució a una via romana. 
Aquest camí segueix en direcció SW, passa 
entre la Casa Real i la Casa de l’Àngel fins al 
Caicó, i vorejant els estreps del Capurutxo gira 
cap l’oest i SW. Diferents autors atribueixen 
aquest traçat a la via que travessava Castella-
la Manxa per Libisosa (Lezuza, Albacete) en 
direcció al Guadalquivir, que les fonts moder-
nes denominen el Camí d’Aníbal.

D’altra banda, Sillières (1990: 267 i 369) va 
reconèixer en un vol aeri la presència de res-
tes d’un camí en una franja de 300 o 400 m de 
longitud per uns 10 m d’amplària en un camp 
de cereals situat a prop de l’antiga estació de 
ferrocarril i no lluny del Corral Rubio, possible-
ment a la Foia de Manuel, la verificació de les 
quals sobre el terreny va permetre comprovar 

Figura 1. Vista del Camí Fondo al terme municipal 
de la Font de la Figuera. 
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diverses províncies de l’Imperi. A Hispània n’hi 
ha un altre a la via per Lusitaniam ab Emerita 
Caesaraugusta que per terres de Ciudad Real 
anava a Oretum (Roldán, 1975: 275). A Itàlia 
n’esmenta tres més on el topònim figura sol: 
un a Etrúria, a la Via Aurelia; un altre al Laci, a 
la Via Labicana; i el tercer a Calàbria, a la Via 
Annia Popilia fins a Columnam. N’hi ha un altre 
a Dalmàcia, a la via Aquileia-Siscia. En altres 

casos el topònim porta apel·latius, com ara 
Turres albas, a la Via Severiana, al sud d’An-
tium; o gentilicis, com és el cas de Turres A[e]
milianas, a la Via Appia Traiana entre Equum 
Tuticum i Hidruntum (Calzolari, 1996: 435-436, 
446, 448, 451 i 457; Corsi, 2000a: 86, 100, 119 
i 141-142).

Aquesta posta estava situada a XXV mp 
(36,9 km) al sud de la ciutat de Saetabi, a IX 
mp (13,3 km) al sud d’una altra posta anome-
nada Statuas i a III mp (4,4 km) al nord d’una 
altra anomenada Aras. La distància des de 
Xàtiva es compleix de manera aproximada a 
la Font de la Figuera, el que permet donar ver-
semblança a la hipòtesi de la seua reducció en 
aquest lloc. Es tracta d’una de les poques pos-
tes rurals del territori valencià -juntament amb 
Ildum, localitzada a l’Hostalot (Vilanova d’Al-
colea, Castelló)- en què hi ha quasi unanimitat 
sobre la seua identificació (Taula 1). La distàn-
cia que la separa de Saetabi correspon a una 
jornada de camí i per això se suposa que devia 
ser una mansio. El gentilici amb què apareixen 
anomenades aquestes Turres (saetabitanas) 
indica possiblement que el territori d’aquesta 
ciutat s’estenia almenys fins ací. Així s’entén 
des que ho va plantejar Fernández Guerra 
(1875: 22): Ad Turres Saetabitanas, denomi-
nadas así por comenzar en ellas la extensa 
jurisdicción municipal de Saétabi Augusta. 
Tanmateix, no havia de tractar-se necessàri-
ament del límit exacte del territori municipal 
d’aquesta ciutat, que normalment apareix refe-
rit amb el topònim Fines que trobem en diver-
sos casos a Catalunya i Andalusia, sinó que 
el gentilici expressava la seua pertinença al 
territori setabense.

A la Font de la Figuera es coneixen algu-
nes restes romanes que en proven l’ocupació 
en aquesta època (Ribera, 1996: 180-181), 
entre les quals hi ha notícia d’una necròpo-
lis situada a la vora de la via a la partida de 
les Costeres, als peus de l’actual població, 
per on s’han trobat ceràmiques romanes. 
Recentment han aparegut noves restes al cos-
tat oest del Barranc dels Molins, pels voltants 
de l’ermita de Sant Sebastià (López Serrano et 
al., en premsa). Segons aquestes evidències, i 
tenint en compte la topografia del lloc, l’assen-
tament es devia estendre als dos costats de la 
via, com era freqüent en les mansions, des del 
vessant nord de la lloma que ocupa la pobla-
ció cap a l’oest en direcció a l’ermita de Sant 

Figura 2.Fulla 819 (4-1) del mapa 1:10.000 de l’Ins- l’Ins-
titut Cartogràfic Valencià, amb la proposta de traçat 
de la Via Augusta pel terme municipal de la Font de 
la Figuera. 

Figura 3. Vista de l’excavació feta al Camí de Villena 
l’any 2004. 
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Figura 4. Fulla 819 (Cabdet) del mapa 1:50.000 de la Cartografía Militar de España, amb el traçat hipotètic 
de la Via Augusta i la localització de les tres excavacions que s’hi han realitzat: 1) Camí de Cabdet; 2) Foia 

de Manuel; 3) Camí de Villena.
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Sebastià, amb una superfície considerable. 
Sobre la distribució espacial d’aquestes instal-
lacions, podem dir que la triple funció que de-
vien acomplir com stabulum, horreum i hos-
pitium (estable, graner i hostal) freqüentment 
es materialitzava en l’existència de tres com-
plexos arquitectònics diferents (Corsi, 2000b). 
D’altra banda, en diferents punts situats a les 
rodalies de la població actual -els Cascallars, 
la Redonda, els Canyars (Pascual i García 
Borja, 2010: 316, fig. 6)- s’han trobat restes ro-
manes corresponents a altres assentaments, 
que indiquen l’existència d’un poblament rural 

disseminat. Diversos factors com la llunyania 
de les ciutats més pròximes, el mateix pas de 
la via i la presència d’una mansio permeten 
plantejar la hipòtesi que aquesta exercira una 
funció comercial en aquest extrem del territori 
municipal de Saetabi, possiblement com el lloc 
on se celebrava un mercat temporal o nundina.

Pel que fa a la posta Aras, els Vasos de 
Vicarello I i II l’esmenten en el Camí d’Aníbal, 
entre Palem (el Cerro de los Santos, Montea-
legre del Castillo-Albacete) i Saetabi (Roldán, 
1975: 216), mentre que en els altres dos va-
sos figura Turres. No l’esmenta l’Itinerari Anto-
ní que descriu la Via Augusta fins a Carthago 
Nova. Aquest fet s’ha considerat significatiu per 
alguns autors: si Aras figura en dos dels Vasos 
de Vicarello, que segueixen el Camí d’Aníbal, 
i no en l’Itinerari Antoní, que segueix la Via Au-
gusta, pot ser que es trobara en el traçat del 
primer i no en el de la segona. Ja hem vist que 
la separen de Saetabi XXVIII mp (41,3 km) i de 
Turres només III mp (4,4 km). Com que apa-
reix esmentada únicament per uns documents 
privats com són els Vasos de Vicarello, i la dis-
tància que la separa de la mansio Turres és 
excessivament curta com per a pensar en una 
mutatio, és molt possible que es tractara d’un 
establiment privat com un hostal o una taverna.

Sillières va assenyalar que possiblement 
aquesta posta devia fer referència en el seu 
topònim a la proximitat de l’encreuament entre 
la Via Augusta i el Camí d’Aníbal, ja que les 
cruïlles -com els passos dels rius i les fronte-
res territorials de les ciutats- es consideraven 
llocs sagrats i era freqüent que s’hi erigiren al-
tars (Sillières, 2003: 270-271). Hi ha dues pos-
tes homònimes a la Via Augusta esmentades 
pels mateixos Vasos de Vicarello: una situada 
a l’altura de Castulo i l’altra entre Astigis i Cor-
duba, aquesta citada també per l’Itinerari Anto-
ní, que n’esmenta una altra a Mauritània. En el 
segon cas la presència d’aquests monuments 
podria indicar el límit del territori d’aquesta ciu-
tat, però en el primer podria correspondre a 
l’encreuament entre el Camí d’Aníbal i la Via 
Augusta, o siga, el lloc on es retrobaven els 
dos camins que se separaven poc després de 
la Font de la Figuera.

Pel que fa a les propostes de reducció 
d’aquesta posta, com que no apareix esmen-
tada per l’Itinerari Antoní que descriu la Via 
Augusta fins a Carthago Nova, cap la possibi-

Figura 5. Un dels Vasos de Vicarello amb la menció 
de la posta Turres. 
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La localització de la cruïlla entre ambdós 
camins ha estat objecte de diferents interpre-
tacions. Saavedra (1863: mapa) la ubica entre 
Turres i Aras, més pròxima a aquesta i encara 
en territori valencià. Fernández-Guerra (1875: 
123, nota 6 i mapa) la situa al Monte Arabí (Ye-
cla), en terres de Múrcia. Blázquez y Delgado 
i Blázquez Jiménez (1925: 15) la localitzen al 
País Valencià i assenyalen que el enlace se 
percibe claramente a la Font la Figuera, sen-
se especificar més. Ruiz i Muñoz (1988: làm. 
3) consideren que la bifurcació devia estar si-
tuada a la mateixa posta de Turres, des d’on 
la Via Augusta seguiria cap al sud per l’est de 
Cabdet fins a Villena. Contràriament, Brotons 
(Brotons et al., 1988: 77; Brotons, 1996: 72) 
creu que, per raons topogràfiques, l’encreua-
ment hauria de trobar-se a prop de Cabdet, en-
tre El Paso i Los Villares, de manera que Aras 
quedaria en el traçat de la Via Augusta abans 
de l’encreuament, a l’altura del Caicó. Quant a 

litat que la bifurcació estiguera situada entre 
Turres i Aras i que aquesta última es trobara 
ja a l’esmentat Camí d’Aníbal. Com hem asse-
nyalat, alguns investigadors consideren que 
aquest camí pot identificar-se amb el camí 
de la Font de la Figuera a Cabdet, de mane-
ra que la posta devia estar situada a la seua 
vora. Les propostes d’ubicació són prou vari-
ades i només Sillières (1990: 272, 364 i 372) 
i altres autors posteriors han plantejat una re-
ducció cap al Alt de Mariaga o a la Casa de 
l’Àngel, no lluny de la qual es coneix la troballa 
de ceràmiques romanes (Ribera, 1996: 181). 
Des del casc urbà de la Font de la Figuera, 
on es redueix la posta Turres, la distància de 
4,4 km seguint el Camí de Cabdet es compleix 
més enllà de l’encreuament entre els camins 
de la Casa de l’Àngel i dels Joncarells, a uns 
700 m cap a l’WSW d’aquella, a la zona sud 
del Caicó i prop del límit del terme municipal, 
que ho és també entre províncies.

Taula 1. Propostes de reducció de la posta Turres.
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Sillières, ja hem vist com la localitza cap al Alt 
de Mariaga o la Casa de l’Àngel; després la via 
continuaria per l’est de Cabdet, prop del pla de 
Los Villares, per a seguir un traçat pròxim al 
de la carretera N-330 i el ferrocarril. Finalment, 
Morote (2002: 226, plànols XXVII-XXVIII) situa 
la cruïlla a les rodalies de Cabdet, tot i que en 
el text descriu un traçat situat més cap a l’est 
pel Camí de les Albarisses.

Considerant la topografia de la zona i el tra-
çat ja conegut de la Via Augusta, són dues les 
possibilitats que podem considerar per al traçat 
del Camí d’Aníbal en aquesta zona, la localit-
zació de la cruïlla i la ubicació de la posta Aras, 
totes dues pel moment indemostrables fins que 
no se’n troben evidències. La primera és la ja 
enunciada: el Camí d’Aníbal seguiria el de la 
Font de la Figuera a Cabdet i l’encreuament 
entre aquest i la Via Augusta s’hauria de situar 
a una distància aproximada de 1,2-1,5 km de la 
primera població, pels voltants de l’antiga esta-
ció; aquesta localització de la cruïlla permetria 
relacionar-hi les restes romanes localitzades 
l’any 2004 en un bancal situat a l’oest del camí, 
que podrien correspondre a alguna construcció 
situada a la seua vora (Arasa i Pérez Jordà, 
2005: 201). La posta es trobaria situada a la 
vora del Camí d’Aníbal, a 4,4 km de la Font 
de la Figuera (Turres), entre el Caicó i l’Alt de 
Mariaga, i per tant allunyada uns 3 km de l’en-
creuament. Aquesta distància entre la bifurca-
ció i la posta sembla excessiva per pensar que 
aquesta prenia el nom dels altars que es troba-
ven en la primera, per la qual cosa pot pensar-
se que aquests monuments a què es refereix el 
topònim de la posta devien estar ubicats en un 
altre encreuament situat a la distància indicada 
pel Vasos de Vicarello. L’explicació podria ser 
l’existència d’una curta drecera que enllaçara 
les dues vies per l’oest i permetera accedir 
d’una a l’altra sense necessitat d’aproximar-se 
tant a Turres, camí que formaria el costat SW 
d’un xicotet triangle els vèrtexs del qual seri-
en tres bifurcacions, segons una proposta que 
ja va avançar Rosselló (1980: fig. 3); la posta 
Aras estaria situada a prop de la de l’extrem 
oest, i per tant en el traçat del primer camí. Cal 
recordar que aquesta connexió adopta en l’ac-
tualitat la mateixa forma d’un triangle, de mol-
ta major escala, format per les autovies A-36 i 
A-311 i per la carretera N-344.

La segona possibilitat és que la bifurcació 
i la posta estigueren situades entre la Lloma 

Alta i les Albarisses (Villena), a l’altura del lí-
mit entre els dos termes municipals, i que des 
d’ací el Camí d’Aníbal seguira en direcció SW 
cap a Cabdet amb un traçat inicialment sem-
blant al de la carretera N-344; en aquesta zona 
no es coneixen restes arqueo lògiques que pu-
guen atribuir-se a la posta. Aquesta quedaria 
així en el traçat de la Via Augusta, i la seua 
presència en un o altre itinerari no seria neces-
sàriament significativa.

A tall de conclusió, podem dir que tant les 
excavacions de l’any 2004 com les que s’han 
fet enguany amb motiu de la construcció de 
l’AVE mostren l’existència d’un camí antic que 
des de la Font de la Figuera segueix en direc-
ció SSW cap a Villena i pot identificar-se amb 
prou seguretat amb la Via Augusta. Queda per 
determinar la forma en què es va articular la 
confluència entre aquesta i el Camí d’Anínal, 
en un important nus de comunicacions de més 
dos mil anys d’antiguitat que ha perdurant fins 
als nostres dies.
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