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Entre l'inici de la conquesta romana en la darreria del segle 
111 i el comenqament de l'epoca imperial al final del tercer 
quart del segle 1 aC es desenvolupa un període d'intenses 
transformacions culturals que resulta encara molt desconegut 
en terres valencianes. Les fonts literkries són especialment 
rbnegues en llurs referencies al territori i l'arqueologia resta 
així l'únic instrument per al coneixement d'aquesta epoca. 
L'estudi dels materials cerkmics d'importació, les seues imita- 
cions iberiques, les monedes i altres objectes, permet aproxi- 
mar-nos al coneixement del poblament iberic d'aquesta epoca 
de transició entre la cultura iberica i el món imperial en que 
esdevé el canvi cultural conegut amb el terme romanització. 
L'aproximació a la cronologia d'aquests assentaments mit- 
janqant els materials esmentats permet descobrir un panorama 
de gran dinamisme: mentre uns nuclis s'abandonen, uns altres 
perviuen i n'apareixen de nous; la distribució espacial dels 
assentaments i la seua grandiria permeten fer una aproximació 
jerarquica; la seua localització fa possible avanqar en la utilit- 
zació de diverses vies de comunicació. Darrere d'aquesta 
expressió material s'amaguen unes transformacions socials, 
ideolbgiques, etc, que tot just comencem a albirar. 

Aquest treball és una aprox~mació a l'estudi de les comarques 
septentr~onals del litoral valencii en epoca iberoromana. El seu 
caracter aproximatiu ve donat no únicament per les lirnitacions 
quant a excavacions i intensitat de les prospeccions en aquesta 
zona, sinó tanlbé perque l'estudi s'aborda fonamentalment des de 
l'anilisi dels materials d'importació. És, per tant, una contribució 
al coneixement de la darrera fase de la cultura iberica en aquest 
territori, pero no l'estudi integral d'aquesta, que evidentment exi- 
giria un treball més pregon. En aquest estudi no m'he limitat a la 
simple enumeració dels jaciments arqueolbgics i de llurs mate- 
r ia l~,  els quals configuren necessiriament el seu cos principal, 
sinó que he pretés incidir sobre altres qüestions que poguessen 
enriquir-lo, com ara I'aplicació de models d'arqueologia territo- 
rial. Les delimitacions disciplinars, I'especialització per epoques i 
cultures, fan del període republici -sobretot fora de les fundacions 
urbanes, en el món rural- una veritable "terra de noningú" en la 
qual els iberistes a penes s'endinsen, interessats com estan en I'o- 

rigen d'aquesta cultura i en l'estudi de la seua epoca clkssica, i els 
arqueblegs clissics consideren en bona part una qüestió secundk- 
ria. És clar que aquesta simplificació va quedant endarrerida per 
tal com, cada vegada més, agosarats estudiosos d'una i altra vora 
s'esforcen a trencar els rígids límits cronolbgics 

La dispersió de la informació i dels materials han fet que la 
tasca de recopilació haja estat particularment laboriosa. L'extensió 
del territori, arnb zones arqueolbgicament priicticament descone- 
gudes, ha estat una dificultat afegida. D'altra banda, el fet que es 
base en bona part en l'estudi de materials de superfície, fark que 
de manera inevitable -pero també afortunada, per tal com supo- 
sark que la recerca segueix endavant- aquest treball puga superar- 
se en poc temps. Particularment en els darrers quinze anys, els 
avanqos hi han estat notables. A les troballes que sempre, d'una 
manera o altra, van succeint-se, s'han afegit noves excavacions de 
jaciments, les primeres síntesis en camps de cabdal importancia 
com l'epigrafia i la nurnismktica i els primers estudis monogrkfics 
sobre jaciments. S'ha fet molt de cam' i, al meu parer, es justifi- 
cava plenament un intent de sistematització. 

El territori estudiat es troba situat en la franja costera que s'es- 
tén entre les ciutats d'Arse-Sng~~nt~rrn i Dertosn i correspon a les 
actuals comarques septentrionals del litoral valencik: el Baix 
Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa. Les raons per a la seua 
elecció són variades: ha estat determinant el fet que em resultava 
particularment accessible, pero també considere que és una zona 
molt poc coneguda en el conjunt de l'arqueologia valenciana; 
resultava estranya, d'antuvi, I'absencia de nuclis urbans en un 
tram tan extens de la costa valenciana, quan en la resta del País 
coneixem un nombre important de ciutats, i calia confirmar aquest 
fet anbmal. Com podia suposar-se, no ha hagut novetats en aquest 
sentit i aquest treball ha acabat sent un estudi específic sobre el 
món rural. D'altra banda, en part I'extensió del territori estudiat es 
justificava inicialment pel nivel1 superficial de coneixement que 
se'n tenia del poblament d'aquest període; en aquest sentit, crec 
haver contribuit modestament a la seua profundització. 

Els límits triats per a l'estudi tenen certa justificació histbrica 
i geogrkfica, pero sempre posterior a l'epoca estudiada: el septen- 
trional ha estat la "frontera" histbrica -des del moment de la con- 



questa cristiana en el segle XIII- entre Catalunya i el País 
Valencia. La provincialització del tenitori en el segle passat va 
seguir aquesta divisió de caire administratiu, i aquesta frontera 
secular -tan permeable per als habitants de les comarques dels Ports 
i del Maestrat- senyala avui dia els límits entre les actuals comuni- 
tats autbnomes. Al sud, la proximitat de la ciutat d'Arse-Srig~rntlillz, 
arnb la comarca histbrica del Camp de Morvedre, i la problemktica 
específica que envolta aquest irnportant nucli urbh, aconsellava 
posar un íímit al temtori a estudiar, ja de per si prou extens; les 
muntanyes d'Almenara, barrera natural que tanca la Plana de 
Castelló pel sud, han servit per a fixar-ne el límit. A I'oest, el relleu 
posa un cbmode h i t  natural en bona part del territori: els corredors 
litorals i prelitorals donen pas a comarques muntanyoses, aillades i 
llunyanes de la costa; la mateixa divisió comarcal, de carkcter histb- 
ric i geogrkfic, hi traga uns límits prou útils. D'altra banda, el teni- 
tori pot dividir-se en una serie d'unitats de carhcter geomorfolbgic 
que en permeten un estudi més particularitzat. 

Pel que fa als Iímits cronolbgics, aquest estudi pretén abracar 
el període histbric que comprén la presencia romana en epoca 
republicana: des de la derrota dels cartaginesos i l'ocupació del 
territori al final del segle IíI aC, fins a I'inici del període imperial: 
prop de dos-cents anys d'histbria que només podem conéixer par- 
cialment mitjancant I'estudi de les restes de la cultura material. 
Aquesta seqüencia histbrica ens permet abordar temes de cabdal 
interés, com ara el procés de canvi de la cultura iberica en el seu 
període final. Es tracta, doncs, d'un estudi que pretén aprofundir 
en els processos de canvi cultural que tenen lloc en la facana 
mediterrhia peninsular en l'antiguitat. 

He estructurat el seu contingut en dotze capítols. Cornenca per 
I'anklisi del territori, amb els seus recursos i comunicacions, i 
I'exposició de la metodologia ernprada en la recerca. Continua 
una aproximació al període ibkric final, I'estudi del fenornen de la 
romanització i les notícies proporcionades per les fonts literbies i 
els pobles preromans que habitaven la zona. Segueix I'inventari 
dels jaciments terrestres i submarins, arnb els materials estudiats. 
A continuació s'aborda I'estudi dels assentaments des d'un enfo- 
cament territorial, I'anklisi dels elernents de la cultura material 
que considere veritables indicadors del procés de rornanització, 
les dades relacionades arnb el paleoambient i l'explotació de 
recursos i les vies de comunicació. Acaba arnb unes-ibnc~usions i 
la bibliografia. Pel que fa a les il.lustracions, es redresenten els 
materials cerhmics d'importació i llurs imitacions, altres objectes 
d'interés i algunes plantes dels jaciments excavats. 

I 

Aquest treball té com a base la primera part de la meua tesi 
doctoral que, arnb el títol "Territori i poblament en epoca 
romana a les comarques septentrionals del litoral valencih", 
vaig defensar a la Universitat de Valencia el 27 de setembre de 
1995 davant el tribunal constitui't pels doctors V. M. Rosselló 

i Verger, J. M. Nolla i Rebufat, J. M. Gurt Esparreguera, L. 
Abad Casal i J. Pérez Ballester. Amb posterioritat, aquesta tesi 
va rebre el premi extraordinari de Doctorat de la Universitat 
de Valencia i el premi Puig i Cadafalch de 1'Institut d'Estudis 
Catalans corresponent a I'any 1995. Com sempre passa en 
aquest tipus de treballs, la recerca hauria resultat molt més 
difícil, per no dir impossible, sense la col.laboració dels pro- 
fessionals, amics i col.legues, que arnb llurs investigacions 
han obert nous camins que no he fet més que seguir. En primer 
Iloc, vull mostrar el meu agraiment a la directora de la tesi 
doctoral, la doctora Carmen Aranegui, per la confianca que ha 
deposita en mi al llarg d'aquests anys. En segon Iloc, als 
meus companys del departament de Prehistoria i Arqueologia, 
particularment als doctors i doctores J. L. Jirnénez, C. Mata, J. 
Pérez Ballester, P. P. Ripolles, E. Badal i E. Grau. Finalment, 
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, que em va pro- 
porcionar el suport econbmic necessari per al desenvolupa- 
rnent de la investigació mitjancant el financament d'un pro- 
jecte bianual de prospecció. 

D'altra banda, aquest agraiment es fa extensiu a les perso- 
nes que han acollit la meua presencia -en ocasions dilatada- en 
diverses institucions 1 m'han deixat estudiar materials de vega- 
des encara inedits: el Dr. F. Gusi, cap del Servei d'Investiga- 
cions Arqueolbgiques i Prehistbriques de la Diputació 
Provincial de Castelló; el Dr. A. Oliver, tecnic d'aquest Servei; 
el Dr. F. Olucha, director del Museu Provincial de Belles Arts 
de Castelló; A. Fernández Izquierdo, cap del Servei d'Arqueo- 
logia Subaquhtica de la Conselleria d'Educació i Cultura; N. 
Mesado, director del Museu Aqueolbgic Comarcal de la Plana 
Baixa (Borriana); M". L. Rovira, directora del Museu Arqueo- 
lbgic Municipal de la Vall d'Uixó; E. Grangel, director del 
Museu Municipal de 1'Alcora; V. Estall, director del Museu 
Municipal d'Onda; V. Felip, director del Museu Histbric 
Municipal de Nules; G. Clausell, director del Museu Municipal 
d'Almassora; J. M. Llorens, dlrector de 1'Escola-Taller del 
Castell de la Magdalena (Castelló de la Plana); J. M. de 
Antonio, codirector de 1'Escola-Taller del Castell dlAlcalh de 
Xivert, i nombrosos col.legues com X. Allepuz (Vilafamés), M. 
Díaz (Castelló de la Plana), V. Falomir (Borriol), J. M. Melchor 
(Borriana), V. Meseguer (Benicarló), J. Gómez, 1. Moraño i J. 
M. Garcia Fuertes (la Vall d'Uixó), P. Ulloa (Castelló de la 
Plana), V. Verdegal (Borriana), J. A. Vicent (la Vilavella) i par- 
ticular~ com J. V. Calduch (Vilanova d'Alcolea), S. Castellet (la 
Pobla Tornesa), F. Meliá (Albochsser), A. Rufino (Borriana) i J. 
L1. V~ciano, S. Esteve, J. López i J. Cases (Castelló de la Plana). 
Em queden en el record molts informadors, necesshriament 
anbnirns, que sense saber-ho m'han ensenyat a conéixer i a esti- 
mar rnés encara la meua terra. 



1. EL TERRITORI 

La zona estudiada comprén una franja de temtori costaner d'uns 
105 km de Ilarghia, limitada al nord pel riu de la Sénia i al sud per 
la serra d'Almenara. El h i t  septentrional esta situat a 25 km de 
Dertosa, mentre que el meridional esta situat a 10 km de Saglrnr~lnl 
(fig. 1) Cap a I'interior, el Iímit mixim assiba als 28 km i se situa de 
manera aproximada en la isohipsa dels 600 m. La superfície aproxi- 
mada d'aquest temtori és de 2.900 km'. Les comarques incloses en 
la seua totalitat són el Baix Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa, 
i parcialment 1'Alt Maestrat i I'Alcalatén. 

Les comarques septentrionals del litoral valencii es caracte- 
ritzen per la dualitat entre planes litorals i massissos muntanyosos 
(fig. 2). A nivel1 estructural (Pérez Cueva, 19881, estan dividides 
en dues unitats ben diferenciades: la zona oriental fallada i la 
Plana de Castelló. Cap a I'interior, en la meitat nord les zones sep- 
tentrional plegada i central subtabular, que conformen el relleu de 
les comarques dels Ports i de 1'Alt Maestrat, estableixen una neta 
divisió entre els corsedors prelitorals i el rerapaís muntanyós; en 
la meitat sud, la zona meridional diapírica, travessada pels rius 
Millars i Palincia, presenta una gran complexitat estructural que 
contrasta amb I'extensa plana litoral. 

La zona oriental fallada s'allarga més de 100 km entre la val1 
del Millars i el Mont Caro (Tortosa), amb més de 80 km compre- 
sos en el territori estudiat. Esti constituida per un conjunt d'aline- 
acions muntanyoses ("horst") de direcció ibkrica, paral.leles al 
litoral, separades per valls o fosses ("graben") de fons aplanat i 
reblides de materials recents que formen veritables corsedors. 
D'est a oest, segons la toponímia convencional de caracter des- 
criptiu, les alineacions muntanyoses són les serres d'hta, de la 
Vall d ' h g e l ,  d'En Galzeran i Esparreguera; aquesta darsera és el 
límit occidental del tessitori estudiat. Quant a les fosses interiors, 

també d'est a oest, són les següents: d'Alcala de Xivert, de les 
Coves de Vinroma i d'Albocisser. Les fosses de Catí i d'Atzeneta, 
situades més cap a l'oest, resten fosa del territori estudiat. 

En la meitat meridional, el reileu es toma més complex: de nord 
a sud, la zona meridional de Trias extrusiu, la banda triisica 
Asgeleta-Onda i la serra Pina-Espada formen I'orla muntanyosa que 
delimita la plana litoral. La zona meridional del Tsias extmsiu s'u- 
neix cap a l'est amb la zona oriental fallada a l'altura de les serses 
Esparreguera, d'En Galzeran i de les Palmes i es prolonga cap a I'o- 
est en direcció als sectors centrals de la cordillera Ibkrica. Cap al sud 
limita arnb la franja triasica d'kgeleta-Onda, un corredor on s'en- 
caixa fortament el riu Millars. Al sud, la sena de Pina-Espada és un 
eix muntanyós de directnu ibkrica format fonamentalment per mate- 
rials triisics que discorse entre les valls dels rius Millars i Palkcia. 

Tota la franja costanera esta formada per una skne de planes que 
interrompen els dispositius ibkrics i possibiliten I'acumulació de 
materials quatemaris mitjanqant les aportacions fluvials. De nord a 
sud se succeeixen, també segons una denominació convencional, el 
pla de Vinarhs, la Ribera de Cabanes i la Plana de Castelló. 

2. HIDROGRAFIA 

La xama fluvial esta formada per nombrosos bassancs i rambles 
de carhcter efímer (fig. 3); només el riu Millars té un cabal perenne 
i abundant (Segura Beltrán, 1987). En general la superfície de les 
conques és reduida, ja que, a excepció d'aquest riu, a penes superen 
els 500 km' (Mateu Bellés, 1982). Les que tenen menor entitat són 
les que es fosmen en els interfluvis dels nus majors en les fosses cos- 
taneres, com ara les dels barrancs de Barbiguera i d'Aigua Oliva. 
També es tracta en general de cursos curts: la majoria no arriba als 
50 km i només el riu Millars supera els 100 km. D'altra banda, són 
cursos que naixen en altures moderades; excepte el Millars i els seus 
afluents, la majona s'originen en cotes inferiors als 1.500 m i fins i 
tot tenen la seua capcalera per davall dels 1.000 m. 



Fig. 1.- Mapa amb la localització de les ciutats romanes que envolten 
el territori estudiat. 

D'altra banda, la x m a  fluvial reflecteix les dues grans direccions 
estructurals del relleu: la ibkrica i la catalana. La primera esta repre- 
sentada pels barrancs i rambles que travessen el temtori d'oest a est: 
riu de la Sénia, riu Cervol, rambla de Cervera, riu Millars, riu Sec de 
Borriana, etc. L'orientació catalana es fa palesa en aquells cursos que 
mantenen una direcció NE-SO en tot o en part del seu recorregut i es 
localitzen en les fosses septentrionals: riu de les Coves, rambla 
Carbonera, riu Sec de Borriol, barranc de Cabanes, etc. 

Els llits de les rambles presenten una morfologia molt caracte- 
rística. En general són cursos amb pendents elevats, ja que han de 
superar forts desnivells en un curt recorregut; són habituals els valors 
superiors al 2% i fins i tots alguns, com ara el riu de les Coves, supe- 
ren el 6%. Al llarg del seu recorregut solen distingir-se dos trams ben 
diferenciats: el sector de capcalera, amb una secció transversal qua- 
drada, molt profund i poc ample, i el curs baix, on la secció s'ei- 
xampla notablement i la profunditat disminueix. Són també llits molt 
pedregosos, formats fonamentalment per cbdols i graves. 

Fig. 2.- Mapa fisic del territori. 

Fig. 3.- El territori entre els rius de la Sénia i Palincia, 
amb la xarxa fluvial. 



He dividit el territori en unitats i subunitats de caracter 
estructural i geomorfologic arnb la finalitat de fer-ne una des- 
cripció més detallada (fig. 4). Es tracta de zones de desigual 
extensió, arnb uns límits en ocasions imprecisos. En la seua des- 
cripció s'han inclbs les dimensions aproximades, orografia i 
hidrografia. 

Fig. 4.- Les unitats paisatgístiques: 1) el pla de Vinarh; 2) el corredor 
d'Alcali de Xivert; 3) la serra d'Irta; 4) la Ribera de Cabanes; 5) la 

serra dfl Desert de les Palmes; 6) la Plana de Castelló; 7) la serra de la 
Val1 d'Angel; 8) el corredor de les Coves de Viroma; 9) la serra d'En 

Galzeran; 10) la serra de les Conteses; 11) el corredor de Borriol; 12) el 
corredor d'Albochsser; 13) la serra Esparreguera; 14) la depressió de 

I'Alcora; 15) I'orla muntanyosa de I'Alcora-Onda; 16) la serra Espada. 

3.1. LES PLANES LITORALS 

Es tracta de tres unitats situades al nord, centre i sud del territo- 
ri que s'estenen al llarg d'uns 85 km del litoral i ocupen la major 
part de la iínia de costa: el pla de Vinarbs, la Ribera de Cabanes i la 
Plana de Castelló. Les tres presenten pendents molt suaus (< 5%) 
que des dels límits muntanyosos davallen fins a la mar. En alguns 

casos hi ha en la seua periferia zones de transició formades per llo- 
mes i crestes que presenten pendents poc més acusats (5-9%), com 
passa en l'extrem occidental de la Plana de Castelló entre la rambla 
de la Viuda i el riu Millars, entre aquella i la depressió de 1'Alcora 
i entre el pla de Vinarbs i el sector septentrional de la serra de la Val1 
d l h g e l .  El contacte arnb l'orla muntanyosa que envolta aquestes 
planes es realitza en uns pendents del 20-24%. Pero el ventable 
contrast es fa palks entre les marjals, on la inclinació a penes és per- 
ceptible (0'6%-0'7%). i els vessants de les muntanyes que limiten 
les planes per l'oest, arnb pendents reals del 200%-300%. 

Element característic de les zones litorals són les nombroses 
albuferes, arnb restingues que recolzen en els deposits al.luvials 
(Rosselló, 1969; Sanjaume, 1985). De nord a sud se succeeixen 
les albuferes de Peníscola, de Torreblanca-Cabanes i d'orpesa, el 
Quadro de Benicassim-Castelló, 1'Estany de Nules, la marjal de 
Xilxes-la Llosa i les Llacunes d'Almenara. 

La Iínia de costa presenta sectors arnb diferent morfologia. El 
tram septentrional fins a Benicarló esta format per un penya-segat 
baix que ha estat objecte d'una important acció erosiva. Entre 
Benicarló i Peníscola hi ha una platja d'arena a l'abric del tbmbol 
on s'assenta aquesta població. Des de Torreblanca fins a Orpesa 
dominen les platges de codols que formen la restinga de l'albufe- 
ra, pero en el sector meridional, prop d'orpesa, tomen a ser d'are- 
na. A la Plana de Castelló la costa és baixa i alternen les platges 
d'arena i de códols. Al sud, entre Moncofa i Almenara, continua el 
mateix tipus de costa, encara que aquest sector és clarament erosiu. 

En aquestes tres zones, més enra de les marjals es passa a una 
franja de tema caracteritzada per pendents que oscil.len entre el 5% 
i el 10%; a la Plana de Castelló aquesta franja abasta una conside- 
rable extensió, puix amba fins a la isohipsa dels 30 m, allunyada del 
mar uns 8 km en la seua zona central. En les altres dues planes 
queda molt reduida i es manté pels voltants de les marjals. Aquest 
fet ha condicionat que siga la Plana de Castelló la comarca on histo- 
ricament el regadiu ha experimentat un major desenvolupament. 

3.1 .l. El pla de Vinarbs: la franja septentrional del temtori estu- 
diat esta formada per una extensa plana de prop de 300 km', amb uns 
27 km d'amplkia des de Rossell(504 m) fms a Vinarbs. Al nord esta 
travessada pel nu de la Sénia, que en iixa el h i t ,  mentre que a l'oest 
esta cenyida per les altures del massís de Benifassa. Hom pot distingir 
dos sectors clararnent diferenciats: l'oest, fins a la línia de puigs, veri- 
tables muntanyes-testirnoni, pot considerar-se una prolongació dels 
corredors interiors, mentre que la banda oriental forma el ventable pla 
litoral. Aquest adopta una forma aproximadament rectangular, amb 
una ilargaria maxima de 14 km entre el riu de la Sénia i Peníscola i una 
amplkia d'uns 10 km des de la isohipsa dels 100 m fins al mar. Enmig 
del pla s'alcen algunes muntanyes aillades: els puigs de la 
Misericordia (165 m), de la Parreta (109 m) i de la Nau (166 m). Cap 
al sud, el pla s'estreny a l'altura de Benicarló fms als 6 km, cenyit a 
ponent per les altures de la Tossa Alta (1  68 m), Navarros (204 m) i la 
Garrotxa (290 m). La fita meridional és el tbmbol de Peníscola (47 m), 
al nord del qual s'estén I'única albufera d'aquest tram de costa. Els 
sols estan formats per ventails i cons al.luvials mitjans en la part inte- 
rior i un glacis d'acumulació en la part més proxima a la costa. 

La xarxa fluvial esta formada per diverses rambles i barrancs de 
desigual importancia arnb tracats forqa paral.lels: els rius de la Sénia 
i Cemol i la rambla de Cervera en constitueixen els llits principals, 
als quals s'afegeixen altres de menor importancia com els barrancs 
de la Barbiguera i d'Aigua Oliva, a més de la rambla d'Alcala i el 
barranc de les Moles a la banda meridional. L'única font important 
és la del Castell de Peníscola (Morell, 1992,passinz). 



3.1.1.1. El pla de  Sant  Rafael del Riu: a I'oest del pla de 
Vinarbs s'estén una extensa zona plana fins a Rossell (504 m), 
situat a 28 km de la costa. Es tracta de la continuació septen- 
trional dels corredors central i occidental que ací s'uneixen en 
desaparéixer les rnuntanyes que els separen. En tot aquest sec- 
tor el substrat calcari ha estat colmatat per depbsits sedimenta- 
ris de diferent grossaria. Les zones de terreny ondulat alternen 
arnb els plans, arnb un desnivel] que d'oest a est se situa entre 
els 400 i els 100 m. La zona oriental, al sud de I'implia corba 
que descriu el riu de la Sénia, esti  formada per les Planes del 
Regne i presenta una superfície rnés regular, mentre que cap a 
I'oest el terreny es torna més ondulat. Al nord, aquest riu dibui- 
xa una debil frontera arnb els corredors de la Sénia, d'uns 10 
km d'amplaria, i d'Ulldecona, de només 3-4 km. La xarxa flu- 
vial esta formada pels mateixos rius, rarnbles i barrancs que 
trobem més aval1 al pla de Vinarbs. Els sbls són en general 
pedregosos, rnentre que les fonts són escasses i només aparei- 
xen als peus de les muntanyes occidentals: a Rossell es troben 
les fonts del Poble, de Baix al barranc de Requena i de I'Argent 
prop del riu Cervol, mentre que al riu Cervol es troba la deu de 
la Peixera. 

3.1.2. La Ribera de  Cabanes: és una plana al.luvial que 
s'estén entre Alcossebre i Orpesa, limitada a I'oest per les mun- 
tanyes de Torreblanca i la serra d'orpesa. La seua Ilargaria és 
de 20 km, mentre que la seua arnpliria mixima arriba als 6 km. 
Cap al nord es prolonga per l'estreta fossa de I'Ametler i pel 
peu de muntanya litoral, a ambdós costats de la serra d'Irta, 
mentre que cap al sud es tanca arnb els contraforts orientals de 
la serra del Desert de les Palrnes. En el sector septentrional esta 
travessada pel riu de les Coves o de Sant Miquel, les aporta- 
cions sedimentiries del qual han modificat notablement la Iínia 
de costa, formant la punta arrodonida de Capicorp. Al sud del 
riu s'estén la llarga albufera del Prat de Cabanes (Sanjaume, 
Segura i Pardo, 1990); a I'extrem sud, prop d'orpesa, existia 
una altra albufera fortarnent antropitzada. Les deus són rnolt 
escasses: la de Rivamar i les Fonts d'Alcossebre a I'extrem 
nord. Un elernent destacat de la costa és I'antic tbmbol de la 
punta de les Llances, on la forta sedimentació arenosa seguida 
de l'acció antrbpica han esborrat I'istrne. 

3.1.3. L a  Plana de Castelló: és una depressió litoral de forma 
triangular que s'estén des de Benicissim a Almenara arnb una 
Ilargkia de 40 km, i des d'Onda fins al mar arnb una ampliria de 
20 km. Esta limitada al nord per la sena del Desert de les Palmes, 
a I'oest pel massís d'Argeleta i al SO per la serra Espada (Pérez 
Cueva, 1977, 1979, 1988 i 1990; Simón, 1984). La seua major 
part esti  constituida per les aportacions dels aparells fluvials dels 
rius i barrancs que la travessen de NO a SE, en primer lloc el riu 
Millars i la rambla de la Viuda, seguits dels rius Sonella, Bellcaire 
i Sec, a rnés dels barrancs de Farja, la Parreta, I'Algepsar, Betxí, 
la font Freda, Randero i Talavera. Es tracta basicament d'una 
extensa planúria al.luvial de ventalls i de cons de dejecció coales- 
cents; als depbsits al.luvials, preponderants en la seua part central, 
se superposen sediments de mantel1 de rierada. Els seus sediments 
estan formats per depbsits miocens als quals se'ls superposen 
matenals plioquatemaris. 

El sector septentrional es prolonga cap al nord per l'estret 
corredor de Borriol i cap a I'oest per la depressió de I'Alcora. Al 
sud, les altures de la Punta i el Castellar la divideixen en el seu 
extrem meridional en dos corredors, I'un format per la plana lito- 
ral que s'estén fins a la serra dlAlmenara i I'altre el prelitoral de 

la Val1 dTJixó. La zona litoral esti  ocupada en la seua major part 
per albuferes: el Quadro i el Lluent de Benicassim-Castelló, 
1'Estany de Nules i I'extensa marjal de la Llosa-Almenara 
(Sanjaume i Pardo, 1991). 

Les fonts són abundants, brollen majoritiriament als peus dels 
contraforts muntanyosos i aporten en molts casos grans cabdals: a 
Castelló es troben -entre altres surgencies (ullals) pricticarnent desa- 
pareguts que alimentaven la marjal- les del Molí i de la Rabassota; a 
Onda, les del Salvador, dels Frares i del Rector; a la Vilavella, la font 
Calda -1'única d'aquestes característiques en el temtori estudiat- i la 
de I'Olivera; a la Vall d'Uixó, la de Sant Josep; a la Llosa, la deu del 
mateix nom; i a Almenara, la deu dels Estanys. 

3.2. ELS CORREDORS PRELITORALS 

Estan formats per una serie de fosses tectbniques que s'o- 
bren entre les serres de direcció catalana; la seua prolongació 
cap al NE, més enlla del territori estudiat, permet establir una 
continuitat geomorfolbgica entre arnbdues zones. D'est a oest 
trobem els corredors oriental d'Alcala de Xivert, el central de 
les Coves de Vinrorni i I'occidental d'Albocisser. La seua 
llargiria i I'existencia de zones diferenciades en permeten una 
divisió en subunitats. L'altitud mitjana d'aquests corredors 
decreix d'oest a est, la qual cosa determina el tracat de la xarxa 
fluvial. Per les seues característiques geomorfolbgiques són fre- 
qüents les zones endorreiques. 

3.2.1. El corredor d'Alcalh de Xivert: és el més oriental dels 
tres i s'estén entre les serres de la Val1 d7Angel i d'irta. Cap al NE 
s'obre al pla de Vinarbs, mentre que al SO es tanca pels relleus del 
sector de Vilanova d'Alcolea. Esti reblit arnb sediments terciaris 
i quaternaris. La seua Ilargiria és d'uns 25 km i la seua arnplaria 
mixima és de 2 km. La superfície, poc retocada al sud per I'ero- 
sió fluvial, presenta un debil pendent cap al nord que afavoreix el 
drenatge a través de la rambla d'Alcala, perb no impedeix I'endo- 
rreisme d'alguns sectors. El riu de les Coves talla la fossa pel seu 
extrem meridional. 

Mateu Bellés (1982, 183-184) hi distingeix tres subunitats 
morfolbgiques a partir del desenvolupament de la xarxa de dre- 
natge: 1) Unitat de Polpís: és el trarn rnés estret de tot el corre- 
dor i esti  drenat per la rambla d'Alcala; aquesta discorre encai- 
xada des de les irnmediacions de Santa Magdalena fins a I'eixi- 
da al pla de Vinarbs. 2) Unitat de Xivert: en aquest tram desapa- 
reix qualsevol rastre de jerarquització fluvial, arnb petits llits 
sense continuitat; les dificultats de drenatge són suplides en part 
per la séquia Mare que arnb dificultats vehicula les aigües d'es- 
correntia cap a la rambla dlAlcali. 3) Unitat de Castellnou de 
Sant Miquel, on I'acció erosiva del riu de les Coves ha devastat 
els dipbsits sedimentaris. Cextrern meridional és drenat per la 
rambleta de Seguer. 

3.2.2. El  corredor de  les Coves de  Vinromh: esta format 
per la fossa mitjana i s'estén des de Vilafamés fins a Tortosa. 
En el sector central es troba emmarcat per les serres d'En 
Galzeran i de la Vall d7Angel. Esta reblit de sediments plio- 
quaternaris sobre els substrat mesozbic. Pot dividir-se en sis 
subunitats que, de nord a sud, són les següents: la depressió de 
Canet lo Roig, la val1 de Traiguera, el pla de Sant Mateu, la 
depressió de les Coves, el Pla de 1'Arc i el Pla de Vilafamés. 
La zona central d'aquest corredor esta situada a menor altitud 



que els extrems: mentre que la depressió de les Coves es troba 
a 190 m, les prolongacions cap al nord (la Salzedella) i cap al 
sud (la Torre d'En Doménec) estan situades a altures situades 
entre els 200 i 400 m; al nord, el pla de Sant Mateu té una alti- 
tud de 300-400 m. Pel que fa als pendents, en la meitat septen- 
trional arriben a 15-19%, mentre que la meridional és prictica- 
ment plana (< 5%) .  

3.2.2.1. La depressió de Canet lo Roig: al sud del riu Cervol, 
la presencia de la serra de Sant Pere (541 m) permet diferenciar 
dos sectors arnb disposició quasi paral.lela: a I'oest la depressió de 
Canet lo Roig sembla una prolongació septentrional del corredor 
occidental, mentre que a l'est, entre aquella i les altures de 
Perdiguera, continua el corredor central arnb la val1 de Traiguera 
(271 m). La depressió de Canet lo Roig (329 m) esta emmarcada 
a l'oest pels estreps del massís de Benifassa, arnb altures corn la 
Talaiola (998 m) i la Mola Llarga (685 m), i a I'est per l'esmenta- 
da serra de Sant Pere (541 m), mentre que al nord esti limitat pel 
riu Cewol i al sud s'obre cap al pla de Sant Mateu. La zona nord 
presenta un relleu suau, arnb altures rnitjanes corn el tossal de 
Canet (440 m). El terreny esti inclinat cap a l'est, arnb cotes de 
260-280 m, mentre que a l'oest arriba fins als 400 m. El drenatge 
s'efectua per petits barrancs corn els de les Moles, dels Plans i de 
la Fontanella que desguassen al barranc de la font de la Roca, el 
qual ho fa al riu Cervol. Les fonts no són molt nombroses: a Canet 
lo Roig hi ha les de la Vila, del Roig, del Vilagrós i de la Roca. 

3.2.2.2. La vall de Traiguera: s'obre entre la serra de Sant 
Pere (541 m) i les altures de Perdiguera, on se situa la població a 
271 m. Es tracta d'una zona de terrenys ondulats d'uns 8 km de 
Ilargiria i disposició irregular, en l'extrem meridional de la qual 
esta situada la població de la Jana (299 m). Presenta una inclina- 
ció cap a l'est, per on es canalitzen les aigües del Barranquet i del 
barranc de la Font que segueixen pel barranc de Surrac; al nord, el 
barranc dels Camps desguassa directament al riu Cervol. Els seus 
depbsits d'argiles han estat aprofitats histbricament per a la pro- 
ducció de terrissa. Les fonts són escasses: a la vora de la població 
esti situada la de Sant Vicent, mentre que a la vora del tossal de 
Serra es troba la coneguda font de la Salut. 

3.2.2.3. El pla de Sant Mateu: al sud de la depressió de Canet 
lo Roig i la val1 de Traiguera, el pla de Sant Mateu s'obre entre les 
moles de Xert a l'oest, arnb les altures del Tormassal (806 m) i del 
puig Cabrer (867 m), i la serra de la Vall d 3 k g e l  a l'est. Al nord 
la rambla de Cervera travessa el pla i obre un pas cap a les terres 
de I'interior a través de les muntanyes de Vallivana i cap al pla lito- 
ral per Cervera del Maestre. Entre aquesta rambla i la Jana, al nord, 
el topbnim les Llacunes palesa I'existkncia d'una zona endorrei'ca. 
Al sud hi ha també un important conjunt endorreic situat entre Sant 
Mateu i la Salzedella, on destaquen les Llacunes i el Fondo de la 
Llacuna, que han estat drenats mitjanqant la construcció de les 
séquies Grossa i del Parat. El terreny presenta una inclinació cap a 
I'est: als extrems nord i sud s'arriba a cotes inferiors als 300 m, 
mentre que a l'oest se superen els 400 m. A I'est, el barranc de 
Benifarquet canalitza les aportacions d'una densa xarxa de 
barrancs que drena part del pla. Els sbls són pedregosos a la banda 
oest i més argilosos en la meitat est, on els depbsits sedimentaris 
són més potents. Les fonts són nombroses perb poc importants: a 
Sant Mateu es troben les de les Piques, de Morella i d' Aigua Nova; 
a Xert, la Font, a la vora de la població; a la Salzedella, les de Sant 
Albert, a la vora de la població, de Ciurana i d'En Bosc. 

3.2.2.4. La depressió de les Coves de Vinromh: és el domi- 
ni central de la fossa d'aquest nom, un estret corredor de 2-2'5 km 
d'amplaria i una Ilargiria de 12 km, cenyit a l'oest per I'abrupte 
relleu de la sena d'En Galzeran i a I'est per la sena de la Val1 
d ' h g e l ,  arnb un relleu més suau. Presenta una inclinació cap a 
I'est i al NE s'estreny entre llomes suaus fins al pla de Sant Mateu, 
mentre que cap al sud el petit graó de la Torre d'En Doménec en 
traca el límit. El drenatge s'efectua per la banda est, arnb cotes 
inferiors als 200 m; cap a l'oest, la cota maxima se situa al voltant 
dels 300 m. Al nord esta travessat perla rambla de la Valltorta, que 
conflueix arnb la de Sant Mateu; de la unió d'aquesta arnb la de 
Vilanova naix el riu de les Coves, arnb direcció NO-SE. Els sbls 
són pedregosos a la banda oest i més argilosos a la banda est, on 
els depbsits sedimentaris són més potents. Al terme municipal de 
les Coves trobem algunes fonts corn les de la Figuera, del Molinet, 
de Company -situada a la vora de la població- i de Boira. 

3.2.2.5. El Pla de 1'Arc: és el domini meridional d'aquesta 
fossa que s'obre entre la serra d'En Galzeran a l'oest i les muntan- 
yes de Cabanes a l'est; el tossal de Gaidó (480 m) el tanca pel SE. 
El límit nord pot situar-se al graó de la Torre d'En Doménec i el sud 
se situa entre el tossal de Gaidó i el llogaret dels Corrals. La seua 
llargaria és de 14 km i la seua amplaria és en els seus extrems de 
2'5 km i de 7 km entre les poblacions de la Vall $Alba i Cabanes. 
Cap al SO, entre el tossal de Gaidó i els graons de la serra prelito- 
ral s'obre una prolongació meridional anomenada el pla de les 
Foies. La seua superfície és en part ondulada i esta formada per un 
potent nivel1 de sediments quaternaris, arnb grans acumulacions lli- 
moses, formacions al.luvials als peus de les muntanyes, corn ara el 
gran venta11 situat entre Bell-lloc i la Vall d'Alba que s'alqa lleuge- 
rament sobre el pla, i formacions ebliques procedents de la meteo- 
rització del gres de les formacions triisiques. La divisoria d'aigües 
entre la rambla de la Viuda i el riu de les Coves és indecisa en 
alguns llocs i provoca l'aparició de zones endorrei'ques, corn ara les 
Llacunes entre Vilanova d'Alcolea i Bell-lloc i el pla de les Foies. 
Els sbls són en general argilosos. Hi ha algunes fonts corn la de la 
Torre d'En Doménec i les de la Carrasqueta, de la Vila i la font Roja 
(Vilanova dlAlcolea); cap al sud les deus són molt escasses. 

3.2.2.6. El Pla de Vilafarnés: és una depressió allargada en direc- 
ció ESE, transversal, per tant, a la direcció general de la fossa. Pel NE 
enllaca amb el Pla de I'Arc, arnb una llargaria maxima de 6 km en 
sentit NE-SO i una ampliria de 3 km. Esti emmarcat al nord per I'a- 
lineació del coll de la Bassa (330 m), al sud per les Talaies (563 m) i 
el tossal de la Balaguera (499 m), a l'oest pel tossal d'En Bosc (322 
m) i la Penella (340 m) i a I'est pel tossal de Gaidó. Cap al SE es pro- 
longa entre els tossals de la Balaguera i de Gaidó per un estret corre- 
dor cap a la Pobla Tomesa. La seua altitud se situa entre 230 i 260 m. 
El drenatge s'efectua mitjanqant els barrancs de Cabanes i de la 
Pobla, que troben eixida a I'oest pel porte11 dels estrets de Rodamonte 
cap a la rambla Carbonera. A la banda est es conserven algunes for- 
macions de dunes, producte de la meteorització del gres misic. En el 
seu extrern SE, prop de la Pobla Tomesa, el topbnim dels Aiguamolls 
prova I'existencia d'una zona de difícil desguis. Els sbls són en gene- 
ral argdosos. Les fonts són poc nombroses: a Vilafamés trobem la de 
la Vila i, a la Pobla Tornesa, les fonts Pitxera i de la Vila. 

3.2.3. La vall de Boniol: estret corredor de 10 km de llargaria 
que connecta l'extrem meridional del corredor central de les Coves 
de V i o m i  arnb la Plana de Castelló a través del coll de la Pobla 
Tomesa. Esta emmarcat a l'oest per la serra de les Conteses i a l'est 
per la prolongació SO de la serra del Desert de les Palmes; ambdues 



davaiien cap al SO. La meitat nord s'eixampla fins a 1'5 km, mentre 
que la resta presenta una amplaria de 0'5 km. Cap al sud va obrint-se 
per a connectar amb I'extrem septentrional de la Plana de Casteiló. El 
drenatge s'efectua a través d'una serie de barranquets que desguassen 
al riu de Borriol, més endavant el riu Sec de Casteiló: de la Penya, 
Codina, Benifaet, Cominell, la Botalaria i les Emites per I'oest, i de 
la Mola i Olkries per l'est. El riu de Borriol porta aigua la major part 
de l'any, mentre que les fonts són més escasses i brollen als peus de 
les serres, destacant-ne les del Poble, la Botalaria i de la Teula. 

3.2.4. El corredor d9Albo&sser: és una línia de fosses que s'es- 
tén des de Tírig, per Albocasser fins a la Barona, separada per les 
serres del Molló, la Creu i Esparreguera de les petites fosses interiors 
de Catí, situada entre les rambles de Cervera i Carbonera, i 
dlAtzeneta, al sud d'aquesta. En el seu extrem nord s'obre a la fossa 
de les Coves a I'altura del pla de Sant Mateu. Com la resta de fosses, 
esta reblida de materials terciaris i quaternaris que emmascaren la 
seua estructura profunda. Pot dividir-se en tres subunitats de diferents 
característiques i extensió: al nord la vall de Tírig, al centre el pla 
d' Albocasser i al sud el corredor de la rambla Carbonera. A diferen- 
cia del que passa al corredor de les Coves de Vinroma, en aquest la 
zona central esta rnés elevada, amb una altitud mitjana de 500-600 m, 
mentre que les seues prolongacions cap al N i el S tenen una altitud 
lleugerament inferior (400-500 m). En la zona central l'accidentabi- 
litat és practicament nu lh  (< 5%), mentre que en les seues prolonga- 
cions hi ha un increment notable de l'índex de pendent ( 15- 19%). 

3.2.4.1. L a  vall de Tírig: esta emmarcada a l'oest per les serres 
del Molló (776 m) i de la Creu (752 m), a I'est per la dels Peters 
(622 m) i al sud per la profunda fractura de la Valltorta. Al nord 
continua pel pla del Mig fins al de Sant Mateu; la zona de transi- 
ció entre ambdós és ondulada. Té unes dimensions maximes de 8 
km de Ilarghia per 2'5 km d'amplhia. El terreny presenta una 
inclinació cap a l'est, des dels 500 m d'altitud a l'oest fins als 460- 
440 m a I'est. El drenatge s'efectua mitjancant els petits barrancs 
de la Ratlla, En Runa, el Llinovar, el Pujol, la Cova, Fondo i la foia 
d'En Barrera, els quals desguassen al de Calaf. Les fonts són molt 
escasses i s'hi troben alguns pous com el de la Cadena a Tírig. 

3.2.4.2. El pla d9Albocksser: el sector central d'aquesta fossa 
esta format pel pla d'Albocisser, separat de la vall de Tírig per una 
zona abrupta (el Tormassal, 635 m) situada al sud de la Valltorta. A 
I'oest esta emmarcada pel sector septentrional de la serra 
Esparreguera i a I'est per les muntanyes de la Serratella, el sector 
septentrional de la serra d'En Galzeran. Cap a 1'ONO s'obre l'estret 
corredor de la rambla Carbonera, que baixa des de la zona subtabu- 
lar #Ares del Maestre i canvia de direcció en entrar a la fossa. La 
seua arnplkria maxima és de 4'5 km, mentre que la seua llargaria pot 
situar-se en els 5 km. La major part del pla esta ocupat per ventalls 
al~luvials, el major dels quals és precisament el format a I'eixida de 
dita Rambla. El drenatge s'efectua a través dels barrancs del Bovalar 
i de les Antones que van a parar al barranc Fondo, el qual desguassa 
a la Valltorta. Tanmateix, la presencia d'algunes zones endorreiques 
queda reflectida en toponims com la Llacuna. Les fonts són escas- 
ses: a Albocasser es troben les del mas de Sant Pere i de Sant Pau. 

3.2.4.3. El corredor de la rambla Carbonera: el sector meri- 
dional d'aquesta fossa esta format per una depressió encaixada entre 
les serres Esparreguera i d'En Galzeran per on es canalitzen les 
aigües de la rambla Carbonera. La seua Ilargaria és d'uns 24 km i la 
seua amplkria és molt reduida a l  principi i augmenta cap al sud fins 
als 3 km a I'altura de la Pelejana. Presenta una clara asimetria entre 

les seues vores occidental i oriental, aquesta molt més abrupta. La 
seua meitat septentrional esta orientada NNE-SSO, quasi paraLlela 
al corredor central, i compta amb un terreny ondulat i només un pla 
obert a Rosildos, mentre que la meridional, a I'altura de la Volta, té 
una exacta orientació N-S que I'aproxima a l'esmentat corredor i 
presenta un extens pla des dels Ibarsos fms a la Barona, on toma a 
prendre la direcció inicial en un darrer tram format pel pla de Fenosa. 
El drenatge s'efectua per una tupida xarxa de barrancs que davallen 
des de les serres que I'emrnarquen: dels Estrets, En Boix, Forcallets, 
la Morena, el Barranquet i la Ramblella a I'oest, i els de la Mola, 
Seldó, Guitarra, la Ramblella i els Estrets a I'est. L'aportació rnés 
gran, pero, és la del riu Montileó que desguassa a la rambla 
Carbonera al sud dels Ibarsos. Les fonts són molt escasses i s'hi tro- 
ben alguns pous com els del Coixo i d'En Calbo a les Useres. 

3.2.5. La depressió de 19Alcora: al NO de la Plana de 
Castelló, la cubeta de 1'Alcora-Ribesalbes s'individualitza formant 
una zona de transició que s'estén des de Sant Joan de Moró fins a 
Ribesalbes. Esta travessada per la rambla de la Viuda en la seua 
banda est, a la qual vessa el riu de I'Alcora, i limita amb el riu 
Millars per I'oest. A l'est s'alca la serra de les Conteses, als peus 
de la qual s'estenen els plans de Moró i de Flors, a la banda esque- 
rra de l'esmentada rambla. A la banda dreta s'estenen els plans de 
Molverde i de la Salzedella. La banda meridional esta limitada per 
la serra de les Pedrisses, que enllaca, a través dels tossals del 
Morral i de la Galera (251 m), amb la de les Conteses. Al nord el 
relleu es torna més abrupte i forma una mena d'arc que s'estén cap 
al SO fins al riu Miilars. Quant a les fonts, a I'Alcora es troben la 
Nova i la de Sant Vicent; a Sant Joan de Moró, les de la Figuera i 
Juncosa; a Costur, la Fontanella i a Ribesalbes, la de Bruno. 

3.3. LES ALINEACIONS MUNTANYOSES 

3.3.1. LES SERRES LITORALS 

Són dues alineacions amb la mateixa orientació que la resta, 
pero que estan situades en part en la mateixa Iínia de costa, de 
manera que els seus estreps formen els penya-segats tallats per la 
mar. Al nord, la sena d'Irta esta situada entre el corredor d'Alcalh 
de Xivert i el mar, mentre que la sena del Desert de les Palmes, al 
sud, s'estén entre el corredor de Borriol i el mar i és el límit sep- 
tentrional de la Plana de Castelló. 

3.3.1 . l .  L a  serra d'Irta: alineació d'uns 15 km de llargiria 
que separa el corredor d'AlcalA del mar, amb una ampliria maxi- 
ma de 7'5 km en la zona central. La seua estructura es complica per 
la presencia de falles paral.1eles al mar que han individualitzat peti- 
tes fosses, com la de I'Ametler, oberta al principi del quaternari. 
Les cotes maximes es troben en la zona central (tossal de 
Campanilles, 572 m), des d'on davallen cap als costats: tossals de 
la Bota (422 m) i de la Barra (387 m). En la costa, des de Peníscola 
fins a Alcossebre dominen els penya-segats i les cales llaurades per 
l'acció marina. El drenatge s'efectua mitjancant una tupida x m a  
de curts barrancs que desguassen a la rambla d'Alcal5 i al mar; la 
rambla de I'Ametler drena la zona SO. Les fonts són escasses: hi 
podem esmentar les de Canes i Parra; a I'extrem sud, al peu de 
muntanya, es troba la deu de les Fonts d'Alcossebre. 



3.3.1.2. L a  serra  del Desert de  les Palmes: és una serrala- 
da d'uns 20 km de llargiria que s'estén entre els rius Xinxilla al 
nord i Sec al sud, entre el corredor de Borriol i el mar. A I'est, 
la serra d'Orpesa (420 m) es prolonga fins al mar i separa la 
Ribera de Cabanes de la Plana de Castelló, arnb una ampliria 
superior als 4 km. La zona central esti  ocupada per la serra de 
les Santes, arnb el cim del Bartolo o Montsoliu (720 m); en 
aquesta zona es dóna la seua ampliria maxima, superior als 10 
km entre la Masmudella (530 m) i la Renegada (1 10 m). Cap al 
SO va estrenyint-se a mesura que davallen les seues cotes: la 
roca Blanca (626 m), el tossal de Raca (458 m) i el tossal Gros 
(354 m) fins al riu Sec que I'envolta. Cap al SE, al florejament 
de la punta de les Llances apareixen de nou els penya-segats 
que se succeeixen fins a Benicissim. En la zona NE, el drenat- 
ge s'efectua mitjancant els barrancs de les Santes i de Miravet 
que vessen al riu Xinxilla; a I'est, altres barrancs com els del 
Diable, Cantallops i Farges desguassen directament a la mar; al 
NO alguns curts barrancs vessen des de la sena de les Santes al 
riu de la Pobla; la resta vessa al riu de Borriol per I'oest. Les 
fonts són nombroses: a Cabanes es troben les de Miravet, 
Perelló, les Santes i la font Tallada; a Benicissim les fonts de 
Sant Josep, la Teula i del Pi i, a Castelló, la de la Salut. 

3.3.2. LES SERRES PRELITORALS 

En la rneitat septentrional, el relleu forma tres cadenes mun- 
tanyoses para1,leles entre si que separen els corredors prelitorals i 
segueixen llur mateixa direcció: les serres de la Val1 d ' h g e l ,  En 
Galzeran i Esparreguera. La seua altitud mitjana decreix d'oest a 
est. La sena Esparreguera té uns 850 m d'altitud mitjana, la d'En 
Galzeran uns 650 m i la de la Vall dlAngel entre 550 i 600 m. En 
les dues serres més occidentals les altituds decreixen des de la 
zona central, on es troben els cims més alts, cap als extrems N i S, 
mentre que en la més oriental les cotes més elevades se situen en 
els extrem i en el centre queda una ?irea deprimida. La serra de 
les Conteses és la darrera manifestació de les cadenes de directriu 
catalana. En la part meridional, la Plana de Castelló esti limitada 
a l'oest per una orla muntanyosa que s'estén al voltant del riu 
Millars i enllaqa, al SO, arnb el massís de la sena Espada. 

3.3.2.1. La serra de la Vall d9Angel: entre el corredor central 
de les Coves de Vinromi i l'oriental d'Alcala de Xivert i la plana 
litoral de la Ribera de Cabanes, s'estén una gran serralada que 
arriba a tenir una llargiiria de 52 km entre els rius Cervol i 
Xinxfia, i una ampliria de 13 km entre Sant Mateu i Santa 
Magdalena de Polpís. Les cotes miximes se situen en la meitat 
septentrional: Perdiguera (516 m), Revoltons (633 m), les Talaies 
(635 m), sant Josep (639 m) i En Canés (715 m). Al sud el relleu 
es torna més suau, arnb els tossals del Cava11 (520 m) i En 
Trevinyes (337 m). Al NE, la rambla de Cervera forma un corre- 
dor arnb direcció ONO-ESE envoltat de cims baixos i algunes 
depressions. Entre Cervera del Maestre i el pla de Benicarló s'es- 
tén una zona de petites altures (100-200 m) que va aproximant-se 
al litoral pels termes de Sant Jordi i Ciilig; a l'extrem meridional 
d'aquest s'obre la depressió del pou Bonet. El drenatge s'efectua 
mitjanqant una complexa xarxa de barrancs, entre els quals desta- 
quen les rambles del Mas i de la Vall d7Angel i els rius de les 
Coves o de sant Miquel i Xinxilla; només el de les Coves la tra- 
vessa completament. Les fonts, com ara la de la Roca (Cervera del 
Maestre), són poc nombroses i d'escassa importincia. 

3.3.2.2. L a  serra d'En Galzeran: és una cadena muntanyosa 
que separa els corredors de la rambla Carbonera i de les Coves de 
Vinromi, amb una llargiria de 35 km i una ampliiria miixima de 
8'5 km. Les altures miximes se situen en la zona central: els tos- 
sals d'En Boix (736 m), Nepomuceno (938 m) i Saragossi (1 .O81 
m); cap als extrem davallen per sota dels 500 m. El drenatge s'e- 
fectua mitjanqant una densa xarxa de barrancs que vessen als dos 
costats i en part han estat esmentats: els barrancs Fondo, I'Ullal, 
les Antones, la Mola, Guitarra, la Ramblella i altres vessen a la 
rambla Carbonera, mentre que cap a I'est els de la Mesquita, la 
font d'En Bosc, l'Aigua, la Rabosera, Coloma, la Mallada i altres 
vessen en la seua major part a la rambla de les Coves; només la 
rambla de la Valltorta la travessa pel seu extrem nord. Les fonts 
són en general nombroses: a la Serratella es troben les del Rota- 
dor, el Torrent, la Figuera, el Canyo i Veila; a la serra d'En Gal- 
zeran, les de Sant Miquel, I'Andreu, Solés, les Piques i En Fuster; 
a Albocisser, la de Tosca; i a la Vall d'Alba, la de Beca. 

3.3.2.3. L a  serra Esparreguera: esti limitada al nord per la 
rambla de Cervera, a l'oest pels corredors de Catíi d'Atzeneta i al 
SE pel d'Albocisser. La seua llargana aproximada és de 45 km i 
la seua ampliiria mixima s'aproxima als 8 km. El sector septen- 
trional s'eixampla en la zona prbxima a l'irea subtabular, a l'oest 
del pla de Sant Mateu; en el centre s'estreny fins als 2 km a l'al- 
tura de la rambla Carbonera; al sud torna a eixamplar-se entre 
aquesta rambla i Atzeneta, en una zona arnb cotes entre S50 i 300 
m. Tres importants cursos fluvials obren sengles corredors en 
direcció NO: al nord la rambla de Cervera, en el centre la rambla 
Carbonera i al sud el riu Montlleó. Les seues cotes miximes se 
situen per damunt dels 800 m en la meitat septentrional: el puig 
Cabrer (867 m), Montegordo (837 m), la Mola (911 m), el Puig 
(829 m), el Castellar (878 m), arnb el cim més alt a Esparreguera 
(1.087 m); cap al sud davallen per sota dels 700 m: els tossals de 
Montardit (664 m) i el Bovalar (638 m). El drenatge s'efectua mit- 
janqant una densa xarxa de barrancs que vessen al nord a les ram- 
bles de Cervera i de la Morellana-la Valltorta i cap al sud a la 
Carbonera. Les fonts són molt escasses: la de la Guilona (Xert), el 
pou del Riu (Albocisser) i la Fontanella (la Torre d'En Besora). 

3.3.2.4. L a  serra de les Conteses: alineació de 17 km de 
Ilargiiria i 6 km d'ampliria que s'estén a I'oest del corredor de 
Borriol. El Pla de Vilafamés al nord i la depressió de 1'Alcora al 
SO l'ai'llen pels extrems de l'orla oriental de la zona de Trias 
extrusiu de les Useres-Costur. Cap al NE enllaca arnb els darrers 
contraforts de la serra d'En Galzeran. Les seues cotes miximes se 
situen en la zona central: el tossal de la Balaguera (499 m), la 
Penya (726 m), el tossal de Mollet (704 m) i Montnegre (503 m). 
El drenatge s'efectua mitjanqant una densa xarxa de barrancs que 
pel nord vessen a la rambla Carbonera a través del riu de la Pobla 
i del barranc de Moró; cap al sud, el riu de Borriol arreplega les 
aigües del vessant oriental, i els barrancs de Parra, el Molí Roig i 
Batxina les de I'occidental que vessen a la rambla de la Viuda. Les 
fonts són abundants: de Lleó, la Serra. Ferrer, la Canal, el Salze i 
Sant Miquel (Vilafamés); la Teula i la Botaliria (Borriol); i la 
Solana, la Teula 1 la Palomera (Sant Joan de Moró). 

3.3.2.5. L'orla muntanyosa de  1'Alcora-Onda: en la seua 
meitat septentrional, la Plana de Castelló esti envoltada a l'oest per 
una orla muntanyosa formada pels contraforts orientals de la zona 
meridional de Trias extrusiu i de la banda triiisica Argeleta-Onda. 
Des de Costur (el Cabeqo, 589 m), les muntanyes que s'estenen 
cap al SO, en el Iímit arnb Figueroles i Llucena, s'alcen a altituds 



considerables: la penya Roja (720 m), Torremundo (717 m), Ca- 
beza (785 m), la Peña Saganta (723 m) i la Mola (704 m) dibuixen 
una barrera orografica travessada només pel tortuós corredor for- 
mat pel riu Millars. El drenatge s'efectua, al nord d'aquest riu, pel 
de 1'Alcora i al sud per diversos barrancs que vessen al riu Sonella. 
Cap a l'est, alguns tossals (les Foies, 425 m; Negre, 421 m) i serres 
(les Pedrisses, 330 m) formen el darrer graó que dóna pas a la 
Plana de Castelló. Es tracta, en general, d'una zona molt abrupta i 
Anda, en el vessant onental de la qual es troben algunes fonts, com 
ara les de sant Vicent, el Xufero i el Racó (I'Alcora). 

3.3.2.6. La serra Espada: és un eix muntanyós de directriu ibe- 
rica (ONO-ESE) que discorre entre les valls del Millars i del Palhn- 
cia. La seua meitat oriental estreny la Plana de Castelló al sud 
d'Onda i Betxí. La zona oriental d'aquest massís es caracteritza per 
un relleu abrupte on s'obren algunes valls com les de Tales (241 m), 
Artana (262 m) i Eslida (382 m). La periferia d'aquest massís abas- 
ta altures que se situen entre 300 i 500 m: la Ripita (466 m), Solaig 
(328 m) i el castell d'Uixó (491 m); un poc rnés a l'interior les cotes 
pugen considerablement: el Puntal (692 m) i la Nevera (856 m). 
Tota la franja nord esta drenada per una xarxa de barrancs que ves- 
sen al nu Sonella, rnés aval1 el riu Sec; a l'est el drenatge es diver- 
sifica i apareixen diversos barrancs com el de sant Antoni, mentre 
que la zona SE esta drenada per una serie de barrancs que vessen al 
riu Bellcaire. Les fonts són abundants, sobretot als seus peus: de 
Montí (Tales); la Mina, sant Isidre, Orotana i santa Cristina (Arta- 
na); de Cabres (Nules); de Fosques, sant Josep, I'Oret, Fonillet, 
Castro, el Barranc i Matilde (Eslida); de sant Ambrosi, la Caritat, 
Noguerals, sant Martí, el barranc Roig, Juncaret i la Basseta (Aín); 
del Frare, Marc, Canyaret, la Figuera i Vidal (Alfondeguilla); i de 
I'Anogueret i la Cewera (la Vall d'Uixó). 

A la desembocadura del riu Ebre, al nord de la zona estudiada, 
la trangressió flandriana va donar lloc al naixement d'un delta que 
avui dia té 30 km de llargiiria, pero que en epoca romana no era un 
entrebanc per a la navegació marítima (Dupré, 1987,30-32). Cap al 
sud, I'evolució general de la Iínia de costa mostra un retrocés nota- 
ble, que es fa més o menys evident segons les característiques mor- 
folbgiques del litoral. A aquests canvis, cal afegir els produits per 
I'erosió antrbpica en els darrers cent anys, ben palesa si prenem 
com a referencia les casemes de carabiners, sobritot a cauia de la 
construcció dels ports (Pardo, 1991, 111-146). Els jaciments arque- 
olbgics avui dia batuts pel mar o ja desapareguts són un testimoni 
important per a estudiar I'evolució morfolbgica del litoral en un 
període de temps més ampli (Mateu Bellés, 1982, 246-251; Pardo, 
1991, 108-1 10). En la meitat seutentrional. entre els rius de la Sénia 
i de les Coves, on predomina la costa baixa de penya-segat, aquest 
fenomen no resulta tan evident; fins i tot s'hi han produit alguns epi- 
sodis contraris d'origen antrbpic, com és el cas de I'eixamplament 
de l'istme de Peníscola. Les evidencies són rnés Geqüents en la mei- 
tat meridional, entre el riu de les Coves i les Llacunes d'Almenara. 

El primer jaciment en que ha pogut comprovar-se aquest feno- 
men és la necrbpolis medieval de les Solades, al sud del Port de 
Benicarló, que fou destruida per l'acció del mar. Cap al sud, a la 
Torre de la Sal (la Ribera de Cabanes), al principi de segle Peris y 
Fuentes (1922) va assenyalar que part del jaciment iberic es tro- 
bava davall l'aigua. El jaciment, assentat sobre una zona on la res- 
tinga s'eixampla, esti sent destruit per I'acció del mar, que ataca 

un front de construccions d'uns 150 m de Ilargiria; diversos testi- 
monis indiquen que, després dels temporals de la tardor, els mate- 
rials arqueolbgics són bandejats per les ones. 

Al litoral de la Plana de Castelló, el jaciment de la desemboca- 
dura de la Séquia de I'Obra (Castelló de la Plana), situat al voltant 
d'uns graons ara desapareguts, amb restes de l'edat del bronze, ibe- 
ncs i romans (Porcar, 1931a), ha desaparegut completament; I'e- 
fecte produit per la construcció del Port de Castelló ha completat 
l'acció del mar. Al sud d'aquest port, i principalment per influencia 
seua, l'avanc del mar en la zona del Serrallo ha retallat en part la 
restitució d'un parcel.lari de suposat origen roma (Bazzana, 1978a, 
284). També en aquesta zona, Porcar (1933b, 80) esmenta un jaci- 
ment roma a la platja entre les partides de Vinatxell i Almalafa, prop 
de la central termica, actualment desaparegut. Més cap al sud, les 
restes romanes de la platja de Benafeli (Almassora), situades 
enfront del jaciment submarí del mateix nom (Ramos, Wagner i 
Fernández Izquierdo, 1984; Femández Izquierdo, 1985), han desa- 
paregut igualment per acció del mar. En aquest sector de la costa, la 
destrucció per aquesta mateixa causa de les torres de vigilancia del 
Grau de Castelló i d'Almassora completa els testimonis arqueolb- 
gics que palesen el retrocés de la Iínia de costa. 

Al sud del riu Millars, el jaciment ibkric i roma del Calamó 
(Borriana) mostra en l'actualitat les conseqü&ncies de l'acció con- 
tinuada del mar (Arasa, 1987c, 44-45). Més cap al sud, I'assenta- 
ment ibkric i roma de la Torre d'Onda (Borriana), situat a 400 m 
al sud del Port de Borriana, no ha sofert directament I'acció del 
mar, pero els testimonis orals permeten confirmar que aquest ha 
avancat de forma important en el present segle, en part també a 
causa de la construcció del port (Arasa, 1987c, 45-49). El darrer 
dels testirnonis arreplegats no és tan ferm: a la platja de Moncofa, 
prop de la Torre Derrocada, es coneix la troballa de monedes ibe- 
nques i romanes, en el que probablement deu ser un punt d'anco- 
ratge i desambarcament d'kpoca iberica i romana. 

5. ELS SOLS 

Des del punt de vista litolbgic s'estableix una clara oposició 
entre les bees muntanyoses i els corredors, ja que mentre les pri- 
meres estan formades per potents series sedimentiries d'origen 
marí i fonamentalment calcaries, els segons corresponen a zones 
cobertes de materials detrítics de facies lacustre o continental acu- 
mulats en l'última part del terciari i durant el quatemari. Aquesta 
oposició pot establir-se també en I'ordre edific, puix mentre que 
sobre les roques de les arees muntanyoses s'ha desenvolupat un 
sbl terrós calcan de poca profunditat, en els fons dels corredors els 
conglomerats terciaris i els depbsits quaternaris han permés un 
desenvolupament rnés profund dels sbls, on poden diferenciar-se 
des dels terrossos calcaris fins als rogencs. 

En les planes litorals I'espessor dels sediments augmenta des de 
I'interior cap a la costa. La litologia dominant esta condicionada per 
I'origen dels materials. Els depbsits fluvials presenten característi- 
ques diferents segons el període a que pertanyen. Els del Pleistoce 
inferior i rnitja solen estar formats per códols i una matriu Ilimo-argi- 
losa, i presenten un encostrament que pot arribar a convertir-los en 
autentics conglomerats. Els del Pleistoce superior solen presentar una 
textura semblant, encara que no tenen costra. Per últim, els dipbsits 
de 1'Holoce presenten una matriu rnés abundant i estan totaiment 
solts. En la meitat onental de les planes litorals, sobre els depbsits 
al.luvials recents, els sbls són profunds i argilosos; en la resta, sobre 



el glacis, tenen menor profunditat i una textura rnés arenosa. Els 
depbsits recents dels cursos fluvials que travessen les planes litorals 
formen generalment un ventaU deltaic que arriba fins a les marjals; es 
tracta d'un sol terrós desenvolupat sobre depbsits argilo-sabulosos. 

Les terres de glacis contenen una prima capa de sbl sobre la 
costra de conglomerats i presenten grans dificultats per a transfor- 
mar-les en regadiu. De fet, el seu cultiu tradicional ha estat la 
garrofera i I'olivera fins a fa escassos decennis, quan en part han 
estat transformades en regadiu. 

Les marjals estan formades essencialment per llims sabuloso- 
argilosos d'origen col.luvial que han evolucionat cap a un gley 
humífer (Rosseiló, 1969.21); en les parts més fondes es troben els 
sbls més argilosos. Aquí dominen els llims i les argiles, tot i que 
en profunditat poden trobar-se torberes arnb un espessor conside- 
rable (prat de Cabanes, Almenara). Per últim, les arenes són con- 
siderables en les restingues i en les platges, encara que són escas- 
ses les formacions de dunes. 

Pel que fa a les aptituds per al conreu (Sancho Comins, 
1979), els sbls argilosos són escassament permeables, retenen 
I'aigua en superfície durant molt de temps i impedeixen la respi- 
ració de les arrels i incrementen el perill d'aparició posterior de 
malalties; d'altra banda, tenen poca saó, és a dir, que els dies 
aptes per a treballar-los són escassos. Els sbls argilosos influei- 
xen també en els arbres fruitals, ja que aquests són més petits i 
els seus fruits més grollers, petits i tardans. Per aquesta raó, la 
Plana de Castelló ha estat objecte d'un intens procés antrbpic de 
transformació amb les aportacions de milers de tones d'arena i 
sauló per emiquir els sbls originaris. 

6. EL CLIMA 

Les comarques septentrionals del litoral valencih tenen un 
clima mediterrani (Quereda, 1976). En la plana costera es dóna un 
subclima termo-mediterrani sec, mentre que en les serres i valls 
prelitorals és mesomediterrani sec variant a subhúmit. Els factors 
geografics assoleixen un paper fonamental en aquest clima: un de 
carhcter permanent és el mur orogrhfic que formen les cadenes 
muntanyoses de l'interior; I'altre, de caracter estacional, és el con- 
trast termic mar-terra. Amb els desplacaments estacionals dels 
corrents atmosfkrics en sentit latitudinal, la situació en altura 
durant la tardor és la més favorable per a la formació de pertorba- 
cions. En hivem, la formació d'anticiclons continentals barra el 
pas a l'entrada del front polar, de manera que alternen el dies ines- 
tables arnb els períodes d'estabditat. En primavera I'activitat és 
menor per quant els contrasts de temperatura entre el mar i l'aire 
són menys acusats. La tardor, doncs, s'erigeix en el moment crític 
dels contrasts tkrmics i, consegüentment, de les pertorbacions 
atmosf&riques. 

6.1. TEMPERATURES 

Les característiques tenniques són les prbpies del clima medi- 
terrani litoral: alts valors de radiació solar i temperatures mitjanes 
anuals prou elevades, amb estius calorosos i tebis hivems. A la 
plana costera la temperatura mitjana anual és superior a 17", arnb 
una amplitud termica inferior a 14", mentre que en les serres i corre- 
d o r ~  preiitorals la mitjana anual és de 15", amb una amplitud tenni- 

ca de 15'5". El gradient termic d'altura és d'un grau cada 140 m. El 
regim anual mostra un cicle en que agost és el mes rnés chlid en 
totes les terres costeres, amb una mitjana de 24'5". A partir dels 400 
m, el mes de julio1 comenca a igualar-se arnb agost. El mes més fred 
és gener, amb una mitjana de 10'7" a Castelló de la Plana. Aquesta 
gradació termica té importants repercussions en l'agricultura, puix 
les bptimes possibilitats d'aprofitament agrícola de les terres baixes 
van cedint a mesura que I'altitud i la continentalització s'accentuen. 
En la zona costera es donen excepcionalment gelades d'efectes 
catastrbfics per a l'agricultura que poden arribar a -10". 

6.2. PRECIPITACIONS 

La importancia del rhgim pluvial és fonamental en aquesta zona, 
ja que en I'actualitat el 91'7% dels recursos hídrics estimats pera la 
província de CasteUó corresponen a les pluges, front a 1' 1'9% Bu- 
vial. La principal característica és I'escassesa de precipitacions en la 
zona costera i el seu augment progressiu cap a I'interior, en funció 
de la major altitud. En conseqüencia, el mapa d'isoietes anuals 
dibuixa una serie de franges paral.leles a la costa. En la plana coste- 
ra, generalment per davall dels 400 m, es dóna una precipitació mit- 
jana anual inferior a 600 rnm, mentre que en les serres i corredors 
prelitorals la mitjana oscil.la entre els 500 rnm del litoral, per davall 
dels 200 m, i els 700 mm de les zones muntanyoses. 

El rkgirn anual de pluges és de tipus mediterrani en la zona 
litoral, arnb mhxims a la tardor i mínims estivals. Cap a I'interior, 
a partir dels 600-700 m, els mínims pluviometrics es donen en el 
trimestre hivemal. Juntament amb l'escassesa de precipitacions, 
una altra característica del regim pluviometric és la seua gran irre- 
gularitat, puix arriba a cicles de 5 anys entre els més secs i els més 
plujosos. Aquesta irregularitat es manifesta també en les intensi- 
tats horiries de les precipitacions, amb valors del 35% del total 
anual en només 24 hores, així com del 60% del total pluviom&tric 
anual en el mes de mhxima precipitació. 

Tota I'estreta banda al llarg del litoral queda inclosa en el pis bic- 
climatic termomediterrani, mentre que cap a l'interior se situa el 
mesomediterrani (Costa, 1982 i 1987). L'ombroclima és sec i només 
en les zones muntanyoses varia a subhúmit. A aquests condicionants 
bioclimhtics i corolbgics, cal afegir la variabilitat edhfica del territc- 
ri. D'aquesta manera, hom pot distingir un tipus de formacions vege- 
tals que es relacionen amb el clima i arnb els sbls normals del terri- 
tori, denominades climat¿jfiles, i un altre tipus de formacions vege- 
t a l ~  lligades a condicions particulars del sols, denominades edafofi- 
les. 

La vegetació climatbfila litoral del País Valencia es caracterit- 
za pels carrascals litorals i pels Ilentisclars. Els boscos de carras- 
ques constitueixen I'autentica vegetació potencial de l'b-ea. Els 
llentisclars amb coscoll, arc, ullastre i margalló, molt estesos en 
I'actualitat, representen una etapa de regressió dels antics carras- 
cals, com s'ha pogut evidenciar a través dels estudis palinolbgics 
i antracolbgics (Menéndez Amor i Florschutz, 1961; Parra, 1983; 
Dupré, 1988). Els pins viuen de forma natural en les etapes de 
degradació del carrasca1 (pi blanc) o de la surera (pi negre), i abas- 
ten el seu bptim en els respectius matossars de substitució. 



En les planes litorals domina la vegetació edafbfila, mentre 
que la vegetació climatbfila queda limitada a les altures calca- 
ries. En la banda costera va estar ben representada la vegetació 
de dunes, actualment molt alterada i en gran part destruida per 
les activitats relacionades arnb el turisme. Darrere del cordó 
dunar hi ha una extensa zona humida de marjals, actualment 
molt reduida per la seua transformació, previa dessecació, en 
terrenys agrícoles. 

Hom pot considerar tres etapes serials. En la primera, en 
les zones sedimentaries el c1irnn.x estava format per extenses 
omedes, destruides des d'antic per al seu aprofitament agríco- 
la intensiu, les quals, juntament arnb el lledoner i el llorer, 
constituien el paisatge arbori. Queden també restes de pinars 
de pi blanc, fins i tot prop del litoral (el Pinar del Grau de 
Castelló). En les riveres dels rius encara és possible trobar 
algunes salzedes i alberedes. En les zones calcaries del litoral 
dominaven els carrascals arnb llentiscle, palmito i fenhs; la 
pressió antrbpica ha reduit molt la seua extensió i, en I'actua- 
litat, han estat substituits fonamentalment per romaninars. En 
la segona etapa apareixen romaninars arnb bruc, timó, argela- 
ga i algun pi blanc. En la tercera apareixen pastissars de Ilistó 
i altres gramínies. 

En I'actualitat la vegetació dominant és exbtica com a conse- 
qükncia de la seua transformació per l'aprofitament agrícola: cítrics, 
frutals i hortalisses en les zones de regadiu i garrofera en les de seca 

A les serres i valls prelitorals esta ben representada la vege- 
tació climatbfila. La muntanya litoral presenta una vegetació 
potencial de carrascals arnb llentiscle i palmito, actualment 
molt degradada i reduida a petites zones aillades. En el paisat- 
ge dominen les etapes serials, fonamentalment coscollars arnb 
llentiscle i romaninars, que alternen arnb pinars actualment 
destruits en gran part per incendis. En les zones muntanyoses 
rnés elevades, la vegetació potencial correspon a carrasca1 arnb 
violetes i hedra. Les etapes serials presenten orles dominades 
per salviars. 

Quant a la vegetació edafbfila, cal destacar la vegetació ripkria, 
en gran part destniida per l'aprofitament agrícola. Es conserva bé la 
vegetació de rambles, arnb el baladre com a especie característica. 

Entre els cultius, dominen els de seck garroferes, ametlers, 
frutals, vinyars i oliveres. En les zones més fredes i poc acciden- 
tades hi ha cultius de cereals. 

8. ELS RECURSOS MINERS 

Per a l'elaboració d'aquesta síntesi ha estat fonamental el 
treball de Sos (1970), redactat a partir d'un important conjunt de 
notícies bibliogrhfiques de caracter especialitzat i local i d'un 
intens treball de camp. Hom ha afegit la informació proporcio- 
nada pel "Mapa metalogenético de España" (MME, 1974a i 
1974b), així com algunes notícies sobre antigues explotacions 
mineres localitzades rnitjancant publicacions de caracter local, 
de la toponímia (Mina, cova del Ferro, Ferrissa, Ferreries, 
Cagaferro, etc) i de les prospeccions. En conjunt, la informació 
reunida es refereix majoritariament a petites explotacions 
modernes dels segles XVIII-XIX i a notícies sobre I'existencia 
de depbsits o florejaments de mineral; només en alguns casos es 
tracta d'explotacions més antigues, quasi exclusivament medie- 
vals, de característiques i importancia per determinar. Amb tota 
aquesta documentació he confeccionat un llistat ordenat per 

municipis de N a S, al qual afegim algunes notícies d'interés de 
zones prbximes (fig. 5). 

Fig. 5.- Els jaciments miners: 1) la Tinenca de Benifassi; 2) Rossell; 
3) Santa Magdalena de Polpís; 4) Alcalh de Xivert; 5) Albochsser; 6) 
les Coves de Vinromi; 7) Cabanes; 8) les Useres; 9) Vilafamés; 10) 
Orpesa; 11) Borriol; 12) Benicissim; 13) 1'Alcora; 14) Onda; 15) 

Betxí; 16) Artana; 17) Eslida; 18) la Vilavella; 19) Alfondeguilla; 20) 
la Vall d'Uixó. 

La Tinenqa de Benifassa 
Cavanilles, 1795,4; Sarthou, 1913-15, 102; Bellido y Rubert, 

1929, 98; Sos, 1970, 105. 
Encara que situada al NO del territori estudiat, en el rera- 

país de la zona nord hi ha notícies i vestigis d'importants 
explotacions de ferro que hi incloc per la seua proximitat. 
Cavanilles esmenta la seua abundancia: "( ...) por espacio de 
200 años se beneficiáron ántes las minas de hierro en Fredes y 
en la Pobla. Estas se abandonáron á fines del siglo 15 por 
causa de una peste, y aquellas en el siglo pasado sin mas peste 
que el descuido. (...) Este metal es tan abundante, que en todas 
partes se hallan minas ó señales. Los montones de escorias 
que hoy dia existen junto á Fredes, parecen exceder al trabajo 
de dos siglos empleados en beneficiar las minas". 
L'abundhncia de depbsits d'escbria i de petites extraccions és 
palesa en aquest terme municipal, en algun cas associats a 



cerimica medieval. També se'n troben, en menor quantitat, a 
la Pobla de Benifassa i Castell de Cabres. 

Rossell 
Sarthou, 1913-15,991; Bellido y Rubert, 1929,98. 
Notícia de dues mines de ferro en punts indeterminats del 

terme municipal. 

Vallibona 
En l'extrem est del terme municipal i prop dels de Rossell, 

Canet lo Roig i Xert, als peus de la Talaiola, hi ha un barranc dels 
Ferrers que desguassa al riu Cervol, d'on hi ha notícies d'explota- 
cions de ferro. 

Santa Magdalena de Polpís 
Sos, 1970,94 
Notícia d'un jaciment de galena en un lloc indeterminat del 

terme municipal. 

Alcalk de Xivert 
Vilanova, 1858,34; Mundina, 1873,26; Sarthou, 19 13-15,91, 

101 i 836; Bellido y Rubert, 1929,98; Sos, 1970,94 i 97. 
Notícia de depbsits de ferro en tres llocs del terme municipal: 

les muntanyes del Pinar, prop de la població; la partida de les 
Talaies i prop del corral de Pasqual Bosc, al camí de Sant Mateu. 
A més, s'esmenten dos jaciments de galena, un d'ells a 1'Ametlar. 

Albocksser 
Mundina, 1873, 22; Sarthou, 1913-15,497; Bellido y Rubert, 

1929, 98; Miralles, 1983, 14 i 87. 
Segons Mundina, "en algunas partes de sus montes se descu- 

bren indicios de minerales hierro". Es coneixen els topbnims de 
barranc i foia de les Ferreries, ja docurnentats en 1581; en aquest 
lloc hi ha una gran quantitat d'escbria que assenyala la presencia 
d'antigues explotacions de ferro. Bellido y Rubert hi esmenta una 
mina de ferro. 

Les Coves de Vinromh 
Cavanilles, 1795, 67; Sarthou, 1913-15,524. 
Notícia sobre l'existencia de mineral de ferro en un lloc inde- 

terminat del t eme municipal; es coneix un barranc del Ferro. 

Cabanes 
Mundina, 1873, 158; Sarthou, 1913-15, 430; Bellido y 

Rubert, 1929, 97-98; Sos, 1970, 94 i 97; MME, 1974; Andreu, 
1988, 14. 

Notícia sobre I'existencia de jaciments de galena a la font del 
Campello, d'una mina de plom al tossal del Morral i d'una de 
ferro de poca llei al tossal de Mortbrum, tots tres situats a les mun- 
tanyes prbximes a la Ribera de Cabanes, en la plana litoral. 

Les Useres 
Bellido y Rubert, 1929,98. 
Notícia d'una mina de ferro. Hi ha una partida del seu terme 

municipal, situada prop de la rambla Carbonera, anomenada Ca- 
gaferro, on hi ha abundant escoria. 

Vilafamés 
Botella, 1852; Mundina, 1873, 608; Sos, 1970, 94-96. 
Es coneixen les mines de galena de Sant Miquel, al ves- 

sant est del tossal de Mollet; del mas del Bessó al barranc del 
Molí Roig i de la font del Mas de Moró. A les cases del Molí 
Roig es van fer alguns sondeigs sobre galenes. També hi ha 
galena a la partida del Clot. A la partida de les Ferreries es 
troba escoria. 

Orpesa 
Mundina, 1873,444. 
Aquest autor esmenta mines d'estany en un lloc indeterminat 

del t eme municipal. 

Borriol 
Madoz, 1846, 111, 416; Madrid, 1851; Botella, 1852; 

Mundina, 1873, 143; Excursionistas, 1884, 201; Excursionistas, 
1885, 199; Sarthou, 1913-15,425; Sos, 1970, 91 i 94-95; MME, 
1974; Babiloni, 1984,58 i 167-177. 

Hi ha notícies de l'existencia de jaciments de galena argentífe- 
ra a la Botalbia, Montnegre, la Mola i al barranc de Cominells, i 
de plom i zinc en aquest, a la val1 d'Ombrí i Fontanar. Aquest és el 
jaciment més important i va donar lloc a diverses explotacions en 
el segle passat: les mines del Misteri, de sant Vicent, Gabriela, 
Nicolau i Anníbal. Els enginyers Madrid (1851) i Botella (1852) 
van redactar sengles informes sobre aquestes mines. El primer 
assenyala la presencia en la del Misteri d'una beta d'uns 90 cm 
amb una proporció d'argent que podia arribar al 0'415%. El segon 
autor indica la presencia en "un barranco inmediato, ... (de) un 
socavón principiado en tiempos inmemoriales", que Babiloni 
(1984, 170) localitza al nord del pont Vell del barranc de 
Cominells, que sembla l'únic indici d'una explotació anterior d'e- 
poca indeterminada. Aquestes mines, segons la tradició, foren 
explotades per fenicis, cartaginesos i romans, perb no hi ha eviden- 
cies segurs de la seua explotació amb anterioritat al segle XIX. 
D'altra banda, hi ha vestigis d'explotació de mineral de ferro a la 
foia del Vilar i de coure a la Mola. 

Benichssim 
Bellido y Rubert, 1929,97; Sos, 1970,97. 
Notícies de mines de coure i de galena en llocs indeterminats 

del t eme municipal. 

L7Alcora 
Mundina, 1873, 36; Sarthou, 1913-15, 102 i 561; Bellido y 

Rubert, 1929,98. 
Notícia de mines de ferro i plom en llocs indeterminats del teme 

municipal. Hi ha indicis d'explotació de mineral de ferro a la Ferrissa. 
Tal vegada un altre topbnim relacionat és el de les foies Ferades. 

Onda 
Cavanilles, 1795, 101; Madoz, 1849, XII, 275; Mundina, 

1873,418 i 424; Sos, 1970 i 91-92, 94. 
Notícia de I'existencia de betes de ferro en els contraforts de 

la sena Espada i al Montí. Hi ha galena argentífera a la Pedrissa i 
ferro a Condeta i Xiclana. Prop de I'alquena islamica de Berita 
s'esmenten mines de ferro. 



Betxí 
Mundina, 1873, 103-104; Matai Sanz, 1988, 146. 
Notícia de I'existencia de mines de cinabri al Solaig i 

Montserrat. Possiblement es tracta de la mina Sultana, on s'assen- 
yala un reompliment secundari d'esquerdes arnb la presencia de 
diversos minerals en poca quantitat: cinabri, calcopirita, goethita, 
hematites i malaquita. 

Artana 
Cavanilles, 1797, 109-110; Mundina, 1873, 83-84 i 290; 

Sarthou, 1913-15, 102 i 750; Bellido y Rubert, 1929, 97-98; Sos, 
1970,90 i 107; Mata i Sanz, 1988, 146. 

Cavanilles esmenta mines a Artana, Aín i Eslida, de les quals 
els munts d'escbria i les estretes galeries permetien pensar en un 
origen antic. Entre Artana i Eslida esmenta les mines de cinabri de 
la Creueta, on hi havia també coure, que havien estat aprofitades 
en l'antiguitat abans de la seua explotació moderna a partir de 
1793. Aquest autor reprodueix els resultats de les analisis efectua- 
des aleshores, on s'esmenten quantitats m'nimes de coure i argent. 

A més s'hi esmenten mines de ferro. Hi ha un jaciment de 
coure al racó de Miquel, al peu de la serra de la Creu; ferro a la 
mina "Virgen del Amparo", a la partida de la font del Ferro, i al 
canyar de Roig, a la partida de la Solana. De manera general, al 
barranc del Ferro s'assenyala la presencia de goethita, hematites i 
siderita. Prop es troba una mina de baritina, on també hi ha calco- 
pirita, malaquita, goethita i hematites. A la partida dels Corralets 
hi ha abundant escoria. arnb ceramica romana i medieval. 

Eslida 
Mundina, 1873, 290; Sarthou, 1913-15, 785; Bellido y Ru- 

bert, 1929,97; Sos, 1970,90 i 107; Mata i Sanz, 1988, 146. 
Notícies sobre l'existkncia de dues mines de coure, vuit de 

cinabri, una petita beta aurífera localitzada en 1924 entre aquesta 
població i Xovar i jaciments de ferro. Al col1 d'Eslida hi ha mine- 
ralitzacions cupríferes: atzurita i malaquita, acompanyats de goet- 
hita i hematites. 

La Vilavella 
Sos, 1970, 107; Mata i Sanz, 1988, 145. 
En les proximitats de la població, al vessant de la muntanya de 

Santa Birbara, hi ha una mina de ferro explotada en el present segle. 
S'hi assenyala la presencia de goethita, lirnonita, hematites i siderita. 

Alfondeguilla 
Mundina, 1873,48; Bellido y Rubert, 1929, 97. 
Notícia de I'existencia de mines de cinabri en un lloc indeter- 

minat del terme municipal. 

La Vali d9Uixó 
Mundina, 1873,596; Sarthou, 191 3-15,811; Bellido y Rubert, 

1929, 97-98; Sos, 1970,91-92 i 94; Oliver et alii, 1984,71. 
Notícies sobre petites mines d'argent, coure i ferro. Dues 

explotacions de galena argentífera i una de ferro i una de coure 
anomenada Cassany hi havia a les Creus. Al tossal de la Torrassa 
hi ha vestigis d'una explotació de ferro, arnb pirites, limonites i 
oligist. En el vessant est d'aquest tossal es troben les mines de 
galena argentífera de Campoi. Al barranc de la font de Cabres hi 
ha una explotació de malaquitai assurita per a l'obtenció de coure. 

Com ha posat de relleu Oliver (1991c, 1097; 1992a, 33), en les 
proximitats d'algunes de les explotacions de ferro hi ha jaciments 
de la Primera Edat del Ferro, en ocasions arnb cerimiques fenícies 
dels segles VII-VI, com ara el Col1 del Moro, les Carrasquetes i el 
Mas Nou (Rosseil), el Mas de Bosquet (Albocisser), les Ferreries 
(Fredes), la Femssa (1'Alcora) i la Torrassa (la Vall d'Uixó). 
L'associació de ceramica iberica arnb alguna d'aquestes explota- 
cions no ha pogut documentar-se en cap cas. D'altra banda, la 
major part d'aquests jaciments de ferro foren aprofitats també 
durant 1'Edat Mitjana, segons pot deduir-se de les cerhmiques que 
es troben en superfície. La presencia de mineral o d'escbria de 
ferro en nombrosos assentaments ibkrics prova l'explotació dels 
recursos minerals del temtori, pero no permet precisar si aquesta 
generava uns excedents que podien ser utilitzats en I'intercanvi 
comercial. En el cas de la Tinenca de Benifassi, I'assentament de 
la Morranda (Bellestar), que es troba situat en la via de comunica- 
ció cap al Maestrat, té una primera fase d'ocupació en el segle VII 
i experimenta un important auge en els segles II-1 aC, tal vegada en 
relació arnb aquestes explotacions (Flors i Marcos, 1998). 

En general, pot dir-se que hi ha dues zones d'explotació mine- 
ral de major importancia: la Tinenca de Benifassa i la serra Espada. 
La resta sembla tractar-se d'explotacions menors repartides al llarg 
del temtori. La major part d'aquestes explotacions són de ferro i de 
plom, perb se'n citen també de coure, estany i, de manera excep- 
cional, d'argent i or. El coneixement sobre la seua existencia prové 
quasi sempre de la seua explotació recent i, en pocs casos, resulta 
possible documentar una major antiguitat mitjanqant el registre 
arqueolbgic; fins i tot és possible que en alguns casos aquests jaci- 
ments minerals no hagen estat explotats mai, donada la seua escas- 
sa rendibilitat. En alguns casos, la toponímia permet la localització 
de llocs on s'ha transformat el mineral: Cagaferro i Cagaferrar són 
topbnims que fan referencia a I'existencia de depbsits d'escbria. 

L'or és molt escas, ja que trobem una sola referencia d'aquest 
mineral nadiu en un filó molt pobre a Eslida. L'argent apareix 
sempre en galenes argentíferes i es troba a Bomol, Onda i la Vall 
d'Uixó. En general, les galenes són abundants, ja que, a més d'a- 
questes localitats, es troben a Santa Magdalena de Polpís, Alcala 
de Xivert, Cabanes i Vilafamés. Quant a la seua rendibilitat són 
expíícits els comentaris de Madrid (1 85 1) sobre les mines de gale- 
na: "los yacimientos de este mineral están generalment en nidos, 
en riñones, en venillas y sin continuidad", per la qual cosa són 
totes mines pobres i costoses. L'estany només apareix esmentat en 
una ocasió a Orpesa. El coure (azurita, malaquita i calcopirita) no 
és molt abundant: hi ha alguns jaciments poc irnportants a la serra 
Espada (Artana, Eslida i la Vall dlUixó). 

El ferro apareix sempre arnb la forma d'bxids (oligist, limoni- 
ta, siderita, hematites i goethita), arnb dues zones més importants 
d'explotació a la Tinenqa de Benifassi (Fredes, la Pobla de 
Benifassa i Castell de Cabres) i en la franja prbxima del Maestrat 
(Vallibona i Rossell) i a la serra Espada (Artana, Eslida, Onda, la 
Vall d'Uixó i la Vilavella), i altres explotacions menors a 
Albocisser, les Coves de Vinroma, Alcala de Xivert, les Useres, 
Cabanes i 1'Alcora. Els topbnims són útils per a la seua localitza- 
ció: Ferro, Ferrissa, Ferreries, Ferrers, etc. Finalment, el cinabri és 
abundant a la serra Espada (Betxí, Artana, Eslida, Alfondeguilla); 
el argeiztum uiuum (mercuri) s'utilitzava en epoca romana per a 
daurar l'argent i el coure, segons recull Isidor de Sevilla (Etim. 
XIX, 10, 29), que n'explica el procediment d'extracció. 

En conclusió, sembla que la riquesa mineral d'aquest temtori i 
de les hrees prbximes pot haver permés una certa autosuficiencia en 
determinats metalls i en algunes zones determinades, perb difícil- 



ment pot haver produit un excedent que pogués comercialitzar-se i 
revertir en un enriquiment notable. Probablement la producció mine- 
ral era important per al nivel1 tecnolbgic i les necessitats de la cultu- 
ra iberica, i potser f i s  i tot fou la causa de I'auge que experimenten 
determinats assentaments de la primera edat del ferro i del període 
ibkric antic situats en les proxirnitats de les zones d'explotació, perb 
no sembla haver indicis per atribuir a l'explotació d'aquests recursos 
una especial importancia en epoca iberoromana i imperial. 

9. LES COMUNICACIONS 

En general, el territori presenta una major permeabilitat en direc- 
ció NE-SO a causa de la disposició estructural del relleu, que alter- 
na corredors i cadenes muntanyoses d'orientació NE-SO en la mei- 
tat septentrional, així com una extensa plana litoral en la meitat meri- 
dional (fig. 6). En canvi, en direcció NO-SE presenta una escassa 
permeabilitat a causa d'aquesta mateixa disposició, puix cal salvar 
les serralades prelitorals, paral.leles a la costa, i penetrar en els mas- 
sissos muntanyosos de l'interior (Arasa i Rosselló, 1995, 20-24). 

Fig. 6.- Els principals camins naturals. 

Els obstacles naturals permeten seguir en la meitat nord un 
doble tracat: exclusivament pels corredors prelitorals o alternant 
les planes litorals arnb el més oriental d'aquests corredors. La pri- 

mera d'aquestes dues possibilitats fou la triada pels enginyers 
romans per a construir la via Augusta, perb I'accessibilitat de la 
segona va fer que histbricament haja existit una mena de duplici- 
tat vikria entre el camí anomenat de la costa i el camí interior. 

El camí interior comenqa a Tortosa, segueix per la banda est 
del corredor de la Galera i cerca I'estreta val1 de Traiguera que 
abandona a I'oest per la Jana. Després segueix el corredor de les 
Coves de Vinroma travessant el Pla de I'Arc, per a cercar I'eixida 
de les costes de la Pobla cap a l'estret corredor de Borriol. Els 
majors obstacles orogrkfics són llomes i barrancs que el cam' tra- 
vessa o rodeja sense massa dificultats. Una vegada a la Plana de 
Castelló, s'adreca cap al sud fins a Vila-real per a seguir paral.lel 
a la costa a certa distancia dels aiguamolls i cerca l'eixida al Camp 
de Morvedre a través de la serra dlAlmenara. 

El camí de la costa comenca també a Tortosa i segueix pel 
corredor oriental d'ulldecona, gira cap al sud entre els puigs de la 
Misericordia i de la Nau aproximant-se a la costa i s'endinsa pel 
corredor d' Alcala de Xivert. Després entra a la Ribera de Cabanes 
per I'extrem NO i segueix vorejant I'albufera fins a Orpesa. Entre 
aquesta població i Benicassim es troba I'obstacle més important: 
els contraforts orientals de la serra del Desert de les Palmes que 
davallen fins a la mar. Després d'arribar a la plana Litoral, voreja 
de nou I'albufera del Quadro i segueix per a enllacar arnb el camí 
interior al sud de Borriana. 

Un tercer corredor permet la comunicació NE-SO per terres de 
l'intenor, ahora que facilita la penetració cap al NO. Des del pla de 
Sant Mateu cap al SO s'accedeix al corredor d'Albocisser per Tííg, 
arnb l'obstacle que suposa la fractura de la Valltorta. Després, el 
corredor de la rambla de Carbonera segueix cap al S S 0  per Rosildos 
i gira cap al sud pels Ibarsos fms a la Pelejana, des d'on resulta facil 
l'accés al Pla de Vilafamés. Més endavant, la Rambla s'encaixa i 
resulta prou inaccesible, per la qual cosa és més facil seguir cap al 
SO per l'estret corredor que enllaqa els plans de Vilafamés i de Moró 
fins a accedir a la depressió de 1'Alcora i a la Plana de Castelló. 

En general la comunicació en direcció SE-NO, cap a l'interior, 
resulta dificultosa perla presencia de les serres prelitorals i, ja fora 
de I'hea d'estudi, dels graons que tanquen l'accés als massissos del 
rerapaís. En aquest sentit, I'únic corredor natural que al sud de 
1'Ebre permet un accés directe als altiplans terolencs és el format 
pel riu Palancia, a l'eixida del qual esta situada la ciutat d'drse- 
Snguntum. Al nord alguns cursos fluvials penetren amb forca en 
aquests massissos, pero sense arribar a configurar corredors natu- 
r a l ~  de llarg tracat. Els camins que segueixen arranquen en ocasions 
del cam' litoral o es creuen arnb el1 i travessen el cam' interior. 

El primer d'aquests esta format per la rambla de Cervera, que 
facilita I'accés fins al peu del graó format per les muntanyes de 
Vallivana, un important obstacle que cal guanyar per accedir a la 
comarca dels Ports de Morella i, des d'allí, al Baix Aragó. Cap al 
SE, la comunicació arnb el pla de Vinarbs no resulta difícil seguint 
la mateixa rambla de Cernera. 

Cap al sud, la rambla Carbonera penetra també en direcció 
NO des del pla d'Albocksser fins a trobar-se arnb les formacions 
meridionals de la zona central subtabular, que poden travessar-se 
pel col1 d'Ares, des d'on pot accedir-se a les terres altes dels Ports 
per Vilafranca i Morella i a terres terolenques. Cap al SE aquest 
camí ha de travessar la serra d'En Galzeran a l'altura de la 
Serratella per a baixar al corredor de les Coves de Vinroma i, des- 
prés, la sena de la Val1 #Angel seguint el riu de les Coves per a 
baixar a la Ribera de Cabanes a l'altura de Torreblanca. 

Un tercer canií de penetració cap a l'oest naix a la mateixa 
Ribera de Cabanes a l'altura de la Torre de la Sal. Des d'allí tra- 



vessa les formacions meridionals de la sena de la Vall d ' ~ n g e 1  
per accedir al corredor de les Coves de Vinroma pel Pla de l'Arc, 
des d'on s'accedeix pel coll d'Alba al corredor de la rambla 
Carbonera. Des d'aquest cal travessar el coll de la Bassa per ami- 
bar al corredor dlAtzeneta, des d'on pot seguir-se cap a 
Vistabella pel coll del Vidre i d'allí cap a Mosquerola (Terol) tra- 
vessant el riu Montlleó. 

El següent camí arranca del NO de la Plana de Castelló i, en 
aquesta direcció, a través de la depressió de 1'Alcora segueix el riu 
hombnim fins a Llucena, des d'on cal pujar el coll del Rebolcador 
fins al riu Villahermosa, des d'on s'accedeix a la serra de Gúdar, 
ja en terres terolenques. 

El riu Millars forma l'eix transversal de la Plana de Castelló i 
la seua vall, en general prou encaixada, pot seguir-se fins a terres 

de Terol, per on s'estén la seua capcalera, en el vessant meridio- 
nal de la sena de Gúdar. 

També per la banda oest de la Plana de Castelló, des d'Onda i 
seguint el riu Veo per Tales i Alcúdia de Veo es travessa la serra 
Espada, des d'on pot seguir-se el riu Chico per la Vall d'AI- 
monessir fins al corredor del Palancia a I'altura de Sogorb. Pel SO 
de la Plana de Castelló pot practicar-se un altre accés a la serra 
Espada seguint el barranc de Solaig per les valls d'Artana i Eslida. 

En l'extrem meridional de la Plana de Castelló, les altures de 
la Punta i el Castellar separen el pla litoral de la Vall d'Uixó, des 
d'on hi ha un facil accés a la vall de Palancia seguint la rambla 
Cerverola i a la sena Espada remuntant el riu de Sant Josep per 
Alfondeguilla. També, cap al sud, hi ha una comunicació facil 
amb el Camp de Morvedre a través de les Valls. 



11. METODOLOGIA 

Aquest treball és, fonamentalment, un estudi dels assenta- 
ments de l'epoca iberoromana i de les produccions artesanals, 
sobretot ceramiques i d'importació; adopta, per tant, la forma d'un 
inventari de jaciments amb l'estudi dels materials coneguts en 
cadascun d'ells i les conclusions que se'n dedueixen, tant a nivell 
individual com en general de tot el territori estudiat. He inclbs en 
I'inventari tots els jaciments amb materials pertanyents a aquesta 
epoca, fins i tot les troballes soltes quan ho he cregut d'interés, tot 
especificant la seua categoria. El tractament de cada jaciment, 
dones, adopta la forma d'una fitxa, per a l'elaboració de la qual 
s'han tingut en compte una serie d'aspectes referits a les condi- 
cions de I'hkbitat que he considerat d'interés per a l'analisi terri- 
torial. Així, cada fitxa inclou, sempre que ha estat possible obte- 
nir la informació, els següents apartats: 

- Coordenades UTM. 
- Deposit dels materials estudiats. 
- Bibliografia. 
- Descripció: 

- situació. 
- altitud absoluta (metres sobre el nivell del mar) i relativa. 
- distancia fins a la costa. 
- orientació. 
- control sobre el territori; visibilitat. 
- condicions defensives. 
- morfologia i estat de conservació. 
- dimensions i superfície aproximada. 
- distancia fins a I'assentament més prbxim; intervisibilitat. 
- distancia fins a les vies de comunicació més prbximes. 
- proximitat de I'aprovisionament d'aigua. 

- Historia: treballs realitzats i materials arqueolbgics coneguts. 
- Estudi dels materials. 
- Conclusions: categoria, funció i cronologia. 

En I'apartat de la descripció, he tingut en compte I'accessibi- 
litat, les condicions defensives, la visibilitat sobre el territori i la 
intervisibilitat. En la relació de parametres he posat primer els 
referents a les característiques físiques del Iloc, a continuació els 

propis de l'assentament i en darrer lloc altres complementaris 
referits a les distancies entre ells i amb altres elements d'interés. 

Pel que fa a I'estudi dels materials, s'hi inclouen tant els cone- 
guts només per la bibliografia com aquells conservats en museus 
i col~leccions particulars que m'han estat accessibles. S'estudien 
només els materials d'importació, el monetari i les imitacions 
ceramiques que poden resultar d'interés; hom fa esment també 
dels materials iberics, de llurs característiques i de llur cronologia 
en els casos que es coneix aquesta informació i resulta d'interés. 
Dels materials estudiats es fa una descripció de les produccions i 
dels tipus, així com d'altres particularitats d'interés. Finalment, es 
fan unes consideracions generals sobre l'assentament atenent a la 
seua importancia, funció i cronologia. 

Hom pretén estudiar la incidencia de la cultura romana com a 
element definidor d'un procés de canvi, cosa que en un estudi 
arqueolbgic només pot fer-se mitjanqant els materials d'importa- 
ció i llurs imitacions en les produccions indígenes, l'aplicació de 
noves tecniques constructives, etc; la seua utilitat, fonamental- 
ment dels primers, és doble, ja que a més aporten precisions de 
tipus cronolbgic sobre I'ocupació d'aquests assentaments en el 
període ibkric final. 

Aquesta metodologia té les seues limitacions evidents, com ja 
va assenyalar Burillo (1980, 12-1 3): 

- no coneixem amb seguretat tots els jaciments existents; en 
algunes zones pitjor prospectades aquest buit pot distorsio- 
nar les conclusions sobre I'estudi del territori. 

- la informació que tenirn dels jaciments és molt parcial, ja 
que en la seua major part no han estat excavats i hem de tre- 
ballar, forcosament, amb materials de superfície. 

- els jaciments s'estudien a partir de llurs característiques 
externes; els processos erosius i antrbpics els han desfigurat 
i la imatge que ens donen esta forqa deformada. 

- els materials arqueolbgics són en molts casos pobres, estan 
fragmentats i no tenen context estratigrafic. 

- les dades de que disposem per a restituir el medi ambient 
físic són molt escassess; a més, la utilització d'un metode re- 
gressiu pot conduir-nos a anacronismes. 



Tanmateix, creiem que l'avanc en la investigació aconseguit 
mitjancant l'aplicació d'aquesta metodologia compensa les seues 
limitacions í les de les conclusions a que ens permet arribar. 

1. ELS ASSENTAMENTS 

El sistema de localització dels jaciments ha seguit dues fases, 
corn és usual en aquest tipus de treballs (Burillo, 1979; Ruiz 
Zapatero, 1983; Ruiz Zapatero i Burillo, 1988; Ruiz Zapatero i 
Fernández, 1993). En primer Iloc, en el procés d'informació he uti- 
litzat els mapes topografici a escala 1:50.000, 1 :25.000 i 1: 10.000, 
així corn la fotografia aeria 1:15.000. Mitjancant els mapes 
topogrhfics de I'IGN, particularment les edicions més antigues, 
així corn les publicacions de toponímia i d'altra documentació rica 
en topbnims, he pogut reunir diversos indicis de l'existencia de 
jaciments arqueolbgics. Aquesta informació ha estat completada 
mitjancant l'enquesta directa a persones conelxedores del terreny, 
referida tant a topbnims d'interés arqueolbgic (Arasa, 1986), corn 
als indicis de restes arqueolbgiques en general. Aquesta primera 
fase es va completar arnb el buidat de tota la bibliografia per tal de 
reunir i sistematitzar les notícies d'interés arqueolbgic. 

En segon lloc vaig procedir a realitzar els treballs de prospec- 
ció que, donada I'extensió del territori a estudiar, han estat 
necesshriament de caracter selectiu. El criteri general que he 
seguit ha estat de tipus geogrhfic, ja que he delimitat una serie d'u- 
nitats segons la relació exposada, en les quals resultava de major 
interés realitzar treballs de camp que permetessen ampliar el nom- 
bre d'assentarnents coneguts. Per a facilitar aquesta tasca he ela- 
borat uns criteris de selecció considerant les condicions defensi- 
ves i la seua rellevancia, els emplacaments en vessant i en llomes 
i, en general, la proxirnitat a les terres de cultiu, a les fonts o cur- 
sos d'aigua i a les vies de comunicació. A partir d'aquests criteris 
s'han aplicat mbduls de separació entre assentaments i s'han ela- 
borat uns models tebrics de distribució territorial. 

Els resultats d'aquest metode han estat vklids en general i han 
permes localitzar diversos jaciments inedits. Contrkriament, 
alguns intents de comprovar les velles notícies proporcionades per 
la bibliografia s'han vist frustrats, corn ara en els casos 
d'Almedíxer i el Corral de Roio (Alcala de Xivert). 

Per a l'estudi dels assentaments vaig elaborar inicialment un 
llistat de tots els jaciments d'epoca iberica, coneguts tant a través 
de la bibliografia corn per notícies orals, que he anat actualitzant. 
S'hi van eliminar aquells suficientment coneguts que no presenta- 
ven restes del període iberic final; els altres van ser prospectats. 
Els treballs de prospecció selectiva van permetre localitzar-ne 
altres de nous. D'aquesta manera es va elaborar un llistat d'assen- 
taments iberoromans que no pot considerar-se definitiu, ja que 
seguir2 ampliant-se a mesura que avance la investigació. 

Sobre cada jaciment he realitzat una prospecció directa, arnb 
l'estudi de la morfologia, estructures visibles, extensió aproxima- 
da quan ha estat possible, relació arnb el medi i rnaterials arque- 
olbgics. Pel que fa a la superfíele dels assentaments, en general he 
seguit criteris aproximatius, puix la inexistencia de límits precisos 
dificulta en molts casos els treballs de mesurament. Quant als 
materials, s'han arreplegat els considerats d'interés per a la data- 
ció i caracterització del jaciment. 

El coneixement dels assentaments iberics en aquesta zona és molt 
incomplet i se centra principalment en jaciments arnb nivells corres- 
ponents a penodes més antics d'aquesta cultura. Val a dir que dels 

220 jaciments iberics que he pogut inventariar, només 30 han estat 
objecte d'excavacions o sondeig. Dels 97 jaciments que es daten en 
epoca iberoromana, 27 han estat objecte de sondeig o excavació. 

He intentat omplir els buits de jacirnents que hi havia en deter- 
minades zones arnb la realització de campanyes de prospecció 
selectiva. Amb aixo hom ha aconseguit, sinó un coneixement 
exhaustiu del territori, una rnostra suficientment representativa del 
poblament que permet iniciar una anhlisi territorial, particular- 
ment en determinades zones, i definir les directrius de noves 
investigacions. 

Les intenses prospeccions de superfície han permés obtenir 
suficient informació sobre la cronologia i la periodització d'al- 
guns assentaments iberics intensaments afectats pels cultius. La 
utilitat dels materials arreplegats en superfície resulta deterrninant 
en alguns casos i sempre complementa la informació que propor- 
cionen les excavacions. En els jaciments iberics, el fet que els 
nivells corresponents al període iberoroma siguen sempre els rnés 
superficials, fa que es troben revolts i alterats, de manera que I'ex- 
cavació no sol aportar informació estratigrhfica útil. En alguns 
casos, corn el jaciment iberic de la Curolla (Cervera del Maestre), 
s'ha pogut arreplegar un considerable volum de cerhmiques que 
permet extraure una important informació sense necessitat de 
recórrer a I'excavació. La prospecció, doncs, esdevé particula- 
ment interessant des del punt de vista cronolbgic, ja que una mos- 
tra suficientment representativa de cerhmiques permet establir una 
seqükncia cronolbgica prou completa de I'ocupació d'un assenta- 
ment (Leveau, Sillieres i Vallat, 1993, 26). 

Pel que fa a la relació de jaciments, per tal de facilitar l'expo- 
sició i no fer excessives divisions i subdivisions, he reduit el nom- 
bre d'unitats paisatgístiques a 8. Els jaciments de les zones més 
prbximes els he incorporat a aquelles considerades fonamentals, 
corn ara els existents en els contraforts de les serres, que passen a 
formar part de les planes i corredors arnb que estan relacionats. 
D'aquesta manera, i seguint un ordre expositiu de nord a sud i 
d'est a oest, les unitats que hi apareixen són: 1) el pla de Vinarbs; 
2) el corredor d'Alcal5 de Xivert; 3) la Ribera de Cabanes; 4) la 
Plana de Castelló; 5) el corredor de les Coves de Vinromh; 6) el 
corredor de Borriol; 7) el corredor d'Albochsser; i 8) la depressió 
de I'Alcora. 

Una part important de la informació obtinguda en aquest tre- 
ball s'ha extret de I'estudi de les produccions ceramiques que 
caracteritzen aquest període. És per aixb que, sense ser prbpia- 
ment un estudi ceramolbgic, en la seua elaboració ha estat fona- 
mental la utilització dels principis metodolbgics que caracteritzen 
aquest tipus d'estudis. 

Per a la seua elaboració ha estat necesshria la confecció d'un 
iuventari general dels fragments cerhmics de tots els jacirnents 
estudiats, tant dels procedents d'excavacions corn dels arreplegats 
en prospeccions superficials. Els materials han estat objecte d'una 
anklisi completa que, en primer Iloc, ha permés la seua adscrlpció 
a les produccions corresponents; en segon lloc, cada peca ha estat 
classificada tipologicament segons les taules prbpies de la seua 
producció; en tercer lloc, els conjunts cerhmics de cada jaciment 
han estat estudiats globalment per tal d'extreure'n el mhxim d'in- 
formació sobre la evolució de I'ocupació, referida tant a la seua 
cronologia corn a la seua importancia en relació a I'aprovisiona- 



ment ceramic en cada epoca. Finalment, cada producció ceramica 
ha estat estudiada de manera individualitzada per tal d'analitzar 
amb profunditat les formes. motius decoratius, etc, que han estat 
registrats, i les conclusions de tipus cronolbgic, comercial, etc, 
que se'n deriven. 

A partir d'aquests inventaris s'han elaborat uns quadres que 
sintetitzen la informació considerada esencial sobre les diferents 
produccions cerhmiques presents, en els quals he intentat conju- 
gar claredat i facilitat de comprensió -utilitzant un mínim d'abre- 
viacions- ainb el volum d'informació. S'hi especifiquen en set 
columnes la producció, forma, nombre mínim d'individus (frag- 
ments i peces diferenciades) de cada forma (NMI), dimensions, 
observacions, figura i nombre de fragments de cada producció i el 
total del jaciment (TF), segons els criteris normalment utilitzats en 
aquest tipus d'estudis (Bats, 1988; Arcelin, 1991; Py i Adroher, 
1991). En la columna referida a les dimensions s'inclouen el di&- 
metre de la vora (V) i de la base (B), l'alciria de la peca (H) i 
-només en el cas de les peces més completes- la relació entre 
l'alckia i el d i h e t r e  de la vora ( H N ) ;  d'aquesta manera, aques- 
ta informació esta relacionada directament amb les característi- 
ques i estat de conservació de la peca. En els casos excepcionals 
que es conserva un nombre considerable de peces senceres, aques- 
tes dades es presenten en un quadre a part (la Torre de la Sal, la 
Torre d'Onda). Les dades referides als diametres són aproximades 
si no es tracta d'una peca sencera o suficientment completa. En la 
columna referida a les observacions s'indica, per a les ceramiques 
de vemís negre, la decoració amb els motius corresponents (ban- 
des pintades, rosetes, palmetes, etc) i l'existencia de grafits. 
Finalment, la columna referida a la figura indica el número d'a- 
questa i de la peca o peces referides en cada apartat. 

Si els materials procedeixen d'excavacions, en general s'estu- 
dien a part dels procedents de prospecció, excepte en els casos que 
el nombre i la representativitat d'uns i altres siga semblant i redui- 
da. De més a més, per a facilitar la comprensió de la informació 
s'hi inclouen grkfics de percentatges de les diferents produccions 
de cerhmiques fines, així com diagrames de barres sobre les dife- 
rents formes de cada producció. 

De manera general, les produccions ceramiques estudiades 
són les següents: campaniana A i B, campaniana de pasta grisa, 
aretina de vernís negre, parets fines, irnitacions de parets fines, 
Ilkntia, ungüentari, ceramica comuna, morter i hmfora. 
Ocasionalment es fa referencia a altres produccions del segle IIi: 
Gnathia, tallers de Roses, petites estampilles i Teano. 

Per a la presentació de la cerimica de vernís negre he seguit 
fonamentalment la tipologia de Lamboglia (1952a). Agrupe les 
peces analitzades en les produccions caracteritzades per aquest 
autor que convencionalment hom manté com a "universals" (cam- 
paniana A, B i de pasta grisa). Les particularitats d'interés es 
comenten en I'apartat de cada jaciment i, segons la seua importhn- 
cia, en el general dedicat a la producció corresponent. Si I'estat de 
la peca ho permet, he seguit la tipologia de More1 (1981a) i faig 
referencia a les divisions més implies (especie, genere, etc), i, en 
els casos que aixb és possible, a les series o tipus concrets; en 
general, pero, quan I'estat fragmentari de la peca no permet una 
altra cosa, he seguit la classificació de Lamboglia. 

L'ordre de presentació dels materials és el següent: 1) cam- 
paniana A; 2) campaniana B; 3) campaniana de pasta grisa; 4) 
aretina de vernís negre; 5) ceramica de parets fines; 6) unguen- 
tari; 7) cerimica comuna; 8) morter; 9) amfora; 10) imitacions 
de campaniana; 11) irnitacions de parets fines; 12) imitacions 
d'amfora. 





La major part dels autors que s'han ocupat de la definició i c r e  
nologia del denominat període iberic final, tarda o iberoroma, el 
defineixen en relació amb la presencia romana, lliguen el seu inici 
a la conquesta i el daten en els segles 11-1 aC, pero sense aprofun- 
dir-hi més. Sense pretendre fer un repis exhaustiu de les opinions 
dels diferents investigadors que s'hi han pronunciat, resumiré algu- 
nes de les propostes que em pareixen més significatives. 

Pellicer ( 1979-80,332), en el seu assaig sobre la periodització i 
cronologia tartessica i turdetana, assenyala un període de continuy- 
tat cultural i crisi econbmica des de rnitjan del segle 111 fin a mitjan 
del II, quan comenca la reactivació amb el comerc roma en el perí- 
ode que anomena ibkric final. Sense eixir d'Andalusia, a Granada, 
Aguayo i Salvatierra (1987, 233) situen I'inici del període ibkric 
tarda en el segle III per les influencies púniques. A Castelló, Gusi i 
Oliver (1 987, 108-109) també anticipen el principi d'aquest perío- 
de a les incursions dels cartaginesos al sud de la penúisula. 

Ruiz i Molinos (1992, 97-99) han elaborat una proposta de 
periodització de les produccions artesanals iberiques. Aquests 
autors han estructurat la producció ceramica en sis períodes, dels 
quals els tres darrers s'endinsen en l'epoca romana. El període 
Iberic IV (3501300-1751150) el daten en relació amb les importa- 
cions ceramiques: l'inici per l'apanció de les produccions gregues 
de les colbnies occidentals i el final perla importació de la campa- 
niana A; el final és anterior a l'aparició de la campaniana B i esta en 
relació histbrica amb les reestmcturacions administratives romanes 
al final de la Segona Guerra Púnica. El període iberic V (1751150 
aC-60 dC) esta clarament vinculat a les produccions romanes; es 
planteja allargar el final del període a la vista de la continuitat dels 
tipus durant les etapes cesariana i augusta, justificable perque no 
pareix que fins aquel1 moment I'artesanat s'haja plantejat fer un 
canvi en la vaixella per la sigiblata hisphica. Finalment, el període 
iberic VI (60 dC.-segles II/IZI) comprén la producció marginal i es 
caracteritza per la practica desaparició dels estils diversificats. 

A Catalunya, a 1'Emporda (Girona) Martín (1987, 26) situa 
aquest període en l'epoca romano-republicana. Un criteri semblant 

segueix Junyent (1987,62) a Lleida, on el data en els segles 11-1. A les 
comarques interiors catalanes, Padró (1987,52) es refereix expressa- 
ment a la Rornanització per a designar aquest període. Al Baix Ebre, 
per a Gracia i Munilla (1993,216 i 236) l'horitzó ibkric tarda corres- 
pon als períodes ibkric N-V i es data en els segles 11-1 aC. La carac- 
terística fonamental és I'augment gradual de la influencia romana, 
amb dues fases que tenen com a punt d'inflexió I'ocupació militar 
derivada de I'enfrontament militar que té lloc en la Segona Guerra 
Púnica. D'aquesta manera, mentre el segle III és una continuació de 
I'iberic m, amb contactes incipients amb el món roma, en el segle 11 
esdevé I'estructuració de la presencia administrativa romana, amb la 
transformació i desapanció dels nuclis indígenes. 

Bonet i Mata (1995, 162-163) han ressaltat que, per oposició a 
l'escassa incidencia que sembla tenir la Segona Guerra Púnica en 
temtori valencia -ilevat de l'episodi ajllat de Sagunt-, la conquesta 
romana incideix profundament en el desenvolupament de la cultura 
iberica i en suposa l'inici d'una etapa diferenciada, amb canvis en el 
patró d'assentament. En aquesta línia, Bernabeu, Bonet i Mata (1987, 
150-153). en el seu estudi sobre l'organització del temtori edeta, van 
establir uns criteris arqueolbgics per a la caracterització del període 
iberic final a la comarca de Camv del Túria (Valencia): canvis en el 
patró d'assentament en el primer quart del segle II quant a la ubica- 
ció (en vessant o en pla), grand2ria (reducció) i nombre (menor). 

L'establiment d'una línia divisbria entre els períodes iberic ple i 
iberic final és una qüestió complexa que ha d'abordar-se tenint en 
compte diversos factors. És obvi que el desenvolupament de la pro- 
pia cultura iberica és el que ha de definir els canvis que permeten 
establii aquesta delimitació. Des d'aquest punt de vista, la producció 
ceramica és un element important a tenir en compte en qualsevol 
intent de periodització, pero tarnbé han de considerar-se altres aspec- 
tes com el poblament i el desenvolupament econbmic, social i polític. 
D'altra banda, l'impacte de factors externs pot resultar també deter- 
minant si les conseqüencies afecten decissivament al desenvolupa- 
ment d'aquesta cultura. Des d'aquest punt de vista, I'expansió irnpe- 
rialista cartaginesa pel sud de la península i la resolució del conflicte 
romano-cartaginés en temtori iberic, amb la seua consegüent ocupa- 
ció per part de Roma, poden tenir efectes transcendentals, ja que a 
curt termini suposen l'inici d'un procés de canvi cultural orientat a la 



uniformització sota patrons italics que coneixem amb el nom de 
romanització. En aquesta línia, crec que hom pot fixar el rnoment 
d'inflexió de manera aproximada en el transit del segle ID al 11, entre 
I'inici del conflicte romano-cartaginés el 218 i la data aproximada de 
pacificació dels temtoris conquerits en una primera etapa en la faca- 
na mediterrhnia peninsular que hom pot situar en el 190. 

El transit del segle 111 al 11 és, doncs, el moment que assenya- 
la el principi d'un període en que I'acció de Roma comenca a con- 
dicionar el desenvolupament de la darrera fase de la cultura iberi- 
ca, quan s'inicia un canvi que marca el principi del lent pero cons- 
tant procés cap a la seua desaparició. La conquesta romana és I'es- 
deveniment historic que va originar una serie de transformacions 
de tota índole que caracteritzen aquest període com una fase de 
canvi que dóna pas a una nova etapa caracteritzada perla progres- 
siva hegemonia dels patrons romans. Aquests són, justament, dos 
dels problemes més debatuts sobre aquest període: quins són 
aquests canvis que caracteritzen la darrera etapa de la cultura ibe- 
rica i fins a quin moment es prolonga. Si sobre la primera qüestió 
pot arribar a haver certa unanimitat entre els investigadors, és evi- 
dent que la resposta a la segona esta condicionada perla desigual- 
tat dels processos de canvi en les diferents arees d'aquesta cultura. 

Des del punt de vista de la cultura romana, el final de la 
Segona Guerra Púnica l'any 206 suposa I'inici de l'acció romana 
sobre les poblacions indígenes que tindra corn a conseqüencia un 
procés de canvi cultural, tan llarg en la seua realització corn trans- 
cedent en les seues conseqüencies. Coneguts els resultats d'a- 
questa acció, hom pot afirmar sense exageració que la intervenció 
romana suposa "el principi del llarg final" de la cultura iberica. El 
significat del fet historie, doncs, resulta inqüestionable, la seua 
transcedencia és suficient corn per a considerar-lo la fita que 
marca el final d'un període i el principi d'un altre 

La denominació d'aquest període corn iberoroma es justifica 
pel fet que es tracta d'una etapa de transició, de canvi entre amb- 
dues cultures. És I'última expressió de la cultura iberica i es desen- 
volupa sota la gran pressió exercida per la potencia conqueridora, 
és una epoca de mestissatge, de mescladissa, de transit cap a un 
nou període. Des d'aquest punt de vista podem parlar de període 
iberoroma en la mesura que e1 pes de la cultura indígena resulta 
encara fonamental. Aquesta denominació troba suport en les mani- 
festacions culturals: ens trobem amb una cultura (indígenaldorni- 
nada) en que les expressions d'aculturació sota el patró de la cul- 
tura romana (forania/dominadora) són cada vegada més freqüents 
i intenses. El resultat final sera la substitució dels models propis 
pels foranis i la seua adopció corn a propis, amb un indubtable pes 
d'aquells que permet parlar de cert mestissisme (Garcés, 1990). 

2. ESTUDIS REGIONALS 

L'estudi de la fase final de la cultura iberica ha estat abordat prac- 
ticament en totes les kees del seu h b i t  territorial, encara que amb 
desigual profunditat. A Catalunya, el treball de Casas i Noila (1983) 
sobre les comarques gironines ha permés demostrar la perduració de 
la major part dels assentaments en el segle 11, amb processos contra- 
ris d'engrandiment i d'abandonament gradual. Cap al sud, els treballs 
sobre la ciutat iberica de Burriac han permés caracteritzar aquesta cul- 
tura en els seus darrers moments (Miró, Pujo1 i García, 1988). 

En la zona central del litoral catala, el treball de Miret, Sanmartí 
i Santacana ( 1986) sobre el temtori compres entre els rius Llobregat 

i Gaia ha posat de relleu la desigual resposta del poblament iberic, 
fins i tot en zones molt properes, davant el fenomen de la romanit- 
zació. Cap al sud, els estudis s'han centrat en la ciutat de firraco, 
on s'ha pogut comprovar l'existencia d'un oppidrrni iberic a la vora 
del qual s'assentari el primer campament roma (Adserias et alii, 
1994). Gracia i Munilla (1993,216,236) han estudiat I'evolució del 
poblament iberic en les comarques de 1'Ebre. Per aquests autors el 
segle 11 suposa el final de I'assentament iberic en la zona com a 
conseqüencia dels canvis operats en l'estructura poblacional: redis- 
tribució de la propietat de la terra a partir del I'establiment de pobla- 
ció romana, canvi en el model de relació economica entre les pobla- 
cions autoctones i l'administració provincial romana i ruptura de 
I'estructura social indígena. A excepció del Castellet de Banyoles 
(Tivissa), l'abandonament dels nuclis indígenes no es produeix per 
accions militars, sinó per motius estrictament economics. 

A les comarques de ponent, Junyent (1987, 63) va assenyalar 
que es produeix un abandonament gradual dels oppida, amb una 
continu'itat important de diversos assentaments. El treball de Garcés 
(1990) resulta fonamental per al coneixement d'aquest període a les 
planes de Lleida i Osca. A la banda meridional de I'Ebre, cal desta- 
car el primerenc treball de Burillo (1980) sobre la jerarquització del 
poblament iberic i la influencia del procés romanitzador. Arnb pos- 
teriontat, I'aparició de l'anomenada Tnb~ila Contrebierlsis (Fatás, 
198 1 ) ens proporciona una valuosa informació sobre el grau d'inte- 
gració de les poblacions iberiques en les primeries del segle 1 aC. 

Els recents estudis sobre la ceramica iberica, amb treballs 
monografics sobre formes corn el chlat (Conde, 1992), rnostren la 
vitalitat de les produccions iberiques en aquest període i la seua 
penetració en els circuits comercials del mediterrani occidental al 
si del naixent imperi roma. 

Al País Valencia, una serie de recents treballs han suposat un 
important avanc en el coneixement de la cultura iberica. A les 
comarques septentrionals, Oliver (1998) va realitzar una síntesi 
sobre el poblament iberic davant la romanització i ha abordat el 
tema a partir de l'estudi del Puig de la Misericordia (Vinaros), la 
darrera fase del qual es data en el segle 11 aC (Oliver, 1994). Cap 
al sud, les darreres investigacions a Sag~intum i el seu port han per- 
més comprovar el dinamisme de la ciutat en els decennis posteriors 
a la Segona Guerra Púnica (Aranegui, 1982a; Pastor i Aranegui, 
1993). Ales comarques centrals (Bonet i Mata, 1995, 162-163), els 
treballs de Mata (1991) sobre Los Villares i de Bonet (1991, 1992, 
1993 i 1995) sobre el Tossal de Sant Miquel han posat de relleu la 
importancia de sengles nuclis urbans iberics. En el tenitori 
d'Edeta, amb posterioritat a la destrucció de la ciutat i de bona part 
de les talaies i llogarets del seu territori al principi del segle 11 aC, 
s'observa un canvi en el patró d'assentament caracteritzat per la 
desaparició del factor defensiu en els emplacaments. A les comar- 
ques mendionals, el ja classic treball de Llobregat (1972) aporta 
una important informació sobre el poblament de la Contestania. 

A Múrcia, Lillo (1 98 1 ) ha assenyalat que en la primera meitat 
del segle 11 aC s'observen símptomes de decadencia i d'abando- 
nament dels assentaments iberics a causa de la remodelació del 
territori en funció de la ciutat minera de Cartl7ago Noun. A 
Andalusia, a I'area iberoturdetana, l'inici de la romanització supo- 
sa la desaparició de molts nuclis a l'alt Guadalquivir, corn ha fet 
veure Ruiz Rodríguez (1987). D'altra banda, sempre s'ha ressal- 
tat la primerenca romanització de la Betica, tot i admetent la llar- 
ga perduració de les tradicions i manifestacions culturals iberiques 
(Bendala, 1981). Tanmateix, recents investigacions al Cerro de la 
Cruz (Almenidilla) han permes comprovar la inexistencia de trets 
romanitzadors en ple segle 11 aC (Vaquerizo et olii, 1991). 





concepte resultava prou clar, també va comencar a ser evident 
que ni el seu abast en les diferents regions de I'Imperi, ni la 
intencionalitat del govern roma foren les rnateixes. Així, 
Rostovtzeff (1937, 451-455), que ja feu veure el paral.lelisme 
existent entre els ibers i els habitants de l'antiga Dalmacia. va 
escriure referint-se a aquest país: "A més, la romanització a 
fons de les ciutats i dels camps no entrava en els interessos del 
govern rornh, ja que hauria privat l'estat d'exce1,lents reclutes, 
tant per a les legions corn per a les tropes auxiliars. En aquestes 
circumstancies no és d'estranyar que l'obra de romanització no 
fos mai completada a Dalmacia. Tampoc la població de les ciu- 
tats assibii a estar acabadament romanitzada, i molt menys la de 
llurs territoris. Per últim, moltes de les tribus no van ser mai 
urbanitzades: seguiren sent allb que sempre havien estat i vivint 
a I'antiga usanca. Impressions que condueixen a considerar que 
el món rural vegetava presoner de costums seculars, impermea- 
ble a tota transformació (...). Roma manifestava el seu domini, 
utilitzant al maxim la sensibilitat i les tradicions indígenes". 

En Iínia amb els corrents moderns, tant des d'una perspectiva 
ideolbgica corn terminolbgica i conceptual, I'any 1974 el VI' 
Congrés Internacional d'Estudis Classics es va dedicar al tema 
"Assimilació i resistencia a la cultura grecoromana en el món 
antic". Com va destacar Bénabou (1976a, 367), la utilització del 
terme "resistencia" obei'a a una "moda", puix, en un període histb- 
sic caracteritzat per la descolonització, la tendencia ideolbgica 
exigia prendre past pels indígenes i exaltar llur resistencia a la 
romanització, al mateix ternps que s'insistia sobre els seus aspec- 
tes negatius i mancances. Aquest fet posava en evidencia la de- 
pendencia ideolbgica dels historiadors a l'hora de valorar els fenb- 
mens histbrics: mentre que en l'epoca de la colonització moderna 
es donava una imatge idílica de la romanització, corn la reflectida 
per Cagnat, en l'epoca de la descolonització es passava a exaltar 
la resistencia a l'estranger. Al cap i a la fi, la romanització va pro- 
vocar I'extinció de cultures i llengües i, per tant, com tota unifor- 
rnització imposada, va produir un empobsiment cultural. També és 
legítim, doncs, que en una epoca caracteritzada per l'auge del 
nacionalisme, el "genocidi cultural" dels ibers desperte simpatia. 
De fet, el caricter negatiu de 1'"acció civilitzadora" dels romans 
ja fou assenyalat per Tacit (Agr XXI, 2) en referir-se als Britans: 
Idque apud inzperitas hir~lzaiiitas uocabatul; cien pnrs seruitutis 
esset ("Ells, ingenus, anomenaven civilització el que constitui'a un 
factor de la seua sesvitud"). Aquesta evidencia ens obliga a una 
utilització prudent del teme resistencia, reduit estrictarnent als 
dominis militar i cultural (Bénabou, 1976a, 369), que tan sols de 
manera matisada pot utilitzar-se a Hispania, en moments i en 
regions molt determinades, i sovint en contextos sbcioeconbmics 
complexos. 

En el seu extens treball sobre la resistencia africana a la roma- 
nització, Bénabou (1976b, 25-31) va proposar una periodització 
del procés d'assimilació cultural amb tres fases: conquesta, colo- 
nització i romanització. 

- Co~zquesta: és la submissió per les armes i annexió d'un 
tersitosi i no implica una transformació profunda del país conque- 
rit. Roma, en lloc de sotmetre els venquts al seu propi regim de 
producció i a les seues formes de pensament, pot mantenir l'estat 
de coses i establir-hi impostos. La conquesta suposa una trans- 
ferencia de propietat (dedictio) i els ocupants, fins aleshores pro- 
pietans, es veuen obligats a pagar un stipendium. 

- Colorzització: assignació de parce1,les del patrimoni roma a 
colons pesque s'organitzen en ciutats. Es tracta d'una transferen- 
cia d'homes, de ciutadans romans. 

- Roillciiiit,-acicí: és una veritable transferencia de civilització, 
una remodelació que s'efectua a tots els nivells. Es tracta d'un 
procés que comporta la creació de colbnies, desenvolupament de 
ciutats antigues, augment constant del nombre de ciutadans i I'ex- 
tensió de llurs necessitats. 

Per a Bénabou (1976a), el terme romanització no es pot com- 
prendre si no es posa en relació amb altres rnots que designen 
nocions rnés o menys vei'nes, corn conquesta i colonització. La 
conquesta marca el domini de Roma sobre un territori, que es tra- 
dueix en una "transferencia de propietat" que, eventualment, pot 
no tenis rnajors repercussions en els habitants del territori conque- 
rit. La colonització, en el sentit roma, és a dir, la implantació de 
colbnies de ciutadans en un territori, comporta una "transferkncia 
de población que pot, també, no afectar directament els indígenes. 
Contrhriament, la romanització -que suposa l'acompliment de les 
etapes precedents, amb les quals sovint es confon- no comenqa 
rnés que amb una "transferkncia de civilització", és a dir, quan les 
institucions, la religió i la llengua dels romans es difonen entre els 
indígenes. Així caracteritzada, la romanització no és pas un pro- 
cés simple, que puga ser sotmés a criteris precisos. La cultura 
romana, en la diversitat de dominis que engloba, no es pot trans- 
metre en bloc ni de colp: hi són necesshnes un cert nombre d'eta- 
pes pesque puga ser veritablement assimilada per aquells a qui 
s'imposa o es proposa. La seua expansió no es produeix simple- 
ment per imitació o bsmosi (romanització espontknia), sinó que ha 
requerit, en ocasions, de mesures autositisies de foment. 

L'assimilació de l'elit dels pobles conquerits, i sobretot de l'a- 
ristocracia de les ciutats, beneficiava massa els interessos romans 
corn per a deixar-la a la lliure decissió de cadascun. En l'aspecte 
jurídic, es pot observar corn I'atorgament de la ciutadania romana 
s'utilitza sovint corn instmment de selecció i, en conseqüencia, de 
divisió. La resistencia a la romanització pot ser fonamentalment 
militar i religiosa. D'altra banda, en la romanització s'observen 
mancances que aquest autor situa en el procés d'urbanització, la 
llengua i l'onomastica i l'organització. 

Si aquest terme resulta molt rnés familiar per a I'arquebleg 
i l'historiador, sembla que hauria d'haver cesta unanimitat entre 
els usuaris sobre el seu abast i definició. Perb no sembla que 
siga així. Fa rnés de trenta anys, Balil (1963, 174) remarcava el 
seu caricter equívoc, puix no era fhcil precisar que n'entenen 
els diferents investigadors i com, en ocasions, s'exigia 
dlHisphnia fenbmens que no assibaren a produir-se ni tan sols a 
la propia Italia. Una crítica semblant era la de Bénabou (1 976a, 
369) quan el qualificava de terme imprecís, puix denominava a 
la vegada un procés i el seu resultat. El seu freqüent ús sense 
haver-lo previament definit fa que se I'utilitze amb sentits dife- 
rents i que de vegades genere polemiques i malentesos 
(Tarradell, 1961, 325). 1 és obvi que, corn va assenyalar Balil 
(1963, 175), coneixem millor el res~~ltnt  que elprocés, quan -en 
paraules de Tarradell (1965, 116)- "poder seguir de prop corn 
els íbers es transformen en llatins seria per a qualsevol persona 
interessada per la historia un espectacle fascinant". 

Hi ha algunes definicions generiques del que hom entén per 
romanització. Balil (1963, 174) hi entenia "l'assimilació, adapta- 
ció i identificació al gust i sentir romans, un 'procés' la culmina- 
ció del qual és la identitat entre el roma de Roma i el romi 
d'Hisphnia ... Llengua, nom i vestuan poden considerar-se, corn ja 
va advertir Estrabó, els 'signes externs' d'aquest procés". En 
aquesta línia, per a Tassadell (1 978, 216) "s'entén per romanitza- 
ció el procés que va anar transformant la societat indígena en una 
comunitat sota el patró Ilatí". 



Fatás (1973, 157 SS) va assenyalar la importancia del registre 
arqueolbgic i de la nurnismatica per a l'estudi del procés de roma- 
nització: les hmfores per a I'estudi del comer$ i la ceramica cam- 
paniana corn a "fbssil director" del període. Els efectes d'aquest 
procés apareixen en epoca més avancada, des de mitjan segle 1 aC, 
i no acaben fíns a més d'un segle després arnb la generalització de 
la vida municipal, la concessió de la ciutadania, etc. 

Blázquez ( 1962; 1975, 18-2 1) va dedicar un breu capítol a les 
causes de la romanització. Després de recordar corn tradicional- 
ment (Mommsen, Rostovtzeff) s'ha considerat que Hispania fou 
la província més primerencament i profunda romanitzada, sinte- 
titza les causes que Pareti considera corn a fonamentals en aquest 
procés: la presencia de I'exercit roma; la creació, des de I'epoca 
dels Escipions, de centres itilics i després de colbnies; la conces- 
sió del dret de ciutadania, principalment per Cesar; la construcció 
de vies i I'ús del Ilatí corn a llengua oficial, primer parlat només 
en I'exercit i després per les classes cultes. A aquestes causes, 
Blázquez afegeix el comere, la presencia de tropes hispanes en els 
exercits romans i I'influx sobre els indígenes de les grans perso- 
nalitats que estigueren a la península. 

Blázquez considera que algunes d'aquestes causes, corn ara la 
construcció de vies i I'ús del Ilatí, són efectes de la romanització 
i al mateix temps van contribuir a estendre-la. La romanització va 
comencar per signes exteriors individuals, corn viure a la manera 
dels romans i oblidar el propi idioma; hi va seguir I'obtenció del 
dret i la condició de ciutadania, "ja que la plenitud de la romanit- 
zació implicava la possessió de i'stntzrs jurídic roma". Així, doncs, 
la romanització va portar la desaparició de la vida de tipus indí- 
gena, és a dir, el canvi de les velles estructures polítiques, socials 
i econbmiques dels pobles hispans per altres noves. 

Per a Vigil (1976, 270 SS), el problema de la romanització cal 
considerar-lo corn un canvi en les estructures socioeconbmiques 
de la Península Iberica i no corn un fenomen purament polític o 
cultural. La romanització, perb, també va suposar l'expansió dels 
elements ideologics romans que donaren cohesió i justificació a 
les noves reaiitats socioeconbmiques. L'adopció del Ilatí va com- 
portar I'adquisició d'un vehicle conceptual que facilitava la pro- 
pagació d'aquests elements ideolbgics. Aquest autor destaca la 
necessitat de considerar les formes d'organització social, tant de 
Roma corn de les organitzacions socials indígenes, perque de la 
relació entre ambdós tipus d'organització sorgiria la forma pecu- 
liar de la societat peninsular durant l'epoca del domini polític 
roma, en I'estructura de la qual predominaran els elements romans 
corn a factor dominant de regularització. Un altre fet important és 
la falta d'homogeneitat de la romanització. L'evidencia d'aquest 
fenomen es manifesta en les diferencies que existeixen entre les 
diverses regions de la Hispania romana en I'assimilació dels ele- 
ments romans, que tenen el seu origen en I'heterogeneitat existent 
en I'organització dels diferents pobles que hi vivien, i poden 
explicar-se perla supervivencia d'elements estructurals indígenes. 

Pereira (1984 i 1988), en estudiar el problema de la romanit- 
zació a Gallnecin, planteja la dificultat de constrenyir tot el com- 
plex món de transformacions produides per la conquesta romana 
en un simple concepte mai ben definit corn és el de romanització. 
L'autor critica la visió tradicional segons la qual les societats es 
romanitzaven per contacte, per un lent flux d'influencies, feno- 
men en que l'exercit i els comerciants es consideraven importants 
agents de romanització. Perb no es valoraven les transformacions 
internes que es produien corn a conseqükncia de la conquesta, i 
que per forca transformaven els pobles en quelcom diferent a allo 
que abans eren. Destaca també que les discussions sobre el propi 

concepte de romanització no van donar mai lloc a una idea que 
pogués ser acceptada per la generalitat dels investigadors i que, al 
mateix temps, fos operativa. Per a uns calia prestar especial aten- 
ció a allb que podríem anomenar "aculturació material", és a dir, 
I'adopció per part dels indígenes d'útils i instruments romans. 
Perb I'aplicació d'aquesta concepció es veu dificultada per la tro- 
balla d'objectes romans (ceramica sigil.lata, monedes) en zones 
corn Polonia i certes regions de Rússia on mai no arribaren els 
romans. La romanització ha estat considerada sobretot a través del 
registre arqueolbgic, especialment en I'existencia de ciutats, sense 
tenir en compte llurs funcions i la seua relació arnb el territori i les 
gents. El grau de romanització era mesurat segons els punts abas- 
tats en una escala, el maxim de la qual estava a la Betica o la 
Narbonenca, on totes les transformacions eren presents. Perb el 
concepte de romanització que convé a la Betica no és apropiat per 
a altres zones on les transformacions experimentades, tot i sent tan 
importants corn el trasllat d'algunes comunitats muntanyenques 
als plans, no tenen perque portar al mateix resultat. Les realitats 
preromanes, més les condicions de la conquesta, més el desenvo- 
lupament posterior, produeixen en cada cas un resultat distint, que 
és sempre un canvi historic de primera magnitud. 

Marín (1988) ha aprofundit en dos aspectes fonamentals en el 
procés de romanització: la creació de colbnies i municipis i les 
aportacions de població, sobretot en relació arnb la presencia 
d'importants contingents de tropes a la península, que cal enten- 
dre corn un procés de modificació de la realitat indígena. 

Des del punt de vista de I'estudi del període tardopúnic, López 
Castro (1992) ha efectuat una interessant reflexió crítica sobre el 
concepte de "romanització". Planteja I'autor la necessitat de 
rebutjar aquest terme en el sentit tradicional, puix s'ha caracterit- 
zat per una gran ambigüitat i per una profunda carrega idealista 
que la identifica arnb el de progrés en una concepció unilinial de 
la historia. L'ús irreflexiu i mecanic del concepte de romanització 
furta als pobles "romanitzats" la possibilitat de ser subjectes de la 
seua propia historia, puix aquest concepte pot comportar un dis- 
curs subjacent de passivitat de les poblacions sotmeses per Roma 
en processos en que foren les autentiques protagonistes. D'altra 
banda, el concepte de romanització és reduccionista, puix el seu 
ús enmascara profunds processos de canvi. Amb la romanització 
d'un poble es dóna per suposat que perd els seus trets particulars 
per adoptar els romans. Perb I'ús del terme no implica el coneixe- 
ment dels mecanismes histories interns d'aquest poble que per- 
meten tal procés, ni la seua forma d'actuar en una situació histb- 
rica determinada, cosa que en moltes ocasions es tradueix en la 
practica investigadora en el desconeixement de les causes, temps 
i modes del procés histbric de romanització. També és reduccio- 
nista perque la seua utilització resumeix perillosament en una 
paraula, amb el risc de no percebre'ls, complexos processos de 
llarga duració que sovint van protagonitzar diverses generacions. 
Així mateix, las romanització ha esdevingut un estereotip de pro- 
cés pacífic que amaga en molt casos una dura dominació que 
implica la ruptura, violenta o no, de formes de vida seculars, la 
perdua de la capacitat d'un poble, I'esclavització dels sotmesos, la 
imposició de tributs i I'expoli directe o indirecte dels recursos: 
I'imperialisme, en una paraula. 

D'aquesta manera, I'autor planteja la necessitat de rebutjar 
aquest t e m e  mentre continue impregnat de les mateixes connota- 
cions idealistes, i -des del matenalisme historic- considera prefe- 
rible usar altres conceptes més útils corn el d"'integració" en I'es- 
tat roma, que és histbricament paral.lel i convergent amb el de 
"dissolució" d'unes formes productives i polítiques particulars 



que van caracteritzar els pobles dominats per Roma. Aquest con- 
cepte conté el reconeixement implícit de l'existkncia d'una entitat 
política i social anterior a Roma que juga un paper actiu en la seua 
propia historia. Amb el seu ús s'elimina l'apreciació d'inferioritat 
cultural front a Roma del poble que es romanitza, una noció no 
sempre expresada obertament pels investigadors i que justificava 
histbricament I'imperialisme roma, i de pas tots els imperialismes, 
corn a fenbmens transmissors de civilització, cultura i progrés 
(Muñoz, 1991). 

2. UNA PERSPECTIVA DES DE 
L'ANTROPOLOGIA CULTURAL 

L'antropologia cultural ha introduit diversos termes utilitzats 
pera la caracterització dels processos de canvi. El fet que els his- 
toriador~ ens aproximem en estranyes ocasions a aquesta discipli- 
na ha ocasionat que el seu ús no sempre siga el més apropiat. La 
distinció entre aquests termes i altres corn difusió i canvi cultural 
a penes ha portat a una discussió entre arqueblegs i historiadors 
del món antic. Cal, per tant, una aproximació a les fonts que ens 
permeta un coneixement rnés precís i, en conseqükncia, l'ús apro- 
piat d'aquests termes. 

La noció d'aculturació va ser encunyada pels antropblegs nor- 
damericans al final del segle XIX, en el context dels processos de 
contacte cultural motivats per les relacions colonials (cf. Bastide, 
1972; Spicer, 1974; Gmzinski i Rouveret, 1976; M'Bokolo, 1978; 
Wachtel, 1978). Amb aquest concepte hom pretenia distanciar-se 
de l'escola difusionista, incapac d'admetre el dinamisme i la com- 
plexitat dels processos de canvi. Passava a estudiar-se així, més 
enlla del resultat d'aquest contacte, el propi procés de canvi. A 
partir de 1930 va comenqar a ser objecte d'estudis seriosos per 
part dels investigadors. Introduit en l'analisi dels canvis culturals 
esdevinguts en les tribus índies, el concepte d'aculturació promp- 
te fou objecte de diversos estudis. En les dkcades següents van 
proliferar entre els antropblegs els treballs predominantment des- 
criptius, per tal de determinar quins dels elements culturals can- 
viaven facilment i quins oferien rnés resistencia. Una vegada fina- 
litzats aquests treballs, els investigadors s'interrogaven sobre els 
factors que produi'en l'avanc o el retardament del procés. 

Redfield, Linton i Herskovits (1936), en el seu ja clhssic 
Memorandztm for the study of acculturation, van proposar una 
definició del concepte aculturació corn "el conjunt dels fenb- 
mens resultants del fet que grups d'individus pertanyents a cul- 
tures diferents entren en contacte continu i directe, i dels canvis 
que hom produeix en els patrons culturals originaris d'un o 
d'ambdós gmps (...). D'acord amb aquesta definició, I'acultu- 
ració ha de distingir-se del canvi cultural, del qual no és rnés 
que un aspecte, i de I'assimilació, que és tan sols una de les 
seues fases. Ha de distingir-se també de la difusió, la qual, si bé 
es produeix en tots els casos d'aculturació, és un fenomen que 
amb frequkncia s'esdevé sense necessitat que existesquen con- 
tactes entres grups culturals i, a més, constitueix només un 
aspecte del procés d'aculturació". L'aculturació, dones, és el 
procés d'interacció entre grups culturals diferents. En síntesi, 
parlarem d'aculturació quan un col.lectiu A agafa determinats 
aspectes culturals propis d'un altre B dominant, pero sense que 
siga necessari que aquel1 perda els seus propis. La utilització 
d'aquest terme, pero, no és unanime entre els antropblegs, puix 

els britanics prefereixen utilitzar l'expressió rnés ambigua de 
"contacte cultural" que designa al mateix temps les modalitats, 
el procés i els resultats del canvi cultural. 

A partir del 1945, els investigadors es van esforcar a precisar 
els mecanismes i els resultats d'aquesta aculturació forqada, im- 
posada pel context de la dominació colonial. Des d'aquest punt de 
vista, resulta de gran interés la definició del concepte de "situació 
colonial", entesa corn la dominació imposada per una minoria 
estrangera, en nom d'una supenoritat ktnica o cultural, a una 
majoria autbctona materialment inferior. Amb ella, la problemati- 
ca del contacte cultural es veu desbordada i s'obre la via a una teo- 
ria general de la dependencia. Els estudis realitzats en aquest con- 
text s'estenen principalment sobre quatre dominis: 

1. Les ciutats, en part eixides de la colonització, en les quals 
s'observa tota la complexitat del canvi social en una població 
heterogknia més o menys separada del marc tradicional i integra- 
da en diversos graus en el quadre urba. 

2. El sincretisme i els moviments nativistes analitzats corn 
reaccions globals i específiques de les societats dominades en el 
seu procés de descomposició. 

3. Les institucions que preserven la seua forma amb la condi- 
ció que prenguen totalment o parcial un contingut nou. 

4. L'emergkncia de grups socials "aculturats", elits que aspi- 
ren a adoptar el mode de vida dominant i cooperen amb les auto- 
ritats colonials. En aquest domini poden incloure's els problemes 
lingüístics produits per la situació colonial. 

D'altra banda, junt a l'aculturació imposada, hi ha també una 
aculturació espontania, resultat de les relacions limitades al domi- 
ni comercial. En determinats períodes histories, la causalitat exter- 
na pot ser el factor determinant en I'aculturació de les societats 
costeres. Els nombrosos estudis realitzats en aquesta línia s'esfor- 
cen a determinar els mecanismes, corn el rol essencial del comer$, 
i la profunditat de l'aculturació. Algunes de les conclusions fona- 
mentals a quk s'ha arribat són del major interés: 

l .  A nivell econbmic, l'abandonament de certes activitats, 
sobretot artesanals, i l'adopció de bens manufacturats d'importa- 
ció; aquestes dues tendkncies apareixen corn el primer estadi d'un 
procés de dependencia. 

2. A nivell social, la formació d'un grup d'individus definit no 
pel seu lloc en l'escala social tradicional (llinatge, etc), sinó per la 
riquesa acumulada en el comerc i per l'adopció d'actituds i valors 
colonials. 

3. A nivell polític, la participació efectiva d'aquest grup en I'e- 
xercici del poder, sobretot gracies a la "reinterpretació" i a la inte- 
gració d'alguns trets culturals prestats al sistema poiític autbcton. 

Investigacions posteriors han permks demostrar la relació 
d'interdependkncia entre estructura social i cultura. Una cultura 
constitueix una unitat mentre roman lligada a una estructura social 
ben travada; una vegada dissolta aquesta, aquella es desintegra. 
L'estructura social es revela així com l'objectiu a investigar, amb 
la certesa que allí on l'estructura persisteix ha d'haver igualment 
una continuitat dels usos i costums corresponents, i allí on aquests 
sobreviuen ha d'haver una base estructural que explique aquesta 
continuitat. Certs elements culturals poden conservar-se simple- 
ment per ignorancia dels corresponents entre el gmp dominant, o 
uns altres poden imitar-se de manera simbblica més que ser adop- 
tats reemplacant els corresponents propis. 

El t eme transculturació, encunyat per l'investigador cuba 
Ortiz en 1947, aporta noves matisacions en la definició dels pro- 
cessos de canvi (Herskovits, 1952, 565-585). Per a aquest autor, 
"la paraula transculturació expressa millor les diferents fases del 



procés de la transició des d'una cultura a una altra, (... puix) 
aquest procés comprén també necesshriament la perdua o I'arran- 
cament de rail d'una cultura previa, la qual seria definida corn 
deculturació. A més d'aqb, comporta la idea de la creació conse- 
g~ient dels nous fenbmens culturals, la qual seria anomenada neo- 
culturació". En la practica, perb, el significat que s'atribueix a 
ambdós conceptes és prou similar. De fet, Herskovits assenyala 
que si no estigués tan fermament fixada la paraula aculturació en 
la literatura antropolbgica, transculturació podria ser usada per a 
expressar el mateix concepte. Aixb, passa, per exemple, entre 
alguns antropblegs de llengua espanyola. Les situacions en que 
esdevé la transculturació són diverses. En primer lloc cal conside- 
rar I'obligatorietat o voluntarietat de I'acceptació per un poble 
dels elements culturals d'un altre. La segona és quan no existeix 
cap desigualtat entre grups. En la tercera es presenten tres alter- 
natives: si hi ha domini polític pero no social, si hi ha domini alho- 
ra polític i social i si es reconeix la superioritat social d'un grup 
sobre I'altre sense que existisca domini polític. El domini social i 
el polític són sens dubte factors en I'acceleració o el retardament 
de l'intercanvi cultural. 

Un principi bhsic en l'estudi de qualsevol fase de canvi cultu- 
ral és el de la selectivitat. El préstec cultural, fins i tot en els con- 
tactes més íntims, és selectiu. Aquest principi és fonamental per a 
comprendre tant per que les innovacions produides a l'interior 
d'una societat passen a formar part de la seua cultura o es rebut- 
gen, corn per que els elements d'una cultura presentats a una altra 
s'accepten o es rebutgen, i fins i tot poden donar lloc a I'aparició 
de moviments contratransculturals que persegueixen la restaura- 
ció d'un mode de vida anterior al contacte. A més, la selectivitat 
té en compte la gran variació del grau en que els pobles que 
emprenen la presa de contacte s'apropien recíprocament d'ele- 
ments de llurs respectives cultures. D'altra banda, els factors 
histbrics intervenen a l'hora de facilitar l'acceptació o d'enfortir 
la res~stencia a les innovacions. També la diferent base econbmi- 
ca de cada cultura resulta determinant a l'hora de comprendre l'a- 
bast dels préstecs. En conseqü&ncia, el contacte pot donar corn a 
resultat almenys un préstec, amb pressió externa o lliurement, o 
pot elevar-se a la quasi completa acceptació dels modes de vida 
d'un altre poble. En qualsevol cas, els aspectes transmesos de la 
cultura són resultat de circumsthncies histbriques particulars, les 
quals influeixen sobre les motivacions psicolbgiques que servei- 
xen de base a la selecció. 

En el seu estudi sobre els canvis al Perú entre 1530 i 1570, en 
el context de la dominació espanyola, Wachtel valorava les estruc- 
tures socials anteriors, el mestissatge, la resistencia, la revolta 
indígena i encunyava el concepte de "desestructuració" per a refe- 
rir-se al resultat de la interacció en la cultura autbctona. Aquest 
estudi revela un canvi d'actitud dels antropblegs: fins alechores 
l'aculturació havia estat vista des d'un punt de vista eurocentrista 
que voldria veure en el procés part de la propia empresa colonial, 
contrari a valorar-la corn una crisi del grup social que la pateix. De 
fet, la visió tradicional del fenomen aculturador era, a més d'eu- 
rocentrista i colonial, d'essencia decimonbnica i profundament 
evolutiva: s'esperava un destí unidireccional per als indígenes i, 
en funció d'aquest, es jutjaven els passos i els estadis. Aquesta 
visió traslladada a I'antiguitat clhssica feia de la romanització un 
procés en que s'e~pera que els "bkrbars", corn a única i millor sur- 
tida, S' assimilen rhpidament. 

A partir dels anys setanta els antropblegs abandonen paulati- 
nament els conceptes d'aculturació i d'assimilació. Irnmersos en 
la problemhtica que ofereixen els darrers pobles primitus contem- 

poranis, abocats a una implacable destrucció cultural i ecolbgica, 
els antropblegs actuals prefereixen emprar termes més expressius 
i contundents corn ara desestructuració o etnocidi cultural, con- 
ceptes que -com és evident- poden fer-se retroactius a altres cul- 
tures i períodes histbrics. En aquesta Iínia, Devereux (1973) ha 
aprofundit en els transtons psíquics que es produeixen en les situa- 
cions de contacte cultural. 

En els camps de l'arqueologia i de la historia antiga els con- 
ceptes d'aculturació i d'assimilació arriben tardanament, cap a la 
darreria dels seixanta i principi dels 70, quan ja havien entrat en 
crisi en I'antropologia. L'interés pels processos d'aculturació en el 
camp de l'arqueologia s'ha centrat en les cultures primitives més 
que en les societats complexes. Concretament, les investigacions 
que han permés el desenvolupament dels models que pretenen 
comprendre els fenbmens de canvi cultural han estat desenvolu- 
pades majorithriament sobre cultures prehistbriques i protohistbri- 
ques (Wells, 1990). Aquests estudis basats en la recerca arqueolb- 
gica han tingut un important desenvolupament en el món anglo- 
saxó i escandinau, pero més pobre pel que fa a les cultures medi- 
terrhnies. Tenen el seu inici als Estats Units, en el marc de la Nova 
Arqueologia, de la mh de Binford (1 972), qui en un article publi- 
cat inicialment I'any 1962 va defensa una aproximació antro- 
polbgica a la interpretació de I'evidencia del canvi cultural. 

Pero el veritable punt de partida d'aquests nous plantejaments 
se situa en 1968 amb la publicació del llibre de Clarke (1984). 
Segons aquest autor el canvi es pot comprendre millor si conside- 
rem la cultura corn un sistema constitui't per subsistemes interre- 
lacionats (social, religiós, econbmic, etc). El canvi en qualsevol 
dels subsistemes repercuteix sobre la resta per tal que el sistema 
restablesca el seu equilibri dinhmic. Si aquest equilibri no es pot 
mantenir, el sistema es col.lapsa i deixa de funcionar. Amb aquest 
model el canvi pot explicar-se en funció de la dinhmica cultural 
dins de cada context. Les influencies externes hi tenen un gran 
paper, pero només en tant que afecten a un subsistema. D'aquesta 
manera, el canvi cultural no resulta de la interacció externa per 
ella mateixa, sinó del reajustament del sistema cultural corn un tot. 
Per a Clarke, la "mort" d'un sistema de grup cultural o d'una cul- 
tura individual pot produir-se per transformació o per desplaca- 
ment. Per transformació cal entendre la introducció successiva i 
acumulativa de nous artefactes-tipus essencials i clau, acompana- 
yats per la cancelació decreixent i la fragmentació gradual de la 
constel.lació d'artefactes-tipus clau primitiva. En la jerarquia dels 
processos s6cioarqueolbgics, aquest autor distingia els següents 
conceptes: 

- Convergencia: creixent aproximació cultural, de vegades 
sense necessitat d'una comunicació intensa, per arribar a una 
situació similar mitjancant el canvi d'ambdues cultures. 

- Intr~isió/substitució cultural: el desplacament d'una cultura 
per altra en un territori específic i I'ocupació d'hrees desocupades. 
Forma organitzada: conquesta militar seguida d'ocupació o mi- 
gració en massa. 

- Aculturació: la creixent semblanca de cultures resultat de la 
difusió en un o altre sentit. Forma organitzada: intercomunicació 
cultural organitzada. 



- Assimilacirí c~rltliml: l'assirnilació d'una cultura per altra; la 
cultura assimilada sobreviu corn a subcultura etnica incorporada. 
Forma organitzada: conquesta militar, previa aculturació. 

A partir de les prernises tebriques elaborades per Clarke, Alonso 
i Cerrillo (1998) han elaborat un model per a la realitat hispanica en 
el període de conquesta romana. El resultat de la intrusió romana 
sobre la població de base seria l'existencia de dues zones sobre les 
quals la influencia romana hauria adoptat formes diferents: con- 
vergencia i intrusió, arnb una franja intermedia de transformació 
paral.lela. En tota la fagana mediterrjnia peninsular, on les cultures 
existents havien assolit un alt grau de complexitat social que horn pot 
qualificar de preestatal, ja existien les ciutats i s'havien produit con- 
tactes previs, en part comuns als que havien experimentat els matei- 
xos romans, esdevé un procés de convergencia en que I'únic que fara 
la potencia intrusiva sera remodelar i aprofitar les bases existents per 
tal de produir la integració d'aquestes estructures socials. L'existencia 
d'unes bases previes d'urbanització fara que no siga necessari el tren- 
cament del sistema d'assentaments, sinó que bastara la simple modi- 
ficació d'alguns dels nuclis que es dotaran de la maquinhria adminis- 
trativa necesshria perque servesquen de centres nodals de la nova 
estructura. La resistencia militar sera també menor o fins i tot inexis- 
tent. En la resta del territoti peninsular amb un niveil inferior de 
desenvolupament, I'acció de Roma adoptaria la forma d'intrusió. 

El comerq és un component del subsistema econbmic que pot ser 
ben conegut dins els estudis arqueolbgics; els objectes d'importació 
poden oferir sovint una identificació precisa dels contextos arqueolb- 
gics. A partir de 1970 els estudis sobre comerg i intercanvi es van con- 
vertir en el tema principal dins de la Protohistoria europea. Alguns 
d'aquests estudis s'onentaven a mostrar corn el comerq podia ser 
estudiat per les seues interrelacions arnb altres subsistemes, i corn a 
través d'aquests mecanismes es podien explicar els complexos can- 
vis culturals utilitzant I'analogia etnografica i la teoria arqueolbgica 
junt al propi model sistkmic. En aquesta Iínia, Wells (1980) va estu- 
diar els canvis que es van produir amb l'aparició de les ciutats de 
1'Edat del Ferro a ]'Europa central, que explica corn interaccions d'in- 
tercanvi entre les poblacions indígenes i els pobles mediterranis. 

A Espanya, Urruela (1981, 7-40) va fer una de les primeres 
aproxirnacions al fenomen de la romanització des d'un enfocament 
antropolbgic. Després de recordar la vella polemica que envolta el 
terme romanització, l'autor analitzava els dos usos més freqüents 
d'aquest concepte. Per romanització s'entén nonnalment, en primer 
Iloc, la presencia en un indret i en un moment detemiinats d'un 
objecte roma; el nombre d'aquests es relaciona amb el grau de 
romanització. En segon lloc s'entén que la romanització és igual a 
I'adopció de formes de vida, arnb una accepció semblant a la que 
els antropblegs donen al concepte d'aculturació. Des d'aquest punt 
de vista, hi ha una gradació de possibilitats segons la intensitat de 
I'aculturació que van des d'una "lleugera impregnació" de la cultu- 
ra indígena fins a la seua destrucció, que es corresponen amb dife- 
rents "graus de romanització". Quan no s'explica l'abast del canvi 
sofert o, corn és freqüent, s'ignora per falta de dades, les apre- 
ciacions resulten confuses. Pel que fa als conceptes d'aculturació i 
canvi cultural, Urruela assenyala que en els treballs generals sobre 
contacte de cultures arnbdós tenen un sentit ankleg, arnb la diferen- 
cia que els distints graus d'aculturació expressen canvis culturals 
diferents. Si es pretén donar un sentit histbric a aquesta expressió, 
cal conéixer en quin sentit s'ha aculturat, és a dir, a quins nivells de 
la societat sotmesa han esdevingut els canvis culturals: si s'han vist 
afectades les institucions, o la producció i les relacions socials que 
en depenen. Els conceptes d'assimilació i rebuig valoren encertada- 
rnent alguns dels aspectes de I'enfrontament de cultures. 

Assimilació pot usar-se front a aculturació per donar-li un matís 
nou: aculturació corn a reciprocitat, corn a intercanvi. L'assimilació 
pot ser graduada i gradual; un grau total d'assimilació seria equiva- 
lent a dorninació. Aquests conceptes són útils pero insuficientment 
expressius per a referir-se a un únic fenomen: el canvi cultural. 

Sobre aquesta qüestió, Blázquez (1985) va abordar el proble- 
ma de I'adequació del t eme roi~znnitznció per a referir-se a l'acció 
de Roma en les diferents províncies, singularrnent en els casos dels 
pobles del nord i nordest peninsular, i va plantejar la necessitat d'a- 
plicar altres conceptes corn ara els d'aculturació i d'assimilació. 

L'any 1983 es va publicar el volum titolat Roilmii ~ltid Ncltii~e in 
tlie Low Co~oitries. Spheres of inrernctinn (Brand i Slofstra, eds.), 
del qual destacaré tres treballs de gran interés. En una primera apor- 
tació sobre I'aculturació coma procés d'informació, Van der Leeuw 
(1983,24-25) considera el procés d'aculturació corn la transforma- 
ció de models d'interacció, amb quatre fases: difusió d'objectes 
aiilats, difusió de símbols significatius, evolució i integració; aques- 
ta pot adoptar cinc formes: incorporació, substitució, sincretisme, 
aillament i adaptació reactiva (rebel.lió). En segon lloc, Slofstra 
(1983) fa una aproximació antropologica a l'estudi del fenomen de 
la romanització considerant-la corn un procés de canvi produit per 
la interacció entre les societats protohistbriques i l 'hperi  Roma. 
Finalrnent, Bloemers (1983) fa un estudi preliminar sobre I'acultu- 
ració en les conques dels rius Rin i Mosa en el període roma. 

El mateix any 1983 es van publicar les actes del congrés 
Modes de corltacts et processlis de trnnsfonnntio~~ dnns les sncie- 
tés a~itiyues, on apareixen diversos treballs d'interés. Així, De la 
Geniere aborda la qüestió de l'aculturació dels indígenes a partir 
de la colonització grega a Italia meridional i Sicília. Quant a la 
Península Iberica, Alrnagro (1983) tracta el problema de I'acultu- 
ració des de la perspectiva de la colonització fenícia i grega. 

Aquest corrent investigador que tractava d'aprofundir en els 
processos de canvi cultural en els pobles conquerits per Roma, va 
produir a Espanya alguns treballs col~lectius els títols dels quals 
expressaven clarament la idea d'oposició entre indigenisme i 
romanització, corn ara el dedicat al convent Astur (AADD, 1983). 
en el qual s'incidia, entre altres aspectes, en la importancia de 
l'exercit corn a factor de romanització i en els canvis i perviven- 
ces en els estrats socials indígenes. 

En aquesta línia es troba el volum C~irreizt Resealrl? o11 the 
Romnnization of tlie Western Proirinces publicat l'any 1992, on 
destaca un treball de Haselgrove i Scull (1992) que tracta de la 
romanització i la desromanització a Belgica. 

Un treball pioner a Catalunya és la tesi doctoral de Garcés i 
Estailo (1990) Assiniilnció, resistencia i canvi n 10 roinnizitzcició en el 
nión ilerget, que aborda el fenomen del canvi cultural a les comarques 
occidentals des del punt de vista de l'estudi de la cultura iberica. 

Els treballs d'Alvar (1990) i Wagner (1993) suposen una impor- 
tant aportació tebrica en el camp dels estudis sobre els processos de 
canvi cultural. Hi destacaré algunes consideracions de l'article del 
segon que poden aplicar-se a la romanització. Pel que fa a les reper- 
cussions del contacte intercultural, podem parlar d'un procés d'acul- 
turació, ja que el contacte continu entre ambdós grups provoca can- 
vis culturals en (almenys) un d'ells. L'aculturació és -si més no, ini- 
cialment- imposada, perque és conseqü?ncia de la conquesta i actua 
a través d'un procés d'assimilació: l'adopció dels elements culturals 
extems comporta la desaparició de les tradicions i models propis, la 
submissió als patrons i valors de la cultura dominant. En el procés 
d'assimilació poden donar-se diferents situacions intermedies: de 
reinterpretació (sincretisme), de mescla (hibridisme) i de fusió (mes- 
tissatge) etnicocultural. En aquest procés actuen diversos agents 





epoca dlAugust es dóna el punt d'inflexió en el procés d'assimi- 
lació. És llavors quan un conjunt majoritari dels components de la 
cultura material experimenta un canvi decisiu que es manifesta al 
món rural en I'abandonament o transformació dels vells assenta- 
ments iberics i la generalització d'un nou patró d'assentament 
basat en el model italic de la uilla. Quedaran diversos aspectes de 
la cultura que encara perduraran alguns decennis, corn part de la 
vaixella ceramica i la llengua iberiques, que palesen que el procés 
encara no s'havia consumat. 

Ena quest sentit, resulta ben expressiu el comentari del gebgraf 
Estrabó (111, 2, 15) que, a l'inici del principat d'August, afirmava: 
"( ...) els Turdetans, en particular els que habiten en les proximitats 
del Betis, s'han assimilat perfectament al mode de vida dels romans 
i ni tan sols es recorden ja de la seua prbpia llengua; a més, la majo- 
ria d'ells s'han fet llatins, han pres colons romans i falta poc perque 
tots ells es facen romans". Malgrat l'indubtable sentit jurídic de la 
darrera part d'aquest parkgraf, en aquesta breu explicació podem 
veure la que tal vegada és la primera definició d'un concepte apa- 
rentment tan senzill corn rebregat: estar romanitzats no és altra cosa 
que viirre com els romans, per a acabar sent, també, romans. 

Les limitacions de l'arqueologia a l'hora de documentar 
aquest canvi són evidents. Mentre que l'assimilació de determi- 
nats aspectes socioculturals, corn ara la religió, les institucions o 
els costums són més difícils de percebre en el registre arqueolb- 
gic, altres corn l'escriptura, la circulació monetaria, el mobiliari 
domestic, algunes manifestacions artístiques, I'arquitectura i I'ur- 
banisme, poden estudiar-se mitjancant I'analisi de la cultura mate- 
rial. No podem oblidar les limitacions en la interpretació de les 
innovacions materials, que no expliquen per si mateix les trans- 
formacions en l'imbit de la conducta: la possessió d'objectes 
materials no implica la modificació de les practiques locals, puix 
aquests poden ser tan sols objectes de prestigi. El mateix podem 
dir de les novetats tecniques i formals que afecten, per exemple, a 
l'arquitectura i a I'ornamentació, que poden reflectir una acultu- 
ració superficial i no una penetració més profunda. Tanmateix, 
fins i tot en aquests aspectes, la seua assimilació per part dels 
pobles ibers esdevingué de manera desigual i lenta. 

4.1. LES FONTS 

El contacte inicial dels pobles iberics arnb els romans se situa 
en el context de les operacions militars de la Segona Guerra 
Púnica. Aquests ocupen el país arnb la finalitat d'atacar la rera- 
guarda dels cartaginesos que havien envait Italia. Els indígenes 
són testimonis i víctimes involuntiries d'un enfrontament que 
només de manera immediata els podia interessar: la col~laboració 
arnb el bindol roma els permetia l'alliberament del jou púnic. 
Perb inicialment els va convertir en enemics de l'invasor roma per 
la seua submissió als cartaginesos. L'actitud romana va jugar 
habilment arnb l'amenaca i el reconeixement per tal d'atraure'ls al 
seu bando1 i restar aliats als púnics. El primer contacte dels 
Ilercavons arnb els romans el descriu Polibi (In, 97, 6): "després 
d'intimidar les tribus iberes que habitaven vora el pas del riu, arr-  
baren a la ciutat de Sagunt". La mera demostració de forces sem- 
bla que serveix, tant a púnics corn a romans, per a evitar qualse- 
vol resposta dels indígenes, els quals, davant la presencia de grans 
exercits ben organitzats, devien sentir-se impotents. 

Tal vegada una de les primeres mostres d'aculturació que apa- 
reix esmentada en les fonts es manifeste justament en el terreny 

militar: en la segona sublevació d'lndíbil I'any 205, quan els 
Ilergets, Ausetans i altres tres pobles aliats presenten batalla con- 
tra l'exercit roma, organitzen la seua formació militar en tres cos- 
sos d'infanteria separats per amples passadissos que permetien 
l'avanc de la cavalleria (Livi, XXIX, 2, 5). Will (1988) ha assen- 
yalat paral.lels d'aquest fenomen en el món he1,lenístic. 
Tanmateix, podria tractar-se d'una formació militar prbpia dels 
ibers L no necessariament imitada dels romans. 

En general, I'actitud dels grups dirigents de les etnies ibkri- 
ques envers els ocupants romans, una vegada sotmesos els 
darrers intents de rebe1,lió de primeries del segle 11, sembla que 
fou la d'adaptar-se a la cultura dominant. Cal recordar ací el 
"pensament nacionalista" d'lndíbil en la seua segona subleva- 
ció contra els romans (Livi, XXIX, 1, 24): I'alliberament 
d'Ib&ria dels romans, una vegada vencuts els cartaginesos, per- 
metria tomar als costums i als usos del seus pares. Ben diferent 
fou I'actitud de Belistages, cabdill dels Ilergets, alguns anys 
després arnb la darrera rebel.lió dels ibers, quan envia legats a 
Cató demanant-li ajuda militar per defendre els seus castella 
(Livi, XXXIV, 11). Els ibers aviat renunciaren a defendre un 
projecte autbnom de reafirmació nacional front a l'ocupant, 
que podia traduir-se políticament corn un desig d'independen- 
cia, i optaren per defensar els privilegis resultants de la seua 
inserció en la nova estructura sbcioeconbmica. Aquesta actitud 
degué condicionar sens dubte llurs manifestacions culturals. La 
manera de legitimar la seua posició fou abandonar les velles 
pautes i imitar el model dominant. La urgencia en aconseguir 
aquesta legitimació i la llunyania del model a imitar són les 
causants de l'aparició de versions pobres, provincianes d'a- 
quest, que serveixen així per realimentar i reafirmar el sistema. 

En efecte, arnb les gestes heroi'ques dels cabdills ilergets 
Indíbil i Mandoni i del turdeti Culchas, i les hipotetiques reper- 
cussions en altres krees corn l'edetana, s'esgota la resistencia 
"nacional", col.lectiva i conscient. Quan tomem a trobar partici- 
pació activa de la població autbctona en conflictes armats sera ja 
per la seua implicació directa en les manifestacions de la guerra 
civil romana a Hispinia, I'anomenada guerra sertoriana. No tro- 
barem cap autor antic que parle de resistencia organitzada i cons- 
cient per a foragitar els romans (Tarradell, 1965, 16; Étieme et 
alii 1976, 95). No és estrany que, a la vista d'aquest panorama, 
alguns autors proposen de desterrar el mot resist6ncia de la tenni- 
nologia histbrica d'aquest període (Étienne et alii, 1976, 106; 
Blázquez, 1985, 39) o substituir-lo pel de persist&ncia, ja que no 
pot qualificar-se d'altra manera la continuitat que s'obsema en 
camps corn la cultura, la religió i la llengua (Barruol, 1976, 404- 
405). Com assenyala Bastide (1972, 57), la resistencia activa és 
un fenomen que, en general, només es dóna al principi del procés 
aculturador, ja que si s'observés al final es tractaria més bé de 
contracultrtració. 

La figura dels reis/cabdills indígenes juga un paper fonamen- 
tal en les relacions amb els romans en els primers anys de l'ocu- 
pació (Tovar i Caro, 1971, 51-159; López Domech, 1986-87). 
Entre els Ilergets, Indíbil i Mandoni fins a la derrota del 205 i més 
endavant Belistages quan la rebel.lió del 197-195; entre els 
Edetans, Edesco, i entre els Turdetans, Culchns, pertanyien a les 
seues respectives nissagues reials i les fonts els atribueixen el 
paper de caps militars, arnb capacitat de convocar tropes. 

Figures individualitzables en aquest procés són els ostatges i 
els legats (Balil, 1955-56,43). Ambdues entren en contacte direc- 
te arnb l'invasor i tenen oportunitat de conéixer arnb profunditat 
els seus costums, llengua i cultura. En el cas dels ostatges, nor- 



malment fills de les elits locals, la seua retenció durant un perío- 
de de temps llarg pot comportar la seua reeducació segons els 
patrons culturals romans. Hi ha dos casos significatius: després de 
la segona rebel.lió dels Ilergets i d'altres pobles aliats I'any 205, 
una de les condicions imposades per Escipió és I'entrega d'ostat- 
ges de 30 pobles, els quals no tornen a ser esmentats per les fonts. 
El segon és quant Sertori reté a Osca els fills de les elits locals i 
crea la coneguda escola, de la qual parlarem més endavant. 

Pel que fa a la població, la dilatada presencia de les tropes 
romanes és un factor de gran importancia. Les relacions dels sol- 
dats arnb les dones indígenes produeixen l'aparició d'una nova 
categoria social, els hybridae, per a l'assentament dels quals fins i 
tot es crea una nova ciutat (Carteia, el 171). Junt arnb els militars 
hi ha també aportacions difícilment quantificables d'altres grups 
socials: funcionaris, comerciants, colons, etc (Wdson, 1965,22-27, 
29-42 i 156-164; Gabba, 1973; Marín, 1988); hi destaca per la seua 
concreció I'esment dels 4.000 homes arnb els seus esclaus i Ili- 
berts, entre els quals hi havia fills de senadors i cavallers, que I'any 
49 se li van presentar a César (BC, I,51) en la campanya d'llerda 
(Blázquez, 1962, 96). L'emigració esdevé un factor decisiu per la 
presencia física dels agents culturals. Un instrument fonametal 
d'integració fou I'exercit, arnb les unitats d'auxiliars formades per 
indígenes (Balil, 1956; García y Bellido, 1963; Bosch, 1966; 
Roldán, 1993 i 1996). Aquestes participen del costat de Roma en 
el procés de conquesta d'altres regions d'Hispania, se sotmeten a 
la disciplina de I'exercit roma i aprenen llengua, usos i costums 
dels romans. Aquest conjunt de factors va comportar l'aparició de 
nous mecanismes de promoció (servei militar) i de prestigi social 
(llengua, indumentaria) que anaren substituint els trets d'identitat 
propis. 

Els resultats d'aquest procés d'aculturació producte de rnés d'un 
segle de dominació es manifesten de manera nítida arnb la continua- 
ció a Hispinia de la guerra civil. Sertori no acabdilla una rebeldió de 
pobles indígenes descontents per I'opressió romana, no utilitza per a 
servir els seus interessos les seues reivindicacions desoides any rere 
any per la iiunyana Roma. La presa de postura de nombrosos pobles 
per Sertori, sobretot a la val1 de l'Ebre, és un veritable posicionament 
davant un conflicte civil entre romans. Sertori no es presenta davant 
els indígenes corn un antiroma o un antipatriota, sinó que ho fa corn 
"rnés roma" que Sil,la i el seu partit (Mangas, 1970, 507), i la seua 
"clientela" no el segueix per resistencia cap a Roma, sinó per pros- 
perar en el sistema roma, per ser reconeguts corn a romans: per una 
ferma i clara voluntad d'integració. 

En el context de la guerra civil, un passatge forca conegut i 
interessant és quan Sertori reté els fills de les elits indígenes a 
Osca en concepte d'ostatges (Plutarc, Sert., 14, 3) i, per justificar 
la seua acció, disposa la fundació d'una escola d'inequívoca 
onentació heLlenística: "els posa mestres de totes les ciencies i 
professions gregues i romanes (...) en aparenca els instruia perque 
en ambar a I'edat varonil participassen en el govem i en la magis- 
tratura". Els indígenes, doncs, podien observar el funcionament 
del Senat, de les magistratures i institucions romanes (Appii, BC, 
1, 108; Plutarc, Sert., 22, 5; i 23, 5). La satisfacció dels pares en 
veure que els seus fills tenien oportunitat de participar de la vida 
romana, que portaven la toga praetexta, estudiaven Gramktica i 
Retbrica i rebien bullae d'or quan destacaven, és un bon exemple 
de l'atracció dels indígenes pels usos i costums del romans I de la 
seua voluntad d'integració (Balil, 1956, 126-127; Blázquez, 1962, 
99-100; Fatás, 1973, 200). 

Una situació semblant és la que descriu Ticit (Agc, XXI, 2) 
algun temps després en un passatge referit als Britans, de la bio- 

grafia del seu sogre Agrícola, on trobem explicat aquest procés: 
"A més, iniciava els fills dels cabdills en les arts liberals; (...), de 
manera que els qui poc abans rebutjaven la llengua romana s'a- 
passionaven per la seua eloqüencia. Després va comencar a agra- 
dar-los la nostra indumentiria i es va estendre I'ús de la toga. A 
poc a poc es van desviar cap als encants dels vicis, els passeigs, 
els banys i les exquisitats dels banquets". 

Aquest procés de lenta transformació en les estructures políti- 
ques i socials, les formes d'intercanvi, la ideologia i la religió, és 
el que en conjunt cal considerar corn el canvi cultural que en un 
període de temps prbxim als dos segles va produir, en allb fona- 
mental, I'assimilació cultural al món roma. 

4.2. ELS ASSENTAMENTS 

El canvi cultural té un reflex clar en aquest camp, on es mani- 
festa tant en els nuclis urbans corn en el món rural. En una situa- 
ció de contacte entre dues cultures urbanes corn són la iberica i la 
romana, encara que arnb un desigual desenvolupament, les ciutats 
passen a ser instruments de control de primer odre. En la seua 
estrategia de domini temtorial, els romans utilitzen les ciutats 
corn a bases per a l'aquarterament de tropes i I'establiment de 
veterans i altres grups de població. A Hispinia, conquesta i colo- 
nització són elements indestriables, corn han posat de relleu diver- 
sos autors (Roldán, 1989; Pena, 1994). 

En els darrers anys diverses publicacions han tractat dels canvis 
experimentats pel poblament a partir de la conquesta romana en algu- 
nes regions de la Península Iberica. Recordarem els volums Los asen- 
tamiento~ ibéricos ante la romanización (1986) i Roman Lnndscapes. 
Archeological survey in the Mediterranean region (1991). Amb pos- 
terioritat s'ha publicat una monograf~a sobre el poblament en epoca 
republicana a la comarca catalana del Maresme (Olesti, 1995). 

En aquest camp, un dels aspectes que rnés atrau l'atenció dels 
investigadors és el de la transformació i continuitat de les ciutats. 
Admesa I'existkncia de diversos trets urbans en molts assenta- 
ments ibkrics (Bendala et alii, 1987; Ruiz Rodríguez, 1987), - 
alguns autors s'han centrat en el desenvolupament de la ciutat en 
tant que pot ser valorat corn element catalitzador de les transfor- 
macions que conduien a una economia agraria, esclavista dins 
d'un marc d'especialització regional creixent i de potenciació de 
I'intercanvi de mercat (Ruiz, Castro i Choclán, 1992). 

En les ciutats s'obsewa tota la complexitat del canvi social en 
una població heterogenia. Aquestes actuen corn un veritable gre- 
sol cultural en el qual emergeixen els grups socials "aculturats", 
elits que aspiren a adoptar el mode de vida dominant i cooperen 
arnb las autoritats. S'hi poden distingir diferents situacions. 
Possiblement la més freqüent és la continui'tat d'un oppidurn de 
desigual importancia. Els exemples són molt abundants i podem 
esmentar, entre altres, Burriac, El Cabezo de Alcalá (Azaila), el 
Tossal del Castell (Saguntum), el Tossal de Manises (Lucentum), 
1'Alcúdia (Ilici), etc. En altres casos els assentaments se situen a 
la vora de o sobre un altre preexistent rnitjancant una instal.lació 
militar o una fundació colonial. Recordem el campament 
d'Eniporiae a la vora de la ciutat hel.lenística, del qual es coneix 
part del praetori~~rn (Aquilué et alii, 1984); el de Tarraco, possi- 
blement a la vora de I'oppidum iberic de Kesse esmentat en el curs 
de la Segona Guerra Púnica (Adserias et alii, 1994); l'assentament 
iberic d'ltalica identificat rnitjancant les excavacions (Pellicer, 
Hurtado i La Bandera, 1982), etc. 



La fundació de colbnies per a l'establiment de veterans. en un 
procés que es prolonga fins a l'epoca imperial, és relativament 
ben conegut i ha estat objecte d'una periodització en relació amb 
la política de colonització del món roma en el segle 11 aC (Marín, 
1991). En aquest camp, la investigació arqueolbgica esta perme- 
tent precisar molts aspectes relacionats amb la cronologia i I'evo- 
lució de les ciutats. A més dels casos esmentats d'Enzporiae, 
Tarraco i Italica, s'ha confirmat la data de fundació de Valentia i 
la inexistencia d'un assentament anterior (Ribera, 1995 i 1998a i 
b). Perb també s'ha documentat I'existencia d'altres fundacions 
inequívocament romanes que no són esmentades per les fonts. És 
el cas de les ciutats republicanes de la val1 de 1'Ebre (Asensio, 
1994 i 1995), corn la rnés coneguda de La Caridad de Terol 
(Vicente et alii, 1986). A Catalunya, fundacions corn Baerulo, 
Iluro i Gerunda es daten en el marc de la profunda reestructuració 
del territori que té lloc en epoca pompeiana (Olesti, 1995). La 
plasmació física de les noves concepcions urbanístiques es pot 
veure en el tracat de les noves ciutats. Entre les millor conegudes, 
a Emporiae trobem un excel.lent exemple d'urbanisme ortogonal 
(Aquilué et alii, 1984). 

Entre els nuclis urbans podem distingir entre la fundació de 
noves ciutats, de colbnies per a l'establiment de ciutadans romans, 
i les ciutats preexistents que van transformant-se gradualrnent. 
L'origen i les raons de les noves fundacions són diverses; en oca- 
sions es tracta d'assentaments veritablement nous, creats ex nihi- 
lo, mentre que en altres casos es tracta de ciutats indígenes que 
reben l'assentament dels colons. Aquest procés s'estén fins a 1'5- 
poca imperial i és relativament ben conegut. Sense pretendre fer 
una repas exhaustiu, esmentarem algunes de les principals funda- 
cions. La primera és de l'any 206, quan Escipió funda Italica per 
a I'assentament dels ferits en la batalla d'llipa. El 195 Cató assen- 
ta el seu exercit en un camparnent situat al costat de la ciutat 
d'Emporiae, el qual acabara convertint-se en un nou nucli urba de 
caracter inequívocament roma; el cas de Rírraco, sobre I'antiga 
Kesse, és possiblement similar. Segueixen Gracchurris el 178, 
fundació de T. Semproni Grac; Carteia el 171 per a l'assentament 
dels hybridae, fills de soldats romans i dones indígenes; Corduba 
el 152 per M. Claudi Marcel; Brumbriga i Valentia el 138 per Q. 
Decim Brut; Palma i Pollentia el 123-122 per Q. Cecili Metel; 
Ilerda poc abans del 89; Caecilia Metellinllm el 80-79, Pompaelo 
cap al 7 1; Urso el 44 per M. Antoni; Lepidci-Celsa també el 44 per 
M. Emili Lepid, etc. 

Perb les transformacions derivades de la presencia romana i 
de l'aplicació del seus models s'estenen també al món rural, on 
s'observen canvis en el patró i la tipologia dels assentaments. A 
Catalunya, els estudis realitzats en els territoris dels Indiquets 
(Nolla i Casas, 1984), Laietans (Prevosti, 1981a i b; Biasot et alii, 
1984; Aquilué i Pardo, 1990) i Cessetans (Miret, Sanmartí i 
Santacana, 1986 i 1991), proposen situar I'aparició de les prime- 
res uillae al final del segle 11 aC. Aquest fet comporta un canvi 
econbmic important, l'aplicació d'un nou model d'explotació 
agraria. Perb fins a l'aparició de les primeres uillae i més enlla al 
llarg del segle 1, la continuitat de molts assentaments i l'aparició 
d'altres nous d'indubtables característiques iberiques, reflecteixen 
el trencament del model de poblament existent fins a l'arribada 
dels romans i el consegüent procés de descomposició social. 
D'aquest tipus d'assentaments, que en alguns casos poden consi- 
derar-se veritables masies, pot servir corn a model el darrerament 
donat a conéixer de Can Pons (Arbúcies), que pot datar-se entre la 
segona meitat del segle 11 i el primer quart de 1'1 (Font et alii, 
1996). Segons aquest model, al llarg d'un període de temps supe- 

rior a mig segle coexistirien els dos models de poblament: les 
i~i l l~le  dels colons romans i potser d'alguns ibers romanitzats, i els 
assentaments de la població indígena. 

A l'Emporda, Plana (1986) ha assenyalat la forta pervivenca 
dels assentaments iberics, que pot constatar-se de manera general 
a les comarques de Girona (Nolla i Casas, 1984). Aixb no obstant, 
al llarg del segle 11 es constata l'aparició de nous assentaments 
que estan situats per les rodalies de la ciutat d'Enzporiae i presen- 
ten característiques indígenes pero amb una clara influencia roma- 
na: Valveralla, la Vinya, la Barraca d'En Guy, I'Olivet d'En Pujol 
(Casas, 1989), etc. Les primeres vil.les no farien la seua aparició 
fins a la primera meitat del segle 1 aC, i paral.lelament s'observa 
la desaparició de la majoria dels assentaments iberics. Cap al sud, 
als voltants del Montgrí, es reocupen assentaments preromans 
abandonats corn 1'Illa d'En Reixac i les primeres vil.les i altres 
estacions romanes apareixerien des del final del segle 11, encara 
que la data inicial de l'ocupació és poc precisa: el Palau, el Camp 
de la Gruta, la Vinya d'En Xalan, la Torre Ponca, etc. En el sector 
més meridional, des de Begur fins a Sant Feliu de Guíxols, la 
situació és diferent, ja que sembla donar-se una major pemivenca 
del poblament iberic i una presencia tardana de les vil.les que no 
apareixen fins al canvi d'era. 

A les comarques d70sona, el Bages, el Bergueda i el Solsonés, 
en territori dels Ausetans i Lacetans, Molas (1993, 138) assenya- 
la que la penetració militar romana va produir I'abandonament de 
les fortaleses que exercien una funció de control del territori, men- 
tre que aquells assentaments que tenien funcions rnés amplies per- 
duren fins al segle 1 aC. Aixo no obstant, les velles divisions terri- 
tonals es mantingueren com a nuclis organitzatius de base, possi- 
blement amb objectius tributaris; en aquesta línia s'han d'inter- 
pretar les primeres encunyacions de moneda iberica. En el segle 11 
es detecta un canvi en el patró d'assentament: hi sorgeixen esta- 
bliments rurals en el pla que ocupen preferentment llocs enlairats 
situats al costat dels rius: les Serrasses i el Puig Guardia1 (Torelló), 
Savassona (Tavi5moles), el Cap del Pont del Gum (Vic), etc, i es 
reocupen Can Caseta (Manlleu) i el Camp de les Lloses de Tona 
(Duran et alii, 1995). La multiplicació d'aquests assentaments, 
que es fan rnés nombrosos en el segle 1, degué anar acompanyada 
de la introducció de noves formes de propietat de la terra, a la qual 
accedirien els indígenes per mitja de I'assignatio. 

El Maresme central ha estat objecte de diversos estudis que 
han permes avancar en I'estudi del poblament rural (Garcia 
Rosselló i Zamora, 1993; Pujol i Garcia i Rosselló, 1994). A la val1 
de Cabrera de Mar s'han detectat una serie d'abandonaments de 
jaciments iberics que poden datar-se entre el final del segle 111 i el 
primer quart del 11: l'assentament i la talaia del Turó dels Dos Pins, 
les grans irees de sitges de Can Miralles-Can Modolell i de Can 
Bartomeu i les necrbpolis de Can Rodon de l'Hort i del Turó dels 
Dos Pins. La interpretació que en fan aquests autors és que són 
conseqüencia d'un profund procés de reestructuració del territori. 
Al mateix temps, alguns oppida segueixen ocupats i potser encun- 
yen moneda en el context d'una primera organització de tipus fis- 
cal, corn tal vegada fou el cas de Burriac. Cap a mitjan segle 11 o 
poc abans es detecten importants canvis en el poblament que no 
semblen producte de les prbpies estructures indígenes, sinó de la 
implantació d'un nou model d'explotació del temtori propicitat pel 
poder roma. Els oppida de muntanya comencen a abandonar-se de 
manera progressiva: en la segona meitat del segle 11 s'abandonen 
el Turó Gros de Céllecs (~rr ius) ,  el Puig Castellar (Santa Coloma 
de Gramenet) i el Turó del Vent (Llinars del Valles), mentre que 
altres perduren fins al primer quart de 1'1, corn la Torre dels 



Encantats (Arenys de Mar) (Sanmartí, 1993). Amb posteriontat. 
només Bumac continua ocupat fins a mitjan de segle. 

Paral.lelament, comencen a implantar-se diversos assenta- 
ments de plana, situats majoritiriament a la vora o molt a prop 
dels principals cursos fluvials, entre els quals es troben Can 
Balenqó (Argentona), Can Bada, Can Majoral i el Camí de la 
Geganta (Mataró). Aquesta pauta d'assentament s'observa també 
a la val1 de Cabrera de Mar. El nombre d'aquests assentaments 
deu ser major, si considerem que alguns dels jaciments estudiats 
per Prevosti (1984, 188) que presenten ceramiques tardorepubli- 
canes poden ser en realitat assentaments iberoromans, alguns dels 
quals degueren transformar-se en vil.les. Pujol i Garcia i Rosselló 
interpreten aquest fet corn el primer pas d'una estrategia romana 
de colonització agrícola de la plana litoral per part de la població 
indígena, que s'associa a un canvi en el sistema de propietat de la 
tema en la Iínia d'un major repartiment, un veritable "assaig" del 
sistema de lrillae que s'implantara en la segona meitat del segle 1 
aC. En aquesta Iínia, Olesti (1995) parla d'un reassentament del 
món indígena que culminara arnb la fundació d'una serie de nuclis 
urbans en epoca pompeiana (Iluro, Baettilo, Ger~mrlri); fins i tot 
planteja la possibilitat de I'establiment d'un cadastre corn a meca- 
nisme fiscal que -juntament arnb la moneda- senen introduits pel 
poder roma per obtenir recursos d'aquest temtori. 

Al curs inferior del Llobregat, Solias i Menéndez (1993, 334- 
336) assenyalen que els jaciments iberics no pateixen cap mena de 
ruptura en els seus registres estratigrifics a causa de la romanitza- 
ció: continuen ocupats els del segle IIi i n'apareixen de nous; en 
el segle 11 aC es compten 29 assentaments iberics, la majoria en 
plana, que, arnb I'aparició de les prirneres vil.les entre mitjan del 
segle 11 i el principi de 1'1 aC, augmenten fins a 40 en aquest segle, 
avanqat el qual se n'abandonen molts. El millor exemple d'aquest 
fenomen és el del Cam' Vell del Llor a Sant Boi de Llobregat 
(Molist, 1998), arnb una ocupació continuada des del darrer quart 
del segle IV aC fins al 20125. 

A la Cessetinia, al Baix Penedes, un assentament de granda- 
ria mitjana com Alorda Park experimenta un important abandona- 
ment cap al 200 i desapareix en el tercer quart del segle 11, men- 
tre que altres menors encara perviuen (Miret, Sanmartí i 
Santacana, 1986; Sanmartí i Santacana, 1992; Pou, Sanmartí i 
Santacana, 1993, 193-194). Cap a l'est, Darró, el major centre de 
la zona, es transforma en uilln, al temps que van sorgint una serie 
de petits assentaments que acaben ocupant el pla i substituint la 
vella trama de petits nuclis ibkrics situats en vessant. Fins que 
acaba per imposar-se el sistema allí on és possible organitzar un 
model agrícola excedentari, el poblament dispers ibkric s'ade- 
quara al nou sistema economic, a partir del desmunt del model tan 
dens de poblats que no és compatible arnb la nova realitat, i s'ar- 
ticulark un doble sistema de petits assentaments mrals-~rillae que 
tendira a ser engolit per un model dominant de ~iillci. Aquests 
autors oposen el model de poblat arnb el de uilln, puix entenen que 
existeix una perfecta articulació, almenys en un primer moment, 
entre les uillrie i els petits assentaments rurals. En aquest darrer 
cas, pel seu caricter compensatori, perb no així amb el primer (el 
dels poblats), pel factor competitiu en el pla de les funcions 
comercials o de serveis. En conseqüencia, la fundació de ciutats 
romanes (Bnetulo, Iluro, Barcino) va ser l'única manera de pro- 
vocar un col.lapse dels assentaments indígenes de primer i segon 
ordre i la subsegüent despoblació. 

La prirnerenca aparició de les riillne a finals del segle 11 en 
algunes comarques catalanes, configurant el que s'anomena el 
model "coster catala", ha estat qüestionada per Olesti (1997). 

Després d'analitzar 28 casos d'assentaments ocupats en els segles 
11-1 que la literatura arqueolbgica ha considerat vi1,les o possibles 
vilJes, arriba a la conclusió que en la seua major part poden con- 
siderar-se assentaments tardoiberics; només en alguns casos la 
troballa conjunta de diversos elements constmctius i decoratius i 
contenidors italics (signitln, tegulne, pintura mural, dolin), permet 
parlar de residencies luxoses ocupader per les elits locals, tant 
d'indígenes corn d'itklics. El veritable canvi es dóna en I'aparició 
de petits assentaments indígenes que ocupen de manera intensiva 
el territori i posen en explotació noves arees agrícoles, desvincu- 
lant-se així de I'antic model dels oppidri. En aquest sentit, destaca 
també la substitució dels camps de sitges corn a sistema d'emma- 
gatzemament lligat al conreu de cereals pels magatzems de clolia 
relacionats arnb el conreu del vi i I'oli, i I'aparició de foms d'im- 
fores que inicialment imiten tipus romans. El model interpretatiu 
que proposa rebutja I'assentament massiu de colons italics corn a 
ocupants de les hipotetiques vil.les i planteja considerar aquests 
assentaments corn el resultat de I'evolució del patró d'assenta- 
ment i de la incorporació de tkcniques romanes en la construcció 
i decoració de les residencies rurals, en relació arnb els canvis 
socioecon~mics que experimenta el món tardoiberic en una etapa 
de transició condicionada per la creixent influencia romana. 

En el curs inferior de l'Ebre, Diloli (1996,441-442) ha observat 
una reestructuració del poblament que es data cap al final del segle 
IIi i es concreta en l'abandonament o destrucció de la major part dels 
nuclis habitats. A nivel1 local, en la zona del Pas de {'Ase s'assenya- 
la I'existencia d'assentaments de nova planta en el segle II (Genera, 
1995, 146). Aquesta tendencia suposa una aproximació a les terres 
de cultiu i I'abandonament d'una part dels llocs encastellats. 

Al País Valencia, Abad (1985,342) ha assenyalat que, malgrat 
ser un dels territoris de més primerenca ocupació, s'hi observa 
una clara continuitat en la major part dels més importants assen- 
taments indigenes (la Moleta dels Frares, la Torre de la Sal, 
Sagunt, la Carencia, el Tossal de Manises, I'Alcúdia d'Elx, el 
Monastil, el Castellar de Meca, etc). Aquest fet, pero, no permet 
deduir una falsa imatge d'homogeneitat: hi ha elements diver- 
gents, corn ara la llarga serie d'assentaments edetans -amb el 
Tossal de Sant Miquel al cap- que desapareixen o almenys expe- 
rimenten una important recessió al principi del segle 11, o la fun- 
dació de la primera colonia romana de kle~ztia. 

El temtori millor estudiat és el d'Edetn, a la comarca del 
Camp de Túria (Bernabeu, Bonet i Mata, 1985, 150-153; Bonet i 
Guérin, 1989; Bonet, 1991, 1992a i 1995,529-530; Bonet i Mata, 
1995, 162-l63), on s'ha comprovat que arnb I'inici de la romanit- 
zació esdevé una transformació en el poblament que es manifesta 
en canvis significatius en el patró d'assentament. Com assenyala 
Bonet, l'abandonament de les talaies confirma la hipotesi que 
existia un mecanisme de control i poder centralitzat a Edetn que 
no servia als nous interessos de Roma. Entre la segona meitat del 
segle 11 i 1'1 apareix un nou model de poblament caracteritzat pels 
assentaments que ocupen terrenys plans al peu de muntanya de les 
serres, preferentment en vessants suaus. Els jaciments de difícil 
accés i emmurallats són substituits per altres ficilment accessibles 
i sense fortificació, tendencia que sembla afectar en major mesu- 
ra als assentaments de les dues categories inferiors: oppidn petits, 
llogarets i talaies. Freqüentment aquests assentaments perduren 
fins a l'epoca imperial donant lloc a vil4es. Només alguns assen- 
taments grans corn la Cova Foradada o la Torre Seca perduren fins 
al canvi d'era. Les prospeccions han permés catalogar 25 assenta- 
ments arnb materials tardorepublicans que presenten les següents 
característiques: 



- ertan localitzats en terrenys plans i al peu de muntanya, pre- 
ferentment en els vessants suaus. 

- la seua superfície és reduida, puix l'hrea de dispersió de la 
terrissa oscil.la entre 1000 i 2000 m'. 

- en cap cas s'ha constatat la presencia de muralla o element 
defensiu. 

- entre els materials d'importació destaquen les irnfores 
Dressel 1A i B, així corn la campaniana B. molt escassa. 

- no apareixen els materials de construcció romans, corn ara 
les teules. 

- la cerhrnica comuna segueix essent iberica, encara que són 
freqüents les peces de pitjor qualitat. 

- majoritkriament perduren en epoca imperial. 
En conclusió, el canvi del patró d'assentament en el temtori 

de I'antiga Edetn es caracteritza, en un primer moment, per la des- 
trucció de la major part dels nuclis de població, sobretot els de 
carhcter defensiu o militar, fetal qual segueix un canvi gradual del 
poblament rural al llarg del segle Ii que cerca nous ernplacaments, 
ja sense carhcter defensiu. Aquest model de poblament, que apa- 
reix format en la primera meitat del segle 1 aC, és el que dóna pas 
a l'aparició de les uillae i del rnodel altimperial. 

A les valls del Vinalopó, Poveda (1991 i 1998a) ha constatat 
una disminució del nombre de nuclis habitats en el pas del segle IIi 
al període iberoromh. El poblarnent s'estructura en tres categories: 
I'oppidum del Monastil (Elda) corn a lloc central; poblats en alt com 
San Cristóbal, El Castillo del Río (Aspe) i El Castillo de Monforte 
del Cid; i assentaments en pla o terres baixes corn El Charco 
(Monóvar) i El Campet-La Algualeja (Novelda-Monforte del Cid). 

En I'irea dominada per I'anomenat model nuclear dels oppido 
(Ruiz, Molinos i Castro, 1991; Ruiz, Castro i Choclán, 1992; Ruiz i 
Molinos, 1992, 278-279), la situació és ben diferent. Durant gran 
part del procés el sistema indígena sembla seguir vigent i es produeix 
una tendencia constant, que es fa palesa després de la Segona Guerra 
Púnica, al despoblament de les grans unitats d'nppida. Assentaments 
corn el de Puente Tablas, i aparentrnent altres corn Villagordo i 
Torrejón, situats tots en la mateixa zona, s'abandonen definitiva- 
ment. En aquests casos podria tractar-se d'una irnmediata reacció 
després del conflicte en una zona que no degué ser especialment 
favorable als interessos romans. Paral4ament comencen a aparéixer 
alguns assentaments en pla i no fortificats, que aquests autors inter- 
preten corn un efecte poiític de dispersió de l'aristocrhcia gentilícia, 
i que es constitueixen en grans aldees i en absolut en iiillne, la 
presencia de les quals és molt excepcional. Es constata, dones, una 
doble tendencia, puix en el carnp, a partir del segle 11, i quasi des del 
seu inici, es produeix la colonització de noves zones, corn el curs del 
Río San Juan, amb assentarnents corn Cabeza Baja de Encina 
Hermosa o Almenidilla, amb els cinons del models dels oppidn, és 
a dir, sense assentaments rurals en pla. 

En el curs alt del Guadalirnar, no lluny de Cnstuln, Gutiérrez 
Soler (1998) ha estudiat el territori existent al voltant de l'op~~idlrm 
de Giribaile, on ha constatat que en el segle Ii el poblament rural 
rnostra diferencies importants, fonamentalment quant a la granda- 
ria. Els situats en una posició central de la vall, en la confluencia 
del Guadalirnar arnb cada un dels rierols secundaris, tenen dirnen- 
sions considerables, mentre que aquells que se succeeixen de 
manera continua fins al fons de les valls corresponen a cases de 
camperols, de menor grandiria. Aquesta estructura del poblament 
es correspon arnb el sistema clientelar ibkric, molt estructurat i 
jerhrquic, i a un sistema de producció tradic~onal que ara ha deixat 
de controlar I'excedent per la necessitat de pagar un stipendi~in~ al 
poder roma. En un període d'inestabilitat generalitzat a tot l'alt 

Guadalquivir, al principi del segle 1 es destrueix l'oppidlrnz de 
Giribaile corn a consequencia de conflictes interns en la societat 
ibkrica. La posterior fundació del poblat fortificat en pla de La 
Monaria s'ernmarca en un procés de colonització de les terrasses 
del riu que rnanifesta canvis importants en la societat iberica. 

Aquesta perduració dels models indígenes en el poblarnent i la 
tardana aparició de les uillae ha estat assenyalada també per Sáez 
(1998, 105), per a qui aquest nou sistema d'explotació de la tema 
esta directament relacionat arnb el canvl dels sistemes de tenenca, 
és a dir, d'ús directe i real de la terra per part d'elements romans, 
fet aquest que coincideix arnb el final de la República i el co- 
mencament de I'Impen. Així, I'efectiva penetració romana en el 
món rural, arnb els consegüents canvis en els sistemes d'explota- 
ció i de tinenca de la terra, no es produiria almenys fins a la colo- 
nització cesariana i augusta, quan encara es cornenca a veure de 
forma molt incipient. 

A mode de recapitulació podem dir que en la segona rneitat del 
segle 11 sembla donar-se de manera prou general a la Tarraconense 
mediterrhnia un fenomen d'expansió del poblament rural que 
segueix un patró d'assentament diferent del que havia caracteritzat 
fins aleshores la cultura iberica. Els nous assentaments rurals ocu- 
pen llocs situats en pla o poc elevats en o prop de les terres de con- 
reu, en ocasions sobre altres ocupats en període Ibenc Ple, i no 
solen presentar elements de caricter defensiu. La seua presencia 
pot obeir a dues raons: una recuperació demogrhfica anys després 
de la crisi produida per la conquesta romana i un reassentament de 
la població que a poc a poc va abandonant els vells oppida i s'ins- 
tal.la en llocs més accessibles. Aquest fenomen deu anar relacionat 
tant arnb un augment de les irees d'explotació corn arnb la creixent 
implantació de conreus corn la vinya i l'olivar, arnb més possibili- 
tats comercials que els tradicionals corn els cereals. 

En la construcció d'aquests edificis comencen a ernprar-se 
materials i tecniques constructives i decoratives romanes: aparei- 
xen els paviments de signina, la pintura parietal, les cobertes de 
teula, els contraforts, etc; en estreta relació arnb el canvi de conreus 
comencen a utilitzar-se sistemes d'emmagatzemament romans 
coms els rlolia que substitueixen les sitges. Possiblement el carhc- 
ter "roma" d'aquests edificis no és més que un reflex del grau d'a- 
culturació dels seus propietaris, que s'accentua conforme augmen- 
ta la seua posició en I'escala social: les residencies "rnés romanit- 
zades" deuen perthnyer a les elits locals. Perb al mateix temps 
també és el reflex en el món rural del que esta passant en les ciu- 
tats, on I'adopció dels models residencials itklics per part de les 
elits urbanes deu ser més primerenca i generalitzada. En alguns 
casos, en territoris situats al voltant d'importants ciutats, aquestes 
residencies rurals poden pertinyer a colons o propietaris ithlics, 
que sens dubte en un primer període degueren assentar-se en els 
nuclis urbans. En un rnoment més avancat, cap al segon quart del 
segle 1, en alguns d'aquests assentaments es posen en activitat 
foms cerkmics que produeixen contenidors amfbrics que imiten 
tipus ithlics. Aquest fet palesa un important nivel1 de desenvolupa- 
ment en la producció vitivinícola que esta obrint-se pas en els mer- 
cats locals i regionals i requereix de la fabricació de contenidors 
propis que puguen ser reconeguts pels clients potencials. 

Es tracta d'un període de transició que comenca a partir de 
la conquesta romana i de la desestructuració socioconbmica del 
món iberic i evoluciona al llarg de quasi dos segles fins a con- 
figurar el que coneixem corn el sistema altimperial. Els canvis 
en la propietat de la terra, els conreus, els sistemes de produc- 
ció i ernmagatzemament, la comercialització dels productes, 
etc, van tenir un reflex inicial en els ernplacaments dels nous 



assentaments i de caracter progressiu en I'adopció dels models 
i gustos italics. Algunes d'aquestes residencies rurals de carac- 
ter luxós prefiguren les vil.les altimperials, pero la seua presen- 
cia -sense entrar a considerar els problemes de la caracteritza- 
ció del que és una vil.la- no pot considerar-se general sinó més 
bé excepcional. No es pot parlar així de veritable colonització, 
ni de assaig d'implantació del sistema de la vil.la, sinó d'una 
societat irnmersa en un procés de canvi que es reflecteix en 
I'emplacament i forma dels seus assentaments. La culminació 
d'aquesta evolució comencara a prendre forma en el regnat 
d'August arnb I'anomenat "sistema de vil.lesn que anira gene- 
ralitzant-se al llarg del segle 1 dC. 

4.3. TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 1 TECNIQUES 
CONSTRUCTIVES 1 DECORATIVES 

La implantació de models italics té un clar reflex en la tipologia 
arquitectbnica i en les tecniques constructives i decoratives (Abad, 
1998). La seua expressió més coneguda en els nuclis urbans és el 
desenvolupament de programes arquitectbnics monumentals en els 
centres cívics, tant en els antics oppida corn en les colbnies, que 
reproduexen el model de la urbs (cf. Bendala, 1987; Bendala et alii, 
1987; Bendala, 1998; Rodríguez Oliva, 1998). A Emporiae trobem 
un dels rnillors exemples d'aquestes iniciatives en la primera fase del 
fbrum (Aquilué et alii, 1984). Encara que en general les ciutats repu- 
blicanes són poc conegudes a causa de les profundes remodelacions 
que van experimentar en epoca imperial, les excavacions han permés 
identificar restes de construccions monumentals d'aquesta epoca en 
ciutats corn Saguntum i Valentia. Destacarem el cas de la primera, on 
-després de la seua destrucció el 21 9 per Anníbal- la ciutat és recons- 
truida per Escipió, la superfície ocupada experimenta una important 
ampliació i es dota d'un nou recinte ernmurallat amb torres (Pascua1 
i Aranegui, 1993) i d'un centre cívic de caracter monumental 
(Aranegui, 1992a). Quant als recintes murats dels oppida iberics, a 
Buniac (Cabrera de Mar) en el tercer quart del segle 11 es construeix 
la porta meridional utilitzant una tecnica que recorda l'opus quadra- 
tunz roma (Garcia Rosselló i Zamora, 1993, 149). 

En relació amb el desenvolupament d'aquests programes apa- 
reixen per primera vegada a Hisphnia les termes, tant en les funda- 
cions colonials corn en els oppida iberics. Sengles exemples iblus- 
tren els dos casos: les termes republicanes de Valentia, anteriors a la 
destrucció de la ciutat per Pompeu I'any 75 aC, (Escrivá i Ribera, 
1993), i les del Cabezo de Alcalá (Azaila), de semblant cronologia 
(Beltrán Lloris, 1976, 147-150, fig. 41). Podem afegir les termes 
excavades a l'assentament de Ca 1'Arnau (Cabrera de Mar), de simi- 
lar cronologia a les de Valentia, actualment en estudi. L'existencia de 
termes en oppida iberics palesa la introducció d'un habit -el dels 
banys públics- típicament roma, fins ara desconegut en el món indí- 
gena, la presencia dels quals pot explicar-se tant per la presencia de 
gmps d'origen roma corn per I'aculturació de les elits municipals. 

Pel que fa als espais domkstics, en els assentaments romans tro- 
bem els millors exemples de la introducció de models italics en les 
fundacions republicanes de la val1 de 1'Ebre que van patir els efec- 
tes devastadors de la guerra sertoriana. A La Caridad (Caminreal) 
s'ha excavat una doinus que reprodueix el model hel.lenístic de 
peristil i incorpora paviments d'opus signinum (Vicente et alii, 
1991). Entre els oppida iberics trobem aquests nous models al 
Cabezo de Alcalá (Azaila), on Beltrán Lloris (1976, 135-146, fig. 
40) assenyala la presencia de diversos exemples de casa arnb pati, 

així corn paviments de signirza i pintura mural del 1 estil (Lasheras, 
1984 i 1985; Mostalac i Guiral, 1992). També a Saldi~ie s'ha pogut 
excavar un triclinilrin decorat arnb un paviment d'opzrs signinum i 
altres estances d'una doinus (Galve, 1996). Pel que fa al sistema de 
coberta, la utilització de teguale i iinbrices apareix ja en la segona 
meitat del segle 11 aC a Catalunya, corn per exemple a l'oppidunz de 
Burriac (Olesti, 1995,97), perb és més tardana en altres zones, puix 
no s'ha documentat ni al Cabezo de Alcalá (Azaila) ni a La Caridad 
(Caminreal), on la coneguda Casa de Likine devia tenir una cober- 
ta de branques i argila (Vicente et alii, 1991,95). 

En el món rural els models italics també apareixen en primer 
lloc a Catalunya: plantes, tecniques constructives i decoratives i 
sistema de coberta es daten des del final del segle 11 aC. En les 
proximitats d'Emporiae, la primera fase de I'Olivet d'En Pujol 
correspon a un assentament iberoroma en que s'utilitzen dolia i 
tegulae, arnb una datació entre el final del segle 11 i el primer quart 
de 1'1 aC (Casas, 1989,44). A la Laietania, al Valles Oriental, Can 
Martí a Samalús (Aquilué i Pardo, 1990) i Can Massot a 
Montmeló (Cantarell i Estrada, 1998) són dos exemples d'aquests 
assentaments amb paviments d'opus signinum. A les proximitats 
de I'oppidum de Burriac, l'assentament de Can Catala sembla un 
exemple del que degué ser una situació prou freqüent, una mena 
d'híbrid arquitectbnic caracteritzat per la utilització conjunta de 
les tecniques constructives tradicionals i les introduides pels ro- 
mans corn el teulat (Garcia Rosselló i Zamora, 1993, 157). Les 
tegulae passen a tenir també altres funcions: a l'assentament de 
Can Balencó (Argentona), amb una primera fase d'ocupació entre 
rnitjan del segle 11 i el segon quart de 1'1, s'utilitzen corn a mate- 
rial constructiu en el sbcol dels murs i corn a base de les llars 
(Pujol i Garcia Rosselló, 1994, 101). Més cap al sud, a la 
Cessetania, al poblat d'Alorda Park (Calafell), després del seu 
abandonament es construeix en el segle 1 aC un edifici cobert arnb 
teules que presenta paral4els arnb alguns establiments agrícoles 
republicans del Laci (Pou, Sanmartí i Satancana, 1993, 193). 

4.4. ECONOMIA 1 DINER 

El domini romi va comportar la implantació gradual d'una 
nova estructura economica basada en la producció esclavista. 
Cimperi romi era una estructura tributiria que extreia de les 
zones conquerides, mitjancant imposicions econbmiques diverses, 
els excedents productius en forma de diner, forca de treball i pro- 
ductes agrícoles, recursos que en bona part eren destinats a repro- 
duir les condicions de domini (Woolf, 1992, 283). Apro- 
ximadament a partir del 200 aC, la política imperialista romana 
d'establir impostos en diner a les províncies conquerides va obli- 
gar a aquestes a obtenir-lo per satisfer les exigkncies de l'estat 
roma. Aquestes, doncs, es van veure obligades a aconseguir-lo 
augmentant la seua producció i dedicant a l'exportació un volum 
de productes per valor equivalent, almenys, a la quantitat de les 
imposicions. Aquesta situació va comportar una serie de canvis en 
la producció, distribució i consum dels béns, corn ara l'augment 
de la producció agrícola, una major divisió del treball, el desen- 
volupament de les manufactures i de l'artesanat i un increment 
considerable del comerc local i a llarga distancia (Hopkins, 1980, 
101-102). 

La conquesta romana va alterar els patrons econbmics de les 
poblacions indígenes, que comptaven arnb llurs prbpies xarxes 
comercials d'abast local i a llarga distancia. En una primera etapa 



els romans van exhaurir les reserves de diners, tant públiques con1 
privades, bé de forma directa arnb el saqueig, bé de forma indi- 
recta mitjancant el pagament d'indemnitzacions i exaccions. Al 
mateix temps van estendre el treball esclau fins a desplacar altres 
formes de treball tradicionals. Aquest veritable "saqueig de capi- 
tal, terra i treball" va comportar no únicament l'expropiació dels 
recursos econbmics de molts dels sotmesos, sinó sobretot la pro- 
funda alteració de les formes de propietat anteriors a la conques- 
ta, en el que hom pot considerar un veritable procés de desestruc- 
turació econbmica. Moltes de les poblacions que es van oposar a 
Roma van ser destruides i llurs habitants van ser esclavitzats; 
grans extensions de terra van passar a ser nger pr~blicr~s i molts 
dels seus recursos (mines, sal, boscs i pastures) van comenqar a 
ser explotats per immigrants romans i italics. Moltes altres ciutats 
van ser sotmeses a fortes exigencies fiscals i els propietaris locals 
van comencar a utilitzar nombrosos esclaus en els treballs pro- 
ductius per tal d'augmentar-ne els rendiments. 

El desenvolupament del diner és un dels fenbmens econbmics 
característics de la Roma republicana, estretament lligat a la pro- 
ducció esclavista, orientada a produir mercaderies per a l'inter- 
canvi i I'acumulació, és a dir, a un desenvolupament creixent del 
valor de canvi que arriba a existir de manera separada de les mer- 
caderies produides. A Hisphnia l'inici de l'economia monetaria 
esta estretarnent relacionat arnb la Segona Guerra Púnica. Al llarg 
del darrer tere del segle 111, en una primera fase arnb l'expansió 
cartaginesa per la península i posteriorment arnb l'enfrontament 
bel.lic arnb Roma, les poblacions indígenes es van familiaritzar 
amb l'ús de la moneda. L'important volum de les dracmes ibkri- 
ques d'imitació emporitana present sobretot a Catalunya i al nord 
del País Valencia s'explica com una amonedació efectuada per 
financar la resistencia armada contra els cartaginesos primer i 
contra eis romans més tard. En un primer moment, doncs, la gue- 
rra sera la causa de les primeres encunyacions destinades al paga- 
ment dels exercits. Els seus avatars i el trhfec de les tropes s'en- 
carregaran de difondre la moneda pels territoris disputats. Aquesta 
situació va produir un augment espectacular de la massa moneta- 
ria (Ripolles, 1994, 123-126). 

Durant les primeres decades del segle 11 la moneda forma part 
del boti de guerra i s'utilitza també per al pagament de tributs. El 
diner que provenia dels impostos va contribuir a la monetarització 
i al desenvolupament del comerc en l'economia romana (Hopkins, 
1980, 105). El diner es va anar fent imprescindible a causa de les 
transformacions productives i econbmiques que la societat expe- 
rimentava. Com a conseqüencia, es produeix una proliferació de 
seques i emissions arnb metrologia romana, l'efecte de les quals 
és l'abundancia de la moneda i la generalització del seu ús. 
L'extensió de I'encunyació de moneda i la circulació d'un gran 
volum de numari faran possible la generalització dels intercanvis 
monetaris i el control de l'economia (García-Bellido, 1998). 

En estreta relació arnb el procés de monetarització, el comere 
a llarga distancia experimenta un gran increment des dels últims 
anys del segle IIí aC. Aquest fet va introduir canvis en els hibits 
de consum en fer possible l'adquisió de béns exbtics que proce- 
dien d'altres temtoris de la República. De manera general, en les 
províncies occidentals es dóna un augment dels nivells de consum 
respecte als períodes anteriors a la conquesta. Aquestes cir- 

cumstincies van produir un enriquiment dels mitjancers com 
comerciants, navegants i banquers (Hopkins, 1980, 102-105). 
Aquest augment del consum i dels intercanvis comercials, espe- 
cialment important des de la meitat del segle 11. es veu reflectit en 
la presencia de ceramiques i altres manufactures d'importació en 
la practica totalitat dels assentaments ocupats en aquesta epoca, la 
major part de les quals correspon a contenidors de vi i vaixella de 
taula italics (cf. Uroz i Molina, 1989). L'abskncia de produccions 
prbpies en quantitat suficient per a destinar-ne una part a I'expor- 
tació, permet deduir que I'adquisició d'aquests béns s'efectuava 
arnb una part dels excedents productius de la població indígena, 
almenys en part, en forma dinerhria. En relació arnb aquest auge 
comercial es troben els assentaments que, arnb funció de llocs 
d'ancoratge, fan la funció de mercat i de redistribució dels pro- 
ductes d'importació. 

En els decennis següents a la conquesta, la República es bene- 
ficia considerablement de I'ocupació del temtori d'una manera 
directa a través de les tributacions i de les exaccions abusives de 
governadors i publicans. Des de la fi de la Segona Guerra Púnica, 
i sobretot a partir de I'aixafament de les rebe1,lions dels pobles 
iberics, fins a l'epoca d'August, les relacions de dominació esta- 
blertes per Roma comporten l'establiment d'una activitat comer- 
cial, en que la importació de vi itilic assoleix un lloc privilegiat de 
quasi monopoli, un fet que es va reproduir posteriorment a la 
Gal.lia a partir de la conquesta de la Transalpina (Laubenhemier, 
1990, 39). Un dels vehicles més antics en el procés de romanitza- 
ció va ser el comerc, en el qual destaca la presencia de mercnto- 
res, negotiatores i publicnni a Hispania en epoca republicana 
(García y Bellido, 1966; Rubio, 1998). 

Amb la conquesta d'Hispania s'obre un mercat immens per a 
la producció agraria italica i, consegüentment, va produir-se una 
intensificació del comere marítim. Els romans, arnb la conquesta 
de les províncies occidentals, provoquen l'aparició de nombrosos 
bevedors de vi nous (Tchernia, 1986, 58), als quals se'ls dóna 
satisfacció arnb l'increment de la producció vitivinícola italiana. 
El consum de vi importat per les poblacions iberiques de I'est 
peninsular no és un fenomen nou, puix hi ha precedents arnb el vi 
massaliota, etrusc i potser sicilia arnb les més antigues de les 
M o r e s  grecoithliques, pero sempre arnb un carkcter minoritari. 
La diferencia rau en la progressiva massificació d'aquest consum 
al llarg del segle 11, el qual deu estar induit, en bona part, pels 
habits dels conquendors, puix els exercits romans van constituir 
indubtablement un bon mercat (per exemple, els campaments de 
N~irnnntic~). El desig d'emular el comportament de les elits socials 
degué estendre aquest habit de consum, al temps que s'estrenyien 
els llaqos de dependencia i s'abandonaven els propis hhbits. Hom 
pot pensar en un fenomen parablel al documentat a la Gahlia, on 
segons Posidoni a l'inici del segle 1 aC els rics bevien vi importat 
i els pobres cervesa del país; almenys en part, el producte que s'in- 
tercanviava per vi era m i  d'obra: un esclau per una a d o r a  
(Tchernia, 1986, 88-90). 

Acompanyant els irnportants carregaments de vi arriben a 
Hispania les ceramiques fines de taula envernissades de negre pro- 
duides majorithriament a la Campania. Aquestes, arnb els envasos 
contenidors de vi, actuen com a veritables fbssils-guia per al perí- 
ode Iberic Final. Pero, mentre que les hmfores es valoren pel pro- 
ducte que contenen, la ceramica de vernís negre s'adquireix pel seu 
valor intrínsec, per la seua qualitat tkcnica i perla capacitat d'inte- 
gració que representa: el vi i la copa, més enlla d'un líquid arnb 
determinades propietats i del recipient arnb que es veu, són els p r e  
ductes que fabriquen, usen i consumeixen els dominadors. SÓn 



sobre tot béns de prestigi: si hom no pot ser corn ells. almenys hom 
pot usar i consumir els mateixos productes que ells. Ambdós, vi i 
ceramica, són, doncs, dos poderosos símbols d'emulació: més 
enllk del seu estricte i utilíssim valor cronolbgic, són els resorts 
d'un complex i eficaq mecanisme d'integració cultural. 

L'augment dels intercanvis comercials arnb Italia, arnb I'arri- 
bada massiva de productes d'importació d'ús i de consum, juga un 
paper fonamental en les relacions economiques, tot i que no supo- 
sa més que un canvi quantitatiu -de grans proporcions, perb- en 
una llarga tradició comercial. La distribució i venda dels produc- 
tes es va veure afavorida per la pacificació del país. Les necessi- 
tats estrategiques de control del temtori i de recaptació d'impos- 
tos van permetre la millora i I'ampliació de la xarxa viaria, la qual 
cosa facilitava igualment I'activitat comercial. 

La fase inicial d'importació massiva de vi dóna pas, possible- 
ment des del principi del segle 1 aC, a una creixent producció viti- 
vinícola en les zones de més primerenca romanització, al NE de la 
península. Per a la seua comercialització s'imiten en un primer 
moment els contenidors itilics (amfores Dressel lA, B i C), perb 
prompte apareixen tipus nous (Tarraconense 1 i Pascua1 1 ) la difu- 
si6 dels quals arriba al sud de Fran~a,  la val1 de 1'Ebre i el litoral 
valencia. Junt a les amfores es produeixen els corresponents vasos 
per a beure, concretament imitacions de la ceramica de vernís 
negre i dels gobelets de parets fines. 

A més de la ceramica, la presencia en jaciments iberics de 
determinats objectes d'origen itilic, corn és el cas dels bronzes, 
pot mostrar la simple substitució dels propis o I'adopció d'usos i 
costums romans. En el camp de la indumentaria veiem corn esde- 
vé la substitució de la fíbula anular hisphnica i altres tipus autbc- 
tons per models importats corn els tipus Alesia i Atrcissa. Altres 
objectes, corn la sonda espatulada trobada al Cormulló dels 
Moros, apareixen per primera vegada en el món iberic. La impor- 
tació massiva i la diversificació del mobiliari methl.lic, arnb la 
introducció de nous tipus i motius decoratius, es pot veure al jaci- 
ment del Camp de les Lloses de Tona (Barcelona), un obrador 
metal.lúrgic en que es reciclaven tota classe d'objectes (Duran et 
alii, 1995, 67-69). 

4.6. LA VAMELLA CERAMICA 

Arnb les importacions de vi comencen a arribar, també en línia 
arnb una tradició ja secular, grans quantitats de ceramica d'impor- 
tació, sobretot de vaixella de taula. Com ha assenyalat More1 
(1983a), la ceramica és un instrument privilegiat de mesura del 
comerq antic per la seua indestructibilitat i pel seu rol en I'econo- 
mia i la cultura antigues. En els modes de difusió d'aquest produc- 
te Morel distingeix entre el comerq prbpiament dit i els fenomens 
de difusió diferents d'aquest, corn ara el transport d'objectes i les 
imitacions. Quant a les modalitats del comer$, distingeix entre els 
problemes de la producció, el transport i la venda i els clients i el 
consum; entre aquests darrers cal considerar els preus i modalitats 
de la compra, els termes d'aquesta, qui són els clients i les possi- 
bles influencies d'aquests sobre el comer$ de la ceramica. 

Com ha fet veure Bats (1988, 228-234), donat que les pro- 
duccions locals oferien tota la vaixella per satisfer les necessitats 
del gmp, les importacions serien perfectament inútils si a les 
necessitats primkries (consum) no s'afegiren les secundkries 
(prestigi), veritable porta oberta al procés d'aculturació. En la vai- 
xella cerkmica hom pot veure un signe revelador, puix en tota 

societat -i en les primitives en particular- menjar i beure són actes 
que s'insereixen en un marc cultural i mític (ritual), arnb els seus 
tabús i les seues obligacions: la cuina i la taula podrien ser, en el 
procés d'aculturació, un dels elements més resistents. D'altra 
banda, en termes d'aculturació. una societat pot adoptar una cera- 
mica estrangera sense que aixb revele importants canvis socials 
intems, sinó simplement millors possibilitats d'intercanvis. 

En els assentaments estudiats hom ha trobat, junt als conteni- 
dors de vi (les amfores), un nombre important de vasos per a beure 
també d'irnportació, un servei de vaixella especialitzat i estranger. 
Com succeeix al migdia francés, a partir del principi del segle 11 i 
fins als pnmers decennis de la segona meitat de 1'1, la part esencial 
de la vaixella de taula es compon de les importacions campanianes 
que substitueixen progressivament la vaixella autbctona (Arcelin, 
1991, 227). La beguda i el recipient per a consumir-la passen a 
substituir -en una proporció difícil de determinar- sengles productes 
propis. Aquest fenomen no és nou en la cultura ibkrica: les hmfores 
massaliotes, etrusques, púniques i grecoitaliques, arnb les correspo- 
nents vaixelles de taula, en són els precedents, pero a una escala 
molt menor. La diferencia arnb aquestes, perb, no sois és quantitati- 
va (massificació), sinó també qualitativa: el comerq esta controlat 
per una potencia que a més a més ha ocupat el temtori. Amb la con- 
questa romana, des del segle 11 les cerimiques d'importació passen 
a ser productes comercials per als consumidors indígenes. La seua 
importació se supedita sempre a la del vi, objecte d'intercanvi per 
excel.l?ncia. Si bé és cert que, pel que fa a la ceramica, fins alesho- 
res no havia existit un veritable mercat indígena, la pressió acul- 
turadora a partir de la conquesta va acabar per provocar-ne I'apari- 
ció. Conseqüencia d'aquest fenomen fou la imitació d'algunes de 
les formes cerhrniques per part de les temsseries indígenes. 

La substitució dels productes propis pels dels conqueridors 
(forma ceramica per forma, vi o cervesa per vi) és un primer pas en 
el procés de renúncia a la propia identitat, suposa el reconeixement 
de la superioritat dels productes dels conqueridors sobre els propis 
i contribueix a la dependencia econbmica perque pot suposar I'a- 
bandonament de la propia producció. Hom estableix d'aquesta 
forma uns Ilaqos de dependencia economica i cultural i unes cate- 
gones ideolbgiques, en que, sens dubte, els productes d'importació 
(els dels conqueridors) se situen en primer lloc (sobre els propis) i 
assoleixen una forta c h e g a  de prestigi i de representació. 

Pero si el consum de vi "iguala" d'alguna manera conqueri- 
dors i conquerits, la manera d'efectuar-lo serveix per reproduir les 
categories. Les fonts conten que alguns pobles, corn ara els Celtes, 
no mesclaven el vi arnb aigua a la manera grega. S'introduia un 
habit (el consum de vi), perb aquest adoptava una forma (vi sol) 
que permetia reproduir la diferencia entre barblirie i civilització. 
L'exportació d'un producte i de l'hhbit de consumir-lo acabava 
sent així un mecanisme de autoafirmació (de la cultura romana) i 
de discriminació (envers els conquerits). 

L'apropiació d'aquests productes, encara que és un fet signifi- 
catiu, no és un signe suficient d'apropiació cultural. Si en el cas 
dels vasos per a beure, la importació del producte de consum per- 
met un lligam segur, la resta de la vaixella de taula (bols, escude- 
lles, plats) resulta més problematica. Seguint Bats, convé fer dues 
precisions sobre la presencia de recipients culinaris estrangers en 
un jaciment: 1) pot assenyalar la presencia de població estrangera 
al si de la comunitat indígena; 2) hi ha una correlació possible 
perb no necessiria entre I'adopció d'una forma de recipient i l'a- 
dopció de la seua funció original: si arnb una paella no arriben els 
hibits alimenticis i les receptes de cuina que la fan servir, la seua 
presencia no suposa una ruptura en els costums tradicionals i la 



seua incidencia en el món indígena és mínima corn a element 
aculturador. Al migdia francés, I'aculturació alimentícia és un 
fenomen tarda i inacabat que sembla tan tributari de la proximitat 
geogriifica corn de la freqüentació comercial. 

D'altra banda, la facana mediterrinia de la Península Iberica es 
troba imrnersa en un domini culinari on intervenen I'oli, les pastes 
de cereals, els purés de llegurninoses, la carn i el peix, arnb els reci- 
pients apropiats per amanir-los i guisar-los (mortanum, olla, patina, 
caccabus) i per menjar i beure (Iaiw, patella, catinus,  ras uinariuni, 
Irigona). La penetració de la vaixella romana substitueix alguns dels 
elements existents en la iberica i en diversifica altres. Entre la cera- 
mica de cuina importada trobem morfaria, patinae (plates de vora 
bífida) i llurs operculi, a més d'altres no documentats entre els mate- 
rials estudiats en aquest territori corn ollae i cacccibi. 

Pel que fa al reflex dels canvis dels habits alimenticis en la 
composició de la vaixella, la primacia de la parella escude- 
Iles/vasos de beure comenqa a afeblir-se a Grecia continental des 
del segle IV aC (Bats, 1988,59) i, més tardanament, a Italia en el 
curs del segle 11 (Ibidem, 72). El segle 11 és un període xamera per 
a la diversificació dels hhbits de taula en el món grec occidental. 
Les primeres transformacions s'inicien a Olbia en el segle 111 per 
I'augment del nombre de plats i de fonts, tendencia que s'acrei- 
xenta molt sensiblernent des del principi del segle següent 
(Ibidem, 203-205). Com ha demostrat Arcelin (1991, 227-229) a 
Glancrnz, aquesta tendencia també es documenta al migdia francés 
en els oppida indígenes: I'estudi per grups funcionals mostra que 
en el segle ii plats i fonts suposen el 40% del servei de taula, un 
percentatge prbxim al d'Olbia, mentre que disminueixen els bols, 
corn passa a La Cloche, Marduel, etc. Pel que fa a la vaixella de 
cuina, mentre que en el món grec -on esta ben definida des del 
final del segle V- les practiques de la taula evolucionen a partir del 
final del segle IV i sobretot en el III, la Italia romana segueix molt 
més temps fidel a una alimentació tradicional a base de bollits 
(André, 1981,60-62), arnb I'ús exclusiu de l'olla, i no evoluciona 
fins als segles IU-11 arnb I'adopció de la patiiza, iiigada al desen- 
volupament del consum de pa i per a la preparació d'estofats de 
peix i de guisats (Ibideirz, 65-70); el caccabils va comenqar a uti- 
litzar-se tímidament a partir del segle 11. 

En conclusió, en el conjunt de la cerirnica d'importació la vai- 
xella de taula penetra de manera generalitzada entre la població 
indígena per la forta c h e g a  ideolhgica que comporta el seu ús 
(prestigi), mentre que la ceramica de cuina té una acceptació molt 
més restringida: només alguns nlortaria i patinae s'han trobat en 
escassos assentaments, mentre que ollae i caccabi estan completa- 
ment absents. D'aquesta manera, la substitució de recipients direc- 
tament relacionats amb la preparació del menjar, que pot suposar un 
canvi en els hhbits culinaris, és mínima i es redueix a la sola presen- 
cia de patirzae. Aquest fet, pero, pot explicar-se en part per la iden- 
titat de funcions entre recipients semblants de la vaixella iberica: és 
probable un cert grau de convergencia entre ambdues tradicions 
culiniries. La menor permeabilitat de la vaixella de cuina als canvis 
culturals pot obeir a dues causes: a la seua escassa c h e g a  ideolb- 
gica (no s'exhibeix) i a la major resistencia dels hibits culinaris. 

4.7. LES CREENCES 

El canvi mental és I'indicador dels nivells més profunds d'a- 
culturació. La seua valoració és complexa i els seus indicadors 
són molt limitats, donat que adopta expressions ben diferents en 

camps corn el Ilenguatge, les creacions plastiques, els universos 
mítics, etc. De manera general ens trobem arnb I'adopció de prac- 
tiques i elements romans, arnb I'extensió dels nous cultes i llur 
reinterpretació per la població indígena (Plácido, 1988; Marco, 
1996; Alvar, 1999). Aquestes expressions del sincretisme poden 
identificar-se en qüestions corn els emplaqaments dels santuaris, 
les formes artístiques producte de les interaccions entre el nou 
llenguatge roma i la ideologia de la tradició iberica (Olmos, 
1998), etc. La consolidació d'aquest procés portara a la construc- 
ció de temples de tipus ithlic en els assentaments iberics. 

Una de les primeres manifestacions de la influencia de les prac- 
tiques religioses romanes és la presencia de petites ares en les cape- 
lles domestiques que s'han trobat en diversos jaciments del Penedes 
a Catalunya corn Darró, la Bassa i la Vinya d'En Pau (Pou, 
Sanmartí i Santacana, 1993, 195). Tenim un precedent al jaciment 
de Mas Castellar (Pontós, Girona), on s'ha trobat un altar heLlenís- 
tic de marbre pentelic en el que s'interpreta corn una estructura de 
culte (Adroher, Pons i Ruiz de Arbulo, 1993,41-46). Per tractar-se 
d'una zona prbxima a Emporion i per la datació de I'ara -que pot 
remuntar-se al segle IIi- podem parlar més prompte d'influencia 
heblenística, pero pel context ceramic es pot concioure que el lioc 
va ser destniit entre el final d'aquest segle i el principi del II. 

Pel que fa a I'emplaqament dels santuaris, possiblement és el cas 
d'alguns situats en llocs alts (Tarradell, 1979), corn el de la Muntanya 
Frontera de Sagunt dedicat a Liber Pater (Corell, 1993) i el de la 
Muntanya de Santa Bkbara de la Vilavella (Vicent, 1979b; Corell, 
1994). Quant als edificis per al culte, els temples apareixen també en 
nuclis urbans en que la presencia romana és molt primerenca i impor- 
tant (Mangas, 1998), corn el cas de Sag~nlturii, on la seua hrea monu- 
mental compta arnb un temple de cella mpartita (Aranegui, 1992b). 
Tarnbé a l'oppidzrnl iberic del Cabezo de Alcalá (Azaila) trobem un 
petit temple iiz aiztis (Beltrán Lloris, 1976, 151-152, fig. 39). Al san- 
tuari de La Encamación de Caravaca (Múrcia), un primer temple típi- 
cament italic substitueix el predecesor iberic en data tan primerenca 
corn la primera meitat del segle II aC (Ramallo, 1992), en una mos- 
tra del que degué ser el procés de monumentalització dels santuaris 
en epoca republicana (Ramallo, 1993). 

La coexistencia de les tradicions iberica i romana en la plhsti- 
ca -en relació arnb els monuments funeraris i els santuaris- ha estat 
qualificada de "dualitat de corrents artístiques" per León (1981, 
184). Balil (1989, 223) ja va assenyalar que no resulta facil dife- 
renciar entre I'escultura romanoiberica -en expressió del seu mes- 
tre Bianchi-Bandinelli- i I'anomenada prbpiament romanorepubli- 
cana. Rodríguez Oliva (1996, 14) ha denominat aquest llenguatge 
artístic corn bilingüe, per comparació arnb les monedes contem- 
porinies. L'adopció de models romans és evident en alguns dels 
escassos monuments funeraris que coneixem d'epoca republicana, 
corn els de Malla (Roda, 1992) i Obulco (Rodríguez Oliva, 1996, 
16), aquest darrer un bon exemple del llenguatge "bilingüe" de les 
formes plastiques. Com ha assenyalat Roda (1998), la frontera que 
separa I'escultura iberica i romana és difícil d'establir. 

La influencia dels models romans en I'escultura pot apreciar- 
se també en els exvots d'alguns santuaris iberics, con els palliati 
del Cerro de los Santos d'Albacete (Ruiz Bremón, 1986), on po- 
dem veure corn els obradors locals que preparen per encarrec les 
escultures de pedra que serveixen d'ofrena a la divinitat, s'adapten 
als nous canons pera satisfer els gustos dels devots que són romans 
o volen aparéixer representats corn a ventables romans (Noguera, 
1994, 109-137 i 203-213; 1998). De la mateixa manera, els exvots 
de bronze que apareixen en els santuaris comencen a imitar models 



i fins i tot a representar divinitats romanes. corn per exemple suc- 
ceeix a la mateixa ciutat de Sagunt (Blecht, 1989). 

D'altra banda, la troballa d'amulets de carhcter profilhtic en 
contextos iberics és un clar exemple de I'adopció de les creences 
romanes. La representació dels genitals masculins té, en el món 
heblenístic, un valor d'amulet. Entre les seues atribucions destaca 
la de fer front al fnscinurn o "mal d'ull". L'ús de filacteries, molt 
freqüent en 1'Alt Imperi. era comú entre els xiquets, els més expo- 
sats a la fascinació i els encantaments. S'utilitzaven corn penjolls 
de diverses formes i grandhries que normalment eren de bronze, 
encara que no faltaven els de metalls preciosos, ivori i fins i tot 
d'os. Les troballes del penjoll de plata de la necrbpolis del Turó 
dels dos Pins (Sabadell), que es data al principi del segle 11 aC 
(Garcia i Rosselló, 1993, 145-146), i el d'os del poblat del 
Cormulló dels Moros (Albochsser), possiblement anterior al 75 
aC (Arasa, 1995a, 148-149, fig. 4 3 ,  són ben representatives d'a- 
quest fenomen. També trobem aquests símbols, arnb una funció 
similar, llaurats en les portes d'accés d'algunes fundacions roma- 
nes, com és el cas més conegut de la porta meridional d'Etnporiae 
(Balil, 1983,229-231, núm. 115-1 16, Iiim. E) 

La llengua, corn a mitji de comunicació i expressió, és -ultra 
un element més d'una cultura- el seu vehicle principal, el primer 
instrument per a la seua transmissió. L'expressió del canvi cultu- 
ral en el camp de la llengua adopta la forma del que en sociolin- 
güística s'anomenen processos de substitució, fenbmens ben 
coneguts en les societats contemporhnies, que també compten 
amb para1,lels en períodes histbrics, corn pot ser a I'edat mitjana 
1'"arabització" d'Al-Andalús o la "catalanització" de I'antic 
Regne de Valencia. Quan per alguna raó (invasió, domini i de- 
pendencia econbmica, cultural, etc), dos gmps lingüístics entren 
en contacte en un mateix territori, generalment un dels dos deten- 
ta una posició dominant i la seua llengua sempre acaba per des- 
placar a la més feble. La primera (Ll) va associada als gmps 
socialment dominants i el seu aprenentatge, per tant, actua corn a 
mecanisme d'integració, mentre que la segona (L2) es relega a 
I'ús familiar. En aquest procés de substitució apareixen manifes- 
tacions corn el bilinguisme i la diglbssia. Breument podem definir 
el bilinguisme com la situació d'un individu o col.lectiu que 
empra dues Ilengües, i la diglbssia corn la situació en que dues 
llengües assoleixen funcions diferents dins d'una comunitat. 
Altres expressions són les interferencies, tant de tipus fonolbgic 
corn gramatical i lexic, els préstecs Iexics i els calcs semhntics (cf. 
Vallverdú, 1980; Mollh i Palanca, 1987; Rotaetxe, 1988; Mollh i 
Viana, 1989 i 1991 ; Romaine, 1996). 

Respecte al procés de substitució de les Ilengües preromanes 
pel llatí, aquests plantejaments han estat desenvolupats per Un- 
termann (1995a, 305-307), qui ha destacat que a pesar de la indub- 
table existencia d'un percentatge elevat d'individus bilingües, els 
indicis d'aquest fenomen són molt escassos. 

Les limitacions de I'arqueologia a I'hora de documentar 
aquest canvi són evidents. A excepció de les poques notícies que 
ens transmeten les fonts, només comptem arnb els documents 
escrits que I'arqueologia ens permet recuperar. Perb el carhcter 
minoritari de l'escriptura en aquesta epoca i la utilització 
majoritiiria de suports peribles, redueixen no únicament el volum 
de la documentació coneguda, sinó també la seua diversitat i -el 

que resulta més dramiitic per a un historiador- el seu valor infor- 
matiu. De fet, el constant degoteig de nous documents aporta molt 
poca informació, sobretot perque -com calia esperar- els més 
abundants són els més breus, i els de major interés són majorith- 
riament funeraris. És per aixb que, en part, la descripció del canvi 
lingüístic a la Península Iberica és al mateix temps la descripció 
del desenvolupament del procés escriptuari. 

La romanització lingüística -la Ilatinització- ha estat objecte 
de diverses aproximacions generals amb diferents enfocaments 
(García y Bellido, 1967 i 1972; Mariner, 1983 i 1989; Panosa, 
1996; Arasa, 1997a; Plácido, 1998). Aquest fenomen va iniciar-se 
arran d'un procés d'expansió imperialista, d'una violenta imposi- 
ció sobre els pobles indígenes, i en la meitat occidental de 1'Imperi 
va comportar l'extinció de la major part de les Ilengües anteriors. 
L'element que sens dubte va actuar d'una manera més decisiva i 
transcendent socialment fou l'exercit arnb la seua presencia conti- 
nuada, junt arnb els legionaris llicenciats que s'establien en el país 
i els auxilia que hi tornaven. També colons, comerciants i funcio- 
naris, arnb la generalització de la vida urbana i el desenvolupa- 
ment de les infrastructures vihries, degueren jugar un paper fona- 
mental corn a "agents lingüístics". La integració de les elits indí- 
genes degué ser el primer pas. El Ilatí, doncs, es va convertir -per 
ser la llengua dels conqueridors- en el vehicle principal de la cul- 
tura. A més de ser llengua de tracte, era la utilitzada per l'admi- 
nistració i el seu domini era obligat per ascendre en l'escala social. 

4.8.1. LES FONTS 

Les referencies literiries a la llengua són molt escasses, tarda- 
nes i quasi sempre de poca transcendencia (García y Bellido, 1967). 
La diferencia de llengua sembla no suposar cap problema en els pri- 
mers contactes entre romans i ibers; si en un primer moment pogue- 
ren servir corn a interprets els comerciants grecs d'Enzporion, els 
individus bilingües degueren formar-se rhpidament per garantir la 
comunicació entre ambdues comunitats lingüístiques. Possiblement 
els membres de les elits indígenes degueren participar activament 
en aquest procés arnb I'aprenentatge de la llengua dels conqueri- 
dors. Així, en els contactes entre els cabdills i reguls indígenes i els 
generals romans, com devia haver succeit amb els cartaginesos, no 
apareix cap menció a dificultats en la comunicació, ni tan sols a la 
utilització de traductors. Les referencies als interprets -persones que 
sens dubte degueren jugar un paper fonamental en els contactes 
interculturals- no apareixen en les fonts fins a moments avancats 
(Lejeune, 1949, 57 SS.). Cabsencia de referencies a la llengua i als 
possibles interprets es poden veure, per exemple, quan I'any 205 
una ambaixada del senat saguntí formada per deu llegats va viatjar 
a Roma i -introduida per Escipió- va donar les gdcies al senat roma 
per la seua intervenció contra els púnics per boca del major d'ells 
(Livi, XXVIiI, 39, 1-22). Aquesta situació va tomar a repetir-se 
I'any 203 amb una altra ambaixada saguntina que portava presoners 
cartaginesos i l'or i la plata amb que aquests pretenien reclutar tro- 
pes auxilias (Livi, XXX, 2 1, 3-5). 

Seguint un ordre cronolbgic, en primer Iloc, Artemídor -en 
una referencia transmesa per Esteve de Bizanci- assenyala cap al 
100 aC que entre els pobles hisphnics els que habitaven junt a la 
mar empraven l'alfabet llatí (Schulten, 1925, FHA, 11, 159). Més 
endavant, en una obra acabada el 45, Ciceró (De Diu., 11, 131) 
explica que encara aleshores arribaven al senat roma comissions 
de púnics i hispans que necessitaven un traductor. 



De les referencies de localització concreta arnb que comptem, 
tres tenen corn a escenari geogrhfic la Betica i una la Celtibkria. 
En primer lloc tenim l'al~lusió pejorativa de Ciceró, en la seua 
defensa del poeta kquias  (Pro Arch., XXVI), als poetes locals de 
Cordzrba que I'any 74 es trobaven junt a Metel, dels quals desta- 
ca els seus accents rudes i bhrbars (Schulten, 1937, FHA, IV, 231). 
Més d'un quart de segle després, l'any 45, després de la batalla de 
Munrirr, Cksar (Bel. Hisp., 42, 4) reprén arnb acritud els hispalen- 
ses per la seua actitud favorable als pompeians, tant a peregrins 
corn a ciutadans, el que s'interpreta que tots entenien sense difi- 
cultat el seu discurs en Ilatí. A l'inici del principat d'August resul- 
ta de gran interés l'esmentada referencia d'Estrabó (111, 2, 15) 
quan afirmava que els Turdetans s'havien assimilat perfectament 
al mode de vida dels romans i ni tan sols es recordaven de la seua 
propia llengua. La darrera notícia és de Thcit (Annales, m 45, S), 
qui conta que I'any 25, sota el regnat de Tiberi, un llaurador de la 
ciutat de Termes va assassinar el pretor L. Calpurni Pisó; sotmés a 
tortura perque donés els noms dels seus cbmplices, "a plena veu i 
en la llengua del país escndassa que I'interrogaven endebades". 

La importbcia de la llengua en el procés d'integració de les 
poblacions indígenes és clara en algunes de les disposicions que 
en kpoques posteriors van prendre alguns emperadors. En aquest 
sentit, cal recordar que l'emperador Claudi va establir I'any 43 
que no concediria la ciutadania romana a aquells que no conegue- 
ren la llengua llatina (Dio, LX, 17). Aquest és un exemple de corn 
els sistemes d'imposició lingüística poden ser fins i tot coercitius, 
en utilitzar la llengua corn una corlditio sirle qua noiz per accedir 
a formar part de la comunitat. 

Les perduracions lingüístiques que s'esmenten en la documen- 
tació cristiana, al final del segle IV a Aquithnia i al principi del V 
dC a Menorca (Arce, 1982, 109-1 lo), són casos particulars que de 
cap manera poden generalitzar-se a les zones de conquesta més pri- 
merenca, on el canvi lingüístic devia haver-se consumat feia segles. 

4.8.2. LLENGUA 1 ESCRIPTURA 

El procés de conquesta romana va suposar una autkntica revo- 
lució per a la historia de l'escriptura a la Península Ibkrica 
(Michelena, 1976). La introducció del llatí va adoptar en un pri- 
mer moment una expressió aparentment contradictoria: el seu ús 
incipient en textos rarament conservats (per exemple, el bronze de 
Lasccrta) va anar acompanyat d'un notable augment de I'escriptu- 
ra iberica sobre diversos tipus de suports a causa d'un clar afavo- 
riment per part de l'administració romana. Pel que fa a les hrees 
kgrafes corn la Meseta, corn ha assenyalat De Hoz (1979, 244), el 
progrés de la romanització va introduir l'escriptura al mateix 
temps que el Ilatí. Pero en un primer penode entre el 150 aC i el 
final del segle 1 aC és la llengua celtiberica la utilitzada en l'epi- 
grafia arnb l'alfabet iberic oriental (Untermann, 1995b). 

En aquest procés d'extensió de l'escriptura, la problemhtica se 
centra en la continuitat dels usos epigrZcs queja existien abans de 
la conquesta (ploms, monedes, esgrafiats sobre ceramica), en la intro- 
ducció d'altres nous relacionats arnb la presencia romana (altars, 
segells sobre cerhica, inscripcions sobre vaixella methl.lica), en 
ocasions amb els seus propis suports (tabulae, tésseres, paviments) i 
en la progressiva generalització de l'hkbit epigrkfic que suposa un 
important augment quantitatiu dels epígrafs. Akb no obstant, l'epi- 
grafia ibkrica apareix en poques de les esferes temiitiques que són 

normals en l'epigrafia del món antic (religiosa, pública), les quals 
només apareixen en inscripcions d'epoca romana (De Hoz, 1995,61). 

De Hoz (1 995) ha abordat el problema de les relacions entre I'es- 
criptura ibkrica i la llatina. En el seu repas dels diferents tipus que 
caracterizen I'epigrafia llatina d'kpoca republicana a Hispania, en 
general destaca la seua parquedat, arnb una important presencia de la 
jurídica i de carhcter públic i l'escassesa d'inscripcions sepulcrals. Pel 
que fa als tipus de I'epigrafia ibkrica, tenint en compte la important 
limitació que suposa la impossibilitat de conéixer el contingut dels tex- 
tos, part dels epígrafs coneguts sembla correspondre als propis de la 
llatina, tot i que en alguns casos no compten amb paral.lels: tablrlae de 
bronze de possible carhcter jurídic; suports monumentals de possible 
carkcter públic, en ocasions bilingües: plaques de marbre, tal vegada 
també de carhcter públic; inscripcions musivaries, etc. L'aspecte més 
cridaner és la seua expansió, pero considera dubtós que el fenomen 
siga conseqüencia només de la influencia romana. En aquest sentit, 
assenyala que aquesta tendencia comenca abans i és general a tot el 
Mediterrani. L'ocupació romana va provocar canvis econbmics que 
van afectar a la societat ibkrica i es reflecteixen en l'epigrafia. La vida 
urbana serveix d'estímul a I'epigrafia, i aixb explica el seu floriment 
en les ciutats juntament arnb la llatina. D'altra banda, De Hoz prope 
sa una suggerent hipbtesi, segons la qual l'ibkric va jugar el paper de 
llengua vehcular en amplies zones de la penúisula des d'abans de I'a- 
rribada dels romans; aquests la van seguir utilitzant corn a mi@ privi- 
legiat de comunicació en llurs relacions amb els conquents, el que 
explicaria l'expansió de la seua epigrafia. La desaparició de l'epigra- 
fia iberica en el segle 1 dC s'explicaria perla llatinització dels reduits 
cercles que coneixien l'escriptura; I'expressió ghfica de la Ilengua, 
dones, desapareixeria abans que aquesta. La desaparició de l'iberic 
podria explicar-se així corn la substitució d'una llengua vehicular per 
una altra més eficac i d 'hb i t  més ampli, en un procés no molt dife- 
rent del que es va donar a Italia. Abans de I'adopció del ílatí per les 
poblacions indígenes, va donar-se una fase en que aquestes conserva- 
ven la seua llenguaper a usos col.loquials i utilitzaven el Ilatí per a fun- 
cions especials, en una situació de bilingüisme -veritablement de 
diglbssia- en que les llengües locals ocupaven una posició cada vega- 
da més desfavorable fins a desaparéixer. 

En el món ibkric, I'auge del procés escnptuari -amb una Ilar- 
ga tradició almenys des del segle V- comenca des de la darreria 
del segle 111 arnb la multiplicació d'un nou tipus de document, la 
moneda, la inscripció monetal; aquest no és un fet estrictament 
epigrhfic, ja que més important que la llegenda és la moneda en si, 
pero en certa manera el problema numismiitic i l'epigrafic són 
paral.lels (De Hoz, 1979,237). Amb la generalització de l'ús de la 
moneda, la difusió de l'alfabet a través dels breus textos monetals 
va rebre un impuls decisiu. 

Passem a veure alguns exemples de les diferents situacions que, 
pel que fa a la Ilengua, alfabet i iconografia, trobem entre les seques 
bisphniques (Panosa, 1993a; Untermann, 1995a). En el cas de la 
seca Ilerdn es dóna la doble adaptació del lletrer a les regles de la 
llengua llatina i del símbol emprat en la iconografia romana: d'una 
banda les monedes arnb I'efígie del llop canvien de iltikta en alfa- 
bet iberic a Ilerda en escriptura llatina, mitjancant la representació 
de la 1 forta escrita arnb el dígraf lt arnb la 1 simple, i el canvi de i a 
e davant de r en síblaba no-inicial; i d'altra banda, el llop -que 
garanteix la continuitat- esdevé una lloba en les darreres emissions 
en referencia a la nodnssa dels fundadors de Roma. Un altre exem- 
ple de Ilatinització del topbnim és el de la seca Bolskun. Segons la 
hipbtesi d'untermann que explica aquesta forma corn una cadena 
trimembre constituida per prefix+topbnim+sufix, el pas de la forma 
ibkrica Olsca a la llatina Osca pot explicar-se per una simplificació 





En relació arnb I'onomastica, el "bateig" lingüístic pot con- 
siderar-se la forma primitiva i fonamental d'aculturació (Étien- 
ne et alii, 1976, 97-98), i I'expressió més clara d'aquest fet es 
reflecteix en I'onomastica: la progressiva implantació de noms 
romans i, arnb ells, el sistema de filiació roma. Aquests es conei- 
xen inicialment mitjancant llurs versions iberitzades, tant sobre 
ceramica (Siles, 1981), corn tal vegada sobre paviments d'opus 
signinum: Kai, Luki, Tiberi, Likine, etc, tot i que aquest darrer és 
dubtós pel fet d'haver-se documentat en el bronze Botorrita 3 el 
nom personal celta likinoi (Beltrán Lloris, 1995, 176). La per- 
duració d'elements indígenes en l'onomastica és palesa en els 
documents jurídics del segle 1 aC, tant en la tubula d'Ascoli de 
I'any 89 aC (Criniti, 1970), corn en la de Contrebia de I'any 87 
aC. Paral.lelament, I'epigrafia monetal ens informa de I'existkn- 
cia d'un grup social constituit per ciutadans que tenen noms ith- 
lics, del qual formen part les elits que nodreixen les magistratu- 
res colonials i cíviques, corn podem veure per exemple a 
Valentia (Ripollks, 1988). Més endavant, al principi del període 
imperial, encara trobem epígrafs funeraris arnb noms indígenes, 
corn ara en les comarques septentrionals del litoral valencia els 
casos d'dsteduma (Algímia d'Almonessir) i Tannegaldunnurn 
(Nules). Aquesta perduració en la implantació progressiva de 
I'onomastica llatina ha estat assenyalada particularment a 
Gallaecia, on el procés no arriba a completar-se (Le Roux i 
Tranoy, 1973, 216). La importancia de I'onomastica corn a ele- 
ment diferenciador es palesa en una disposició de l'emperador 
Claudi (Suetoni, Clnudi, 25,7) arnb que prohibia que els vinguts 
de l'estranger adoptasen noms romans, singularment gentilicis. 

Pel que fa als usos i metodes escriptuaris, una troballa singu- 
lar s'ha efectuat a l'oppidum ibkric de Burriac, on -en un nivell 
de la seua fase final (90-40 aC)- va aparéixer un estil de plata 
associat a carbons de til, fusta arnb la qual es fabricaven les tau- 
letes encerades utilitzades per a I'escriptura (Olesti, 1995, 96). 
Ens trobem, doncs, arnb un sistema de registre típicament roma. 

D'altra banda, la perduració dels usos epigrafics de la llengua 
ibkrica al llarg del segle 1 dC -a més dels esgrafiats ibkrics documen- 
tats sobre ceramiques altimperials (sigil4ata italica i sudgal.lica)- pot 
obrir noves perspectives a la datació d'aquests monurnents. La ins- 
cnpció arnb carkcters monumentals trobada al teatre de Saguntunl va 
ser interpretada inicialment com una grada o subselliun~ que hauria de 
datar-se almenys en epoca claudioneroniana (Hemández et alii, 1993, 
41 -42; Mayer i Velaza, 1996). Doncs bé, recentment Velaza (2000) ha 
fet veure que les proporcions que dóna la reconstrucció hipotetica del 
monument a partir de les dimensions dels caricters conservats -amb 
més de 70 cm de mbdul- difícilment pot correspondre a un subse- 
llium, ja que aquests estranyament arriben als 3 m i el text saguntí tin- 
dria una Ilargkria mínima de 8-9 m i  possiblement major; a partir d'a- 
questes consideracions, Velaza planteja la hipotesi que aquest text 
corresponga en realitat a la inscripció monumental del teatre de 
Sagunt, que a més podria haver estat bilingüe. Aquesta suggerent 
hipbtesi obre la porta a la continuitat en els usos públics i estrictament 
romans de I'epigrafia iberica en aquesta epoca, quan la utilització de 
les inscripcions romanes amb funció honorífica i funerkia ja esta 
generalitzada. D'aquesta manera es justificaria la datació dels textos 
iberics funeraris en un període que es prolongaria al llarg del segle 1 
dC. En aquest sentit, un cas particularment interessant és el dels 
esgrafiats ibkrics sobre una inscripció funeraria de Requena 
(Martínez Valle, 1993), la datació de la qual podria situar-se en el 
final del segle 1 dC (Velaza, 1996a, 330). 

El darrer tipus que estudiaren1 són les inscripcions sobre pedra 
arnb funció funeraria, arnb una problematica complexa que possi- 
bilita un tractament més profund. Són monuments majoritkria- 
ment arnb forma d'estela, decorats arnb carteles incises i ocasio- 
nalment arnb altres motius, que es concentren majoritkriament 
entre els rius Ebre i Xúquer, arnb un important nombre en les 
comarques septentrionals del País Valencia. No és un grup nom- 
brós, puix esta constituit, segons la recopilació d'untermann 
(1990), per un total de 35 inscripcions. S'hi poden afegir alguns 
exemplars més apareguts postenorment. Com aquest autor assen- 
yala, resulta cridanera la seua escassesa o fins i tot I'abskncia en 
nombrosos i importants jaciments iberics. 

A nivell local, la discussió al voltant de la datació d'aquests 
monuments ha produit una abundant bibliografia (Oliver i 
Macián, 1980, 122-126; Oliver, 1981, 248-250; Oliver, 1985, 
37; Arasa, 1987b, 130; Arasa, 1989b, 96-99; Oliver, 1990a, 85- 
87; Oliver, 1994, 146; Oliver, 1995a, 109-110). Quant als estu- 
dis generals, Oliver (1995a) ha fet una revisió de les esteles no 
decorades, Velaza (1996b) ha elaborat una síntesi sobre la pro- 
blematica general d'aquests epígrafs i jo mateix he preparat un 
resum sobre les diferents qüestions relacionades arnb el seu estu- 
di incloent una proposta de tipologia (Izquierdo i Arasa, 1999, 
284-293). 

En l'inventari de jaciments he assenyalat aquells en quk han 
aparegut inscripcions ibkriques (fig. 7), als quals cal afegir altres 
monuments de procedencia poc clara. En conjunt són 11 les tro- 
balles conegudes: 

- En contextos ibkrics: el Bordissal (Cabanes) i el Tossal de la 
Balaguera (la Pobla Tomesa), possiblement en la necrbpolis. 

- En un context poc precís que pot ser ibkric o altimperial: els 
Tossalets (les Coves de Vinroma). 

- Fora de context, que poden estar relacionades tant arnb un 
assentament ibkric corn arnb un altimperial: tres al Pla dels Vi- 
nyets de Canet lo Roig. 

- Es coneix la zona de la troballa, pero no el lloc exacte: les 
Ermites de Bell-lloc. 

- Descontextualitzades: dues al Corral del Roio (Alcala de 
Xivert), una a Polpís (Alcala de Xivert) i una altra a Sant Mateu. 

He deixat fora d'aquesta relació la inscripció de la Punta per- 
quk presenta una morfologia diferent i unes dimensions molt 
reduides que poden fer dubtosa la seua funció funeraria, tot i que 
va ser trobada en la necropolis (Oliver, Casabó i Ortega, 1982-83, 
245 i 248). Fora de I'area estudiada, pero també en les comarques 
septentrionals del País Valencia, es coneixen altres dues inscrip- 
cions a Benassal i Algímia d'Almonessir. 



En l'estudi d'aquests monuments convé distingir diferents 
aspectes que desenvoluparé de manera individualitzada: disper- 
sió; materials, morfologia i decoració; textos i cronologia. 

Fig. 7.- Inscripcions ibhriques sobre pedra (els números es corres- 
ponen amb el llistat de jaciments). 

Les inscripcions funeriries apareixen en una amplia zona que 
s'estén almenys des de Vic fins a Bicorp, i des de Binéfar fins a la 
Vall dlAlbaida, arnb la darrera troballa de Terrateig (Fletcher i 
Gisbert, 1994). De manera general, I'iirea de dipersió dels rnonu- 
ments no decorats és prou sernblant a la dels decorats, fonamen- 
talrnent el sector NE de la península. Aixb no obstat, així com el 
principal focus d'esteles decorades, epigrifiques o no, se situa al 
Baix Aragó, la major concentració de les no decorades es dóna en 
la meitat nord del País Valencia, especialrnent entre els rius de la 
Sénia i Xúquer. En la zona estudiada apareixen concentrats al 
nord del riu Millars, en territori dels Ilercavons, pero no pot igno- 
rar-se el fet que un poc més cap al sud, la ciutat de Saguntum 
-situada ja a 1'Edetinia- és un important focus epigrific en llengua 
ibkrica, arnb 17 textos sobre pedra en la ciutat (MLH 111 F. 1 l .  1- 
16) i 8 més al santuari de la Muntanya Frontera (Fletcher i Silgo, 
1987). Velaza (1996b, 254) explica la concentració d'epígrafs en 
aquesta ciutat i Tarraco pel fet de tractar-se d'importants centres 
polítics i comercials. 

A nivel1 local, per a Oliver l'aparició d'inscripcions iberi- 
ques al nord del riu Millars seria conseqükncia d'una major 
reticencia dels Ilercavons a la romanització, mentre que la major 
concentració d'epígrafs llatins al sud d'aquest riu provaria la 
major receptivitat dels Edetans a la influencia romana; la zona 
nord es romanitzaria més tardanament, mentre que la sud, més 
proxima a Sng~~nrznn, assimilaria més ripidament i intensa les 
influencies romanes. Aquest plantejament, que I'autor situa en 
un context cultural diferenciat per a ambdós pobles, en part pro- 
ducte de diferents influxos colonials, no té en compte el fet que 
les esteles ibkriques apareixen en un territori molt més ampli que 
l'ací estudiat. La distribució d'aquest tipus de manifestacions 
escriptuiiries, tot considerant els buits atribuibles a I'atzar de les 
troballes, creiem que no permet la seua consideració com un 
indicador ktnic (vegeu VI.3). Si hom pot establir alguns tipus de 
caracterització a partir de la seua difusió, aquesta ha de ser 
bbviament supraktnica, de tipus regional, donada l'extensió de 
l'irea on apareixen: la meitat septentrional de la facana medi- 
terrinia de la Península Ibkrica. 

Els tipus de pedra utilitzats entre els exemplars conservats són 
de procedencia local: calckria i gres. Dels 11 exemplars coneguts, 
se'n coneix el material de 8: 4 són de calciria i 4 de gres; d'un 
altre, Valcárcel assenyala que era de "marbre negre", material que 
possiblement correspon a calchia fosca. A diferencia de zones 
com el Baix Aragó o Catalunya, on trobem fins a 5 esteles epigri- 
fiques amb decoració, tots els exemplars estudiats no estan deco- 
rats. Del total d ' l l  epígrafs, 6 es troben suficientment ben con- 
servats com per a ser considerats esteles; la resta possiblement 
també ho fora, pero no es pot asegurar. 

Aquest grup constitueix un focus important entre les esteles 
ibkriques, en el qual pot incloure's també l'epígraf del Mas de 
Corbó de Dalt de Benassal (MLH 111 E.9.1). A aquest gmp pot 
afegir-se per la seua proximitat i similitud l'estela de La 
Iglesuela del Cid (MLH 111 E.8.2). Aquest grup es troba situat 
geograficament entre el del Baix Aragó, constituit en la seua 
majoria per esteles decorades, i el format pels 17 epígrafs de la 
ciutat d'Arse-Sag~~ntum, dels quals almenys 4 poden identifi- 
car-se com esteles. 

Sobre les seues dimensions, entre els pocs exemplars conser- 
vats prou complets destaca l'alciiria de I'estela de Cabanes: 105 
cm. Les que presenten una menor alcaria pareixen estar incom- 
pletes; la resta es conserva molt fragmentat i la seua alcaria no és 
representativa. Quant a I'ampliüia, hi ha dos formats que concen- 
tren un nombre significatiu d'exemplars. El primer se situa entre 
els 32 i 34 cm, arnb 2 exemplars: Canet F.2.2 (32 cm) i Bell-lloc 
(34 cm); el segon se situa entre els 43 i 45 cm, arnb 3 exemplars: 
Canet F.2.1 (44 cm), Canet F.2.3 (45 cm) i Cabanes (45 cm). Pel 
que fa a la grossiria, els extrerns se situen entre 10 i 37 cm, i 
poden establir-se 4 formats. Entre 10 i 12 cm, arnb 2 exemplars: 
Canet F.2.1-2 (10 cm); entre 15 i 17 cm, arnb 2 exemplars: Canet 
F.2.3 (15 cm) i Bell-lloc (17 cm); entre 23 i 26 cm, arnb 2 exem- 
plars: les Coves de Vinromi (23 cm) i Cabanes (26 cm); i entre 33 
i 37 cm, arnb 1 exemplar: la Pobla Tomesa (33'5 cm). 

L'extrem superior de les esteles, segons l'acabat que presente, 
pot dividir-se en 4 tipus (Izquierdo i Arasa, 1999, 289, fig. 13), 
dels quals dos són presents entre els exemplars analitzats. En el 
primer tipus (A), la capcalera presenta un acabat groller que li 



dóna una forma apuntada, corn en el cas de Cabanes, possiblement 
acusat per una deficient conservació. En el segon tipus (B) aquest 
apuntament presenta una certa regularització mitjancant l'elabo- 
ració de dos plinols inclinats que acaben en altre horitzontal, pre- 
figurant I'acabat arrodonit, corn en Canet F.2.1-2. Un cas particu- 
lar és el de la Pobla Tornesa, que presenta els angles bisellats, tret 
que no trobem en cap altre exemplar. 

El segon tret a tenir en compte en la classificació d'aquests 
monuments és la preparació del camp epigrific. Segons el tracta- 
ment que es done al camp hi podem distingir 6 tipus, dels quals tres 
són presents entre els exemplars analitzats. El primer (O) és el sim- 
ple allisat de la zona on deu inscriure's el text, sense línies de guia 
entre els renglons, corn succeeix a Cabanes. El segon tipus (1) es 
caracteriza pel tracat de les Iínies de guia, corn veiem en les tres 
esteles de Canet. El quint tipus (4) té una major complexitat, puix 
presenta una doble cartela, arnb el text situat en la part superior, i 
esti representat únicament per I'exemplar de Bell-lloc. 

La combinació dels tipus formals arnb els proposats a partir 
del grau de preparació del camp epigriific permet classificar les 
esteles millor conservades: Cabanes (A.O), Canet lo Roig (B. 1 ) i 
Bell-lloc (B.4). 

La forma del suport pot relacionar-se gmsso niodo amb les este- 
les funerkies romanes. Es tracta d'una forma que requereix poca 
elaboració: desenvolupament vertical. coronament de tendencia 
apuntada o arrodonida i preparació del camp epigrafic, normalment 
amb una cartela delimitant el text. En I'aspecte formal, algunes este- 
les arnb el coronament arrodonit corn les de Sinarcas i Guissona, que 
constitueixen el tipus D, presenten un acabat similar al d'un nombrós 
subgrup d'esteles romanes (cf: Schlüter, 1998). En aquest sentit, 
Mayer i Velaza (1993,667) han destacat la presencia de suports dife- 
rents de l'estela en els nuclis de romanització antiga, front a I'absen- 
cia en les zones rurals o no urbanitzades on són presents les esteles 
o cipus. Certament, algunes de les millors expressions de I'epigrafia 
funeriria són les prbpies de les elits locals en ambients rurals, allun- 
yats de les ciutats. Aixb no obstant, aquesta desigual distribució -que 
possiblement puga matisar-se- pot ser objecte de diferents interpre- 
tacions, pero sembla raonable considerar que si l'estela corn a suport 
epigrhfic s'introdueix per influencia romana, hauria de manifestar-se 
primerament en contextos urbans i no en el món rural, més retar- 
datari en el procés d'emulació, on podrien ser un poc més tardanes. 
De fet, no pot descartar-se una interpretació contraria: podria tractar- 
se d'una manifestació autbctona que arnb la romanització es veu pro- 
gressivament reduida a ambients rurals, allunyats dels grans focus 
d'aculturació que són les ciutats. 

Quant al camp epigrific, determinats tractaments en la prepa- 
ració, corn el rebaixament de I'estela de Guissona (Guitart et alii, 
1996, 164), presenten una clara relació arnb l'epigrafia romana. 
En general, les esteles decorades són minoritiries. La presencia de 
detenninats motius corn els símbols astrals i les armes, sobretot en 
grups ben localitzats geogrificament corn el del Baix Aragó 
(Marco, 1978), i fins i tot les formes peculiars que adopten algu- 
nes carteles quan falten altres motius, no poden relacionar-se arnb 
la influencia romana i han de considerar-se corn una manifestació 
iconogrifica indígena. 

Sobre els textos, que apareixen sempre en alfabet nordorien- 
tal, tractarem quatre aspectes: paleografia, puntuació, contingut i 
estructura. 

Quant a I'epigrafia, la regularització dels signes que caracte- 
ritza les inscripcions sobre pedra s'ha interpretat corn un tret ori- 
ginat en la influencia de l'alfabet monetal (Maluquer, 1968, 67). 
En aquest sentit, Siles (1986, 21 i 39) ha assenyalat que les modi- 
ficacions experimentades pel sistema d'escriptura iberic es mani- 
testen en l'aproximació de les grafies indígenes a les lletres capi- 
t a l ~  romanes, corn un primer pas cap a la "llatinització grifica", 
arnb E~liporiae i Sagzlntuin corn a casos paradigmitics, pero també 
en la tendencia cap a una escriptura orientada cada vegada més 
envers la representació grifica alfabetiea i el progressiu abando- 
nament del si1,labisme. Al seu torn, Velaza (1996b, 253) assenya- 
la la influencia dels models romans en tots els aspectes referents 
a I'ordinntio del text, pautat, forma de les lletres i en I'habit i for- 
mes de les interpuncions. Concretament, pel que fa a la paleogra- 
fia, destaca les transformacions experimentades per algunes Ile- 
tres en la seua aproximació a les seues equivalents Ilatines: la n 
prolonga el seu trae oblic, la e experimenta una progressiva horit- 
zontalització dels seus traeos para1,lels i el silabograma ba es dota 
d'apices que l'assimilen a la 1 Ilatina. Una bona mostra d'aquesta 
regularització dels signes iberics, amb una clara influencia de l'al- 
fabet monetal, es pot apreciar en I'estela de Guissona, on també 
s'utilitza la puntuació triangular similar a l'emprada en els epí- 
grafs llatins (Guitart et nlii, 1996, 164). 

Sobre el contingut, alguns autors han assenyalat que la infor- 
mació proporcionada pels textos iberics de caricter funerari no 
deu ser molt diferent de la que hom troba en els epígrafs funeraris 
llatins (Untermann, 1980, 1 11 SS; 1984, 1 11-1 15; 1990, 192-194; 
Siles, 1986,40-42; Velaza, 1996b). En aquest sentit, s'han propo- 
sat diverses classificacions per als diferents formularis de les ins- 
cripcions funeriries iberiques (De Hoz, 1983, 384-388; Siles, 
1986,40-42, nota 87; Untermann, MLH IíI 4 582-587). Segons la 
hipbtesi més acceptada, el procés de llatinització hauria introduit 
progressivament l'estil formular roma en aquest tipus de textos. 
Així doncs, els formularis continguts en els textos ibkrics i llatins 
poden ser, en esquema, prou semblants (nom, filiació, dedicant, 
edat, etc); per la mateixa raó, els textos iberics poden aparéixer 
incomplets, corn de vegades passa arnb els romans, cosa que 
explicaria la falta de regularització. La presencia d'antropbnims 
acompanyats d'altres termes, de detenninats sufixos o de mar- 
ques, dóna suport a aquesta interpretació. 

Tres d'aquests elements i sufixos, per a la comprensió dels 
quals s'han cercat para1,lels en els formularis sepulcrals llatins, 
s'associen al contingut funerari: nfetnke i variants, ebnn i variants 
i seltar. En aquesta línia, Velaza (1993, 161 - 165) ha proposat per 
a la inscripció de Civit (Tarragona) una estructura formular típi- 
cament romana formada pel nom del difunt, la filiació, I'edat, el 
parentesc i el nom de la dedicant. D'altra banda, l'existencia de 
textos bilingües arnb correspondkncies semintiques entre termes 
ibkrics i llatins (afeteki = heic sit~rs est; tebaneli = coernrrit), 
aquests darrers arnb grafies arcaiques, aproxima cronolbgicament 
ambdues formes d'expressió escrita. Per al terme eban, Velaza 
(1994) ha proposat la identificació de marca de filiació. 
Finalment, el t e m e  seltar és un element del formulari funerari 
arnb un sentit més difícil de determinar (Arasa i Izquierdo, 1998, 
94 i 97). 

En els textos funeraris iberics, a l'estmctura més freqüent i 
senzilla de nom personal, segueixen -cada vegada en menor nom- 
bre a mesura que augmenta la seua complexitat- estructures for- 
mular~ en que apareixen altres elements (filiació, dedicant, edat, 
etc), corn ocorre en els casos de Santa Perpetua de Mogoda, Fraga, 
Sinarcas i Bicorp. En ocasions aquests elements apareixen abre- 





da estela de Guissona, per I'aparenca formal, I'ordinatio interna i 
I'estil formular. En aquesta línia cal incloure també la hipotesi 
exposada per De Hoz (1995,74) sobre la interpretació dels nume- 
rals que figuren en els textos d'algunes inscripcions sepulcrals 
que, millor que l'expressió de l'edat del difunt, creu que poden 

- - 

correspondre a les dades sobre la superfície del sepulcre que figu- 
ren en molts epitafis republicans d'Italia. 

És en aquest moment avancat quan es graven les poques ins- . . 

cripcions bilingües Ilatinoibkriques que coneixem, que procedeixen 
majoritariament de ciutats que actuen corn importants focus de 
romanització (Tarraco i Saguntum). En aquest ambient epigrafic cal 
situar també els escassos exemplars d'inscripcions no sepulcrals 
sobre suport petri, entre les quals s'assenyalen diferents funcions 
corn I'honorífica, religiosa i pública; un exemple d'aquesta darrera 
és I'esmentada del teatre de Sagunt. El darrer pas en aquest procés - .  

va ser la substitució lingüística: el llatí va desplaqar a I'ibkric corn 
llengua de prestigi en els espais resemats als textos funeraris. La 
rapidesa d'aquesta substitució, amb un marge cronologic reduit (un 
segle o tal vegada menys), explicaria l'escassesa dels textos bilin- 
gües. Les darreres manifestacions de l'epigrafia ibkrica es daten en 
epoca augusta i arriben fms i tot als primers juliclaudis. De fet, algu- 
nes de les peces documentades en centres importants com Empúries, 
Tarragona i Sagunt procedeixen de les mateixes ofJicinae epigrafi- 
ques que els textos llatins (Velaza, 1996c, 15-16). Aquest procés, 
pero, no degué donar-se al mateix temps i arnb els mateixos ritmes i 
estadis en totes les regions de la cultura ibkrica. 

De manera general, les inscripcions ibkriques sobre pedra -i 
rnés concretament les funerhies- són absents dels jaciments des- 
truits entre el final del segle 111 i el principi del U, en relació amb 
la conquesta romana. El cas més significatiu és la propia ciutat 
d'Edeta (el Tossal de Sant Miquel, Llíria), el jaciment que ha pro- 
porcionat més textos ibkrics, la composició dels quals és en part 
significativa de I'evolució funcional de l'escriptura ibkrica i dels 
suports que utiiitza. Dels 112 textos coneguts (Bonet, 1995,449- 
464), 96 són lletrers pintats sobre cerimica, 13 són esgrafiats sobre 
ceramica i 2 són ploms inscrits, en realitat una sola lamina i el seu 
estutx; I'única estela (Llíria XCVI) procedeix en realitat de Bicorp 
(Silgo, 2000). Hi podem veure corn els textos sobre plom -que en 
general són freqüents entre els segles V i IV- són més escassos en 
el segle 111 a Edeta, on la nova modalitat dels textos pintats s'ha 
desenvolupat extraordinariament amb l'aparició de I'estil narratiu 
en la decoració de la cerkmica ibkrica i els esgrafiats sobre cera- 
mica són encara una expressió minoritaria. Si bé és cert que el cas 
d'Edeta no és extrapolable a tot el temtori edeth i molt menvs 
encara a tota l'kea iberica, crec que almenys és representatiu d'un 
estadi evolutiu del procés escriptuari en la cultura ibkrica, inte- 
rromput amb la destrucció de la ciutat al principi del segle LI aC. 
En aquesta evolució, el cas de Sagurttum és representatiu de l'esta- 
di més avanqat del procés, ja que passa a ser una important ciutat 
iberoromana, presenta la major concentració d'inscripcions iberi- 
ques sobre pedra, amb 24 textos, entre els quals n'hi ha un de bilin- 
güe, i finalment viu l'eclosió de I'epigrafia llatina des de I'kpoca 
d'August (Beltrán Lloris, 1980). 

Com hem pogut veure, des de les primeres propostes de data- 
ció d'aquests monuments fa 30 anys, veritablement no ha hagut 
més que una doble tendencia cap al seu reforqament amb nous 
arguments i cap a la seua aproximació als inicis del període impe- 
rial. Aixb no obstant, en el suposit d'una datació tan tardana ens 
seguim trobant amb el problema que l'epigrafia llatina de la 
Citerior destaca per la seua parquedat, amb un important preskn- 
cia de la jurídica i de carkcter públic i l'escassesa d'inscripcions 

sepulcrals que puguen haver servit com a model a la ibkrica 
(Mayer, 1995; De Hoz, 1995.63-68). En aquest sentit, resulten del 
major interés les inscripcions funeraries que apareixen associades 
a un jaciment ibkric i poden datar-se amb anterioritat al període 
imperial, puix amb elles es confirma I'existkncia de I'epigrafia 
ibkrica en un moment anterior a l'eclosió de I'epigrafia funeraria 
llatina a partir del regnat d'August. Creiem, doncs, que -en l'estat 
actual de la investigació- és prematur afirmar que la utilització del 
suport petri és un producte exclusiu del contacte amb I'epigrafia 
romana i que I'adquisició de l'habit de gravar inscripcions funerk- 
ries és estrany als ibers fins a la romanització. 

4.8.4. INSCRIPCIONS DE PROPIETAT 

Es tracta fonamentalment d'esgrafiats sobre cerimica, 
majoritariament vaixella fina d'importació, textos breus que 
s'interpreten corn inscripcions referides al propietari (Bonet i 
Mata, 1989; Panosa, 1993b), segons un fenomen molt genera- 
litzat en totes les cultures del Mediterrani. La seua presencia, 
a partir del segle 111, se situa en un període de generalització 
de l'ús de I'escriptura i d'auge de les importacions, quan 
aquestes passen de ser béns de prestigi a ser béns de consum. 
Amb la marca de I'objecte importat -per exemple, d'una peca 
de vaixella cerkmica- es manifesta la necessitat de distinció 
social, d'identificació en un món cada vegada més pluralitzat. 
La progressió en I'ús de I'escriptura amb aquesta funció al 
llarg del període iberoromi és patent en la seua important 
presencia sobre campaniana A, sobretot al llarg del segle 11, i 
el seu espectacular augment sobre campaniana B tardana, ja 
en el segle 1. En el període imperial, l'habit de "marcar" la 
vaixella de luxe -majoritkriament d'importació (sigil.lata itali- 
ca i sudgaI.lica)- seguir&, perb el canvi de codi comenca a 
generalitzar-se i, en lloc d'esgrafiats ibkrics, comenqarem a 
trobar-ne de llatins. Aquesta fase de transició té una llarga 
durada i presenta diferents ritmes, amb manifestacions prime- 
renques en les fundacions romanes, com ara Valentia, on tro- 
bem esgrafiats llatins sobre campaniana A i B en un ambient 
que es data des del final del segle 11 aC (Mata et alii, 1980, 
169-170 i 179, núm. 34, fig. 18 i núm. 41, fig. 19); i altres més 
tardanes, corn són els esgrafiats ibkrics sobre cerkmica 
sigil.lata en assentaments romans que poden datar-se al llarg 
del segle 1 dC, un dels darrers testimonis lingüístics que 
coneixem. 

En total es coneixen 32 esgrafiats de 12 jaciments. 
D'aquests, 11 (34'3%) apareixen sobre campaniana A, 19 
(59'3%) apareixen sobre campaniana B i 2 apareix sobre amfo- 
ra (6'2%). Quan ha estat possible determinar el tipus ceramic, en 
campaniana A es tracta de sengles plats de les formes Lamboglia 
5 i 36, i en campaniana B, sobre un total de 9 casos segurs, en 7 
es tracta de sengles copes, 5 de Lambogiia la, 1 de Lamboglia 2 
i 1 de Lamboglia 3; els altres 2 són plats de la forma Lamboglia 
5, gmp al qual possiblement poden afegir-se els altres 2 dubto- 
sos. Quant a la cronologia, resulta simptomatic el fet que en jaci- 
ments del segle 11, com el Puig de la Misericordia, els esgrafiats 
sobre ceramica siguen absents. També a la Torre de la Sal, que 
experimenta un notable auge en la segona meitat del segle 11 i ha 
proporcionat un gran nombre d'importac~ons ceramiques, els 
esgrafiats són molt estranys. Aquests són freqüents en jaciments 
amb una ocupació que es prolonga en el segle 1, almenys en el 



seu primer quart (el Poaig, el Tossal de la Balaguera, el Tossal 
de 1'Assut i el Cormulló dels Moros), o es dóna només en un 
moment avancat d'aquest (la Torre d'Onda). D'aquests, només 3 
(la Torre d'Onda, el Tossal de la Balaguera i el Cormulló dels 
Moros) en reuneixen 18 (56'2%). Pel que fa al contingut, 5 són 
incomplets i no s'hi reconeix cap signe (15'6%), 6 són marques 
analfabetiques (18'7%) i 20 (65'5%) són textos dels quals es 
reconeix almenys un signe. De les marques analfabktiques, 5 

apareixen en un sol jaciment (la Torre d'Onda): en total en són 
3: X, T i  ?, de les quals el primer apareix en 4 ocasions, 3 en I'es- 
mentat jaciment. Pel que fa als textos, 11 apareixen incomplets; 
quant al nombre de signes, en total n'hi ha 13 de 1 , 5  de 2 o més, 
2 de 3 o més i 1 de 4 o més. Finalment, la localització dels esgra- 
fiats es concentra en dues parts dels recipients: el fons exterior, 
amb la variant de I'interior de l'anell basal, i l'exterior de la 
paret, normalment en la part més proxima a la base. 

La presencia majorithria d'esgrafiats ibkrics sobre campania- se entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1 aC; el tipus de suport 
na B és molt significativa a El Cabezo de Alcalá (Azaila), on majoritari és la cerimica campaniana i, entre aquestes produc- 
només n'hi ha 2 sobre campaniana A i més de 130 sobre campa- cions, la campaniana B; i la forma que més es repeteix (fins a un 
niana B (Beltrán Lloris, 1979). En la publicació de les darreres mínim de 7 exemplars) és el plat Lamboglia 5. Aquests resultats 
troballes d'esgrafiats a Catalunya, Panosa (1993b, 177-178) ha són, excepte en allb referent a la forma més freqüent, molt sem- 
assenyalat que la gran majoria (40 d'un total de 62) poden datar- blants als que hem pogut obtenir en els materials estudiats. 

Jaciment 
El Poaig 

La Curolla 
(Cervera del Maestre) 

El Palau 

La Torre de la Sal 

La Torre d'Onda 

La h n t a  

L'Horta Seca 
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El Cormulló dels Moros 

El Mas de la Sémola 
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Campaniaiia B Campaniana A Arnfora 

Grhfica arnb les diferents produccions cerhmiques sobre les quals 
apareixen els esgrafiats. 

4.8.5. CONSIDERACIONS FINALS 

La cultura iberica va experimentar al final del segle IIi un 
auge en la utilització de I'escriptura que s'emmarca en un corrent 
general a tot el Medite~~ani i es manifesta en l'aparició de I'epi- 
grafia monetal i dels lletrers sobre cerimica, al temps que conti- 
nuen practicant-se els esgrafiats sobre ceramica i segueixen utilit- 
zant-se minoritiriament altres suports corn el plom. Al parentesi 
obert per la Segona Guerra Púnica va seguir la conquesta romana 
i la introducció del Ilatí i, arnb la progressiva generalització dels 
habits epigrifics, es va produir I'aparició dels primers documents 
escrits en aquesta llengua i un important augment dels iberics, 
I'alfabet dels quals és adoptat per pobles fins aleshores agrafs corn 
els Celtíbers. El període ilgid d'aquest auge escriptuari en la cul- 
tura tardoiberica sembla donar-se entre el darrer terq del segle Ii i 
el primer quart de 1'1, arnb una important inflexió en la guerra ser- 
toriana, a partir de la qual s'inicia una davallada que des de la mei- 
tat d'aquest segle converteix l'epigrafia iberica en una expressió 
cada vegada més minoritaria. 

El Ilatí, corn a llengua de la nació conqueridora, va convertir- 
se en el vehicle obligat de comunicació arnb els nous govemants. 
De la mateixa manera que la conquesta va establir un sistema de 
relacions caracteritzat per la dominació de les poblacions indíge- 
nes per part d'una minoria estrangera, també en el cas de les llen- 
gües es van establir unes relacions jerarquiques en que el Ilatí 
adoptava el paper de llengua dominant i les vemacles el de domi- 
nades. La coexistencia d'ambdues Ilengües es va prolongar en un 
període en el qual el pes social de cadascuna va anar capgirant-se: 
l'hegemonia del Ilatí es correspon arnb la "minorització" de l'ibe- 
ric. Els usos, les funcions i el paper social de la llengua corn a 
vehicle de comunicació i corn a instrument fonamental de la cul- 
tura, van ser assumits progressivament pel Ilatí en detriment de les 
llengües autbctones. Aquest procés de substitució lingüística va 
culminar arnb I'extinció de totes les Ilengües preromanes a 
Hispinia, arnb excepció de ~ ' ~ u s q u e r a ,  i la implantació general 
del Ilatí. A l'hora de considerar la duració d'aquest procés cal tenir 
en compte diversos factors com el moment de la conquesta i I'am- 
bit urba o rural de la zona estudiada. De manera general podem 

deduir que, en el cas de la llengua iberica i en les zones de més 
pnmerenca romanització, degué prolongar-se entre 200 i 250 
anys. 

Amb I'excepció d'algunes poques notícies literaries, aquest 
procés només podem seguir-lo a través dels textos escrits, arnb la 
important limitació que té I'escriptura corn instrument de comu- 
nicació quan el seu abast és forqa limitat per un analfabetisme 
majoritari. La importancia de I'escriptura en I'estudi d'aquest pro- 
cés, doncs, ha de matisar-se, puix només reflecteix els usos lin- 
güístics de la minoria social que practica els hhbits epigrafics. 
Aquesta degué ser justament la que primer va adoptar el Ilatí, ini- 
cialment corn a llengua vehicular per a les seues relacions (políti- 
ques, comercials, etc) arnb els nous governants i en un segon 
moment -amb la renúncia de la materna- corn a llengua propia. En 
les classes socials inferiors aquest procés degué ser més lent i 
retardatari. 

Reflex de la situació viscuda en el camp de I'expressió oral, 
també entre les escriptures ibkrica i llatina s'estableix un període 
de relativa competencia en que la primera disputa arnb la segona 
els escassos espais públics de forma minoritaria (sentencies, 
monuments); en el camp privat resulta hegembnica sobretot mit- 
janqant objectes utilitaris de reduides dimensions que no han estat 
concebuts o no són primordialment suports epigrafics: llegendes 
monetals, esgrafiats i segells sobre cerimica, paviments de 
mosaic, tésseres d'hospitalitat, inscripcions rupestres i epitafis 
(Beltrán Lloris, 1995, 170). Amb el pas a la cultura epigrafica de 
I'Imperi, constituida principalment per epitafis, inscripcions reli- 
gioses i honorífiques, és a dir, missatges de caracter commemora- 
tiu inscrits sobre pedra, aquesta desigual disputa dels espais de 
comunicació escrita es decanta de manera progressiva, rapida i 
contundent pel Ilatí. 

Els elements arnb que comptem per a la descripció del canvi 
lingüístic que té lloc en I'area iberica arran de la conquesta 
romana són forqa limitats, tant des del punt de vista estrictament 
lingüístic corn en allb que respecta a l'ús social de la Ilengua, i 
es redueixen practicament als textos epigrafics. Hi podem 
constatar I'adopció de nous habits epigrafics, arnb nous usos i 
suports, la regularització del signari per influencia de l'alfabet 
Ilatí, la introducció de I'estil formular, pero el fet de no poder 
traduir els textos disminueix les nostres possibilitats d'anilisi. 
D'altra banda, aquests elements no aporten informació sobre les 
particularitats del canvi lingüístic (interferencies gramaticals, 
préstecs Iexics, calcs semhntics, per no parlar de la fonologia), 
puix els textos escrits que trobem, sotmesos a la rigidesa dels 
formularis i a la solemnitat dels missatges que pretenen trans- 
metre, no resulten documents especialment útils per al coneixe- 
ment de la llengua parlada. Finalment, pel que fa als problemes 
propis d'aquests processos de canvi lingüístic, a penes alguns 
textos ens en proporcionen informació. Si hem de suposar l'e- 
xistencia d'individus d'una o altra comunitat que van aprendre 
l'altra llengua corn a segona Ilengua. és a dir, d'individus bilin- 
gües, el reflex d'aquest fenomen en I'epigrafia es limita a unes 
poques inscripcions. Una cosa semblant succeeix arnb la diglos- 
sia. quan trobem textos jurídics de caricter supracomunitari que 
utilitzen el Ilatí i altres d'interés intracomunitari redactats en 
llengua celtiberica i alfabet iberic. 



Les notícies que proporcionen les fonts literbies gregues i 
romanes sobre el temtori estudiat són, en general, ben escasses. 
La inexistencia de nuclis de població importants en el temton que 
s'estén entre les ciutats de Dertosri i Sagurltirm, circumstancia que 
pot deduir-se de I'analisi realitzat, va fer que els autors antics pas- 
sassen sovint en llurs descripcions d'una ciutat a l'altra sense fer 
cap comentari o només en donasen referencies poc concretes. 

Per tal d'oferir un recull complet de les escasses mencions dels 
pobles, localitats i accidents geografics que poden reduir-se amb 

Fig. 8.- Propostes de reducció d'alguns topbnims esmentats 
per les fonts literkries. 

aproximació a aquest tram de la costa valenciana, inclouré també 
les fonts anteriors a la Segona Guerra Púnica i les referencies d'e- 
poca imperial que resulten d'interés. Amb aixb pretenc, fonamen- 
talment, intentar restituir una mínima "geografia" del temton en 
epoca iberica que, almenys en part, deu correspondre a aquest pn- 
mes període de la presencia romana. La inclusió de fonts antigues, 
com ara I'Ora Maritinzn de R. Festrts Ailiei~r~s i els fragments 
d'Hecateu, es justifica pesque alguns dels accidents geogrgfics o de 
les localitats esmentades apareixen en fonts d'kpoca romana i poden 
haver perdurat fins al final de I'epoca iberica. He preferit, doncs, 
reunir totes les notícies i analitzar les diferents propostes d'inter- 
pretació que hom ha realitzat, sense entrar en qüestions clarament 
alienes al tema que ens ocupa, per tal de veure fins a quin punt és 
possible avancar en la reducció dels topbnims que aparentment 
corresponen al ter$ septentrional de la costa valenciana (fig. 8). 

Reproduiré els textos de les edicions esmentades en l'apartat 
de fonts de la bibliografia on, sempre que ha estat possible, figu- 
ra una edició traduida al catala o al castella. Només en el cas d'al- 
gun dubte puntual sobre algun mot faré referencia a altres edicions 
o a les versions de diferents manuscrits. 

1. ANTERIORS A LA SEGONA 
GUERRA PÚNICA 

1.1. AVIÉ, ORA MARZTZMA, 489-498 

(...) Post Crabasiae irrguin 
490 procedit alte, ac nuda litor~rm iacent 

ad usque cassae Her-onessi terminos. 
Palus per illa Naccararzun extenditur; 
hoc nomen isti nariz pal~ldi inos dedit: 
stagni medio parua surgir insula 

495 ferax olivi, et hinc Mineruae stat sacm. 
Fuere propter cizritates plurimae: 
quippe Iiic Hylactes, Hystm, Sarna et nobiles 
Tyrychae stetere. (...) 



"( ...) Després s'eleva I'alt cim de Crabiisia i 
continua un litoral nu fins als confins de la deserta 
península. Per allí s'estén la llacuna dels Nacararas, 
puix tal nom va donar el costum a aquesta llacuna, 
sorgint enmig d'ella una petita illa, Ertil en ullas- 
tres i per aixb consagrada a Minerva. Prop hi hagué 
nombroses ciutats, ja que aquí estigueren Hilactes, 
Histra, Sama i la noble Tiricas (...)". 

En aquests versos apareixen una serie de referencies geogriifi- 
ques de la costa (un cim anomenat Crabhsia, una península i una 
llacuna anomenada dels Nacararas arnb una illa enmig) i tres 
noms de localitats que, a grans trets, poden situar-se en la meitat 
septentrional del litoral valencii. Malgrat la nul.la credibilitat que 
Llobregat (1980, 15-16) dóna a aquesta font, creiem -en línia arnb 
altres investigadors- que pot ser útil per al coneixement de la 
Península Ibkrica en el segle VI. Passaré a analitzar, doncs, cadas- 
cuna d'aquestes referencies geografiques i topbnims. 

CRABASIAE KJGUM-Kpapaoia x6hic 'Ipqpwv. 
Probablement és el mateix topbnim que esmenta Hecateu en 

el fragment 23 transmes per Esteve de Bizanci (FGH, 1, F46; 
THA, IIA, 23k): "Crabisia, ciutat dels ibers" (Tovar, 1989, 290). 
En el vers 489 de l'Ora el topbnim va acompanyat de la referkn- 
cia orogrifica iug~rnz (cim) (s. u. "Iugum", ThLL, VII, 2,643). Deu 
tractar-se d'un cap o d'un cim que avanqa sobre el mar (procedit) 
-on o prop del qual potser hi havia una població- que devia ser una 
referencia orogrifica (talassbnim) important per a la navegació de 
cabotatge, que en aquest periple apareix esmentat en el recorregut 
sud-nord. Els etnics que dóna Esteve de Bizanci en permeten 
deduir l'existencia d'una xópa  (THA, IIA, 153). Segons Schulten 
(FHA, 1, 1955, 133 i 188; 1959,329), el topbnim és de proceden- 
cia oriental i té sengles para1,lels en una vila hombnima citada per 
Ptolemeu (4, 3, 10) prop d'Hadrumet (Xp&paoa) i en el riu 
Crabra que hi ha prop de Tusci~lum (Hubschrnid, 1969, 478). 
Altres autors, corn Hübner (s. u. "Crabasia", RE, IV, 2, 1680) i 
Fernández Nieto (1968-69, 125), creuen que és ibkric. Altrament, 
Jacob (1985,263-264; sld) assenyala que deriva del grec icp&po<" 
(Chantraine, 1968, s. u. "Kpaphro", 1,575; s. u. "A&po<", II,621) 
que, arnb el significat de gavina, permetria pensar que es tractava 
de la denominació que els marins grecs donaven a la població 
indígena ("vila de les gavines"). Tanmateix, la seua interpretació 
és improbable, ja que, corn el mateix Chantraine assenyala, aques- 
ta etimologia és molt hipotetica. En aquesta Iínia se situa l'opinió 
de Santiago (1990, 124-125; 1994, 53-54). Creiem, doncs, que 
resulta més probable un origen ibenc per a aquest topbnim. 
D'altra banda, cal recordar l'existencia del prefix kra[u]- en indo- 
europeu (Pokorny, 1959,616-6 17). 

Quant a les propostes de reducció, Escolano (161 1,638), a qui 
segueix Hübner, interpreta que es tracta del cap d'orpesa. Cortés 
(1836, 111, 51) creu que és la sena d'Irta. Blázquez y Delgado- 
Aguilera (1894, 394) la identifica inicialment arnb la serra del 
Desert de les Palmes, i rnés endavant (1923, 111) arnb el cap 
d'orpesa. Schulten opina que es tracta del Tossal del Castell de 
Sagunt. Beltrán Villagrasa (1942, 8) el situa rnés al nord, al cap 
d'Orpesa o a Peníscola. Gómez Serrano (1953, 78) creu que es 
tracta del cabés del Puig. Fernández Nieto (1968-69, 129) propo- 
sa el Castell d'Almenara, mentre que altres autors, corn ara Uroz 
(1983, 12), no se'n defineixen. Jacob (1989, 15) segueix l'opinió 
de Schulten, pero creu que el sobrenom devia aplicar-se rnés bé al 

port. Diferents autors han posat de relleu aquesta diversitat d'opi- 
nions (Abad, 1992, 156; THA, 1, 138-139). 

La reducció a Sagunt compta arnb I'obstacle que aquest topbnim 
no es correspon amb cap dels dos noms de la ciutat que coneixem 
per les fonts literhries i epigrifiques (Arse-Sagzirit~rin) (Alvar, 1994, 
15), perb podria ser un topbnim anterior a l'ús general d'aquests. Si 
no fos així, caldria admetre que Sagunt és ignorada pel per~ple. Perb 
el topbnim de la ciutat apareix possiblement en una data poc poste- 
rior, en els segles VI-V, puix en el text jbnic trobat a Empúries que 
ha estat estudiat per Santiago figura el topbnim Ziiyav8a, molt pos- 
siblement el nom hel.lenitzat de la ciutat. D'altra banda, la identifi- 
cació arnb Sagunt resulta problemitica també perque el context fa 
pensar en un promontori que avanca cap al mar, en un cap. En aquest 
sentit, Santiago assenyala que en els usos del mot iugirm en Avié el 
sentit de "cap" és dominant i quan es refereix a "muntanya" els verbs 
que I'acompanyen són altres. La identificació arnb Almenara té el 
mateix problema. Que Crabasia era un lloc habitat ho confirma el 
fet que Hecateu l'esmenta amb el teme polis. 

Al nord de Cullera la costa valenciana es toma molt recta i els acci- 
dents d'irnportancia per a la navegació són escasos. Si interpretem que 
es tracta d'un cap, hi ha el poc pronunciat format en la desembocadura 
del riu Millars i els més prominents d'Orpesa i Capicorp; si a rnés de 
ser un cap ha de ser un lloc elevat, només queda el d'orpesa. Perla seua 
llunyania a la costa, les muntanyes de Sagunt i d'Almenara mai no han 
estat un cap: aquestes serien opcions a tenir en compte només si inter- 
pretem que no té per que ser necesshiament un cap i pot tractar-se sim- 
plement Cuna muntanya prbxima al litoral utilitzada corn a talassbnim. 
La interpretació de Jacob que el sobrenom de "vila de les gavines" s'a- 
plicaria al port, mentre que per a explicar el iugum caldria recórrer al 
Tossal del Castell de Sagunt, no sembla molt convincent. 

HERRONESSZ 
Des del cap Crabasia i en direcció nord s'estén la costa ad usque 

cassae Herronessi terminos. Aquest és un mot grec que signif~ca 
"quasi iüa" (Chantraine, 1968, s. u. "XbpooI$"' II, 1255), amb la gra- 
fia prbpia de la variant atica. Per a Treidler (s. u. "Iberia", RE, Sup. 
IX, 1899-1911), cal descartar la seua identificació arnb la 
Querrónesos esmentada per Esteve de Bizanci en un fragment 
d7Hecateu de Milet (FGH, 1, F48; THA, IIA, 231), segons defenia 
Schulten (1955, FHA, 1, 188), ja que aquesta es refereix de manera 
generica a Iberia. En la primera edició del primer volum de les 
Fontes, Schulten (1922, FHA, 1, 72, 120) transcriu cassae 
Cherronesi, corn la resta d'editors, on el primer mot seria un adjectiu 
("la deserta península"), mentre que en la segona edició (Schulten, 
1955, FHA, 1, 134) restitueix Onussae Chen-onesi ("sembla que en 
lloc de cassae s'ha d'escriure onrissae"). Per a Tovar (1989, 290- 
291), la lliqó ad irsque cassae Cherronesi tenninos no té sentit, puix 
considera cassa un neutre plural que difícilment podria mar-hi subs- 
tantivat, mentre que ad usque té ja el seu complement en ternziizos. 
Alvar (1994,15; THA, 1, 139) ha assenyalat que la forma Cherronesi 
respon a una correcció de Schulten sobre la literal Herronesi per tal 
d'aproximar-la al topbnim transmes per Estrabó; afegeix també que, 
corn en el cas del topbnim anterior, no sabem realment de que es trac- 
ta: pot ser una ciutat abandonada o un lloc no habitat. 

Pel que fa a la reducció, hi ha una opinió quasi uninime que 
es tracta de Peníscola. Un dels primers autors a afirmar-ho fou 
Escolano (1611, 79 i 585), que -en Enia arnb una tradició erudi- 
ta anterior- assenyala que el topbnim actual deriva de la traduc- 
ció llatina del mot grec. Aquesta opinió la segueixen Diago 
(1613, 13), Cortés (1836, 11, 357) i diversos autors posteriors 



(Balbás, 1887, 21; Fita, 1879, 53; Cuveiro, 1891, 238; 
Blázquez, 1894, 395; 1923, 1 1 1; Chabret, 1978. 11 i 40; García 
y Bellido, 1948, 173; Bayerri, 1948, 675; etc). D'altra banda, 
Hübner (s. u. "Cherrónesos", RE, 111, 2, 2270) interpreta que no 
té per que ser el nom d'una ciutat i l'identifica arnb el delta de 
1'Ebre. Schulten (1922) va mantenir inicialment aquesta matei- 
xa reducció, puix considerava Orpesa i Peníscola accidents 
massa petits, perb més endavant (1955) segueix la reducció tra- 
dicional a Peníscola, postura que manté en altres publicacions 
(Schulten, 1952, FHA, VI, 233; 1959, 328-329), on ressalta les 
qualitats d'aquest tbmbol corn a possible emplacament d'una 
factoria de navegants, tan semblant a d'altres assentaments 
grecs (i fenicis) del Mediterrani i de la mar Negra. Les qualitats 
d'aquest penyal per a I'ocupació humana han estat remarcades 
per diversos autors (Pla, s. u. "Peñíscola", GERV, 8, 243; 
Meseguer, 1980, 53-54). En aquesta mateixa línia se situa 1'0- 
pinió de Gómez Serrano (1953, 79). També Fernández Nieto 
(1968-69, 127) reconeix -encara que no explícitament- la 
reducció a Peníscola. Igualment ho fa Pla (1980, 198). 

Contrariament, Jacob (1985,259-260; sld) redueix Herrónesos a 
Cullera, localitat on també situa Sicana, puix creu que en les fonts 
d'Avik es juxtaposen dues descripcions de la costa, una en sentit S-N 
i I'altra en sentit N-S, cosa que explicaria l'aparició d'una doble topo- 
nímia que I'autor estén a altres casos (Tvns = Tynchae) i tarnbé la 
menció del Palus Naccaramm després de Crnbasia. Aquesta inter- 
pretació, criticada per Pena (1989,21), forca en extrem la coherencia 
interna de les fonts utiiitzades per a la confecció del poema. Sobre 
aquesta qüestió, Balboa (1992, 371-372) ha posat de relleu que en 
1'Orn nlaritirna es veu una descripció linial rígida, determinada i amb 
una estructura visible que palesa la forma del periple. 

D'altra banda, Oliver (1991a, 87; 1993, 234-235) ha assen- 
yalat que s'ha de tenir en compte l'evolució histbrica de la costa 
en plantejar-se I'estudi de la toponímia antiga; d'aquesta mane- 
ra, veu un problema en la seua reducció a partir del toponim, ja 
que considera que en l'antiguitat Peníscola devia ser una illa en 
lloc d'una península; així mateix, recorda I'existkncia d'altres 
accidents de la costa de característiques semblants (la Punta de 
les Llances i Orpesa la Vella), on s'han trobat cerimiques iberi- 
ques que permeten fer propostes de reducció tan versemblants 
corn aquella. 

La lectura del mot que precedeix Herronessi resulta de gran 
transcendencia per a la interpretació, puix si es tracta de cassa ens 
trobem arnb un adjectiu referit a aquest substantiu, mentre que si 
llegim Onlissa ens trobem arnb un toponim que és citat més enda- 
vant per Livi en el context de la Segona Guerra Púnica (vegeu 
2.2.). Resta encara una altra possibilitat: que es tracte de l'adjec- 
tiu cnscae (s. u. "cascus", TLL, 111, 512: antic, venerable), Ilicó 
defensada per algun editor (Holder, 1965, 162). 

Deixarem, perb, I'estudi d'aquest segon topbnim per a més 
endavant i ens centrarem ara en la identificació d'aquesta "penín- 
sula". La posterior menció d'Estrabó d'una localitat amb aquest 
topbnim (vegeu 6.1) permet suposar que devia tractar-se de la 
mateixa que apareix a I'Ora Mcrritima i així ho admet la historio- 
grafia. El poema expressa clarament que des de Crabasia segueix 
el litoral nu fins a Herrones~rs: sembla tractar-se de dos accidents 
de la costa (cap o penyasegat el primer i península el segon), enmig 
dels quals s'estén un tram de costa deshabitada. La descripció s'a- 
justa a un paisatge costaner corn el comprés entre el cap d'Orpesa 
i el tbmbol de Peníscola. En qualsevol cas, la reducció de 
Herronesus al tbmbol de Peníscola creiem que és prou segura, puix 
no hi ha un altre accident semblant en tota la costa. 

PALVS NACCARARVM 
Després de descriure la costa entre el Crnbasine ilrgurn i 

Cherroneslcs, el text diu que per illa (per aquella costa) s'estén la 
llacuna dels Nacararas. La referencia és ambigua i pot interpretar- 
se literalment corn que la llacuna es troba entre els altres dos acci- 
dents (cap i península), o de manera més laxa i suposar que es 
tracta tan sols d'una aproximació. 

Pel que fa a I'etimologia, per a Jacob (sld) és un mot indígena. 
Quant a la reducció, la mateixa tradició que situa Cherrorzesus a 
Peníscola identifica aquesta llacuna arnb l'albufera de la Ribera de 
Cabanes. De nou és Escolano (161 1, 646-647), a qui segueix Diago 
(1613, 44), el que ho planteja primerament; els segueixen Cortés 
(1836, 111, 275) i Blázquez (1894, 394; 1924, 111). Berthelot (1934, 
106) la situa encara més al nord, als Alfacs, al delta de 1'Ebre. Gómez 
Serrano (1953, 83-84) la situa entre Calig i Benicarló. Schulten 
(1922, FHA, 1, 120-121; 1955, FHA, 1,134; 1963,116), a qui segueix 
Uroz (1983, 12), la redueix a I'Albufera, mentre que I'illa consagra- 
da a Minema sena la del Palmar. Alcina (1950, 99), a qui segueixen 
Femández Nieto (1968-69, 128-129) i Pla (1980,201), proposen els 
Estanys d ' h e n a r a .  El passatge de Polibi que menciona un santuari 
d'Afrodita prop de Sagunt vindria a confirmar-ho (vegeu 2.4.). ja que 
aquest es podna identificar arnb l'illa consagrada a Minena. Oliver 
(1991a, 87; 1993,235) ha plantejat la dificultat de qualsevol reducció 
pel fet que les marjals són abundants en tota la costa. Darrerament, 
s'ha proposat la seua reducció al pla de Vinaros, en una agosarada 
hipbtesi que el suposa una llacuna colmatada de la qual sobreeixirien 
els puigs corn a illes (THA, 1, 139-140). 

Les propostes de reducció del Crabasiae izrgum esmentades per 
la bibliografia tenen l'inconvenient que són incompatibles arnb la 
reducció del palus Naccararum a YAlbufera, si hom segueix un 
estricte ordre descriptiu de S a N. Al respecte, Uroz planteja que 
aquest aparent desordre no és més que un descuit de l'autor. A par- 
tir de la hipbtesi d'una desorganització d'abast local dels elements 
esmentats en el text, pot formular-se la següent hipotetica ordena- 
ció: la ilacuna dels Nacararas, que caldria reduir a ]'Albufera, es tro- 
baria enmig dels altres dos elements orografics, el cap de Crabasia 
que podria identificar-se amb el cap Blanc de Cuilera i la penínsu- 
la de Herrónesos que es mantindria a Pen'scola. 

Al nord del riu Xúquer les llacunes litorals són nombroses, perb 
entre totes 1'Albufera destaca per la seua extensió i a més compta 
amb I'illa del Palmar, pero té l'inconvenient que es troba lluny de 
qualsevol accident destacat de la costa, excepte Cullera. Més al 
nord, les llacunes d'Almenara no han envoltat mai la muntanyeta on 
es trobava el suposat temple de Venus, de manera que falta I'illa. 
Tampoc sembla haver existit mai una illa a I'albufera de la Ribera 
de Cabanes. Seguint la costa, al nord del cap d'Orpesa existia una 
albufera, avui desecada, que no era de gran extensió perb que arr- 
bava a envoltar la Punta de les Llances, la qual era un veritable tbm- 
bol; la troballa de restes d'epoca ibkrica tardana en aquest lloc prova 
la seua freqüentació. Aquesta proposta que integra els tres elements 
(cap, llacuna i illa) s'ajusta més a la literalitat del text, pero té l'in- 
convenient de suposar que el Periple silencia I'Albufera, corn tarnbé 
I'oppidum de Sagunt; aquest fet pot justificar-se corn una més de les 
omissions que s'hi poden detectar. 

HYLACTES, HYSTRA, SARNA 
Aquests toponims apareixen en els versos 496-497 corn els noms 

de tres cilritates esmentades després del palirs Naccarnruin arnb la 
referenciaproprer ("prop"). No incloem Tyiychne perquk considerem 
que deu ser la més septentrional i devia estar situada, tal i corn ha pro- 



posat Pena (1989), a la vora del riu Ebre. Schulten (1922, FHA, 1, 
121; 1955, 134) les situa de manera general en la costa valenciana 
entre Dénia i el riu Ebre, perb creiem que el tram de costa on devien 
estar situades ha de ser necessariament més reduit, entre el Crabisiae 
iugunz o elpalus Naccaraium i el riu Ebre i, si ho interpretem literal- 
ment, en el tram comprés entre Cl~erronesirs i 1'Ebre (Pla, 1980, 199). 
La historiografia les redueix generalment a poblacions modemes 
sense cap fonament. Berthelot (1934, 106) reconeix que hom no sap 
res sobre aquestes tres localitats, i assenyala que seria paradoxal 
empla~ar-les en el tram de costa entre Orpesa i el delta de 1'Ebre. 
Possiblement aquests topbnims designen realitats diverses, majoriti- 
riament accidents geografics i tal vegada algun d'ells correspon a una 
població (Jacob, 1985,262; THA, 1, 143). 

Sobre el supbsit que es tracte de veritables poblacions, crec 
que cal cercar les possibles reduccions entre els assentaments cos- 
taners o prbxims a la costa que devien estar ocupats en l'kpoca del 
Periple (ca. 575 aC), els potencialment coneguts pels navegants. 
Els estudiats suficientment corn per a determinar si estaven ocu- 
pats en el segle VI6 no són molts, pero sembla que hi han de figu- 
rar almenys la Torre de la Sal (Cabanes), el Puig de la Nau 
(Benicarló), el Puig de la Misericordia (Vinarbs) i la Moleta del 
Remei (Alcanar). Des d'aquest punt de vista, Oliver (1991a, 88) 
assenyala la importancia del h i g  de la Nau entre els assentaments 
ocupats en els segles VI-V en el litoral del Baix Maestrat. Tots 
aquests assentaments, excepte el darrer, segueixen ocupats des- 
prés de la conquesta romana, encara que en alguns casos s'ha 
constatat un hiatus ocupacional. No és inversemblant suposar que, 
almenys en algun d'aquests assentaments, el topbnim podia haver 
perdurat al llarg de I'kpoca iberica fins a la conquesta romana. 

HYLACTES 
Sobre aquest primer topbnim (Tovar, 1989, 43 1; Cepas, s. 11.  

"Hylactes", TIR WJ-31, 1997, 87), Schulten va assenyalar que 
aquest topbnim pot posar-se en relació amb el grec bhq amfi, amb 
el significat de "bosc del cap o del penyasegat" (Chantraine, 1968, s. 
u. "h~zff', 1, 52; s. 11. ''l~hq'', II, 1154-1155), per la qual cosa deu 
tractar-se d'una referencia grega de tipus geografic prbpia de la 
navegació costanera (Jacob, 1985; 262; sld). Si considerem que 
aquesta es pot estendre a una població, caldria entendre que es 
refereix a "la que esta situada prop del (o al) bosc del cap". Potser 
aixb ens perneta precisar un poc més sobre la seua localització. 

Pel que fa a les propostes de reducció, Escolano (161 1,  665) 
la situa a Sant Mateu. Diago (1613, 44) la redueix al Castell 
d'Albalat, tot identificant-la amb la posta IIdum de la via Augusta 
per raó de l'aparent homofonia del radical. Cortés (1835, 1, 334; 
1836,II, 50-51) i Cuveiro (1891, 253) proposen la seua reducció 
a Alcala de Xivert. Madoz (1845, 1, 353) la situa al Tossalet 
(Alcala de Xivert), segons la referencia de Valcárcel. Fita (1879, 
54) la redueix als Alfacs, al delta de 1'Ebre. Peris y Fuentes (1922, 
222-223) la ubica a la Torre de la Sal, basant-se en la importancia 
arqueolbgica del lloc. Blázquez y Delgado-Aguilera (1923, 11 1) 
la situa prop de Bell-lloc, en un lloc anomenat "Ab-illach" (?). 

Hem vist corn en aquest tram de la costa hi ha tres caps: el del 
riu Millars, el d'Orpesa i el de Capicorp. Dels assentaments esmen- 
tats n'hi ha dos que es troben prop d'aquests accidents: la Torre de 
la Sal esta situat a 5 km al nord de la Punta de les Llances, I'extrem 
més pronunciat del cap d'orpesa, i el Tossalet esta situat a 4,4 Km 
al nord de Capicorp. El bosc, evidentment, pot haver existit en qual- 
sevol d'aquests Ilocs. Crec que no és possible concretar més. 

HY STRA 
Quant a Hystra (Tovar, 1989, 43 1; Cepas, s. LI. "Hystra", TIR 

WJ-31, 1997, 87), per a Schulten es tracta d'un toponim iberic que 
presenta el radical ist- (vegeu la ciutat d'lsturgis; també I'antropb- 
nim celtic Istolatio: Albertos, 1966, 126; i el mot ibkric istos[-: Siles, 
1985, 1068). En aquest sentit, Villar (2000, 303) ha assenyalat la 
presencia del tema paleoeuropeu ist- en la hidronímia (cf. Ist~crgi, 
Istoniuril). Jacob (1985,262; sld) creu que correspon al grec ~ T E P C I  

("l'altra, la següent") (Chantraine, 1968, 11, s. LI. "k~&po<",  1162- 
1 163), cosa per la qual pot referir-se a una població localitzada en un 
determinat ordre descriptiu ("la següent al bosc del cap"); aquest 
autor també apunta la possibilitat que en la font grega d' Avié aquest 
mot haja semit de connexió entre els altres dos llocs (Hylactes i 
Sanla), de manera que les reescriptures successives haurien acabat 
per convertir-lo en un veritable topbnim. Pena (1989, 19) critica 
aquesta interpretació i assenyala la semblanca entre aquest topbnim 
i el de la sena d'Irta, en la qual va basar-se Diago (1613.44) per a 
plantejar la seua reducció al cap d'Irta. En aquesta línia, Valcárcel 
(1852,9-lo), Cortés (1836, III, SI), Cuveiro (1891,254) i Blázquez 
y Delgado-Aguilera (1894, 393), plantegen la seua reducció a I'as- 
sentament ibkric del Tossalet (Alcala de Xivert), situat a I'extrem 
meridional de la serra d'Irta. El topbnim "Irta" sembla realment pre- 
roma (vegeu I'iberic irtatunbatin: Siles, 1985, 1050, de la 
Monravana, Llúia), perb presenta un radical molt diferent al del 
topbnim Hystra (1st-). La hipbtesi, pero, segueix sent molt suggesti- 
va. Ja Febrer (1924,37) considerava roma el mot Irta, arnb el signi- 
ficat de "cosa aspra". Pel que fa a altres reduccions, Espinalt (1784, 
125) la situa al Grau de Benicarló; Fita (1879,54) al delta de 1'Ebre; 
i Blázquez y Delgado (1923, 11 1) la suposava situada en una mun- 
tanya prbxima a Sant Mateu de nom "Vistra" (?). 

SARNA 
Pel que fa al tercer topbnim (Tovar, 1989, 467; Cepas, s. 11. 

"Sama", TIR KIJ-3 1, 1997, 141), Schulten el compara amb el del riu 
Sarno de Pompeia. Jacob (1985a, 262; sld) assenyala que no és un 
toponim grec i recorda que, corn assenyala Sant Isidor (Orig. 8, 
6: irnpetigo est f...): harzc i>ulgns sanlam appellant), es tracta d'un 
mot preroma amb el significat de inzpetigo (Keune, s. u. "Sama", 
RE, 2A, 1,28; s. u., "Impetigo", ThLL, VII, 1,596), per la qual cosa 
deu tractar-se de la referencia a un punt prominent del litoral, inter- 
pretació que no comparteix Pérez Vilatela (1995, 228). Entre les 
diverses reduccions de que ha estat objecte, Escolano (1611,664) la 
situa a Cervera; Diago (1613, 290, 296) pels voltants del cap d'Irta; 
Cortés (1836, III, 334) la identifica amb Oriche i la situa a 
Peníscola; Müller (1882, 185) la identifica amb la ciutat de Sigarra 
esmentada per Ptolemeu (II,6,63); Fita (1879,54) la localitza al port 
Fangós del delta de 1'Ebre; i Blázquez y Delgado-Aguilera (1923, 
111) la redueix al llogaret de Saranyana (la Todolella). 

En general, tal corn assenyala Jacob (1985, 268-271), alguns 
dels noms que apareixen en I'Ora Maritirna sembla que són termes 
grecs típics de la geografia costera, corn és el cas més evident de 
Ckerronesus i Hylictes. Aixb no obstant, i contrariament al que afir- 
ma aquest autor, hi ha suficients indicis per a confirmar l'existkncia 
d'una toponímia costera iberica. En efecte, als casos més evidents de 
Sarna i creiem que Crabasia, potser caldria afegir-hi el de Hystrcl. 
Ens trobaríem així, tal corn assenyala Pena (1989, 11-12), amb que 
una part d'aquests suposats toponims grecs són assimilacions de 
topbnims indígenes o fins i tot fenicis (Tyrychae) a mots hel.lenics 
que, en la seua majoria, es perden i no tomen a ser esmentats per les 
fonts literkies. Aquesta darrera consideració no pot aplicar-se al 



topbnim Hei-rones~a, ja que respon a aqueixa categoria general de 
termes usuals, puix es refereix a un accident de la costa (península), 
perb toma a aparéixer esmentat per Estrabó en epoca romana. 
Caldria pensar, si suposem que es tracta -com sembla raonable - del 
mateix Iloc, que ens trobem arnb una excepció: la denominació 
grega de I'accident de la costa hauria perdurat fins al segle 1 aC, 
almenys en la font utilitzada per Estrabó en aquest passatge. 

La descripció de la costa que hom fa en els versos 489-491 
sembla ajustar-se prou fidelment al tram compres entre Orpesa i 
Peníscola, possiblement arnb l'excepció de la llacuna arnb una illa 
que tal vegada correspon a l'Albufera, tot i que no pot descartar-se 
que es tracte de I'antiga Albufera d'orpesa. Hom parla d'un cap i 
d'una península, pero en cap moment es diu que estiguen poblats; 
sembla tractar-se, doncs, d'una descripció física, orientativa per a 
la navegació. És més endavant quan hom esmenta quatre possibles 
nuclis de població, entre els versos 497-498, que se situen de 
manera imprecisa Qwopter), quasibé sense connexió arnb els ante- 
riors elements; a més, almenys un d'aquests topbnims també pot 
correspondre a un element orientatiu (Hj~lnctes). Possiblement 
només resulta segura la localització de Tvrychae en la zona de 
1'Ebre. Es tractaria de poblacions arnb les quals s'efectuarien els 
intercanvis comercials en un moment que recorda encara la presen- 
cia fenicia. Fins i tot és possible que alguns d'aquests noms no 
corresponguen realment a poblacions, ja que podrien ser simples 
llocs d'intercanvi, com ara les zones de les Roques de la Barbada 
(Benicarló) i de Morro de Gos (Alcalh de Xivert), cosa que expli- 
caria que els seus topbnirns foren referencies orientatives ("el bosc 
del cap"). Aquesta interpretació redueix els assentaments suscepti- 
bles de ser identificats arnb aquests llocs a aquells que presenten 
nivells arqueolbgics arnb materials fenicis i, per tant, arnb una 
datació entre 6301625 i 575. Pena (1989, 21) es basa justament en 
l'aparició de topbnims d'origen sem'tic per a proposar una datació 
d'aquest passatge en el primer quart del segle VI. 

1.2. HECATEU DE MILET 

'  YO^ 7LÓhic kv l p ~ p i q  X E ~ ~ O V ~ ~ O O V .  

Ciutat esmentada en un fragment corresponent a la descrip- 
ció de la costa de la Península Iberica (FGH, 1, F 48; THA, IIA, 
231). No hi ha una altra referencia per a la seua localització que 
el riu Aeoupbc que apareix esmentat a continuació. Cap dels 
dos topbnims apareix esmentat en I'Ora inaritin~o ni en altres 
fonts postenors. Schulten (1922, FHA, 1, 167) va suposar que el 
mot Herróriesos que acompanya aquest topbnim es referia a una 
península de la costa que inicialment reduia al delta de I'Ebre, 
de manera que la ciutat caldria cercar-la més al nord. 
Posteriorment redueix Herrónesos a Peníscola i diu que deu ser 
també la Hyops d'Hecateu (1952, FHA, VI, 233; 1955, FHA, 1, 
188). Ja hem parlat de la interpretació de Treidler que fa del mot 
península una referencia a Iberia. García y Bellido (1948, 132- 
133 i 173) no creu que puga identificar-se Hyops arnb Herro- 
nesos i la considera de localització desconeguda. Pérez Vilatela 
(1995, 231-232) identifica de nou aquesta localitat arnb 
Peníscola. En I'edició dels textos d'Hecateu dels THA (IIA, 153- 
154), es planteja la possibilitat que es tracte d'una traducció de 
Hyops com "la (ciutat) porcina", per la tradició dels suids en la 
iconografia peninsular. Aquesta ciutat estaria situada a Ibkria 
"del Quersones" o "de la Península", forma itica tardana que fa 
dubtar de la seua presencia en un text propi d'Hecateu 

La coincidencia aproximada en un mateix tram de costa en la 
menció del topbnim Herrórleso.~ ("península") entre Avié i 
Estrabó, on es troba la localitat de Peníscola, reforca al nostre 
parer la possibilitat enunciada per Schulten segons la qual Hyops 
seria el nom de la localitat existent en una península (Herrórlesos) 
que pot reduir-se a Peníscola. Aquell seria un assentament poste- 
rior a I'epoca del periple utilitzat per Avi? per a la redacció del seu 
poema (ca. 575 aC), on només apareix la denominació general 
grega, i contemporani o poc anterior a la font d'Hecateu (cn. 500 
aC). La referencia més tardana d'Estrabó arreplegaria només el 
nom general grec. Creiem, doncs, que no és inversemblant que el 
mot Herrdnesos esmentat per aquests tres autors (Avié, Hecateu i 
Estrabó) corresponga a un mateix accident de la costa, el qual pot 
reduir-se arnb moltes probabilitats a Peníscola. És també possible 
que els topbnims Hyops i Oncrssn -aquest darrer el trobem arnb 
més versemblanca en Livi a la darreria del segle 111- correspon- 
guen a un assentament situat en aquest penyal en epoques dife- 
rents, en un període cronolbgic prbxim als tres segles. 

Aeavpbq no~apóq.  
Riu esmentat a continuació de la ciutat anterior (FGH, 1, F 48; 

THA, IIA, 231). Schulten (s. ir. "Lesyros", RE, XII, 2, 2138; 1955, 
FHA, 1, 188; 1963, 35-36), a qui segueix Pla (1980, 199), el situa 
entre Peníscola i I'Ebre, ja que redueix H~iops a aquesta població. Es 
tractaria, doncs, d'un dels tres rius que hi ha en aquest tram de la 
costa: la rambla de Cervera, el riu Cervol o el riu de la Sénia. Altres 
autors, perb, l'han identificat arnb els rius Millars (Betí, 1924,279) 
o Leza, afluent de I'Ebre (Lomas, a Blázquez et alii 1983, 59). 
Recentment, Villar (2000,200 i 202) -que tarnbé el situa en la zona 
de Castelló- hi identifica I'arrel 1rrn/urin/1tris ("riu") i assenyala la 
seua inclusió bé en el conglomerat indoeuropeu, bé en I'ibericlbasc. 

Els editors dels THA plantegen la seua possible identificació 
arnb el Millars, que podria estar situat a la vora de la ciutat de 
Lassirn esmentada per Ptolemeu, que localitzen prop d'orpesa. 
Efectivament, el seu topbnim és semblant al de la ciutat esmenta- 
da per Ptolemeu (11, 6, 63) arnb la forma úissira/Lessirn, i docu- 
mentat epigrhficament arnb la forma Lesern (CiL 11' 14, 770). 
Aquesta es localitza al jaciment de la Moleta dels Frares del 
Forcall (Alfoldy, 1977; Arasa, 1987a), a 60 km de la costa i lluny 
dels tres rius esmentats, per la qual cosa és difícil establir-hi una 
relació directa, sinó es tracta d'una simple coincidencia onomis- 
tica. Sembla tractar-se d'un topbnim amb un radical (Iés-) d'ori- 
gen indoeuropeu (Pokorny, 1959, 680), arnb diversos paral.lels 
(Schmidt. 1957, 188 i 231), present també en l'onomistica prero- 
mana hispinica (Arasa, 1987a, 114; Pérez Vilatela, 1991a, 108). 

Entre els textos dels diferents autors que s'ocupen dels fets 
de la Segona Guerra Púnica hi ha alguns passatges que fan 
referencia al territori estudiat, bé per raons de proximitat en el 
cas del setge i destrucció de Sagunt, bé perque les localitats 
esmentades han estat reduides a alguna població actual d'aquest 
territori. Analitzaré a continuació els textos d'Appih i de Livi 
que fan referencia a I'inici del setge de la ciutat de Sagunt l'any 
219, els dos textos de Livi on s'esmenta la localitat d'onlissn, 
els textos de Polibi i de Livi sobre l'avanc roma fins a Sagunt 
I'any 217 i els del mateix Livi i de Frontí on apareix esmentada 
la localitat d'lntibili. 





al primer, Cartlzago, arnb el qualificatiu ~iet~ls  que s'aplicava a la 
ciutat africana. En aquest sentit, Pérez Vilatela (1994) relaciona 
aquest toponim arnb el grec Óivoq ("vi") i relaciona aquesta pobla- 
ció arnb el comerq he1,lenístic. El seu toponim, doncs, pot haver 
estat ibkric i tal vegada hel4enitzat en assimilar-lo al sufix -oussa. 
Fins i tot algun autor ha relacionat aquest arnb el topbnim Anescr de 
les fonts krabs (Barceló, 1982, 196), referit a la població del Puig, 
per la qual cosa reduia el nom preroma a aquesta localitat. També 
Oliria (1985, 272) esmenta la seua hipotktica reducció entre 
Alcanar i Peníscola. Pérez Vilatela (1994; 1995, 225-226) ha pro- 
posat la seua identificació arnb el Puig de la Misericordia (Vinaros), 
hipotesi inviable per la cronologia d'aquest assentament. 

Tot i que el passatge de Livi no resulta molt fiable per I'exa- 
geració que suposa un avanq tan profund, particularment el terres- 
tre, i adhuc pot haver-hi una confusió en la cronologia dels fets, 
creiem que la coincidencia en I'esment del toponim en l'avanc 
dlAnníbal cap a 1'Ebre i després en el dels romans al sud d'aquest 
riu corrobora I'existkncia d'aquesta població del litoral situada al 
sud de l'Ebre, potser utilitzada corn a base naval per l'esquadra 
púnica que vigilava el litoral. Des d'aquest punt de vista, no és 
inversemblant la proposta de Schulten de reduir-la a Peníscola, 
que fou també el principal port del litoral castellonenc en els 
segles XIV-XV. Hom no pot oblidar l'existkncia de I'important 
assentament costaner de la Torre de la Sal, la cronologia del qual 
permet aital reducció. Cal recordar, pero, que les fonts donen unes 
referkncies geografiques molt llunyanes (Cartagena i 1'Ebre) que 
no permeten aproximar la seua localització. 

D'altra banda, Oliver (1987-88,211) relaciona tres cascos de tipus 
Montefortí trobats en la costa de Benicarló amb la batalla naval de les 
boques de l'Ebre (Livi, XXII, 19,5-12; 20, 1-2), els quals -segons la 
hipotesi de I'autor- podien haver format part d'una ofrena dels romans 
després de la victoria. Aquesta interpretació és improbable, ja que la 
cronologia d'aquests cascos és més implia i la seua troballa en llocs 
d'ancoratge i en derelictes és un fet prou fieqüent (vegeu W.9). De 
rnés a més, la zona de la troballa esta molt allunyada de la desembe 
cadura de l'Ebre, puix Sant Carles de la Rapita -en el Iírnit meridional 
del delta- es troba situada a uns 23 km al nord. Aquesta batalla degué 
tenir lloc en la mateixa desembocadura del riu (Dupré, 1987, 29), on 
conta Livi que es trobaven ancorades les naus cartagineses, possible- 
ment en una zona ocupada en l'actualitat pel delta. 

2.3. LIVI, XXII, 21, 6 

Castra purzica in agro Ilergauonensiuin, castra romana ad 
Nouarrz Classern erant, cuin fanza repens alio auertit bellum. 

"El campament cartaginés estava situat en el 
territori dels Ilergavons i el roma quedava junt a 
Noua Classis, quan una repentina notícia desvia la 
guerra a una altra part". 

Aquesta és la menció més antiga dels Ilercavons, en les pri- 
meres operacions de la Segona Guerra Púnica a Hisphnia (Tovar, 
1989, 467; Cepas, s. u. "Nova Classis", TIR WJ-31, 1997, 112). 
El lloc concret de l'operació queda arnb seguretat fora del temto- 
ri estudiat, ja que possiblement es desenvolupa al nord del riu 
Ebre. Com assenyala Dupré (1981, 122), el país dels Ilercavons 
estava situat al voltant de la ruta estratkgica que portava cap a 
Sagunt i el sud d'Hispania, d'on s'explica la seua aparició en les 
fonts i la importancia que el seu territori tingué en aquests primers 
episodis de la guerra. 

2.4. POLIBI, 111, 97,6-8 - LIVI, XXII, 22, 4 

Polibi, 111, 97, 6-8: 6 EneiGq yolp ~ a z a x h q ~ á p e v o i  zodq 
xepi zqv Giólp~lotv O I K O U V T ~ <  ~ O V ' I P ~ ~ P W V  ~ K O V  npbq zqv zGv 
Za~avBaiwy xóhiv, ttnooxóvzeq ozaoiouq cbq z e ~ ~ a p á ~ o v z a  
xepi zb zqq 'AQpo^zqq 'Iepbv K ~ T E ~ T ~ ~ T o ~ É ~ E ~ ~ ~ v ,  7 
hapóvzeq zónov ~b@uw< K E ~ ~ E V O V  npóq T E  zqv 'axb zov nohe; 
piwv t t oehe iav  ~ a i  npbq zqv t~ 0aMzzqq ppq f iav  ' 8 bpou 
yolp abzaiq ouvÉpaive ~ a i  zbv ozóhov xo i~ io0ai  [ ~ a i ]  zbv 
xapólxhouv. 'EvBa 6q fivezai 715 xpaypólzwv X E P I T C É T E ~ ~  

zoiól6~. 

"En efecte, després d'intimidar les tribus ibe- 
res que habitaven vora el pas del riu, arribaren a la 
ciutat de Sagunt i acamparen a la distancia d'uns 
quaranta estadis prop del temple d'Afrodita. 
Escolliren un indret molt ben situat, tant per la 
seguretat contra els enemics corn per la facilitat 
per a rebre recursos del mar, corn fos que la flota 
anava costejant alhora arnb ells". 

Livi, XXII, 22, 4: Occupatis igitur Cnrthaginiensibus 
Celtibenco bello hnud cunctaizter Hiberum Transgrediuntur nec 
irllo uiso hoste Saguizt~lnz pergurzt ire, quod ibi obsides totius 
Hispaniae traditos ab Hannibale fama erat rnodico in arce cr~stodi- 
si praesidio. 

"Així doncs, corn els cartaginesos estaven 
ocupats en la guerra contra els celtíbers, van tra- 
vessar 1'Ebre sense dubtar-ho i, sense haver vist 
cap enemic, es van diposar a mamar a Sagunt, 
perquk se sabia que els hostatges de tota Hispania 
entregats per Anníbal hi eren custodiats en una 
petita fortalesa". 

En la narració de la Segona Guerra Púnica, Polibi conta corn 
I'any 2 17 els romans, comandats pel proconsol P. Corneli Escipió, 
després de passar 1'Ebre van dirigir-se cap a Sagunturn i van 
acampar a uns 40 estadis (7,4 km) d'aquesta ciutat prop d'un tem- 
ple dedicat a Afrodita. Aleshores se situa l'episodi de I'allibera- 
ment dels hostatges ibers que havien pres els cartaginesos (Polibi, 
111, 98-99). Bostar era el general al comandament de les tropes 
púniques que havien de barrar el pas dels romans en la línia del riu 
Ebre; aquest no s'havia atrevit a presentar batalla i s'havia fortifi- 
cat a Sagunt, prop de la mar (Montenegro, 1982, 19; Jacob, 1989, 
21). El passatge de Livi narra el mateix esdeveniment, pero no 
conté els detalls del temple i de la distancia del campament a 
Sagunt. Aquest és el primer contacte entre ambdós exkrcits en 
terres valencianes, del qual no hi ha constancia sobre un enfronta- 
ment militar. Després, els romans tomen al seu campament d'hi- 
vem al nord de 1'Ebre. 

En el passatge de Polibi apareixen dos elements de gran inte- 
rés: el campament dels romans i un temple consagrat a Afrodita. 
Pel que fa al primer, Schulten (1927b, 1928a, 1928b i 1933) el va 
identificar arnb les ruines del recinte fortificat existent a la mun- 
tanya del Punt del Cid, entre el Castell d'Almenara i la 
Muntanyeta dels Estanys, de manera que aquest suposat campa- 
ment passava així a ser el més antic d'Hispania. Aquesta opinió 
fou seguida per la major part dels autors posteriors. L'excavació 
realitzada ha permks demostrar que es tracta d'un recinte medie- 
val (Arasa, 1980). El pas dels grans exkrcits -púnics i romans- per 
la zona de Sagunt en els anys crítics de la Segona Guerra Púnica 
no ha deixat vestigis reconeixibles (Mata, 2000, 30-31), corn és 
normal i també va succeir més endavant durant les guerres civils, 



donades les característiques dels campaments que es construien en 
aquestes operacions. Quant al temple d'Afrodita, s'ha volgut loca- 
litzar des del final del segle XVIII a la Muntanyeta dels Estanys 
(Almenara), prop del recinte esmentat suara, on hi havia un 
important conjunt de ruines romanes (Alcina, 1950; Mesado, 
1966; Corell, 1986). Els estudis que s'hi han realitzat no han per- 
més confirmar I'existencia d'un lloc de culte d'aquesta epoca, 
encara que sí que hi ha vestigis d'una ocupació tardoiberica. Les 
restes monumentals conegudes corresponen a una llarga ocupació 
entre els segles 1 i VI dC (Arasa, 1999d). 

A l'hora d'analitzar els elements que apareixen en aquest epi- 
sodi, si hi cerquern un marc geografic concret, les muntanyes 
d'Almenara no s'hi adeqüen en absolut. La Muntanyeta dels 
Estanys, situada avui dia a 2 km de la costa, no deu haver estat 
accessible des del mar en epoca histbrica a causa de la barrera 
formada per la restinga litoral; a més a més aquest quedava lluny 
perquk justament aleshores el seu nivel1 era més baix que en l'ac- 
tualitat, i entre ambdós extrems hi havia una extensa franja d'al- 
bufera. El santuari de Venus és més probable que estigués situat 
en un lloc prbxim a la mar com el cap de Canet, accident més 
propi per a la localització d'aquest tipus de llocs sacres lligats 
estretament a la navegació. Quant al campament dels Escipions, si 
l'episodi de Polibi respon a un avanc real de I'exercit roma, degué 
estar situat en un punt més prbxim a la costa, on l'albufera no difi- 
cul té~ la comunicació entre l'exkrcit de terra i la flota. 

2.5. LIVI, XXIII, 49, 12: ZNTZBZLZ 

Ilitrrrgi obsidiorie liberato ad  Intibili opprignandum Plrnici 
evercit~is trnducti ~rippletis copiis e.4 prorrincia, ut quae rna2rime 
orn~ziu~rz belli nrticlci, nzodo prnecln nrrt merces esset, et t~rm iuuerl- 
trrte abundante. 

"Una vegada alqat el setge d'lliturgi, els exer- 
cits cartaginesos van passar a atacar Intibili des- 
prés d'haver reclutat noves tropes en la província, 
ja que aquesta, mentre hi hagués botí o recompen- 
ses, era arnb molt la més procliu de totes a la gue- 
rra, i comptava aleshores arnb un gran nombre de 
joves". 

Després d'assetjar Ilihrrgi infructuosament -ciutat que s'havia 
passat als romans- i de ser derrotats per aquests, els cartaginesos 
van fer front I'any 215 a la defecció d'lntibili (Tovar, 1989, 433; 
Arasa i Cepas, s. u. "Intibiii, Intibilis", TIR WJ-31, 1997, 93). El 
fet que Intibili aparega esmentada arnb Iliturgi crea certa confusió 
i resta credibilitat al passatge, ja que ambdós topbnims correspo- 
nen a sengles localitats situades al Baix ~ a e s t r a t  i a 1 ' ~ l t  
Guadalquivir, respectivament. La interpretació d'aquest passatge 
és complexa, tant per la confusió d'escenaris geografics com 
-sobretot- pel fet que Livi situa un exercit roma comandat pels 
Escipions a 1'Alt Guadalquivir que va infringir una dura derrota 
als púnics; aquests, perb, passen a continuació a atacar Intibili. 

Amb el topbnim Intibili coneixem una posta de la via Augusta 
situada a 27 mp (40 km) al sud de Dertosa, cosa per la qual hom 
pensa que es tracta de la mateixa locaiitat esmentada per Livi 
(Roldán, 1975, 243). La seua reducció no és segura, pero el lloc 
més favorable és I'actual població de Traiguera (Arasa i Rosselló, 
1995, 55-56 i 102). Algunes troballes cerkmiques assenyalen la 
seua ocupació en epoca iberica, perb en qualsevol cas la seua 
importaniea devia ser mínima. per la qual cosa no pot descartar-se 

que l'lntibili d'aquesta acció bel.lica fora una altra localitat homb- 
nima situada més cap al nord i prop dqHibern. El seu topbnim és 
clarament iberic (Hübner, s. ri. "Intibili", RE, IX, 2, 1731; Arasa i 
Vicent, 1981, 25) i el trobem documentat en I'epigrafia, tant ibe- 
rica com Ilatina: l'ilerdense Ir~tibilis i hitebele[s'] a Sagunt (MLH 
111, L.22.21 i E 1  1.7). 

Les postures dels diferents autors que han tractat sobre aquest 
passatge poden sintetitzar-se en tres interpretacions diferents. La 
primera l'accepta en tots els seus termes, perb admet que degué 
tenir Iloc en un dels dos escenaris de la guerra al qual pertanyen 
aquestes localitats: bé al sud de I'Ebre o bé a Andalusia. Schulten 
(192%; 1935, FHA, ID, 80), encara que reconeix que aquest epi- 
sodi és conseqüencia d'una exageració de les fonts sobre l'abast 
de la intervenció romana, l'admet com a real i el situa íntegrament 
al sud de l'Ebre, amb la qual cosa suposa l'existencia d'una ciutat 
anomenada Ilitrirgi en aquesta zona (vegeu també: Bayem, 1948, 
459-461; Bosch i Aguado, 1955, 39; Pla, 1980,223; Dupré, 198 1, 
124, 134 i 136; Uroz, 1983, 109; Oliria, 1985, 272), la qual s'i- 
dentificaria arnb la posta Ildrrnr de la via Augusta, situada a 27 mp 
(40 km) al sud d'lntibili (Roldán, 1975,241). En aquesta mateixa 
Iínia d'interpretació, perb arnb un escenari geogrkfic diferent, 
Tovar (1989, 433) situa aquest passatge íntegrament a Andalusia, 
amb la qual cosa també bztibili havia d'estar situada -juntament 
arnb Iliturgi- a I'Alt Guadalquivir. 

Schulten (1935, FHA, 111, 181) va mantenir la localització 
d'llitzrrgi al sud de 1'Ebre en un altre paragraf en que aquesta loca- 
litat torna a ser esmentada l'any 195 en el context de la interven- 
ció catoniana (Livi, XXXIV, 10, 1-5). Es tracta del debatut pas- 
satge en que el pretor eixent de la Ulterior M. Helvi, que havia 
assolit el comandament de la Citerior després de la mort de C. 
Semproni Tudita, sol.licita els honors del triomf al Senat per la 
seua victoria sobre els celtíbers a la vora d'lliturgi, i se li denega 
per que l'havia obtinguda nlieno auspicio et iri aliena pr-ozlincia. 
Aquesta suposada referencia indirecta a la localització d'llitrirgi 
en una altra província, o siga, en la Citerior, va fer que la menció 
d'aquesta ciutat es relacionés arnb la de l'any 215 en que era 
esmentada juntament amb hltibili; esdevenia, doncs, una confir- 
mació de l'associació entre ambdues localitats i de la seua localit- 
zació al sud de 1'Ebre. Perb com ja va assenyalar Vallejo (1943, 
175-177) i confirmava Martínez Gázquez (1992, 59-62), aquesta 
referencia es pot interpretar no en un sentit geografic, sinó estric- 
tament jurídic: com a magistrat eixent que havia entregat el 
comandament als pretors que el van succeir en ambdues provín- 
cies, Helvi havia perdut l'in~periztm i no exercia cap c h e c  en el 
moment de la batalla, encara que conservava el comandament de 
la tropa fins al seu retom a Roma. 

Una segona interpretació admet la versemblanca del passatge, 
pero precisa que amaga una confusió de dos fets que degueren 
tenir lloc en sengles escenaris de la guerra molt allunyats geogrk- 
ficament: Andalusia i el sud de 1'Ebre. Per a Corzo (1975, 218- 
219), la reconeguda existencia d'una ciutat amb el topbnim 
Iliturgi a Jaén permet situar arnb seguretat aquest primer episodi 
en l'escenari andalús, on ja el 216 els Turdetans protagonitzen una 
rebe1,lió que marca l'inici de les operacions a la Bktica; la inter- 
venció romana en aquest succés tal vegada és un error o una exa- 
geració de les fonts. També Roldán (a Blázquez et nlii, 1978, 40- 
41) admet I'acció romana en les dues zones i creu que la falta de 
precisió en les fonts, les repeticions i el continu canvi d'escenaris 
fan pensar que, si bé fins al moment el desenvolupament de la Ilui- 
ta havia estat favorable als romans, aquests evitaven un encontre 
decisiu. En aquesta Iínia se situa també l'opinió d'altres autors 



corn Pérez Vilatela (1988) i Oliver (1989a, 209; 1991a. 88-89). 
Othmer (1912,339) manté una postura ambigua perque, tot i reco- 
néixer la localització d'bitibili entre Traiguera i Sant Mateu. 
explica que devia haver una altra ciutat hombnima a Andalusia 
prop d'lliturgi. 

Una tercera interpretació lleva tota credibilitat a Livi sobre 
aquestes operacions, per la qual cosa creu que la menció d'aques- 
tes localitats no deu respondre a episodis reals. El fet que les 
accions romanes se situen en part a 1'Alt Guadalquivir ha fet que 
alguns autors, corn ara Lozano (1987, 402), rebutgen globalment 
tots els esdeveniments que Livi situa entre els anys 215 i 213 i 
retarden l'inici de I'ofensiva romana fins al 212, quan comencaria 
arnb la presa de Sagunt i l'avang fins a Andalusia. 

Sense entrar a valorar a fons la possibilitat d'una primerenca 
penetració romana fins a 1'Alt Guadalquivir, fet en el qual es troba 
el nucli de la discussió, creiem que -independentment de I'acció 
d'llitnrgi- l'episodi d'bltibili degué tenir lloc realment al sud de 
1'Ebre i pot trobar explicació en el context de les primeres defec- 
cions de localitats indígenes sotmeses fins aleshores als púnics, 
encara que aparega barrejat arnb una altra acció que possiblement 
tingué lloc en l'altre escenari hispinic de la guerra. Després de la 
batalla dlHibera, localitat que controlava el pas de 1'Ebre i apa- 
reix esmentada a la vora dreta del riu (a diferencia de Dertosa, que 
es troba situada a l'esquerra), els romans degueren fer-se forts al 
nord del riu, mentre que els púnics es fortificaven a Sng~rnt~rnz. 
D'aquesta manera, el territori que s'estén entre I'Ebre i Saglrrztlrnz 
degué convertir-se durant un temps en front de guerra, amb la qual 
cosa la població indígena devia trobar-se immersa en una tensa 
situació motivada per la presencia de dos grans exercits i els con- 
següents intents d'atraure-la per diversos mitjans cap als respec- 
tius bandols. Les primeres manifestacions d'aquesta situació d'in- 
seguretat entre les poblacions indígenes són els precedents de la 
batalla d'Hibercr, ja que aquesta localitat era favorable al bindol 
púnic i per aixb fou assetjada pels romans; davant d'aquesta acció 
la reacció dels púnics no fou anar en socors de la seua aliada, sinó 
que en una maniobra de distracció van posar setge a una altra 
localitat que acabava de sotmetre's als romans. En aquest context 
cal situar I'episodi d'b~tibili, corn una més de les diverses opera- 
cions de poca rellevancia ocasionades per les vacil~lacions de les 
poblacions indígenes, una escaramussa els resultats de la qual no 
degueren tenir conseqükncies decisives, puix els dos exercits es 
van retirar després a llurs posicions. No creiem, doncs, que puga 
parlar-se realment d'una segona batalla, sinó més bé de movi- 
ments thctics i d'alguna escaramussa. 

La aparició d'aquesta localitat junt a Ilit~lrgi en un mateix 
paragraf del text de Livi només palesa el fet que aquest autor esta 
barrejant informacions diferents que tingueren lloc en escenaris 
distants. El problema rau en admetre la presencia de I'exercit 
roma en l'escenari andalús entre els anys 215 i 212, ja que supo- 
sa una profunda penetració que deixava a la reraguarda la guarni- 
ció de Snguntuin -que no es conquereix fins al 212 (Livi, XXIV, 
42, 9-10)- i la important placa de Cnrthngo Noira. On resulta evi- 
dent que Livi forga la situació és quan conta que I'exercit carta- 
ginks, després de patir una desastrosa derrota a mans del romans 
a Andalusia, va dirigir-se a Iiztibili per tal d'assetjar-la, sense que 
tampoc explique el següent moviment dels romans. Possiblement 
és l'episodi més confús i, consegüentment, el que compta amb 
menys credibilitat. Pel que fa a I'expedició púnica, no crec que la 
defecció d'aquest petit oppiduin motivas per si mateix la mobilit- 
zació de I'exkrcit, obligat a desplagar-se ripidament per tal de sal- 
var la llarga distancia que separa ambdues zones. Deu tractar-se 

de dues accions diferents que possiblement tindrien lloc en 
monlents també diferents, que foren barrejades per I'analista o ja 
abans per la seua font. La mobilització de l'exkrcit púnic es va 
produir a causa de la pressió dels romans en la línia de I'Ebre, un 
front que encara seguia tenint importancia malgrat la suposada 
presencia romana a Andalusia. En qualsevol cas, Il~tibili només 
devia ser un petit oppidu~ii que difícilment podia jugar un paper 
estrategic. La seua importancia tant sols pot justificar-se perque 
estava situat en la zona de fricció entre els dos exkrcits, en el camí 
cap a Sagunt i Andalusia, i, possiblement, per ser objecte per part 
de I'exercit púnic d'un intent de castig exemplar amb la finalitat 
de disuadir els ibers de qualsevol altra defecció. 

Pérez Vilatela (1988 i 1991b, 224) ha fet una reinterpretació 
d'aquests episodis. Comenga per plantejar que l'esmentada bata- 
lla d'Hibern degué produir-se més cap al sud d'aquesta ciutat, 
prop d'lntibili. Els romans estaven assetjant Hibera, aliada dels 
púnics, i, per tal de fer-los abandonar el setge, I'exercit 
dYHasdrúbal va atacar una altra localitat aliada d'aquells, de la 
qual Livi no dóna el nom, pero que aquest autor identifica amb 
Intibili. Aleshores l'exkrcit roma va alqar el setge i, segons la seua 
interpretació, va dirigir-se cap al sud a l'encontre de I'exercit car- 
taginks, de manera que l'enfrontament degué tenir lloc a una 
distancia equivalent a un dia de marxa, justament on es trobava 
Intibili, la que més endavant seria posta de la via Augusta. 
Després vingué la sublevació d'lliturgi, que creu possible situar 
l'any 216, el posterior setge d'lntibili, ja en el 215, que pel silen- 
ci dels analistes degué tenir exit, i la batalla prop d'aquesta loca- 
litat que finalitzi arnb similar fortuna per a ambdós bhndols. La 
referencia de Livi a que "per segona vegada es va lluitar en bata- 
lla regular", reforqa la hipbtesi que la batalla coneguda corn 
d'Hibercr tingué lloc realment prop d'lntibili. 

En el cas de la batalla d'Hibet-a, sembla raonable suposar que els 
romans es dirigiren cap al sud fins a trobar-se arnb I'exkrcit 
d'HasdrÚbal, perb la informació que ens proporcionen les fonts és 
molt rbnega en detalls geogrifics -no així en I'aspecte estrictament 
militar, ja que disposem d'una narració de la batalla- i, per tant, ens 
hem de limitar a acceptar que degué produir-se "més prop" 
d'Hibern, puix amb aquest topbnim l'esmenten les fonts. Sembla 
estrany que, si la batalla s'havia produit realment pels voltants 
d'htibili les fonts no esmenten aquest topbnim, quan sí que I'es- 
menten l'any següent en un episodi aparentment més intranscendent. 
Cal cercar, a grans trets, un escenari en els corredors prelitorals que 
s'estenen al nord del riu de la Sénia, en el més ample i extens de la 
Galera, o en el més estret, curt i prbxim a la costa d'Ulldecona. 

CIT. Scipio in Hispcrnia od~rerscrs Hnrl~iorienz ad oppiduin 
úzdibile, clrn~ nnimad~rertisset P ~ l n i c n ~ i ~  aciern itu directani in 
dextro co171zr Hispn~ii coristitlrei-entu (...). 

"Cn. Escipió. quan feia campanya contra 
Hannó a Hispinia, prop de la ciutat d'lilclibili, va 
observar que la formació de batalla de I'exkrcit 
cartagines estava organitzada de manera que els 
hispans ocupaven l'ala dreta, (...)". 

Aquesta referencia de Frontí a l'oppidcr~n Indibili corn el lloc 
on els romans van inflingir la primera derrota als púnics ha d'in- 
terpretar-se corn una confusió arnb Cisscr, tal corn ja va plantejar 
Schulten (1935, FHA, 111, 60). Una altra interpretació, basada en 



l'homofonia entre aquest topbnirn i I'antropbnim del cabdill iler- 
get, fa d'aquest oppidurn "la ciutat d'Indíbil" i situa els fet al país 
dels Ilergets (Fatás, 1973, 125). 

2.7. LIVI, XXVIII, 13,4-5 

Ipse ab Tarracone profectus protinus ab sociis qui accolunt 
uiam nzodica contrahendo auxilia Castulonenz penrenit. 

"( ... el propi Escipió), eixint de Tarragona i 
reclutant petits contingents d'aliats que viuen a 
prop de la via, va arribar a Castulo". 

Quan es va assabentar que Asdníbal Giscó havia armat un 
poderós exercit, Escipió va enviar per davant Sila per a rebre del 
rkgul Culcas les tropes que aquest s'havia compromés a enrolar 
durant I'hivern. Després es va posar en marxa amb les seues 
legions, reclutant petits contingents d'aliats pel camí, fins a Ilipa, 
on aconseguiria véncer els cartaginesos l'any 207. Aquest para- 
graf és d'un gran interés per dues qüestions. En primer lloc per- 
que mostra que l'any 207 els pobles ibers que vivien al voltant del 
camí que segueix fins a Andalusia -Ilercavons, Edetans i 
Contestans, entre altres- eren aliats seus. En segon lloc, perque 
aquesta és la primera menció expressa al cam' que des de 
Tarragona es dirigia cap a Andalusia. 

Com assenyala Dupré (1981, 15 l), després de la segona revol- 
ta dlIndíbil i Mandoni, l'any 205 marca un canvi radical en I'ac- 
titud romana envers els habitants de la península. La derrota dels 
cabdills ilergets, perb, no va suposar el final de les rebel.lions 
indígenes, que d'aleshores endavant protagonitzen majorithria- 
ment pobles celtibkrics de la val1 de 1'Ebre i del centre de la penín- 
sula. Segons Livi (XXXI, 49, 7) l'any 200 el pretor C. Corneli 
Cetheg va derrotar un gran exercit iiz agro sedetario. Els anys 
següents, les grans quantitats d'or i d'argent que els pretors apor- 
ten a I'erari roma, així corn I'elevat nombre de tropes que se'ls 
entrega (Livi, XXXII, 7, 4; 28, 1 l), mostren un panorama turbu- 
lent (Principal, 1996a). 

L'any 197 esclata una important rebel.lió a Hispknia que, com 
han assenyalat diversos autors, cal considerar com general, no 
corn uns fets aillats (Fatás, 1973, 140; Marín, 1988, 16-17). El 
conflicte, originat a la Ulterior, s'estengué rhpidament a la Ci- 
terior. La localitat de firrbfllrrda (Schulten, s. u. "Turba", RE, 
VIIA, 2, 1372-1372), on el pretor de la Citerior Q. Minuci Therm 
va véncer l'any 196 els cabdills Budar i Besadines (Livi, XXX, 
26, 1-4; 44,4), ha estat situada per Schulten (1935, FHA, 111, 177) 
a la Ulterior, pero Fatás (1973, 141-142), en Iínia arnb la interpre- 
tació tradicional, creu que el topbnim pot relacionar-se amb 
l'etnonim Turbolets i que, per tant, ambdós poden estar situats en 
terres terolenques. També Villar (1995, 214) la considera corn a 
ciutat de la Tarraconense, corn un topbnim d'origen paleoeuropeu. 
Knapp (1980) creu que Cató dugué a t e m e  les seues activitats 
exclusivament a la Citerior, per la qual cosa les referkncies a 
aquesta ciutat han de situar-se en I'est peninsular. 

Dos anys de guerra, on no faltaren resultats adversos per als 
romans, provocaren la vinguda del cbnsol M. Porci Cató el 195. 
La seua acció es desenvolupa inicialment al nord de 1'Ebre. Per a 
reduir la rebel.lió de la Turdetania, el cbnsol va enviar al pretor de 
la Citerior P. Manli (Livi, XXXIV, 17, l), que possiblement va 
realitzar el viatge pel camí litoral (Bosch i Aguado, 1955,60, nota 
38). La greu situació creada a la Turdetania (Livi, XXXIV, 19, 1 : 
Dzficilius bellurn in Turdetania) va obligar el consol a marxar en 
ajuda dels seus pretors. El c m '  que va seguir en aquesta marxa 
des de Tarragona -negada per alguns autors- també ha estat objec- 
te de controversia, perb com assenyala Martínez Gázquez (1992, 
74-75, 167 i 175) degué ser el de la costa. En el curs de totes 
aquestes operacions b&l.liques, Livi no fa cap al.lusió als Edetans 
(Fatás, 1973, 29); d'aix6 pot deduir-se que probablement no va 
haver conflicte armat arnb aquest poble en aquest any, perb no 
necessariament que aquest no hagués tingut lloc arnb anterioritat 
al 195 o fins i tot posteriorment. Els episodis rnés coneguts de 
l'acció catoniana són sens dubte l'ordre d'enderrocament de les 
muralles (Livi, XXXIV, 17, 1 1 - 12: uno die nzuris omniurn dirutis) 
i la conquesta de "rnés ciutats que dies havia passat a Iberia" 
(Plutarc, Cat. Mai., 10, 3). Pero corn ha fet veure Martínez 
Gázquez (1992, 166-167 i 174), cal interpretar aquesta ordre en 
termes menys espectaculars. El seu abast, així com la subrnissió 
de bona part d'aquestes ciutats, degué limitar-se a la zona on habi- 
taven els pobles aleshores revoltats i de cap manera pot generalit- 
zar-se a tota Hispknia. El significat d'un fet tan expressiu corn 
I'enderrocament de les muralles no és altre que el de la rendició 
(Marín, 1988, 17). Sobre l'efectivitat d'aquestes mesures són ben 
expressius els nombrosos conflictes que continuaren produint-se 
després de la seua marxa a Roma. 

Malgrat la celebració del triomf per part de Cató i la im- 
portancia del botí, els conflictes no acabaren. L'any 194, el pretor 
Sext Digit hagué d'enfrontar-se arnb les ciutats que s'havien 
sublevat després de la marxa de Cató, amb resultats adversos 
(Livi, XXXV, 1, 1-4); l'altre pretor, P. Corneli Escipió Nassica, 
mantingué arnb kxit nombrosos combats enlli de 1'Ebre (trans 
Hiberum multa secunda proelia fecisset). Les lluites seguiren a 
partir del 188 a la Celtibkria. 

Els conflictes, doncs, pareixen generals per tota la Hispania 
Citerior des dels primers alcaments dels Ilergets els anys 206-205. 
En aquesta epoca de continus enfrontaments, moltes vegades les 
fonts no concreten els pobles implicats ni els escenaris geografics. 
El període algid sembla centrar-se entre els anys 197 i 194, arnb 
una extensió coneguda només de manera parcial. 

4. LES GUERRES CIVILS 

En les narracions de les guerres civils, les referkncies al temtori 
comprés entre Dertosa i Saguntum són de caracter general o se cen- 
tren en aquesta darrera ciutat i els seus voltants. Pel que fa a la gue- 
rra de Sertori, els escenaris del conflicte se situen entre Dianilrivz i 
Saguntunz, en les ciutats que s'adhereixen a una o altra causa. L'any 
76, només els passatges de Livi (frag. lib. XCI) referits a que M. 
Perpenna defenia la Iínia de 1'Ebre en el país dels Ilercavons front a 
Pompeu, i d'Orosi (4, 23, 6) a que Pompeu va situar el seu exkrcit a 
la vora del Palailtia per tal d'alliberar la ciutat de Lnuro, es localit- 
zen en aquest temtori o resulten d'interés geogr2fic. L'any 75, les 
referkncies de Plutarc (Sert., 21) i Appih (BC, 1, 110) sobre la bata- 



Ila de Sagunt, que degué tenir lloc al sud d'aquesta ciutat, i sobretot 
la retirada de Sertori a una localitat identificada tradicionalment 
també arnb Sagunt, són els episodis més proxims, perb ja fora del 
territori estudiat. Completa aquesta curta serie de rbnegues notícies 
la referencia de Salhsti (His. 2,98) a una carta de Pompeu al Senat 
de l'any 74. Quant a la guerra entre Cesar i Pompeu, els escenaris del 
conflicte es troben situats al voltant d'llerda i a Andalusia. Només 
un imprecís passatge del Bellurn Hisparziense (X, 1)  pot fer referen- 
cia a la participació dels saguntins en el conflicte. 

4.1. LIVI, XCI 

f...) principio ueris M. Perpernam cunz uiginti milibus pedi- 
tum, eqzritibus mille quingentis, in Ilercaonurn genrem misit ad 
tuendam regionis eius maritimam oranz, (...). 

"Al comencament de la primavera (Sertori) va 
enviar a M. Perpenna arnb 20.000 infants i 1 5 0 0  
genets al país dels Ilercavons per a defendre la 
costa d'aquesta regió (...)". 

Perpernam in rnaririmain regionem superpositum ut ea quae 
integra adhuc ab hoste sint, tueri posset et si qua occasio detul; 
incn~~tos per tempus adgressuruin. 

"Perpenna havia estat situat junt a la costa per- 
que pogués protegir els territoris encara intactes 
per I'enemic i atacar-li de sobte si I'ocasió es pre- 
sentava". 

Edito igitur exemplo belli consilium se initurunl utrum prius 
Izostenz, utram prouinciam petat, inaritimamr~e oram ut Pompeium 
ab Ilercaonia et Contestania arceat, utraqrle socia gente, (...). 

"Fet el pla de campanya, va considerar quina 
determinació havia de prendre, a quin dels dos 
enemics i a quina de les dues províncies havia de 
dirigir-se primer: o a la regió costera per allunyar 
a Pompeu de la Ilercabnia i de la Contestania, 
pobles aliats els dos (...)". 

En la primavera de l'any 76 Sertori havia preparat la campanya 
militar distribuint les seues forces de la següent manera: mentre 
Himilei es trobava a la Lusitania arnb la finalitat de contenir Metel, 
i Perpenna defenia la línia de 1'Ebre front a Pompeu, ajudat en la 
reraguarda per Herenni, el1 es mantenia en posició equidistant a la 
Celtiberia, des d'on podia acudir a on fos necessari. El seu pla 
estrategic consistia a impedir la unió de Pompeu i Metel (Schulten, 
1937, FHA, IV, 192). En el litoral, Perpenna ocupava una posició 
semblant a la dels cartaginesos front als romans a l'inici de les ope- 
racions de la Segona Guerra Púnica a Hisphnia, amb la finalitat de 
bloquejar l'estrategica via litoral. De nou els país dels Ilercavons 
era I'escenari d'un enfrontament militar, pero ara entre faccions 
romanes en el marc d'una guerra civil. Paral.lelament, Pompeu 
havia travessat el Pirineu i havia assentat el seu campament d'hi- 
vern en la costa catalana, probablement a Empúries. En primavera, 
després de travessar un riu que hom convé a identificar arnb 1'Ebre 
(Schulten, 1937, FHA, N, 193), va véncer Perpema arnb una 
maniobra recollida per Frontí (Strat. 1, 4, 8), possiblement en un 
escenari semblant al de la batalla d'Hibera del 2 17. A continuació, 
Perpenna va retirar-se arnb Herenni fins a Valentia i Pompeu va 
avangar fins a Saguntum, ciutat que li devia ser fidel, ja que els ser- 
torians no s'hi fan forts. 

La importancia d'aquest episodi rau en el fet que el seu esce- 
nari és el país dels Ilercavons, a la vora dreta del riu Ebre, pero 
sense que hi aparega esmentada cap de les seues ciutats. Les pos- 
sibles destruccions o abandonaments d'assentaments iberics Ili- 
gats a aquests fets, doncs, no tenen un suport clar en les fonts, perb 
tampoc poden descartar-se en relació arnb I'avanc de l'exercit de 
Pompeu i la seua provada actitud repressiva envers les ciutats que 
havien recolzat o servit de refugi als sertorians. 

4.2. OROSI, V, 23,6-7 - PTOLEMEU, 2,6,10: 
PALANTZA 

Orosi V, 23, 6-7: Pompeius contracto apud Palantiain exerci- 
tu Lauronem ciuitatem, quam tunc Sertorius oppugnabat, frustra 
conatus defendere uictus aufigit. 

"Pompeu, concentrant I'exercit prop de 
Palancia, va intentar en va defendre la ciutat de 
Lauro, que aleshores assetjava Sertori, i, vencut, 
va retirar-se". 

Ptolemeu (2, 6, 10): n a h h a v ~ í a  K O T ~ ~ O Ú  k ~ p o h a í  18' yo'' 
hq" r" y" ip". (14" 40'-38O55') 

El text d'Orosi és de difícil precisió cronologica, perb, com ja 
- - 

va assenyalar Schulten, pot correspondre a la campanya de pri- 
mavera de Pompeu de l'any 76. Entre els diversos episodis mili- 
t a r ~  que aleshores tingueren lloc possiblement a la costa valencia- 
na, tal vegada el de Lauro és un dels més controvertits (García 
Morá, 1991, 218-228; Bonet, 1993, 567-569; Bonet, 1995, 498- 
499; Llorens i Ripoll&s, 1998, 23-30). La destrucció d'aquesta 
ciutat apareix esmentada arnb diversos matisos per AppiA (BC 1, 
109), Plutarc (Sert., 18, 4-11; Pomp., 18), Orosi (5, 23, 6-7), 
Frontí (Strat. 11, 5, 31) i Flor (Epit. 2, 10). Després de la derrota 
d'Herenni en la Iínia de 1'Ebre i de I'avanc de Pompeu, Sertori va 
acudir arnb celeritat a la costa valenciana des de Contrebia 
Leukade, a la Celtiberia, possiblement arnb la finalitat de tallar el 
pas a Pompeu entre Saguntltm i Valentia. En I'escenari d'aquest 
primer enfrontament descrit per les fonts hi havia un oppidum 
anomenat Lauro que Sertori assetjava, possiblement arnb la fina- 
litat d'atraure Pompeu (Schulten, 1937, FHA, IV, 198). És ales- 
hores quan se situa l'episodi de Palantia, en la referencia al qual 
no s'especifica que es tracte d'un riu, tot i que aquesta interpreta- 
ció resulta probable perque Frontí esmenta un riu perb sense 
donar-ne el nom, prop d'on Pompeu devia haver concentrat el seu 
exercit, possiblement en referencia al seu campament, amb la 
finalitat d'intentar defendre Lauro. La perícia de Sertori, en una 
maniobra descrita per Plutarc (Sert., 18), va acabar arnb la des- 
trucció de I'oppidum. De fet, hi ha un corrent en I'erudició valen- 
ciana que identifica Palantia arnb una ciutat i no arnb un riu, i la 
redueix a Valencia la Vella (Boix, 1845, 50; Valls, 1902). 

Per a Schulten (1937, FHA, IV, 197-198; s. u. "Palantia", RE, 
XVIII, 3,230), el teatre de les operacions bel.liques se situa al sud 
de Saguntum i, per tant, creu que Lauro havia de ser la població 
del Puig, que dóna nom a I'únic accident orogrific existent entre 
aquella i Valentia, on havia comprovat I'existencia de restes iberi- 
ques al cim de la Pedrera, jaciment actualment desaparegut. Uroz 
(1983, 114), sorprenentment, planteja la possibilitat que aquests 
fets tingueren lloc al nord de 1'Ebre. Tanrnateix, entre els autors 
valencians la reducció tradicional d'aquesta localitat ha estat el 
Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995, 499), 1'Edeta-leiria de les 



fonts, a causa de la relativa homofonia entre el topbnim antic citat 
per Ptolemeu (Leiria) i l'actual (Llíria) arnb Lniiro i per tractar-se 
del més important jaciment iberic de la zona. La revisió de la data 
de destrucció d'aquesta ciutat, que se situa entre la darreria del 
segle 111 i el principi del 11 (Bonet i Mata, 1982; Bonet, 1992a. 
1992b i 1995). ha estat adduida corn una raó que impossibilita 
aquesta reducció, perb la seua reocupació en el segle 1 aC, segons 
mostren alguns materials arqueolbgics, deixaria oberta aquesta 
possibilitat. La improbabilitat d'aquesta reducció rau. al nostre 
parer, més en la toponímia que en l'arqueologia. La proposta de 
Schulten sembla raonable per la posició del Puig, pero manca del 
necessari suport documental, tant a nivel1 arqoeolbgic, pel fet que 
el jaciment és practicament desconegut, i textual, perque les 
referencies són massa ambigües i fins i tot sembla que es referei- 
xen a una zona de més complicada orografia. 

Tanmateix, el que més ens interessa d'aquest episodi és la 
menció per part d'Orosi d'un lloc -hom suposa uninimement que 
es tracta d'un riu- anomenat Palantia (Arasa, 2000a, 46-48), prb- 
xim al teatre d'operacions, el nom del qual presenta poques 
variants en els manuscrits: palantiam, polentia, Palla~ltici~i~ 
(Zangemeister, 1967, 341). La seua identificació arnb un riu es 
basa en el fet que Ptolemeu (2, 6, 10) esmenta la desembocadura 
d'un riu hombnim. La seua localització no ens interessa tant direc- 
tament, puix queda fora de la nostra zona d'estudi, corn pel fet que 

- - 

esti estretament relacionada arnb la del riu Ucliua. 
Pel que fa a la seua reducció, nombrosos autors corn Beuter 

(1538, XVI), Escolano (161 1, 274-275), Diago (1613, 34), Flórez 
(1747, 47-48), Chabret (1888,1, 19), Schulten (1947, 101; 1937, 
193; 1963,37), Lomas (a Blázquez et nlii, 1983,59), Jacob (1989, 
27), Pérez Vilatela (1990, 515), etc, creuen que és I'actual Pa- 
Ihncia. La reposició de l'hidrbnim en el Renaixement, en substi- 
tució del tradicional 'riu de Morvedre' (Rosselló, 1995, 903), ha 
estat considerada corn una correcció ultraerudita per alguns 
autors, corn Beüt (s. u. ''Palancia, Río", GERV, 8, 154-155). Un 
corrent de la investigació que segueix literalment Ptolemeu, arnb 
autors corn Cortés (1836, 111, 272-273), Blázquez y Delgado- 
Aguilera (1894, 272-273) i Fletcher (1965a, 249), I'identifiquen 
arnb l'actual Túria. Beltrán Villagrasa (1972,265) considera e d -  
nia la interpretació del text de Ptolemeu, i creu -seguint Escolano 
(Ibid.)- que no hi ha base per a la reducció. En aquesta Línia, 
Fernández Nieto (1968-69, 120) el situa al sud d'aquest. Fi- 
nalment, segons una interpretació originada en el mateix Beuter 
(1538, XLVI), corn ja hem vist abans, Palancia s'identifica arnb 
una ciutat (Valencia la Vella, Riba-roja de Túria) i no arnb un riu. 

D'altra banda, Ptolemeu situa aquest riu a 1'Edethnia i al sud 
del Zlria, la reducció del qual sembla segura. És sobretot aquest 
fet el que ha donat lloc a diverses interpretacions sobre la seua 
reducció. En la meua opinió, lluny de seguir literalment les coor- 
denades del gebgraf alexandrí, cal pensar que es tracta d'un error 
en l'ordre i que en realitat el Palantia esta situat al nord del Turia. 
El fet que al sud d'aquest es trobe el riu Sucro, també de reducció 
segura, confirma al meu parer aquesta hipbtesi. 

Entre els rius Túria i Millars, l'únic curs fluvial d'importincia 
és l'actual Palancia. Quant als rius menors, sembla raonable no 
considerar-ne els situats al nord de Saguntum, ja que la major part 
dels investigadors convénen que els fets van tenir lloc al sud d'a- 
questa ciutat. En aquesta direcció I'accident fluvial més important 
és el barranc del Carraixet, que queda al sud del Puig i massa prop 
de Valencia. La distancia en Iínia recta entre el Puig i l'actual 
Palancia és de 10 km, per la qual cosa sembla possible relacionar 
ambdós punts en el marc d'un episodi bel.lic corn aquest. 

Tanmateix, si aquests fets van tenir lloc en una zona tan prbxima 
a Sag~rtitir~ii, resulta molt estrany que aquesta ciutat no hi aparega 
esmentada. Possiblement és aquest el punt més feble de la inter- 
pretació de Schulten. 

Aquest topbnim el trobem també en el nom d'una ciutat cel- 
tiberica de la Meseta esmentada per Appii (Ibel: 55 SS) (cf Tovar, 
1989, 341-342). una mansió esmentada per 1'Itinerari dlAntoní a 
Lleó (Santas Martas) i en un derivat en el topbnim portugues 
Palenqa (Almada, Setúbal). Holder (1907, 11, 123-125) ha reunit 
nombrosos testimonis d'aquest nom en les fonts literaries i epigrk- - 
fiques. En aquest topbnim es poden distingir dos elements fona- 
mentals: el radical pal- i el sufix -iit-, ambdós d'indubtable origen 
preromi. Pel que fa al primer, Krahe (1964, 48-49) ha constatat 
que molts Pala europeus són hidrbnims, i que aquest Pcrla hidro- 
nímic s'insereix en un sistema de derivació típícament indoeuro- 
peu que genera també altres hidrbnims, d'on ha conclbs l'existen- 
cia d'un Pala ("aigua estancada, terreny pantanós") pertanyent a 
l'arrel indoeuropea *pel-, *pol- ("vessar, fluir"), present en noms 
de diverses Ilengües indoeuropees com el llatí, grec, litua, etc. 
També Pokomy (1959,798 SS) arreplega aquesta etimologia i con- 
sidera l'hidrbnim Palantia d'origen indoeuropeu. L'origen antic 
d'aquest hidronim el tracten, amb diferents matisos, diversos 
autors corn Menéndez Pidal (1952, 166), Tovar (1957, 79; 1958, 
15; 1961, 116), Schmoll (1959, 93), Hübschmid (1960, ELH, 1, 
485-486), Untermann (1961, 16). De Hoz (1963, 236-237), Al- 
ber to~  (1966, 130), Pérez Vilatela (l99la, 100-lOl), Nebot (1991, 
129 i 135), Villar (1993-95,358-359 i 364) i Coromines (OC, VI, 
132-133). La base *pál- ha estat estudiada de manera exhaustiva 
per Prósper (1996), que assenyala que *pala procedeix d'una llen- 
gua indoeuropea de sistema vocilic e/a i conté un radical hidroní- 
mic *pel-l*pal-. 

D'altra banda, per a Untermann (1992, 22) es tracta de deri- 
vacions d'un mot *pallant- ("la ciutat o la gent pertanyent a 
*pallailt-"), documentat també en el tebnim Palarztico (datiu) i en 
l'epítet d'una deessa lusitana, Toudopalanclnigae (Villar, 1993-95, 
356 SS); sobre el seu origen indoeuropeu, mostra el seus dubtes i 
assenyala la possibilitat que es tracte d'una asonancia casual 

Pel que fa al sufix -11t-, és un dels temes individualitzats per 
Krahe (1964, 62-70) per a la caracterització del sistema hidroní- 
mic propi del seu "primitiu estrat lingüístic europeu". Aquest 
sufix és molt comú sobretot en hidrbnims hispanics preromans (cg 
Tovar, 1957,78 SS; 1958,95 SS; Schmoll, 1959,72; De Hoz, 1963, 
237; Lomas, a Blázquez et nlii, 1983, 59). Albertos (1966, 291- 
292) ha estudiat la seua presencia en l'antroponímia hispanica, on 
pot tenir diversos orígens. Hubschmid (1960, ELH, 1,485) assen- 
yala que hi ha un parentesc Ilunyi entre els sufixos -nt- medite- 
rrani i indoeuropeu. Al seu tom, Coromines (1981,1, 15) fa veure 
que aquest sufix presenta la variant -lid-. Finalment, Dauzat 
(1946, 184) considera italocelta el sufix -antia i indica la seua 
maxima densitat als Alps occidentals. 

En conclusió, segons aquesta interpretació el topbnim esmen- 
tat per Orosi estava situat en aquesta zona i molt probablement es 
correspon arnb l'actual riu Palancia; d'aquesta manera ho van 
entendre els cronistes dels segles XVI-XVII quan van introduir 
aquest hidrbnim que va acabar desplacant el tradicional de riu de 
Morvedre. El seu origen, doncs, és semblant al d'altres hidrbnims 
valencians actuals corn Bergantes (Arasa, 1989a), i tal vepada 
altres preterits corn Udiua, esmentat per Plini i que s'identifica 
arnb l'actual riu Millars (vegeu 6.2.), i Lesyros, esmentat per 
Hecateu, que possiblement es relaciona arnb el topbnim de I'anti- 
ga ciutat de Lesern (Arasa, 1987a, 147). D'aquesta manera sem- 



bla confirmar-se I'origen indoeuropeu d'aln~enys una part de la 
hidronímia antiga de la zona estudiada: Lesyros, Urliiro i Pala~ltia 
formen, amb l'actual Bergantes, un important testimoni lingüístic 
d'aquest substrat en les comarques septentrionals del País 
Valencia. 

fonnes conegudes, perb la precisió sobre el territori en que habita- 
ven, al voltant de I'Ebre, confirma que es tracta del mateix poble. 
De nou, amb aquesta referencia. tenim una prova de la implicació 
dels pobles iberics en les lluites entre romans, en les guerres civils. 

4.5. BELLVM HISPANZENSE, X, 1 
4.3. SAL-LUSTI, HZST. 2, 98,9 

Hisparlia~n citerioreni, girae no11 ab hostib~rs teiietu~; 110s airt 
Sertoriirs ad i~itenlecionenl irastazrinlus praeter ir~aritrrnlas ciirita- 
tis, ultro ~ilobis srrinptrri onerique. 

"La fispania Citerior, no dominada pels ene- 
mics, o bé jo o bé Sertori l'hem arrasada, llevat de 
les ciutats marítimes, que són pera nosaltres, més 
que altra cosa, un motiu de dispendi i de treballs". 

En aquesta carta de Pompeu al Senat de l'any 74 es fa referen- 
cia, de manera general perb eloqüent, a les conseqüencies de la 
guerra a la província Citerior i, de manera implícita, a I'acció de 
les tropes victorioses contra les localitats que havien lluitat del 
bando1 de Serton. A l'enumeració d'alguns fets concrets (Castra 
hostiirm apiid Sucro~iem capta et proeliurn ap~rdflurnen Xrria~n et 
dux Aostiuri~ C. Herennizrs cunl urbe Vale~ztia et exercitu deleti), 
com la destrucció del campament enemic a prop del riu Xúquer, 
la batalla a la vora del riu Túria i l'extermini del cap dels enernics 
G. Herenni, amb la ciutat de Valencia i el seu exercit, segueix la 
referencia general a les conseqüencies desastroses que els anys de 
guerra havien portat a la província. L'abast real d'aquesta lluita és 
encara difícil de precisar, sobretot en el món rural, perb hi ha pro- 
ves arqueolbgiques contundents sobre la seua versemblanca en 
ciutats claus de la val1 de 1'Ebre i del Litoral valencia, els dos esce- 
naris principals de la guerra com la mateixa ciutat de Valentia, La 
Caridad (Caminreal, Terol), El Cabezo de Alcalá (Azaila, Terol) i 
El Cabezo de las Minas (Botorrita, Saragossa). 

4.4. CESAR, DE BELLO CZVZLZ, 1, LX, 1-4 

Interi~n Osce~ises et Calag~rrritarii, qzri erarlt cunz Oscensibus 
co~itributi, rnittunt ad eunz legatos seseque imper-ata factztros 
polliceiit~r~: Hos Tarr-aconenses et Iacetani et Ausetani et palrcis 
post diebzrs Ilhrrgouonei~se.~, qrrifl~rrneri Hiberzrin attingirrit, i~ise- 
gucrlitur. 

"Mentrestant, els Oscenses i els Calagurritans, 
que eren contributs dels Oscenses, li enviaren 
legats. A aquests els seguiren els Tarraconenses, i 
els Iacetans, i els Ausentans, i pocs dies després 
els Illurgavonenses que toquen el riu Ebre". 

Trarisit etiaril cohors Ill~rrgairorie~~sis ad eunl cogrlito ciiiitc~tis 
coilsilio et sigrla ex statioile trrrrisfert. 

"Fins una cohort d'illurgavonenses, en conéi- 
xer el pases de la seua gent, es passa a ell, aban- 
donant la posició que defensaven". 

En contar com van abraqar el seu partit una serie de pobles, 
Cesar esmenta dues vegades els Illurgavonenses (Harmand, 1970, 
190 i 192), sobre la identificació dels quals podrien haver dubtes a 
causa de la forma de l'etnbnim, que s'allunya un poc de les altres 

Iilsequenti luce Argrreti~rs ex Italia curn eqiritatir ue~iit. Is signa 
Saguntinorrrin wttirlit qztiriqire qirae ab oppidanis cepit. 

"El sendemi, Argueci arriba d'Itilia amb 
cavalleria. Porti cinc ensenyes que havia pres als 
ciutadans saguntins". 

Aquest passatge del Bellirni Hispanierzse dóna a entendre l'e- 
xistencia l'any 46 d'una escaramussa entre els saguntins -fidels 
als pompeians- i la cavalleria cesariana comandada per Arguetius 
(Schulten, 1937, FHA, IV, 213-216; Uroz, 1983,115; Jacob, 1989, 
26), perb aquest fet resulta difícilment explicable, ja que I'escena- 
ri de la guerra se situa a Andalusia i no hi ha cap altra notícia d'e- 
pisodis bel.lics en territori valencik. És reconeguda la fidelitat de 
la Citerior a Cesar (Harmand, 1970, 197). En aquesta línia, alguns 
autors han interpretat que pot tractar-se -amb versemblanca- de 
Sagrriltia (Gigonza), ciutat de la Betúria (Plini, Nat., 111, 15) (Icart, 
1988, 100, nota 31). Altrament caldria suposar I'existencia d'un 
front encara obert en la zona valenciana, concretament a Sagunt, 
que no apaseix esmentat per les altres fonts. 

5. ELS CAMINS 

Timeu, en els segles IV-111, fa referencia a un "un cam' ano- 
menat d'Hercules des d'Italia fins a la Celtica, els Celtoligurs i els 
Ibers, pel qual, tant si va un grec com un indígena és vigilat pels 
que allí habiten, a fi que no patesca injúria alguna; puix estan obli- 
gats a pagar una multa aquells dins de les fronteres dels quals ha 
tingut lloc la injúria". Per a Schulten (1925, FHA, 11, 103-104 i 
225) aquesta denominació la van crear els foceus. Estrictament no 
hi ha una menció expresa de la seua continuitat cap al sud. Aix6 
no obstant, entre els investigadors s'accepta la seua prolongació 
pel litoral hispanic fins a Andalusia (García Bellido, 1940-41, 116; 
1948,83). Es tracta de I'única referencia de les fonts a un camí pre- 
roma. Sembla tractar-se d'un cam' de llarg abast i de carkcter 
comercial, perb no creiern segur que la referencia de Timeu puga 
estendre's a tot el llarg trajecte per l'est de la Península Iberica. 

En el curs dels esdeveniments de la Segona Guerra Púnica, els 
desplaqaments dels exercits púnics i romans demostren l'existen- 
cia d'un camí litoral que permet una comunicació fluida entre 
Tarragona i Cartagena i 1'Alta Andalusia (Sillieres, 1990, 183). En 
un primer moment és Anníbal qui amb el seu exercit el segueix 
I'any 218 en direcció nord cam' dlItalia (Livi, XXI, 22, 5-6). 
Aquest mateix any Hasdrúbal es dirigeix a ajudar a Annó al nord 
de I'Ebre, perb asriba quan aquest ja havia estat vencut en la bata- 



lla de Cesse i toma al sud de 1'Ebre (Livi, XX,  61, 1-4). L'any 
217 l'exercit púnic comandat per Hasdrúbal avanca des de 
Carthago No~ra fins a I'Ebre, acompanyat per l'esquadra dirigida 
per Almílcar (Livi, XXII, 19, 2-3; Polibi, 111, 95, 2). Aquest 
mateix any, després de la batalla naval de les boques de I'Ebre, 
I'exercit roma comandat pel procbnsol P. Corneli Escipió traves- 
sa 1'Ebre i es dirigeix fins a Sag~rnt~rrn acompanyat de I'esquadra 
(Polibi, 111, 97, 6-8; Livi, XXII, 22, 4). 

Més endavant, aquests desplacaments es repeteixen en diver- 
ses ocasions. L'any 209 quan P. Corneli Escipió es dirigeix des de 
Tarraco fins a Cartlzago Noua en un veloc desplacament per pren- 
dre la ciutat (Polibi, X, 9, 6-7). Possiblement el 208 quan Escipió 
es retira cap a Tarraco després de la batalla de Baeculn (Polibi, X, 
40, 12). L'any 206 quan, després de reprimir el motí del campa- 
ment de SLIC~O, surt de Carthago Noua per a dirigir-se cap al país 
dels Ilergets per a sufocar la rebel.lió dels cabdills Indíbil i 
Mandoni, quan va efectuar el desplacament fins a I'Ebre en 10 
dies (Polibi, XI, 32, 1). De gran interés és també el parhgraf vist 
anteriorment (vegeu 2.7.) referent a la campanya de I'any 207 
(Livi, XXVIII, 13, 4-5), en que s'esmenta per primera vegada el 
camí que Escipió segueix des de Tarraco fins a Castulo en 
referencia als pobles que hi habitaven prop. 

En un passatge de la seua narració sobre la Segona Guerra 
Púnica, I'historiador grec indica les distancies que Anníbal hagué 
de recórrer entre Carthago Noua i el Rbdan. Després de donar les 
distancies existents entre les Colurnnes d'Hercules i el Pirineu, 
separades en tres sectors delimitats entre aquelles i Carthago 
Noua, entre aquesta ciutat i 1'Ebre i entre aquest riu i Emponon, 
Polibi continua els mesuraments al sud de la Gh1.lia en altres dos 
sectors entre aquella ciutat i Narbona i entre aquesta i el Rbdan. A 
continuació refereix que "aquesta via ha estat curosament mesura- 
da pels romans i marcada amb pedres mil.liiries a cada mil esta- 
dis". Aquest passatge, que fins i tot s'ha pres com una interpolació, 
és certament ambigu i deu ser un afegit posterior a la redacció del 
llibre tercer de la seua Historia cap a l'any 150 i anterior a la mort 
de l'autor en els anys 125-124. Entre les interpretacions possibles 
de I'abast d'aquesta noticia n'hi ha dues que hom pot considerar 
basiques: que es referesca només a l'últirn sector esmentat al sud 
de la Gal.lia, o que I'amollonament s'estenga a Hispania, en part o 
en tota la via fins a les Columnes d'Hercules. Sobre aquesta sego- 
na possiblitat, Pallí (1985,31) considera que Polibi es refereix úni- 
cament al tram comprés entre Ernporiae i la Ga14ia. 

Com que Polibi fa referencia expressa a l'amollonament de la 
via, I'única forma de confmar aquesta informació és recórrer als 
mil.liaris. Els més antics entre els conservats a Hispania s'han trobat 
a Catalunya i es daten cap al 1 18- 1 14, per la qual cosa es planteja un 
problema cronolbgic en identificar aquestes obres d'organització vi&- 
ria documentades e ~ i g r ~ c a m e n t  al NE de la península amb les refe- 
ndes per Polibi, com proposen Mayer i Roda (1986, 165). A la llum 
dels mil.liaris coneguts, doncs, difícilment pot entendre's que Polibi 
estiga referint-se a algun tram hispanic de la via. Pero també si con- 
siderem la segona opció ens trobem amb el mateix problema, ja que 
els mil.liaris més antics del sud de Franca daten dels anys 121-119, 
quan Domitius Ahenobarbus va construir la via a la qual va donar 
nom. Per ekir d'aquest atzucat Schulten (1925, FHA, 11,137) va con- 
siderar que, com el ilibre tercer de la Historia de Polibi estava conclbs 

cap al 150, les noticies sobre la via devien ser una addició posterior, 
feta poc abans de la mort de I'autor. Sobre aquesta qüestió, Sillieres 
(1990, 568-569) considera que la notícia de Polibi és acceptable per 
a Hispania i és versemblant que la via Cartlzago Noun-Tarraco havia 
estat amollonada cap a la meitat del segle 11 aC, la qual cosa suposa- 
va que per la seua importancia capital per a les comunicacions s'ha- 
vien efectuat treballs que l'havien transformat en una veritable via 
romana. De moment, perb, falten els mibliaris que ho proven. 

5.3. LES GUERRES CIVILS 

De nou, part dels desplacaments de tropes en el segle 1 aC a 
causa de les guerres civils utilitzen l'important eix viari que 
segueix el litoral hisphnic. Els combats decisius de la guerra de 
Sertori tingueren lloc sobre el litoral valencih, entre Dianirlrn i 
Saguntum, el que prova la importincia del can' que el seguia. 
Amb el control d'aquesta zona es barrava el pas entre Tarraco i 
Carthago Noua i l'accés a la val1 del Guadalquivir. Els passatges 
vistos de Livi, Orosi, Plutarc i Appii referents als anys 76-75 
(vegeu 4, 1-2) mostren I'interés estrategic de la zona en ser dis- 
putada ferocment pels exercits de Sertori i Pompeu. 

Posteriorment, en els anys 46-45 els desplacaments de Cesar, 
com ara el conegut viatge des de Roma fins a la Hispania Ulterior 
en 23 dies (Estrabó, 111, 4, 9; Dió, XLIII, 32; Appia, BC 11, 103; 
Suetoni, Caes., LVI, 6), segueixen indubtablement el camí sobre 
el qual es tragara pocs decennis més tard la via Augusta. 

Amb posterioritat, dues referencies de Ciceró mostren la utilit- 
zació d'aquest cam'. En primer lloc, en el seu al.legat contra Vatini, 
Ciceró (In Vat., 12) indica que normalment es va d'Ithlia a Hisphnia 
Ulterior pel c m '  de terra (Sillieres, 1990, 187 i 566-567). En segon 
lloc, en una coneguda carta de C. Asini Pol.li a Ciceró (Ad Fanz., X, 
31) de l'any 43, l'aleshores procbnsol de la província Hisphnia 
Ulterior, historiador i home de lletres amic de Cesar, explica que els 
correus oficials (nostros tabellarios) que es dirigien des de Corduba 
fins a Roma seguien un camí que travessava el Saltus Castulorzensis, 
la serra Morena occidental; en trobar-se aquesta regió infestada de 
bandolers (García y Bellido, 1945,602), els correus havien de seguir 
un itinerari mm'tim (Sillihres, 1989,358; 1990, 187,566-567 i 583). 
Aquest passatge mostra el funcionament del sistema de comunica- 
cions que havia establert Cesar, I'embrió del que amb August esde- 
vendria el cursus publicus. Aquesta referencia, encara que geografi- 
cament Ilunyana, mostra I'existencia d'un cam' de l l q a  distancia al 
final de la República que travessava el litoral valencii. 

5.5. ESTRABÓ, nr, 4 ,9  

En una breu descripció de la via Augusta, Estrabó indica que 
des de Tarraco es dirigia a I'Ebre que travessava per la ciutat de 
Dertosa; des d'allí, per Sag~lnturn i Saetabi, anava separant-se 
gradualment de la mar. A partir d'ací fa referencia a un cam' ve11 
que es dirigia directament cap a Castulo. Aquest camí era diferent 
del que August havia construit en el seu temps per Curtlzago 



Noua, la via Augusta. Aquest ve11 tracat és sens dubte la via repu- 
blicana, el cam' tradicional cap a Andalusia (Sillieres, 1989, 359; 
1990, 177). Amb aquesta referencia, Estrabó confirma que el 
tracat del ve11 cam' republici entre Dertosa i Saitabi era el que 
s'havia utilitzat per a la construcció de la via Augusta. 

Presente ací algunes referencies d'epoca altimperial que trac- 
ten d'accidents geogrifics i poblacions de la costa que poden ser 
d'epoca preromana, segons pareixen indicar-ho llurs topbnims 
indígenes o grecs. 

1979, 125, amb la bibliografia anterior), i molt menys a Artana per 
una certa homofonia entre ambdós topbnims corn van fer diversos 
autors en el segle passat (Cortés, 1836, 11, 308-309; Boix, 1845, 
31; Miralles del Imperial, 1868, 17; Cuveiro, 1891, 205), que 
interpretaven el topbnim original corn Arctalias després de llevar 
la preposició kai; ni molt menys d'Oléastron a Eslida (Cortés, 
1836, ID, 249; Boix, 1845,39; Cuveiro, 1891,283). Villar (2000, 
283 SS) ha assenyalat el seu origen preromi. Cal cercar-la, corn 
l'anteriorment esmentada, en les terres prbximes a I'Ebre. 

Contrariament, Jacob (1985,259-260) intenta cercar reduccions 
de les altres dues localitats a partir de la de Querrónesos a Cullera, de 
manera que Kartalías la identifica amb la Cartala dels Olcades i la 
situa en la zona d'Altea-penya d'lfac (Jacob, 1985,258-259), mentre 
que Oléastron la redueix a l'estació d'Elo (!) que I'Anbnim de 
Ravenna (m 42, 11) emplaca entre Portuin Sucrune i Dionio. 

Si la relació segueix un estricte ordre geogrific i ens basem en 
aquesta reducció de la localitat inicial, les altres dues devien estar 
situades més al NE, pels voltants de la desembocadura de 1'Ebre. 

6.2. PLINI, NAT., III,20-21: FLVMEN VDNA 

I ihqdov 6E n ó h ~ q  Eioi X ~ p p ó y q o ó ~  TE ~ a i  ' OhÉaozpov 
~ a i  Kapzahíaq . ~ k  a w q  6E ~q 6taB&oet zou l p ~ l p o ~  
AÉpzwooa ~ a ~ o t ~ í c u .  

"(Sagunt), ... No lluny d'allí es troben les ciu- 
tats de Q~rerrónesos, Oléastron i Kartalías; des- 
prés, en el mateix Uoc on es travessa I'Ebre, la 
colonia Dertosn". 

Estrabó descriu la costa de sud a nord i, després de parlar de 
Saguntum, diu que prop es troben les ciutats de Querrónesos, 
Oléastron i Kartalías; a continuació esmenta el riu Ebre i la colb- 
nia Dertosa. Si no es tracta de topbnims hel.lenitzats, sembla difí- 
cil no admetre la utilització de fonts anteriors en aquest passatge, 
almenys quant a la primera d'aquestes localitats. Aquests topo- 
nims són d'origen divers i no tornen a aparéixer esmentats per cap 
altre autor. El primer és indubtablement grec i sembla un nom 
comú geogrific; el segon sembla una hel.lenització del Ilatí ole- 
astruin ("ullastre"), i possiblement puga localitzar-se en la zona 
prbxima a la desembocadura de 1'Ebre (Tovar, 1989, 291 i 448; 
Hernández i Vilas, TIR WJ-31, 1997, 56-57, s. u. "Oleastrum"); 
en el tercer el radical cart- pot ser iberic (vegeu les ciutats Carteia 
i Cartcrma; i I'iberic ca?tirol[-, encara que de lectura insegura: 
Siles, 1985, 602). 

Només una d'aquestes localitats pot ser identificada amb certa 
seguretat pel topbnim: Quei-rónesos (Tovar, 1989, 290; Arasa i 
Cepas, s. u. "Cherronesus", TIR KIJ-3 1, 1997, 61), la península, 
que apareix esmentada en Avié 47 1 (vegeu 1.1 .) i pot correspon- 
dre a Peníscola, corn ja hem vist i han mantingut diversos autors 
(Espinalt, 1784, 89; Cortés, 1836,II, 357; Balbás, 1887, 21; Cu- 
veiro, 1891, 238; Chabret, 1978, 11; Bayerri, 1948, 675; Gómez 
Bayarri, 1987, 36). García y Bellido (1960, 563) considera que 
devia tractar-se d'un punt d'escala, el nom del qual sembla denun- 
ciar una factoria grega. La hipbtesi sobre la seua reducció a 
Peníscola ha estat mantinguda posteriorment per altres autors corn 
Fernández Nieto (1968-69, 127-128) i Llobregat (1980,49 i 67). 

Quant a Kartalías (Tovar, 1989, 291; Cepas, s. u. "Cartalias", 
TIR WJ-31, 1997, 56-57), no pot mantenir-se la seua reducció al 
Castell de la Magdalena (Castelló de la Plana) per un canvi mit- 
jancant l'hidronim Kastalia que I'aproximaria al toponim 
Castelló, corn ha defensat la historiografia local (vegeu Arasa, 

(...) Valentia colonia III p. a inari remota, flurnen Tcrrium, et 
tantundern a inari Saguntuin ciuiurri Roinnnorum oppidun~ fide 
r~obile, flurnen Udiua. regio Ilergaonum, Hiberus anznis f...). 

"Valencia, colonia situada a 3.000 passes del 
mar; el riu Túria; i Sagunt, a la mateixa distancia del 
mar, ciutat noble per la seua fidelitat, amb dret roma; 
el riu Udiva; la regió dels Ilercavons; el riu Ebre (...)". 

Piini, autor que escriu en el tercer quart del segle 1 dc ,  descriu 
la costa de sud a nord i esmenta corn a ciutats més importants dels 
Edetans Valentia i Saguntum. A continuació d'aquesta ciutat men- 
ciona el riu Udiua, amb les variants Udiba/Uduba, i tot seguit la 
regió dels Ilercavons. El text és molt rbnec i no permet major pre- 
cisió. Aquesta notícia, encara que d'epoca altimperial, resulta de 
gran interés pel fet que fixa aproximadament el límit entre els dos 
pobles iberics que habitaven aquestes comarques. Del text hom pot 
deduir que el k i t  estava situat en aquest riu. Aquest caricter 
"delimitador" explica la transcendencia de la seua reducció a un riu 
actual. Hi caben dues possibilitats, que han generat les dues postu- 
res presents en la historiografia: una interpretació literal permet 
deduir que es tracta del primer riu situat al nord de Saguilt~rin, l'ac- 
tual Palincia que passa al peu de la ciutat, mentre que una interpe- 
tació més laxa fa possible la seua reducció al Millars, el riu més 
important de la zona, situat a uns 33 km al NE d'aquesta ciutat. 

La primera hipotesi, segons la qual el riu Udilra és el Palincia, 
comporta que Sagunt~lnz es trobava pricticarnent en el mateix límit 
septentrional del temtori edetk ja que Plini esmenta a continuació la 
regió dels Ilercavons; aixb suposa que l'kea ocupada per aquest 
poble arribaria almenys fins a la serra dlAlmenara. Aquesta postura, 
amb precedents en autors catalans des del segle XVII (Bayem, 1948, 
276-280, amb bibliografia) i mantinguda per Bosch (1932, 378), 
Beltrán Villagrasa (1942, 6), Tarradell (1965, 73-74) i Aranegui 
(1992a, 61; 1996, 146), en realitat es basa en la reposició dels límits 
eclesiistics de la dibcesi de Tortosa segons un document del rei 
Alfons 11 de l'any 1178, posteriorment ratificada per Jaume 1 en 1225 
(Huici i Cabanes, 1976, 148-149), restitu'its de manera forqa interes- 
sada amb la finalitat de prolongar els seus dominis cap al sud, en un 
cas similar al que explica la reposició de la dibcesi de Sogorb (Arasa, 
1992,47-63). És evident que aquests límits eclesiistics no tenien per 



que seguir fidelment ni els ktnics dels pobles ibkrics ni els adminis- 
tratius romans. A més, aquesta interpretació comporta que Plini no 
esmenta en el seu text el riu Millars, cosa que resultaria estranya per 
ser aquest el més important de la zona. Com a conseqüencia directa 
d'aquesta interpretació, trobem la proposta de reducció del riu 
Pahntia que apareix en Ptolemeu (2, 6, 10) i Orosi (5, 23, 6) al 
Millars (Llobregat, 1980,40; Lomas, a Blázquez et alii 1983,59). 

La segona hipotesi, que identifica el riu Udiua amb l'actual 
Millars, compta també arnb una llarga i sblida tradició historiogrifi- 
ca iniciada per Escolano (1611, 585), que assimila l'hidronim a 
l'orbnim Idubeda ("el nombre del Mijares lo da Plinio, y es Idubeda, 
pero por descuido de los escribientes se lee Udiva"), nom del siste- 
ma ibkric en I'antiguitat (Schulten, 1963, 240; Tovar, 1989, 356), 
interpretació en que li segueixen Diago (1613, 8), Cortés (1836, III, 
63-64 i 477) i Blázquez (1894,396); a més, aquest darrer redueix el 
Palantia al Túria i el Serabis al Palhcia (Blázquez, 1894,272-273 
i 380-381). La reducció del riu Udiua al Millars ha estat seguida per 
altres autors com Flórez (1747, 48); Costa (1893, 300); Peris y 
Fuentes (1915); el mateix Bosch (1924, 116; 1932, 378-379; 1948, 
83); García y Bellido (1947, 232); Schulten (1952, FHA, VI, 222; 
1963,37; s. u. "Uduba", RE, VIII, Al ,  556); Femández Nieto (1968- 
69, 118, 137 i 140); Llobregat (1980,79), que el considera un segon 
nom juntament amb el de Pnlantia; Dupré (1981, 134); Uroz (1983, 
14 i 21); Olaria (1985,262); Villalba (1984,47 i 139); Arasa (1987a, 
123); Iniesta (1989,353); Ferrer (1990, 1171); Pérez Vilatela (1990), 
Abad (1992, 157), Hemández Prieto (s. u. "Udiva flumen", TIR K- 
30, 1993, 237), Jacob (sld), etc. 

Uns altres autors no mantenen una postura tan decidida. Així, 
Hübner (1893,221) el situa prop de Sagunt i compara I'hidrbnnn amb 
el topbnim Adeba, localitat esmentada per Ptolemeu (vegeu 6.4.); en 
aquesta línia es manté també la postura d'Othmer (1912,340), que no 
en planteja cap reducció. Fatás (1973,75) admet la reducció al Millars 
amb dubtes i, per a Bru (1963,34) i Fletcher (s.n."Uduba", GERV, 12, 
31), no esti clar si es tracta d'un o de I'altre. 

La identificació de I'Udi~ra amb el Millars comporta de manera 
quasi inevitable la reducció del riu Pcrla~~tin a l'actual Palhcia 
(Schulten, 1963, 37; Pérez Viatela, 1991a, 95 i 100-101; Arasa, 
2000a, 48), ja que la reducció del Erlia a l'actual Túria sembla segu- 
ra, de manera que no queda una altra possibilitat si no és que el cer- 
quem al sud d'aquest, tal i com proposa Femández Nieto (1968-69, 
120), cosa que ens pareix massa forqada. Hi queda, pero, el riu Sorobirz 
esmentat per Mela (2, 92), qui només diu que es tracta d'un riu que 
desemboca en el golf sucronense. Si ens atenem a i'ordre seguit en la 
descripció, pot tractar-se tant del riu Millars com del Palhncia. Aixb no 
obstant, ta ibé se I'ha identificat amb el riu Serpis, citat per Ptolemeu 
(Fletcher, s. 11. "Sorobin", GERV, 10, 312; García y Bellido, 1947,30 
i 50; Llobregat, 1980, 78; Pérez Vilatela, 1991a, 106). Hi ha també 
altres opinions com la de Costa (1893, 357-402), per a qui l'actual 
Palhncia es va denominar Baetis en l'antiguitat, segons un parhgraf de 
Sili Italic que esmenta aquest hidrbnim en parlar de Sagunt. 

Pel que fa a I'origen de l'hidrbnim, Schulten assenyala l'e- 
xistkncia d'altres toponims hispinics arnb el mateix sufur -uba: 
Corriwba, SaMiba i Maenuba, mentre que Albertos (1966,44) indi- 
ca que cidd- apareix en galks amb el significat de "senyor". 
Darrerament, Pérez Vilatela (1990,519-521) n'ha aprohndit en I'es- 
tudi lingüístic. Hom pot distingir-hi dos elements: Ud- i -diun, arnb 
una dental sonora que convé a ambdós. El primer pot tenir un origen 
indoeuropeu (Pokomy, 1959, 1 103-1 104), i presenta paral4els en 
antropbnims i hidrbnims tant ibkrics com ckltics. Quant als antropb- 
nims, arnb la dental sorda, a Cáceres tenim Utrecius (Albertos, 1966, 
257), i a centreeuropa els cdtics Utta, Uttius i Utto (Schulten, 1963, 

128), amb els quals cal relacionar l'hispanic Uti de Tarragona (ILER 
395) i potser Utili~ts de Sagunt (ILER 2149); amb la dental sonora, 
a centreeuropa tenim els ckltics Uclcir~rs i Udia (Holder, 1907,III,55 
SS) i, en I'hrea ckltica hisphnica, Udiobios (Gómez Moreno, 1949, 
327). Un epítet del déu galaic Cosirs, Udn~rienagus, presenta el ma- 
teix element inicial (Blázquez, 1975, 71). Quant a la toponímia, en 
la mateixa hrea lingüística tenim la ciutat lacetana d'Ud~rrn 
(Ptolemeu, 2,6,71), la posta Uttaris (Itinerari d'Antoní, 425. 3; 430, 
11) en la zona de Lleó i I'hidrbnim gal Utrio (Albertos, 1966,257). 

Quant al segon element, presenta igualment un clar paral.lel 
arnb l'indoeuropeu déirro-s ("déu") (Pokorny, 1959, 185- 186), que 
en les Ilengües ckltiques produeix topbnims com "Diva" o "Deva", 
presents a la Península Ibkrica (Ríodeva aTerol: Hübschmid, 1960, 
488). Aquesta etimologia, perb, presenta el problema que en l'im- 
bit hispinic el topbnim resultant sol adoptar la forma Deua, fins i 
tot en l'antiguitat, mentre que en el nostre hidrbnim la forma cone- 
guda és -diun. Sobre aquesta hipotesi, el segon element de l'hidrb- 
nim posaria de relleu el carhcter sacre del riu. 

6.3. PLINI, NAT., III,5, 11: COLVBRARIA INSVLA 

Plini (III, 5, 11) esmenta una Colubraria insula front al riu 
Sucro, a 700 estadis de les Pitiüsses, que Cortés (1836, 11, 370) 
redueix a l'illa de Montcolobrer, la major del petit amipklag de les 
illes Columbrets, situat front a la costa de Castelló, explicant que 
n'hi havia una altra amb el mateix nom que pot reduir-se a 
Dragonera (Cortés, 1836, III, 84-85). Aquesta reducció ha passat a 
la literatura relacionada arnb aquest petit arxipklag (Salvator, 1895, 
289-296). També Fita (1907, 323) opina que la Colubraria insula 
de Plini no pot reduir-se a Formentera, puix creu que ha de ser la de 
Montcolobrer. Schulten (1959,355-356) segueix aquesta identifica- 
ció i especifica que n'hi havia una altra hombnima que és 
Formentera (Schulten, 1959,365-366). El topbnim és una traducció 
llatina del grec b@owoa = "illa de les serps" (Chantraine, 1968, 
s.u. "b@y"II, 842; Schulten, s. u. "Ophiussa", RE, XXVIII, 1, 665; 
Hübner, s. u. "Colubraria", RE, 1, 590). L'origen llatí d'aquest 
topbnim ha estat assenyalat per diversos autors (Vicent, 1885, 175; 
1907,493; Arasa, 2000a, 50-5 1). Perla descripció de Plini, hom pot 
deduir que es refereix arnb seguretat a Formentera (Tovar, 1989, 
248-249; Blanes et alii, 1990, 24-26; Vilas, s. ri. "Colubraria insu- 
la", TIR WJ-31, 1997, 64-65). Aixb no obstant, probablement els 
toponims Montcolobrer i Columbrets tenen -per la seua indubtable 
etimologia Ilatina- el seu origen en una denominació similar. 

6.4. PTOLEMEU, II,6,16 - ESTEVE DE BIZANCI 
(12-13) 

PTOLEMEU, II,6. 16 " 
T~vÉpp~ov & ~ p o v  ia T" y" LB" he' yo" (15" 55'-39" 40') 
T~vépp~oq hiyflv ie r" y' (15" 30'-40") 

Esteve de Bizanci ( 12-13): T~véppiov &~pozqpiov - ~ h y q  
TE VE^^^ 

Cortés (1836) va ser el gran divulgador de les reduccions 
infundades de localitats ilercavones esmentades per Ptolemeu a 
poblacions de les comarques septentnonals del País Valencia, en 
la major part dels casos basant-se en qüestionables homofonies i 



en inversemblants etimologies. Així redueix la localitat de 
T ~ a p ~ o u h í a  a Traiguera (1836, 111, 420; Miralles del Imperial, 
1868. 19; Mundina, 1873,583; Cuveiro, 1891,310) i la de @~aUa 
a la Jana (Cuveiro, 1891, 3 10). Possiblement el mateix Muller 
(1 883, 185) el va seguir en la reducció de la primera. Aquest autor 
(Müller, 1883, 187) situa AG&pa a la vora del riu Udiiw, pero 
sense identificar aquest amb cap riu actual. Possiblement basant- 
se en aquesta suposada relació entre els dos topbnims, Schulten 
(1963, 37) redueix aquella localitat a Castelló de la Plana i, per 
proximitat, el riu Uclii~o al Millars. 

En general, totes aquestes localitats devien estar situades al 
nord del temiton estudiat i, almenys en part, fins i tot al nord de 
1'Ebre. Per aixb, només consideraré un dels topbnims esmentats per 
Ptolemeu, T~vÉpp~oq, la reducció del qual a un punt concret del 
litoral castellonenc ha estat argumentada de manera més ngorosa. 

Amb el topbnim Tenebricr, probablement derivat del Ilatí tene- 
Ora, Ptolemeu i Esteve de Bizanci esmenten un cap i un post. La 
referencia de Ptolemeu és molt inexacta, mentre que la del segon 
és ambigua, i cap de les dues permet concretar-ne amb seguretat 
la localització. Diago (1 6 13, 8) redueix el cap a Orpesa i el post a 
1'011a de Benicjssim: en la primera reducció el segueixen Cortés 
(1836, 111, 297 i 414-415), Balbás (1887, 24), Blázquez (1894, 
396), Chabret (1978, 140) i Senent (1924, 116). Peris y Fuentes 
(1913, 4) es decanta per Sant Carles de la Rapita. Müller (1883, 
152), a qui segueixen Schulten (s. u. "T~vépptov áicpov", RE, VA, 
1,493; 1959, 330-331 i 401) i Grosse (1959, 433 ,  l'identifiquen 
amb el proriiontoricril~ Ferrariuin (que redueixen al cap de la Nau) 
de Mela (II,92); el segon, a més a més nega qualsevol relació eti- 
molbgica d'aquest topbnim amb el llatí tenebm. Des d'aquest 

punt de vista, Schmoll (1959, 731, a qui segueix Albertos (1990, 
142), relaciona aquest topbnim amb el sufix -brigahria, amb per- 
dua de la velar sonora, com un testimoni lingüístic de la presencia 
celtica en la costa est peninsular. Femández Nieto (1968-69, 121- 
122) els situa juntament amb Dianio en el tram de costa comprés 
entre Valencia i l'Ebre, puix creu que aquesta deu ser una locali- 
tat diferent a I'esmentada per Estrabó que pot reduir-se amb segu- 
retat a Dénia; el cap Tei~ebrion creu que pot correspondre al 
dlOrpesa i el port a alguna de les badies prbximes. Contrhriament, 
Llobregat (1980, 80) situa el port en la zona de Dénia i el pro- 
monton en la costa de Castelló. Per a Jacob (1985, 250-251), el 
"cap i la vila de les Tenebres" haurien d'estar en el litoral caste- 
llonenc, a Orpesa o Peníscola. 

El mer fet que Ptolemeu el situe en territori ilercaó no dóna 
cap seguretat sobre la seua veritable localització, puix són cone- 
guts els nombrosos errors i desviacions de les seues referkncies 
geogrhfiques. En qualsevol cas, si seguim al peu de la lletra la 
referencia a un post, hem d'excloure qualsevol possible reducció 
al litoral castellonenc, on no ha estat documentat cap tipus d'es- 
tructura portuhria, si no es tractava d'una denominació generica 
aplicada a un fondejador; pero els únics fondejadors importants 
existents en la costa castellonenca (les Roques de la Barbada, a 
Benicarló, i la Torre de la Sal, a Cabanes) estan situats en trams 
rectes de la costa. No és inversemblant una localització més al 
nord, potser al voltant de la desembocadura de 1'Ebre o, arnb les 
mateixes probabibilitats, a la costa alacantina, ja que tal vegada 
l'error de localització de Dinriiuni puga estendre's també a aquest 
cap i al port prbxim. 





VI. ELS POBLES PREROMANS 

Fa més de trenta anys, Tarradell (1962, 87) es preguntava si 
els antics pobles ibkrics eren realitats diferenciades ktnicament i 
cultural, o si pel contrari no eren rnés que simples superestructu- 
res polítiques, no molt diferents dels regnes de taifa medievals. 
Malgrat el temps transcorregut i el notable avanc de la investiga- 
ció arqueologica, no estem en condicions de contestar més que 
parciaiment a la segona possibilitat: el seu nivell d'organització 
política sembla que no va arribar més enlli de la ciutat-estat, a 
excepció de les situacions de guerra en que s'acordaven implies 
aliances sota el comandament d'un cabdill militar. 

Pel que fa al concepte d'etnia, comporta la idea d'un origen 
comú o de trets comuns (Vilar, 1980, 154). Des d'una perspectiva 
antropologica, Azcona (1988, s. 11. "Etnia", 308-3 14) el defieix corn 
un col~lectiu humi amb consciencia social de grup, definit, almenys 
en un moment de la seua historia, en el territori, l'homogeneitat dels 
habits i costums del qual fa creure en l'existencia d'un origen, de 
sentiments i d'un destí comuns. La forma en quk s'aniba a aquesta 
conscikncia de grup és molt variable i no resulta facil determinar si 
la identitat apareix a I'inici o corn a conseqüencia d'un procés. 
Aquesta qüestió resulta fonamental, ja que per a uns autors si l'etnia 
es considera corn l'elaboració ideolbgica de la conscikncia de gmp, 
va liigada a I'aparició de I'estat, mentre que per a altres pot trobar- 
se en una societat políticament tribal. En el grau superior d'aquestes 
es troben les societats de cacicat o comandament, l'existencia de les 
quals implica una estructura jeraquitzada del territori, arnb I'aparició 
de la figura del no-productor (Nocete, 1984). La utiiització del terme 
tribu porta implícita una detenninada connotació sociopolítica que 
s'allunya de les directrius del debat actual sobre la qüestió de I'apa- 
rició de les societats estatals en epoca preromana. Per aquesta raó 
considere corn molt més encertada la utilització del terme ernin, amb 
un sentit més proxim al de l'actual nació o nacionalitat, puix aquests 
no impliquen I'existencia de l'estat i naixen de la conscikncia de la 
identitat diferenciada d'un poble, el qual pot formar part de dos o 
rnés estats sense tenir una organització estatal propia. 

Les investigacions sobre els processos formatius de les etnies 
preromanes hispiniques resulten forca complexes a causa de les 
limitades informacions que ens proporcionen les fonts de que dis- 
posem. L'estudi diacrbnic d'una etnia, arnb els canvis que poden 
haver-se produit tant a nivell temporal corn espacial, sembla una 
tasca que requereix un volum d'informació molt més gran del que 
disposem en l'actualitat. En la seua formació poden haver intervin- 
gut diversos factors, des de la genealogia dels grups dorninants fins 

a la supremacia d'un nucli urbi (Untermann, 1992, 19-20). Territori 
i Iímits, origen i trets distintius, desplacament i/o variació territorial, 
interacció i canvis culturals, etc, són qüestions que en part pareixen 
de difícil resposta. Burillo (1992) ha fet una interessant reflexió 
sobre aquestes qüestions en el seu estudi de les etnies preromanes 
de la vall de 1'Ebre a partir de les fonts clhssiques i del registre 
arqueologic. Per aquest autor, en el segle 111 aC comenca a sorgir 
una organització estatal en que la ciutat, i no I'ktnia, sembla ser l'e- 
lement bisic. En efecte, a través de I'estudi arqueologic dels nuclis 
urbans i de llurs territoris, corn és el cas paradigmatic 
d'Edeta/leiria, hom pot comprovar corn en una etnia coexisteixen 
diversos nuclis urbans i, fins i tot, corn la ciutat epbnima no contro- 
la arnb el seu territori més que una porció reduida de I'atribuit al 
grup etnic. Etnia i ciutat són, per tant, realitats netament diferencia- 
des i compatibles perb arnb uns Ilacos de dependencia encara poc 
coneguts; la primera és anterior en el temps a la segona i, per tant, 
la seua existencia no comporta la d'aquesta, perb en la Hispania 
preromana sembla que no existeix la ciutat no adscrita a una etnia. 

Els trets diferencials assenyaiats pels autors antics entre els 
diversos gmps ktnics de la Hispania preromana són molt nítids quan 
es tracta de confrontar pobles celtics i ibers: Ilengua, religió, cos- 
tums, lleis i fins i tot la forma de vestir els diferencien entre si. Pero 
aquestes diferencies desapareixen en bona part quan es tracta dels 
pobles de cadascun d'aquests grups. Hom pot suposar que devien ser 
majors entre grups allunyats g e ~ g r ~ c a m e n t  (per exemple: Indiquets 
i Contestans), pero, entre pobles veins corn Ilercavons i Edetans? A 
nivell lingüístic les variacions diatopiques devien existir amb segu- 
retat en un temtori tan extens corn el de la cultura iberica: la dialec- 
tologia prova que cap llengua és absolutament homogenia quan es 
parla en territoris extensos; les diferencies (isoglosses) es manifesten 
de manera progressiva i permeten I'aparició dels anomenats "parlars 
de transició". Podem comptar arnb I'existencia d'aquests trets dife- 
renciadors, pero no podem rastrejar-los més que a partir de textos 
escrits d'una Ilengua desapareguda que a més no podem traduir. 
Massa lirnitacions per obtenir-hi resultats tangibles. 

Burillo ha assenyalat que allb més freqüent devia ser que les 
etnies més proximes tinguessen aspectes afins, sinó identies, perb 
és difícil determinar el nivell de llurs diferencies i contrastar-les 
arnb les fonts disponibles. El problema es planteja, justament, 
quan volen1 veure les diferencies entre dues etnies afins. Els fac- 
t o r ~  que caracteritzen els grups humans i que poden permetre la 
seua diferenciació poden sintetitzar-se en els camps de l'antropo- 



logia, la llengua, la religió, Vorganització social i política, l'eco- 
nomia, els costums i la cultura material. Per a estudiar-los comp- 
tem només amb les limitades notícies dels autors antics, els textos 
iberics i el registre arqueolbgic. D'aquests, el camp més espe- 
rancador és I'arqueolbgic, ja que l'organització política d'un gmp 
determinat es manifesta en I'ocupació del temtori; d'aquesta 
manera, l'estudi dels tipus d'assentament, les seues interrelacions 
i distnbució, poden donar una informació clau sobre aquests 
aspectes que no podem obtenir d'una altra manera. En aquest sen- 
tit, la reconstrucció dels territoris de les ciutats d'una etnia pot aju- 
dar a delimitar la seua extensió, a fixar-ne les "fronteres". 

Clarke (1984, 338) va assenyalar que les afinitats existents en la 
cultura material de diverses etnies, segons els estudis etnolbgics, con- 
fumen que una innovació en un lloc determinat esta subjecta a elements 
fluctuants en la seua extensió a uns altres. Com rnés afí és el p p ,  rnés 
facilment arriba la seua diisió, de manera que la mitjana d'elements 
culturals compartits per diversos p p s  units per I'idioma abasta un 
70%. Per al registre arq~~eolbgic, el problema rau en que només es 
detecta el 15% dels tipus d'artefactes específics de cada cultura. 
Malgrat aquesta forta disminució de la mostra tebrica, pot realitzar-se 
una investigació sobre la distribució dels diferents elements de cultura 
material i els graus d'afiitat existents segons el temtori, de manera que 
pugLien definir-se les kees amb un alt grau de similitud, les zones de 
contacte, etc. Mi tot, les diferents variables obtingudes poden corres- 
pondre a diferents orientacions econbmiques dins d'una mateixa etnia 
(pla = agricultura - muntanya = ramaderia), les quals poden crear ele- 
ments de cultura material funcionalment diferenciats dins del mateix 
gmp. També pot donar-se el fet contrari: una apareilt uniformitat cultu- 
ral a partir de les restes conservades en diferents etnies. 

Els noms dels pobles preromans que habitaven aquesta zona 
comencen a ser esmentats per les fonts arran de la Segona Guerra 
Púnica, pero les precisions sobre llurs límits temtorials no apareixen 
més que en autors d'epoca imperial (Estrabó, Plini, Ptolemeu), quan 
l'estructura social i ktnica de la cultura iberica devia haver desapare- 
gut en bona part, sobretot en les zones de més intensa colonització, 
per la qual cosa cal pensar que en la rnateixa mesura es tracta de 
referencies a epoques anteriors o de caracter merament cultural. 
Grkcies a aquestes fonts sabem que el temtori que ací estudiem esta- 
va ocupat per dos pobles iberics: els Edetans i els Ilercavons. Es trac- 
ta d'una divisió temtorial que correspon al període Ibkric Final, amb 
un valor cronolbgic precís que no pot generaiitzar-se al desenvolu- 
pament diacrbnic d'aquesta cultura. Els límits occidentals d'aquests 
pobles, igual que els respectius meridional i septentrional, encara 
que molt imprecisos en alguns casos, ultrapassaven amb seguretat el 
territori estudiat i no entrarem, per tant, en la seua discussió. Ens 
interesa, doncs, el límit entre ambdós pobles, que les fonts situen 
amb seguretat en el territoii comprés entre les ciutats de Saglmtuin i 
Derroscl, i la seua possible fixació en un accident geogrhfic determi- 
nat. Sobre aquesta qüestió, la discussió gira fonamentalment al vol- 
tant de la reducció del riu Urlizra esmentat per Plini, en l'estudi del 
qual (vegeu V.6.2) ja hem vist les diferents opinions dels investiga- 
d o r ~  que s'hi han ocupat. D'altra banda, intentarem cercar trets dife- 
rencial~ en el registre material que recolzen aquesta divisió etnica. 

1. ILERCAVONS 

Othmer, 1912, 337-340; Schulten, s. LI.  "Ilurcavones, 
Ilercavones", RE, XI, 1, 1092-1093; Bayerri, 1943: Maluquer, 

1954, 314; Schulten, 1955, FHA, 1, 188; Caro, 1976, 133; Knapp, 
1977,68; Tovar, 1989,34-35; Abad, 1992, 154; Hernández Prieto, 
s. 11. "Ilercaones", TIR K-30, 1993, 131; Pons, 1994, 383-388, 
Hernández i Vilas, s. rr. "Ilercaones, Ilergaones", TIR WJ-31, 
1997, 90. 

Potser estan relacionats amb els2Ihapauy&~ai  di "IPqp~q que 
Hecateu de Milet (FGH, 1, F 49) situa en la costa oriental d'Iberia, 
juntament amb un riu hombnirn. El territori dels Ilercavons apa- 
reix esmentat per Livi (XXII, 21, 6) en les operacions de la 
Segona Guerra Púnica que tenen lloc al voltant de I'Ebre, possi- 
blement en referencia a la zona situada al nord d'aquest riu; més 
endavant (Livi, frag. XCI) esmenta de nou aquest poble i el seu 
país, la Ilercabnia, en les operacions que tenen lloc I'any 76 en la 
guerra de Sertori. Cesar (cizl., 1, LX, 2), en contar com van abracar 
el seu partit una serie de pobles situats al nord de l'Ebre, mencio- 
na uns Ill~irga~roi1er1ses "que toquen el riu Ebre" i, a continuació 
(Cesar, ciir., 1, LX, 4), esmenta una cohort d'aquest poble que 
s'havia passat al seu exercit. Plini (m,  21) situa la regió dels 
Ilergaons al nord del riu Udirra i fins a La Cessethnia. Segons 
Ptolemeu (11, 6, 16; 63), el litoral dels Ilercaons comprenia la 
desembocadura de l'Ebre, la ciutat de AÉp~woa com a més meri- 
dional i altres sis localitats que no han estat reduides satisfactoria- 
ment: Kapx11GOv x a k a i á ,  B i o ~ a p y í q ,  O&aVa, 'AGePa, 
Tiapi.ouhia i Zíyappa, a més de T~vÉppi.ov á ~ p o v  i T~vÉppioq 
ktpflv. D'altra banda, Derrosa s'anomena en les seues monedes 
inunicipiu~n Hibera hrlin Ilelrnlronia. El seu territori s'estenia 
amb seguretat per una amplia franja al voltant del Baix Ebre. 

En general I'anhlisi de les fonts no permet moltes precisions 
sobre el seu origen i temtori. Alguns autors els consideren una bran- 
ca meridional dels Ilergets (Bayem, 1943, 114; Presedo, a Blázquez 
et nlii, 1983, 155). Potser tots dos corresponen a un tronc comú 
(Pallarés, 1965, 11; Almagro Basch, 1965, 3), que alguns autors 
identifiquen amb l'etnbnim 'Ihapuyázqq esmentat per Hecateu 
(THA, IIA, 23n), com Femández Nieto, (1968-69, 136) i Iniesta 
(1989,352). D'altra banda, Jacob (1985,252) identifica aquest poble 
amb uns Ilergetes que Plini (m,  21) situa en la costa entre la regio 
Cesset~inia (Tarragona) i el nu R~rbricntzri?~ (Llobregat). Aquests tres 
pobles presenten en el seu nom un mateix radical típicament iberic 
(iladiler-) que potser denota el seu origen comú. Pel que fa a la capi- 
talitat, en comentar el passatge de Cesar Schulten (1940, FHA, V, 
47-48) creu que devia anomenar-se Ill~rrgavo; en aquesta línia, 
García y Bellido (1963, 221) identifica aquesta hipotetica localitat 
amb Tortosa. Una hipbtesi semblant va ser mantinguda per Bayerri 
(1943, 108-110) en tractar de l'arrel lingüística de I'etnbnim, puix 
creu que la seua capital devia ser Ilerca. Recentment, Diloli (1999, 
104) encara manté la hipbtetica existencia d'una capital etnica, 
Iltircn o Ilerca, que caldria identificar amb la Hibern de Livi. 

D'altra banda, un corrent historiogrhfic (Flórez, Cortés, 
Delgado, Heiss) es basa en la numismhtica per diferenciar entre 

Autor 
Livi, XXII, 2 1,  6 
Livi, frag. XCI 

Cesar, cizr., 1, LX, 2 

Cesar, ci~r., 1, LX, 4 
Plini, m. 21 
Ptolemeu, 11, 6, 16 i 63 

Referencia 
ii7 agro Ilergauonei~sizrn~ 
i~z Ilrrrcaon~rin genlein; ab 
Ilerraoilin 
Ill~irga~iorienses, quiflrrrtien 
Hiberlin~ attitlg~ri~t 
cohnrs Ill~rrgnuonensis 
regio Ilerganrzlim 
' Ih~p~abvwv napMioc 
'Ihep~abveq ~ a i  nóhetq yeoóyeioi. 



dues ciutats. Der.toso i Hibern, que certament troba suport en les 
fonts, puix en la Segona Guerra Púnica només s'esmenta el segon 
topbnim per a referir-se a una població situada a la vora dreta del 
riu Ebre (Livi, XXIII, 28, 9-10), mentre que el primer no apareix 
fins al període imperial; pot tractar-se, perb, d'una doble denomi- 
nació en kpoques diferents. Tanmateix les excavacions arqueolb- 
giques a Tortosa no han proporcionat fins ara restes anteriors al 
regnat d'August (Genera, 1991). 

L'etnbnim no apareix lligat a cap ciutat, excepte corn a 
renom (Untermann, 1992, 23). El nom del grup serveix per a 
denominar el territori arnb el sufix col.lectiu -ia. Es tracta d'un 
dels pocs pobles iberics -juntament arnb els Surdaones- que no 
foren inclosos pels romans entre els etnics arnb sufix -erani/- 
itnni, sinó arnb -n(rr)on- (Faust, 1966, 133; Untermann, 1992, 
30). Pel que fa a la integració de I'etnbnim en la llengua ibkrica, 
Untermann (1 992, 31) ha assenyalat l'existkncia de tres antropb- 
nims arnb I'element iltir n Empúries, Pech-Maho i la Bastida de 
les Alcuses (Moixent). D'altra banda, els topbnims arnb el radi- 
cal Ilur- són freqüents en la meitat oriental de la Península: 
Iltrrcis, Iltrrco, Iluro, Iltirbidn, tlurso. 

2. EDETANS 

Hübner, s. u. "Edetani", RE, V, 2, 1938- 1939; Schulten, 1922, 
187; Maluquer, 1954, 314; Femández Nieto, 1968-69, 116; Caro, 
1976,133; Knapp, 1977,68 i 72; Uroz, 1983, 13-16; Tovar, 1989, 
32-34; Iniesta, 1989, 347: Abad, 1992, 153; Jiménez, s. u. 
"Edetani", a Aranegui, 1996,71. 

Possiblement es corresponen arnb els "EoGqze< ~ 0 v o ~  
' I p q p ~ ~ ó v  dlHecateu de Milet, tal corn ho accepta un corrent de la 
investigació. Els Edetans són esmentats per Polibi (X, 34,2) quan 
P. Corneli Escipió allibera la familia del seu monarca Edesco, hos- 
tatge dels púnics a Cartagena (Polibi, X, 40, 3; Livi, XXVII, 17, 
1). Estrabó (m, 4, 1) explica que ocupaven la costa des de 
Cartagena fins a I'Ebre i que alguns grups vivien més enlli de 
1'Ebre i eren vei'ns dels Indiquets, en una descripció forca confu- 
sa; més endavant (Estrabó, 111, 4, 12) els esmenta junt arnb els 
Bastetans corn els pobles que habitaven la cordillera Orbspeda i 
que es trobaven, arnb els Oretans, al sud dels Celtíbers; finalment 
(Estrabó, 111, 4, 14) es refereix a que els Sedetans es trobaven al 
sud dels Celtíbers. Plini (111, 20-21, 23) situa el seu país entre els 
rius Sucro i Uclitra; al sud limiten arnb els Contestans i al nord 
arnb els Ilercavons. Per a Ptolemeu (Ií, 6, 15 i 62). el seu litoral 
comprenia les ciutats de %youvzov, W6qza fi ~ a i  A e í p ~ a  i 
Ouahevzía, a més de ' H ~ ó p q o a  i Ackooipa i altres vuit locali- 
tats que pertanyien arnb seguretat als Sedetans (Fatás, 1973,23-29 
i 52-57), així corn els rius n a h h a v á a  i Toúp~oc; altres mencions, 
corn ara Diavnion, són clarament errbnies. El seu territori ocupa- 
va arnb seguretat les comarques centrals valencianes. 

Tant I'etnbnim corn el territori deriven del nom de la ciutat: 
Edetn = Edetnni = Edetniiin (Faust, 1966, 101). La menció 
d'Hecateu d'un poble anomenat Esdetes (THA, IIA, 23m). pres- 
sumpte precursor dels Edetans, pot fer més versemblant la hipbte- 
si de l'anomenada "derivació retrbgrada", segons la qual el nom 
del grup serveix per a denominar el territori arnb el sufix coLlec- 
tiu -in i el topbnim de la ciutat es crea també a partir del col.lec- 
tiu (Untermann, 1992, 23). El fraccionament geogrific i polític 
dels Edetans -amb la consegüent inexistencia d'una estructura 
estatal o semblant de tipus etnic- resta clara a la llum dels recents 
estudis sobre Edetn i el seu territori i, al meu parer, pot deduir-se 
també de I'actitud de la resta dels Edetans davant I'agressió 
d'Anníbal a Sagunt. 

El sufix -eres que apareix en I'etnbnim Esdetes -i que perdura 
en diferents etnbnims corn ara Ilergetes i Indiketes- sembla que 
fou aplicat pels grecs als pobles hispinics, mentre que els sufixs 
-etnni/-itnni foren aplicats als pobles que coneixien els romans 
cap al 200. Pel que fa a la integració de I'etnbnim en la llengua 
ibkrica, Untermann (1 992, 3 1 ) ha assenyalat l'existkncia dels 
antropbnims ete-sike (Azaila) i ete-ilttrr (Yátova). 

Respecte al significat del t e m e  plinii regio Edetaizin, per a 
Knapp (1977, 69 i 78-79) les regiones són divisiones administra- 
tives romanes del segle 11 aC, els Iímits de les quals poden ser tant 
etnics con1 geogrifics; la seua funció fiscal i militar pot reforqar- 
se arnb una encunyació. Sobre aquesta qüestió, Jacob (sld) apun- 
ta que en la terminologia de Livi i Plini el mot pop~i1ir.s s'oposa al 
de gens i designa una comunitat que comprén una ciutat i el seu 
temtori. En conseqüencia, els edetnni de Plini no serien els habi- 
tants de tota la regio Edetnnin, sinó els d'Edetn i el seu territori 
(Bonet, 1995,497; Mata, en premsa). 

La lectura de Jacob és estrictament correcta per a I'epoca de 
Plini, quan Edetn ja és un municipi roma arnb el seu territori, i tal 
vegada també per a la de Livi, pero en qualsevol cas es refereixen 
a situacions i realitats molt posteriors i que no tenen res a veure 
arnb la distribució etnica de la població ibkrica durant la Segona 
Guerra Púnica, ni tampoc arnb el significat etnic dels termes 
EdetaniaIEdetans. Com ja va assenyalar Llobregat (1972, l l ) ,  les 
fonts ofereixen una imatge del territori peninsular que té una rela- 
ció molt vaga arnb allb que degué ser el món ibkric en els segles 
anteriors a aquesta epoca. Possiblement, la regio Edetnnia de Plini 
-posterior en més de 250 anys a la destrucció de la ciutat i a la pri- 
mera divisió administrativa romana d'Hispinia- no és més que 
una denominacó geogrifica d'ambigües ressonhncies etniques, 
pero no és tan segur que els seus límits no es corresponguen en 
absolut arnb els de 1'Edetinia ibkrica del segle 111 aC. 
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material, I'únic aspecte que hom pot estudiar, o si aquestes devien 
tenir major -o tal vegada única- importancia en altres aspectes 
inaccessibles a través del registre arqueolbgic. 

Com ja hem vist, en la historiografia moderna hi ha dues postu- 
res sobre el tracat del Iímit entre ambdós pobles, en relació amb la 
reducció del riu Udiila (vegeu V.5.2.) i amb la reposició dels lúnits 
de la dibcesi de Tortosa de l'any 1178. Una reducció d'aquest riu a 
l'actual Palincia condiciona la situació del límit de 1'Edetinia poc 
més al nord d'aquest riu, on l'únic accident geogrific important és la 
sena d'Almenara. Contririament, la seua reducció al Millars permet 
incloure quasi tota la Plana de Castelló en 1'Edetinia i emplacar-ne 
el lúnit almenys a 33 km al nord de Sagunfzrm. La primera d'aques- 
tes postures utilitza corn a argument determinant I'esmentada repo- 
sició dels Iímits de la dibcesi de Tortosa, la qual pren corn a fites el 
col1 de Balaguer al nord i la serra d'Almenara al sud. Bosch (1 932, 
378) es basa en aquest document, en línia amb altres autors anteriors, 
per a fixar-hi la delimitació entre els pobles iberics, puix creia que 
&replegava els límits adrninistratius romans, els quals eren a la 
vegada la plasmació dels etnics iberics. A partir d'aquest raonament 
atribueix la comarca de la Plana de Castelló als Ilercavons (Bosch, 
1924, 115-116). Aquesta postura ha estat mantinguda per diversos 
autors corn Almagro Basch (a Pallarés, 1965,3), amb dubtes entre la 
serra d'Almenara i el riu Millars, Tarradell(1965,73), Fatás (1973, 
81), Uroz (1983, 16-21) i Iniesta (1989, 353). Perb no hi ha cap 
prova que aquestes reposicions medievals seguesquen els antics 
Iímits, rnés bé al contrari, actualment hom ha qüestionat la seua vali- 
desa en diversos casos, ja que quasi sempre responen als interessos 
de les respectives dibcesis per ampliar llurs dominis temtorials. 

D'altra banda, per explicar la referencia d'Estrabó que situa 
gmps d'Edetans al nord de l'Ebre, Bosch (1932, 379) va plantejar 
inicialment la hipbtesi que I'expansió ilercavona podria haver-los 
separat dels Edetans meridionals. Més endavant (Bosch, 1944, 147) 
la va matisar: els Ilercavons serien una branca desmembrada dels 
Ilergets en ser espentats cap al sud pels Cossetans que van establir- 
se al Camp de Tarragona a la darreria del segle IV o en el Iíi; els 
Ilercavons haurien guanyat terreny a expenses dels Edetans. La 
notícia d'Estrabó hauria estat presa d'una font rnés antiga i es referi- 
ria a un moment anterior a aquests moviments. La major part dels 
autors posteriors que s'han ocupat del tema són deutors d'aquesta 
hipbtesi, fms i tot en epoca recent, corn Pla (1980, 207) i encara 
Ferrer (1990, 117). Altres investigadors corn Maluquer (1963, 315) 
i Uroz (1983, 20-21), I'hanrebutjada; aixb no obstant mantenen la 
delimitació meridional que Bosch proposava a la sena d'Almenara. 

Els intents de definir les característiques d'ambdues irees &ni- 
ques a partir de la documentació arqueolbgica van comenqar amb 
Bosch (1932,373-374), que va apreciar corn la decoració pintada de 
la cerimica era rnés rica en la zona de l'Ebre, potser a causa d'una 
major influencia he1,lenística durant el segle 111. També reconeix que 
"la Plana de CasteUó té una cultura gairebé identiea a la dels altres 
territoris edetans", perb al segle IIi hi vivien els Ilercavons (Bosch, 
1932, 368). Posteriorment, Tarradell (1965, 72) reconeixia les difi- 
cultats existents a l'hora d'identificar trets culturals i gmps etnics. En 
aquesta mateixa Iínia, Femández Nieto (1968-68, 137-140) va pro- 
posar la utilització corn a parhetres de la cerimica i sobre tot de les 
inscripcions. Aquest autor manté una postura conciliadora basada en 
la hipbtesi i la cronologiaproposades per Bosch sobre els moviments 
d'ambdós pobles, i situa per la costa el lúnit dels Ilercavons a Orpesa 
i el dels Edetans a Almenara, deixant tota la zona intermitja -la Plana 
de Castelló- corn una zona de contacte entre els dos per on tindrien 
lloc llurs fluctuacions tenitonals. En aquesta iínia també es mani- 
festen Pla (1980,207), Oliver (1981,249-250) i Olaria (1985,262). 

D'altra banda, Bosch suposa que els Ilercavons tenien una cultura 
molt pobra, mentre que els Edetans eren rnés civilitzats, apreciació 
en que el segueix Ferrer (1990, 117); les relacions hostils entre amb- 
dós pobles van crear al llarg de llurs fronteres una zona fluctuant que 
fa més difícil l'exacta fixació dels lúnits. 

Tot i que la documentació arqueolbgica aportada per aquest 
autor és molt pobra i ha estat forca ampliada d'aleshores enqi, 
creiem que algunes de les seues propostes poden ser d'interés. En 
primer lloc, es troba la qüestió de la indefinició del Iímit entre els 
dos pobles. Sobre aquest aspecte, Oliver et alii (1984, 108), OlLria 
(1985,262) i Ferrer (1990, 118) destaquen les fortificacions que es 
troben en les proximitats del riu Millars, singulment el Torrelló 
d'Onda i el Torrelló del Boverot, que potser indicarien la frontera 
entre l'Edetinia i la Ilercavonia. Perb una veritable frontera supo- 
saria l'existencia d'almenys una organització estatal amb control 
sobre un temtori ben delimitat, i no tenim constancia de la seua 
existencia en aquesta zona a nivel1 etnic. Cal descartar, per tant, el 
valor "fronterer" dels assentaments fortificats de la línia del Millars, 
almenys des d'un punt de vista etnic, i recordar que la presencia 
d'algun tipus de fortificació és un tret definitori dels assentaments 
del període Iberic Ple. Resulta més raonable, doncs, pensar en una 
mena de "zona de contacte", més que un límit geogrific ben defi- 
nit. Perb aleshores el problema rau en l'extensió d'aquesta zona, ja 
que precisament és a la Plana de Castelló on apareixen alguns dels 
assentaments iberics rnés importants, corn ara el Solaig i la Punta, i 
sembla tractar-se, per tant, d'un poblament ben consolidat i no 
"fluctuant". Aquesta zona pot haver estat limitada per dos accidents 
geografics d'irnporthcia, corn són el mateix riu Millars al sud i la 
sena de les Palmes que tanca la Plana de Castelló pel nord. Sembla 
difícil i agosarat determinar-hi amb seguretat l'atribució etnica 
d'assentaments concrets, corn han proposat alguns autors. 

En aquesta línia, Oliver (1981,249-250) va proposar una regiona- 
lització de la cultura material dels pobles ib'erics de la zona basant-se en 
I'estudi dels elements que apareixen en les necropolis, amb una línia 
divisoria situada al riu Millars. Segons la seua hipotesi, al sud d'aquest 
riu hi ha una menor perduració de les influencies fenícies, pareixen rnés 
nombroses les cerhiques gregues i hi ha inscripcions ib'eriques sobre 
plom. Al nord del Millars perduren més les influencies fenícies, les 
ceramiques gregues són rnés escasses i hi ha una major relació amb 
l'Empord'a i el Llenguadoc; la cultura iberica és en aquesta zona rnés 
impermeable a les influencies mediterranies, per la qual cosa presenta 
un major estancament, una falta d'evolució. Posteriorment, aquest 
mateix autor (Oliver, 1985,42) es basa en l'estudi de I'epigrafia iben- 
ca i planteja de nou l'existencia de dues zones: una al sud del Millars, 
amb un ús primerenc de I'escriptura a partir del segle V i perduració 
~ U I S  als segles Ií-1, on falten els esgrafiats sobre ceramica campaniana; 
i l'altra al nord d'aquest nu, on l'escnptura no apareix abans del segle 
II aC i perdura fins als segles 1-II dC. Aquestes diferencies correspon- 
drien a les dues etnies esmentades: Ilercavons al nord i Edetans al sud. 

Aquestes consideracions sobre les influencies mediterranies en els 
assentarnents iberics d'aquest temtori -menor presencia fenícia al sud 
del riu Millars i escassesa de les ceramiques gregues al nord- poden 
ser matisades a la llum dels avanqos en la investigació en els darrers 
anys, corn el mateix autor ha posat de relleu posteriorment (Oliver, 
1990-91 i 1991c), a banda que sembla difícil conciliar la major perdu- 
ració de les influencies fenícies en la zona ilercavona amb una supo- 
sada major impermeabilitat a les influencies mediteninies. 

Abad (1992, 153-154 i 157-159) ha tractat el problema dels 
límits costers entre aquests pobles i assenyala la indefinició 
d'Estrabó i que l'única referencia concreta de Plini -el riu Udiua- 



sembla referir-se a l'actual Millars, accident que constituiria el 
límit dels Edetans amb els Ilercavons. 

Pel que fa a les regions, segons Knapp (1977,69-70 i 78-79) 
haurien estat implantades després del 197 i serien originiriament 
unitats fiscals i militars en les quals Roma autoritzaria l'encun- 
yació de moneda. Posteriorment, entre 133 i 80 les regiones hau- 
rien estat reemplacades pels populi. Sobre aquesta qüestió, per a 
Jacob (sld) és una característica comuna de la major part de 
regions que fossilitzen els Iímits d'antigues entitats etniques. 

En els darrers anys han proliferat els intents de determinar 
indicadors etnics vilids per a I'establiment dels límits entre les 
diferents etnies iberiques, sobretot a Andalusia (Escacena, 1992). 
Al País Valencia, a 1'Edethnia Mata (en premsa) ha assenyalat corn 
aquests indicadors poden ajudar a establir els Iímits entre les dife- 
rents formacions sbcioeconbmiques. En aquesta línia, indica que 
no s'han pogut trobar -en una regió tan amplia corn 1'Edetinia de 
les fonts- elements comuns de carhcter ideolbgic, econbmic, mili- 
tar o polític que permeten parlar d'una realitat etnica o sbciopolíti- 
ea. En aquest territori es coneixen almenys diverses ciutats amb 
llurs tenitoris, cosa que sembla evidenciar unes relacions d'equili- 
bri en que cap domina sobre altra. En el cas d'Arse, la presencia del 
sufix -etar en les inscripcions monetals arnb un significat d'origen 
etnic (Untermann, 1992, 25), mostraria una clara voluntad dels 
habitants d'aquesta ciutat de diferenciar-se de les altres. La distri- 
bució de determinades formes cerhmiques, corn el rusc i algunes 
variants de cilats, lebes i piteres, no ultrapassa el territori atribui't 
a la ciutat d'Edeta, cosa que s'interpreta corn una frontera en I'in- 
tenor de la qual circulen aquests mitjans de producció i béns de 
consum. En conseqüencia, cal interpretar que hi ha dues realitats 
quan s'utilitza el t eme Edetinia. En primer lloc la transmesa per 
les fonts, en que es trobaria el concepte plinii de regio, que corres- 
pon a uns límits geogrifics precisos que a penes es poden justificar 
amb uns trets culturals propis. Tots els indicadors que es poden 
emprar tenen uns iímits més reduits que els geogrifics, difícilment 
s'hi poden trobar elements sincrbnics i quasibé cap d'elis es 
refereix a l'etapa iberoromana. Per tant, aquesta divisió adrninis- 
trativa degué respondre a un criteri geogrific més que etnic i tro- 
baria recolzament en les encunyacions d'Arse-Saguntum. 

En segon Iloc, la documentada per l'arqueologia, a través de 
la qual s'han pogut determinar els indicadors corresponents a 
les quatre fonts del poder social definits per Mann (1991, 15): 
les relacions econbmiques representades, entre altres, per l'estil 
narratiu en la decoració ceramica i l'escriptura; les relacions 
econbmiques demostrades per I'especialització dels assenta- 
ments i la distribució d'alguns productes cerimics lligats a la 
producció; i les relacions polítiques i militars establertes mit- 
jancant l'estructuració del poblament i de la construcció d'una 
Iínia fronterera. L'Edetinia definida a partir de criteris arque- 
olbgics, doncs, es limitaria al territori de la ciutat d'Edetn; d'a- 
questa manera s'explicaria I'existencia del nom de la ciutat, del 
qual derivarien els noms del col.lectiu (Edetans), del territori 
(Edetinia) i fins i tot del seu monarca (Edecó). En conseqüen- 
cia, les ciutats iberiques del País Valencia degueren formar un 
mosaic de territoris el model més prbxim del qual és el dels 
mbduls estatals primitius (MEPs) definits per Renfrew (1975), 
cap dels quals degué tenir la supremacia. El desenvolupament 
d'aquest model es va veure tallat traumhticament per la inter- 
venció púnica en un primer moment, amb la conquesta de 
Sagunt, i per la conquesta romana en un segon colp decissiu, 
arnb la destrucció de la ciutat d'Edeta i l'estructura del pobla- 
ment en el seu territori. Aquest model, per tant, només seria 

valid per al període Iberic Ple, entre el final del segle V i el 
principi del 11, quan cal interpretar que 1'Edetinia se circums- 
crivia al territori controlat per la ciutat d'Edeta. És després de 
la conquesta romana i de la destrucció de la ciutat quan el terme 
Edetinia passaria a denominar un espai geogrific major. 

En relació amb Edesco, Jacob (sld) planteja que la doble quali- 
ficació que rep a les fonts corn a regulus (6vvács~fl~) i dux per part 
de Polibi i Livi, respectivament, respon a una doble funció corn a 
regul de la seua ciutat (Edeta) i cabdill militar de totes les tribus ibe- 
riques d'una regió més amplia que situa entre la sena de Javalambre 
i el riu Ebre, que vindria a correspondre a I'Edethnia de Ptolemeu. 
Els Edetans serien una tribu de la qual la ciutat d'Edeta devia ser la 
més important; al seu tom aquest seria un etnbnim utilitzat corn a 
topbnim. Aixb no obstant, considera que Sagunt no devia estar 
supeditada a Edeta per la seua posició, localització i territori que 
permeten considerar-la una veritable metrbpolis, i que els Edetans 
devien ser una entitat etnica que ocupava el Camp de Túria. 

Encara que en allb fonamental estic d'acord amh aquesta hipo- 
tesi, crec que el seu carhcter és excessivament restrictiu per basar- 
se només en indicadors arqueolbgics i presenta dos aspectes no sufi- 
cientment explicats. En primer lloc obvia la definició del concepte 
etnia. Les etnies -els pobles- són esmentats per les fonts des del 
segle VI, en un moment en que difícilment pot parlar-se de desen- 
volupament urbh i, per tant, aquestes no poden estar lligades a I'e- 
xistencia de ciutats en el seu origen. En conseqüencia, les etnies són 
realitats queja existien abans de l'aparició de les ciutats iberiques i ,  
tot i que ens resulta molt difícil copsar el significat d'aquest con- 
cepte en el món iberic a causa de la quasi inexistencia d'infoma- 
ció, arnb el desenvolupament dels primers MEPs degueren experi- 
mentar una evolució perb mantenint el seu carhcter supraurbi. La 
definició del concepte d'ktnia és un dels problemes pendents de 
l'arqueologia iberica, perb la seua existencia no pot lligar-se única- 
ment a la presencia d'una ciutat ni pot explicar-se simplement a par- 
tir de la distribució de determinats béns d'ús i consum. D'altra 
banda, la consideració que 1'Edetinia del període Iberic Ple és el 
temtori d'Edeta deixa fora altres nuclis urbans veins corn el mateix 
Arse o la Carencia (Ton's), dels quals les fonts en cap moment diuen 
que constituien o pertanyien a formacions etniques diferents. 

En segon lloc, el model d'interpretació proposat explica només 
I'existencia d'una ciutat arnb el seu temtori en que hi havia un tipus 
de poblament determinat, que no pot generalitzar-se a tots els pobles 
ibencs del litoral valencii. Com hem vist anteriorment, el model de 
"capital etnica" ha estat apiicat de manera desencertada al cas dels 
Ilercavons per Schulten, Bayerri, García y Bellido i Diloli; la hipote- 
tica ciutat (Illurgavo o Ilerca), que la majoria d'autors identifiquen 
amb Tortosa, és coneguda per les fonts literhries i epigrifiques pos- 
terior~ amb un altre topbnim i fins ara no ha proporcionat restes ante- 
riors al regnat d'August. Sembla haver-hi, doncs, una diversitat de 
models, corn succeeix també a Andalusia. D'altra banda, en l'obra 
de Plini el terme regio sembla tenir, corn apunta Jacob (sld), un sen- 
tit purament geografic en el segle 1 dC. L'autor, doncs, utilitza un 
terme descriptiu per a referir-se a una realitat etnica que es manté 
viva en la memoria histbrica dels pobles encara en la seua epoca. 

Per al temtori estudiat i el pen'ode Iberic Final s'han considerat 
diversos possibles indicadors etnics: la ceramica feta a mi, la deco- 
ració pintada sobre cerhica,  un tipus d'hmfora i I'epigrafia. Pel que 
fa a la primera, Guérin (1994, 120-128) ha fet veure com, davant la 
diversitat cultural en el temtori edeti al segle en el segle III es 
documenta una uniformitat tipolbgica en la cerhmica que dificulta 
I'establiment d'un marc cultural a partir de la distribució de mate- 
rials per al moment final de 1'Iberic Ple. Al Camp de Túria i la Plana 



de Castelló, aquesta homogenei'tat que es dóna per exemple amb la prén tot el penóde iberic fins a l'epoca iberoromana. Martí Bonafé 
difusió de ceramica figurada, contrasta amb forca amb el Maestrat, (1996, 226 i 233) ha assenyalat la seua presencia al Baix Palancia. 
on hi ha una important perduració de la ceramica a mi, fms i tot en A la Plana de Castelló és present també en els jaciments de Sant 
el segle 11 (al Puig de la Misericordia: Oliver, 1994). El riu Millars, Josep, el Torrelló del Boverot, el Tossalet de les Forques i els 
doncs, apareix com una veritable frontera cuitural, potser la línia de Pasquals. La seua distibució s'endinsa en territori ilercavó, de 
demarcació septentrional de la tradició cultural edetana. manera que, en tant que contenidor objecte d'intercanvis comer- 

cial~, sembla que tampoc pot utilitzar-se com indicador per a una 
delimitació territorial de caricter etnic. 

11ó del Bovt 

La presencia en la decoració ceramica de motius zoomorfs, 
antropomorfs o epigrafics presenta una distribució més equili- 
brada i pot variar facilment amb noves troballes (fig. 9). Al 
Maestrat les troballes conegudes són (Oliver, 1994, 145): el 
Puig de la Misericordia, la Curolla (Cervera del Maestre), el 
Palau i el Mas de Víctor. A la Plana de Castelló els assentaments 
amb troballes d'aquest tipus són: el Tossalet de les Forques, el 
Torrelló del Boverot, el Torrelló d'Onda, el Solaig, la Torre 
d'Onda, Carabona, el Castell de la Vilavella i la Punta. Podem 
afegir, ja fora del territori estudiat, la troballa en les excava- 
cions de la Morranda (Ballestar, la Tinenca de Benifassa) de 
fragments d'un cklat decorat amb una cérvola i dues aus (Flors 
i Marcos, 1998, 299, fig. 4), i el text pintat de La Torre del 
Malpaso de Castellnou (MLH 111, F. 10.1 ). De manera general, 
doncs, no pot afirmar-se que en la zona nord es done una major 
sobrietat en la decoració pictorica de la cerimica. A mesura que 
avanca la investigació, les troballes van augmentant significati- 
vament. En alguns casos la presencia d'aquests elements pot 
explicar-se per activitats comercials: possiblement és el cas del 
Solaig, amb troballes atribuibles als obradors de Llíria, que per- 
metria aproximar l'abast del comerq d'aquesta ciutat. A més a 
més, cal tenir en compte que aquesta producció es desenvolupa 
majorithriament en epoca iberoromana, per la qual cosa ha de 
matisar-se el seu valor com a "marcador" cultural. Cal conside- 
rar, doncs, que es tracta de peces pertanyents a un estil decora- 
tiu de la ceramica iberica que es difon tant pels corrents artís- 
tics com per via comercial, i que difícilment pot considerar-se 
un parametre cultural que puga utilitzar-se com a base per a una 
delimitació territorial de caracter etnic, simplement la freqüen- 
cia de les troballes disminueix a mesura que augmenta la distan- 
cia des del focus principal. 

Un tercer indicador pot ser I'amfora del tipus 1-8 de Ribera 
(1982, 107, fig. 1,3), que es correspon amb la variant 4 del tipus A 
1.1.2 de Mata i Bonet (1992, 125), arnb vora poc diferenciada i un 
pivot molt caractenstic que la individualitza. Ribera la va conside- 
rar una producció procedent de Sagunt i va assenyalar la seua 
presencia al Castell d'Almenara i la Punta. La seua cronologia com- 
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Fig. 9.- Troballes de cerimica ibhrica amb decoració figurada i Ile- 
trers (els números es corresponen amb el iiistat de jaciments). 

Motius 

Peixos i aus 

Text 
Rosa 

Figures humanes i textos 
Au 

Cava11 i genet llancer 
Genets i peixos 

Motius zoomorfs 
Peixos i aus 

Au i cinid 
Motius zoomorfs 

Au 

Peix, guerrer i cavaU 

En darrer Iloc, sembla significativa la distribució de les ins- 
cripcions iberiques amb suport metal.lic (bronze i plom), que es 
concentren en jaciments de la Plana de Castelló: el Pujo1 de 
Gasset, el Solaig, la Muntanyeta de Sant Antoni i la Punta, el pn- 
mer situat un poc al nord del Millars, encara que noves troballes 
poden canviar aquest panorama. Cal recordar, pero, que el bronze 
és un suport que apareix en epoca romana. Cap al nord, les mani- 
festacions escriptuaries es limiten als suports petri i ceramic. 
També sembla il.lustrativa la distribució de les inscripcions 
funerkries, amb una problematica particular analitzada anterior- 
ment (vegeu IV.4.8.3.), puix resulten més nombroses en zona iler- 
cavona, on formen un nucli ben caracteritzat al Baix Aragó. En 
general, al País Valencia la seua aparició és un tant irregular pero 
constant. Al nord del riu Millars s'han trobat en les següents 
poblacions: Canet lo Roig (3), Sant Mateu (l), Benassal (I), les 
Coves de Vinroma (l), Alcala de Xivert (3). Bell-lloc (l), Cabanes 



(1) i la Pobla Tornesa (1). Pero les inscripcions iberiques sobre 
pedra -entre elles alguns epígrafs funerans- apareixen també al 
sud del riu Millars en diversos llocs dels territoris edeta i contesta: 
la Vall d'Uixó (1), Algímia d'Almonessir (1). Sagunt (23), Bicorp 
(1). Sinarcas (1) i Terrateig (1) i Moixent (1). Hom pot assenyalar, 
doncs, una particular freqüencia en I'aparició d'aquests monu- 
ments en territori ilercavó. perb sense oblidar que formen part 
d'una manifestació comuna als pobles iberics del NE de la penín- 
sula i, en el cas dels epígrafs funeraris i públics, que possiblement 
són d'inspiració romana. 

En aquesta línia podem afegir I'intent de caracterització 
arqueolbgica de Padró i Sanmartí (1992, 191), que atribueix als 
Ilercavons un complex sistema poliorc&tic constituit per una torre 
central de planta absidal. No estem segurs, perb, que aquest siste- 
ma defensiu no es trobe fora del territori atribuit als Ilercavons. 

De I'estudi del poblament iberic d'aquesta zona, perb, es pot 
deduir el que tal vegada siga l'indicador més significatiu: 
I'abskncia d'assentaments grans. En efecte, al nord d'drse- 
Sng~intzrnz la superfície dels assentaments comenca a reduir-se; 
tres dels quatre més extensos del territori estudiat es troben enca- 
ra al sud del riu Millars: la Punta (4 ha) i el Solaig (2 ha) i, en un 
moment rnés avanqat, la Torre d'Onda (3 ha). Al nord d'aquest 
riu només destaca la Torre de la Sal (3 ha), un assentament emi- 
nentment comercial situat en la mateixa costa; per davall, els més 
grans tenen una superfície considerablement menor: el Tossai de 
la Balaguera (1 ' l ha). S'observen, doncs, dues característiques 
que permeten singularitzar aquest territori quant al poblament: 
I'absencia de nuclis urbans de 10-15 ha que apareixen en les 

comarques centrals del País Valencih, i una disminució progres- 
siva de la superfície dels assentaments rnés grans en direcció 
nord, que resulta particularment significativa al nord del riu 
Millars, amb l'excepció abans assenyalada. De manera general, 
doncs, s'adverteix en el tei~itori atribuit als edetans un major 
desenvolupament urbh, mentre que en l'atribuit als ilercavons hi 
ha un cert retardament en aquest camp i el poblament presenta 
una major dispersió. Dos models de poblament diferenciats, amb 
una zona de transició que té com a Iímits els assentaments de la 
Torre de la Sal al nord i la Punta al sud. 

Sembla, doncs, que els indicadors arqueolbgics permeten 
avancar a grans trets en la delimitació de territoris etnics. De 
manera general s'obsema un major desenvolupament cultural en 
I'hrea edetana, on trobem un procés d'urbanització rnés avanqat, 
amb diverses ciutats que ofereixen una organització del territori i 
una estructura jerarquica del poblament, en les quals es dóna una 
utilització primerenca de I'amonedació i apareix I'estil narratiu en 
la decoració de la ceramica. Aquests trets van desapareixent de 
manera gradual al nord de Sagunt a la Plana de Castelló. Un major 
retardament en el desenvolupament urbi, amb abskncia de nuclis 
urbans i una major dispersió del poblament, i una cultura material 
menys desenvolupada caracteritzen el territori ilercavó. Aquests 
trets apareixen clarament definits al nord del riu Millars i esdeven 
una constant almenys fins al riu Ebre. Crec, doncs, que de mane- 
ra aproximada sí que poden caracteritzar-se cultures materials 
amb trets diferenciats per a aquestes dues etnies, al temps que pot 
fixar-se un Iímit convencional -recolzat en la referencia de Plini- 
entre els seus territoris: el nu Millars. 
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Fig. 10.- Els jaciments iberoromans. 



VII. INVENTAR1 DE JACIMENTS 

1. El Puig de la Misericordia (Vinaros) 
3 lTBE824872. 
SIAP. 
Chillida, 1909; Chillida, 1913; Borrás, 1929, 14; Fletcher i 

Alcácer, 1956, 148, 156-157 i 164; Gusi, 1976; Oliver, 1977; Oliver, 
1978,286; Gusi i Sanmartí, 1976-78,362; Oliver, 1980; Oliver, 1982; 
Ribera, 1982, 30; Fletcher, 1983, 96-97; Oliver i Gusi, 1986, 269- 
273; Gusi i Oliver, 1987, 11  1-124; Oliver, 1987,97-98; Arasa, 1987b, 
130; Oliver, 1988a; Oliver, 1990-91, 18 1; Oliver, 1991 a, 95; Oliver, 
1991b; Oliver, 1991c, 1095-1098; Gusi, Díaz i Oliver, 1991, 96; 
Oliver, 1994; Oliver, 1996a, 171-175; Arasa, s. u. "Puig de la 
Misericordia, el", a Aranegui, 1996, 129; Arasa, s. 11. "Closa, La", 
TIR KIJ-3 1, 1997,62; Arasa, 1997b, 1149. 

El jaciment esti situat a I'extrem meridional del Puig de la 
Misericordia (151 m), que s'alqa enmig del pla de Vinaros, entre 
el riu de la Sénia i el barranc de la Barbiguera, a 4 km de la costa. 
El lloc ocupa una posició estratkgica i compta arnb un excel.lent 
control visual de l'entom, puix domina la plana litoral i el camí 
que segueix el litoral. Presenta unes bones condicions defensives, 
arnb una altitud relativa d'uns 80 m, un fort desniveli dels pen- 
dents i un sol accés pel nord. Esta orientat cap al sud i permet un 
habitat arrecerat en els vessants SSE. Sobre el jaciment s'alca un 
mirador al centre del qual hi ha una creu monumental que el 
cobreix en part. Oliver (1996a) li atribueix una superfície de 0'09 
ha. Els assentaments visibles són el Perengil, la Tossa Alta, la 
Picossa i, ja fora de l'irea estudiada, la Moleta del Remei (Gracia, 
Munilla i Pallarés, 1989) i el Castell d'ulldecona (Oliver, 1996a, 
155-156). i el més proxim és el primer, situat a 1'4 km cap al SO. 
El Camí de Xivert passa a 1'2 km cap a l'oest. L'aigua és escassa 
en aquesta zona; el riu Cervol esta situat a 1'1 km al SO. 

El jaciment ha estat excavat per Oliver des de l'any 1983 fins 
al 1990 al llarg de sis campanyes. Els resultats han estat publicats 
inicialment en articles de síntesi i comunicacions sobre les tres 
primeres fases d'ocupació i les importacions fenícies. Amb poste- 
rioritat, el seu estudi s'ha inclbs en un treball més ampli sobre el 
poblament protohistbric al Baix Maestrat que ha constituit la tesi 

doctoral d'aquest investigador (Oliver, 1993). Finalment, l'autor 
n'ha publicat un treball monogrific (Oliver, 1994). 

Les seues estructures apareixen molt arrasades. Els treballs efec- 
tuats han proporcionat una e ~ t r a t i g r ~ a  molt completa, arnb una 
periodització que comenqa arnb la primera fase en la primera meitat 
del segle VII, en la 1 fase dels Camps d'Urnes. L'arribada d'influen- 
cies fenícies del SE peninsular entre la segona meitat d'aquest segle 
i el principi del VI defmeix la segona fase. Després d'un breu hiatus, 
l'ocupació continua arnb la tercera fase en I'horitzó Ibkric Antic, que 
es data al final del segle VI i principis del V. A I'horitzó Ibkric Ple 
correspon la construcció d'una estructura fortif~cada de planta rec- 
tangular, arnb una datació en els segles V-N Al moment fmal d'a- 
questa fase poden correspondre 6 fragments d'un bolsal de cerimi- 
ca atica de vemís negre que data de la primera meitat del segle IV. 
La quarta fase es data en el segle II, quan l'assentament es redueix a 
la zona interior del recinte, ja en desús i parcialment destrui't, i cons- 
titueix un petit Ilogaret. En aquesta fase I'ocupació s'estén també al 
peu del vessant oriental del puig, en la zona de la Closa, on hi ha res- 
tes d'un assentament d'epoca imperial (Oliver, 1987; Arasa, 1997b) 
i s'han trobat alguns fragments d'amfores itiliques. 

En conjunt hi apareixen 8 recintes edificats al voltant d'un carrer 
central de 14 m de Ilargaria i una ampliria mitjana d'1'75 m. Estan 
construits amb parets de mamposteria en la part inferior i de tapia en 
la superior 1 conserven zones iluides en la part interior. Hi destaquen 
el 4.000, arnb una superfície de 23' 12 m', i el 5.000, amb una super- 
fície de 22'44 m'. Uns altres tres pertanyen a un mateix edifici de 
12'4 m'. S'ha documentat un sol nivel1 d'ocupació que degué acabar 
a causa d'un incendi, ja que nombrosos fragrnents de ceramica de 
vemís negre apareixen cremats. La distribució percentual del mate- 
rial cerimic és la següent: 18'71% de ceramica feta a mi, 79'16% 
de cerirnica iberica feta a tom i 2'01 % de cerimica importada. Entre 
la cerimica iberica hi ha abundants cilats i, pel que fa a la decora- 
ció, escassos motius fitomorfs i zoomorfs (peixos i un ocell). També 
cal assenyalar la presencia de ceramica púnica. 

El conjunt de cerhiques estudiades esti constituit per 80 peces 
reconsmiides i fragments que poden atribuir-se a un total de 34 indi- 
vidus, dels quals 3 s'han trobat al peu del jaciment, en la zona de la 
Closa: 71 de ceramica de vemís negre, 7 d'amfores i 2 de ceramica 
comuna. Entre les ceramiques de vemís negre resulta majoritkia la 
campaniana A, amb 64 fragments (81'5%). Es tracta d'un conjunt 
forqa homogem, amb característiques propies de la producció mitjana 
i un repertori no molt ampli de formes: hi ha 1 exemplar de la copeta 



Lan~boglia 25c; 6 de la forma Lamboglia 27: 2 del bol Lamboglia 27a- 
b, 3 de la copa Lamboglia 27c i 1 de la copa Lamboglia 27B; 3 de la 
copa Lamboglia 28; 2 del bol Lamboglia 31a-b i 2 de la copa 
Lamboglia 33b. La vaixella es completa amb 10 exemplass de1 plat 
Lamboglia 36 i 3 de la copa Morel 68-F 313 1. Pel que fa a la decora- 
ció, hi ha 3 bases decorades arnb palmetes impreses, 2 de les quals pre- 
senten tanlbé decoració d'estries, i 1 altsa amb una roseta de 6 petals. 

Grafica de formes de campaniana A. 

Quant a la campaniana B, hi ha 7 fragments (18'4%), 5 dels 
quals corsesponen a la producció "Byrsa 661", amb un total de 3 
formes: el vas Alrnagro 65, el plat Lamboglia 55 i el que deu ser 
una copa de la forma Larnboglia 59b, amb un exemplar cadascu- 
na. Un altre fragment de base esti decorat amb una orla d'estries, 
rnolt superficial, entre 2 canaletes concentriques. Els altres 2 per- 
tanyen a la producció "Byrsa 401". 

L'hnic exernplar d'imfora trobat quasi complet és del tipus 
Dressel 1A. S'han trobat altres dues vores del mateix tipus al peu 
del jaciment, en la zona de la Closa. Pel que fa a la ceramica 
comuna, hi ha 1 plat de vora bífida del tipus Aguarod 2. 

La distribució dels fraginents per les diverses habitacions permet 
reconstsuir, almenys parcialrnent, la vaixella de vemís negre i el total 
de les cerirniques d'importació de cadascun dels diferents departa- 
rnents. La resta es va trobas en el carrer central i en altres UU.EE. En 
conclusió, la majos diversitat de formes i probablement d'exemplass 
es dóna a les habitacions 3.000,6.000,7.000 i 9-10.000. 

Quant als materials trobats al peu de l'assentament, Oliver (1987, 
98, núm. 61) va publicar una vora d'imfora grecoithlica de tsansició 
i jo he pogut trobar-ne dos més del tipus Dressel 1 A (fig. 22, 3-4). 

En conjunt, es tsacta d'un lot de cerhinica caractesístic del segle 11 
aC. Tant les formes com els motius decoratius de la campaniana Apro- 
porcionen una cronologia forca homogenia que no ultrapassa aquest 
segle. L'absencia de formes antigues aconsella una datació posterior al 
1801170. La presencia d'una imfora del tipus Dressel 1A ens situa en 
la segona meitat del segle U, mentse que I'absencia de formes tarda- 
nes de campaniana A i de campaniana B tardana pesmet aproximar 
una datació fmal anterior al 1201100. L'abskncia entre els motius deco- 
ratius de la campaniana A de canaletes concentriques pot remuntar 
aquesta datació íins al 1401130, en el moment d'asribada de les pri- 
meses M o r e s  Dressel 1A. Així dones, la darrera fase d'ocupació del 
Puig de la Miseric6rdia pot datar-se entre 1801170 i 1301120. 

Quadre amb la distribució de formes de campaniana A per habitacions. 
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Fig. 11.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinaros). 



Fig. 12.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinarbs). Fig. 14.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinarbs). 

Fig. 13.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinaros). Fig. 15.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinarbs). 



Fig. 16.- Ceramica del Puig de la Misericordia (Vinaros). 

2. El Perengil (Vinaros) 
31TBE816861. 
SIAP. 
Oliver, 1987, 98; Oliver, 1989a, 211; Oliver, 1991b, 1101; 

Oliver, 1996a, 175-177, fig. 35; Oliver, 1999a; Oliver 1999b. 
El jaciment esti situat al cim septentrional d'aquest petit puig 

(114 m), a la banda dreta del riu Cewol i a 5'5 km de la costa. El 
lloc controla la plana litoral i el camí que la segueix, arnb una visi- 
bilitat limitada al nord per la proximitat del Puig de la 
Misericordia, esti aillat i ofereix unes bones condicions defensi- 
ves, tot i que els pendents no són molt pronunciats, pero no per- 
met un hibitat arrecerat. L'altitud relativa és de 25 m. Els voltants 
no són aptes per al cultiu. Els assentaments visibles són el Puig de 
la Misericordia i la Picossa i el més proxim és el primer, situat a 
1'4 km cap al NE. El cam' de Xivert esta situat a 0'6 km cap a l'o- 
est. L'aigua és escassa en aquesta zona; el nu Cervol esta situat a 
0'4 km cap al NE. 

El jaciment ha estat excavat al llarg de quatre campayes 
(1995-98), que han permés la seua exhumació total. Es tracta d'un 
edifici de planta rectangular arnb unes dimensions de 18 x 10 m i 
una superfície construida de 180 m', arnb unes petites edificacions 
annexes pel seu costat sud. Els murs perimetrals tenen una grossh- 
ria d'1'75 m i es conserven en alguns trams arnb una alcaria 
d' 1'35 m. La pedrera aprofitada per a la construcció de l'edifici 
esti situada a la seua vora. L'edifici presenta una estructura turri- 
forme arnb una entrada en colze de clara funció defensiva, que 
confirma la grosshria dels seus murs. Esti dividit en dues naus 
longitudinals de dimensions desiguals, més gran la que es troba 
situada davant l'entrada. Junt al mur divisori hi ha restes Cuna 
escala que possiblement donaria accés a una primera planta que 
ocuparia la nau més petita. A l'interior de la peca major hi ha una 
llar i algunes estructures, una de les quals recorda la forma d'un 
altar. Oliver relaciona aquest edifici arnb els episodis que tingue- 

ren lloc en la desembocadura de 1'Ebre al principi de la Segona 
Guerra Púnica 

TOTAL 

Els materials recuperats són escassos i estan molt fragmen- 
tats, el que podria indicar un curt període d'ocupació. Entre la 
cerimica iberica hi ha algunes vores de cilats. Quant a la cera- 
mica d'importació, s'han recuperat 15 fragments: 13 de vernís 
negre i 2 d'amfora. Els de vernís negre pertanyen als tallers de 
Roses. Els trets morfologics, la pasta i la decoració permeten 
determinar la presencia dels tallers de les tres palmetes radials 
i N i ~ í a c -  "Iov. Al primer pertanyen 10 fragments, un dels quals 
pot atribuir-se arnb dubtes a la forma Lamboglia 26 i altres dos 
conserven part de la decoració impresa: en un es poden distin- 
gir un cercle al centre i tres palmetes incompletes al voltant i en 
l'altre part d'una palmeta. Al taller de N i ~ í a c -  "Iov pertanyen 3 
fragments, en un dels quals es conserva la vora d'una estampi- 
lla, sense que s'hi puga determinar el motiu representat. Els 
fragments d ' h f o r a  són de procedencia itilica; a més a més hi 
ha alguns fragments d'imfora púnicoebussitana. 

Aquestes cerimiques, encara que poc nombroses, constituei- 
xen un conjunt molt homogeni. La presencia exclusiva de pro- 
duccions dels tallers de Roses, arnb abskncia de campaniana A, 
aconsella una datació en el segle 111, tal vegada cap al tercer quart. 

3. El Puig de la Nau (Benicarló) 
31TBE810838. 
S IAP. 
Arasa, s. u. "Puig de la Nau, el", a Aranegui, 1996, 130; Arasa, 

1997b, 1149. 
Esti situat al vessant sud de l'extrem est d'aquest puig (60 m), 

on es troba I'assentament iberic del mateix nom, a 4'5 km de la 
costa. El lloc no reuneix condicions defensives, pero es troba arre- 
cerat. L'altitud relativa és de 10 m. La visibilitat esta obstaculit- 
zada cap al nord pel mateix puig. La zona presenta un lleuger pen- 
dent i esti  parcel4ada i conreada. Les escasses restes es troben 
disseminades per dos bancals situats enfront de I'antiga pedrera, 
als dos costats del camí d'accés, arnb uns límits difícils de preci- 
sar. Els assentaments visibles són la Tossa Alta i el Poaig i el més 
proxim és el Perengil, situat a 2'4 km cap al NNE. El camí dels 
Moliners esti  situat a 0'3 Km cap a I'est; el camí del Puig enllaca 
arnb la costa a I'altura de Benicarló. L'aigua és escassa en aques- 
ta zona; el barranc d'Aigua Oliva esta situat a 0'4 Km cap al NE. 

Els escassos materials trobats pertanyen a tres fases d'ocupa- 
ció: iberica, iberoromana i tardoromana (Arasa, 1997b). De la 
segona hi ha alguns fragments de ceramica iberica, entre els quals 
hi ha una vora calat, i de cerhmiques d'importació. Els materials 
estudiats són 1 fragment de campaniana A i 3 d'amfora. Entre els 
d'imfora hi ha una vora de procedencia campaniana. Malgrat I'es- 
cassesa de cerimiques, sembla tractat-se d'un petit assentament 
que pot datar-se de manera aproximada en el segle 11 aC, sense 
cap relació arnb l'important assentament iberic existent a l'extrem 
SE del mateix puig, que s'abandona arnb anterioritat al segle IV 
aC (Oliver i Gusi, 1995). 



4. La Tossa Alta (Benicarló) 
3 lTBE769803. 
SIAP; Museu de Benicarló. 
Esteve, 1966, 127; Gil-Mascarell, 1973, 31-32; Meseguer, 

1982, 10; Fletcher, 1983, 104; Meseguer, 1986, 11-1 8; Oliver, 
1989a. 211; Gusi i Oliver, 1989, 87; Meseguer, 1992, 58-62; 
Gimeno, 1993, 55; Oliver, 1996a, 197-198; Arasa, s. 11. "Tossa 
Alta, la", a Aranegui, 1996, 168; Arasa, s. u. "Tossa Alta, La", TIR 
K/J-3 1, 1997, 161; Arasa, 1997b, 1149. 

Esta situat sobre un estrep de la serra que tanca el pla litoral 
per l'oest (166 m), a poc més de 6 km de la costa. El lloc ocupa 
una posició estrategica, presenta unes bones condicions defensi- 
ves i permet un excel.lent control visual, puix domina la plana 
litoral, el camí que la segueix i el que penetra cap a l'interior. Els 
seus vessants presenten un fort pendent pel SE i NO i són més 
suaus pel NE i SO, amb una altitud relativa de 80 m. El cim té la 
forma d'un altiplh allargat i orientat NE-SO. El lloc no permet un 
hhbitat arrecerat més que en els vessants S-SE, esta parcel.lat i 
erm i actualrnent cobert en part d'una espessa vegetació. Els seus 
eixos amiden 130 x 45 m; Oliver (1996) li atribueix una superfí- 
cie aproximada de 0'45 ha. Els assentaments visibles són el Puig 
de la-~isericbrdia, el Puig de la Nau, el Poaig, la Picossa, el Mas 
d'Aragó i la Curolla (Cervera del Maestre), i el més prbxim és el 
Poaig, situat a 4'5 km cap al SSO. Es troba emplacat a la banda 
dreta del camí de Benicarló a Cervera i a uns 2 km del camí dels 
Moliners. L'aigua és escassa en aquesta zona; el barranc del Pou 
Bonet esta situat a 0'8 km cap a l'oest. 

El jaciment fou donat a conéixer arran de l'estudi d'Esteve 
(1966) sobre la necrbpolis del Bovalar, situada al SE del jaciment, 
qui esmenta la troballa en el poblat de "cerámica helenística 
corriente, monócroma, con barniz negro y palmetas estampadas". 
Entre les ceramiques htiques estudiades per Rouillard de la 
col~lecció d'Esteve no apareixen les d'aquest jaciment, per la qual 
cosa deu tractar-se d'una referencia a ceramica campaniana A. 
L'any 1978 un gmp d'aficionats de la població hi van obrir un 
sondeig. Meseguer (1 986) esmenta ceramica de vernís negre tro- 
bada en superfície, de la qual reprodueix un fragment decorat amb 
una palmeta impresa. Oliver va fer un sondeig en la zona septen- 
trional del jaciment l'any 1987. Al seu tom, Gusi i Oliver (1989) 
plantegen la possible existencia d'un edifici públic a partir de la 
troballa d'una placa de terracuita decorada que daten en el segle 11 
aC. L'assentament estava protegit per una muralla, de la qual és 
visible un tram construit en part amb grans carreus a la banda est, 
amb una possible torre en el seu extrem sud. Oliver (1 996a) assen- 
yala la presencia de murs de mamposteria de direccions diferents 
que correspondrien a dos moments d'ocupació i data la necrbpo- 
lis en la segona meitat del segle VI. 

L'ocupació del jaciment presenta, a la llum dels materials f i s  
ara coneguts, tres fases: la primera se situa entre els segles VI i IV, 
a la qual corresponen alguns fragments de ceramica fenícia i 2 
fragments de cerhmica htica de vemís negre trobats en superfície 
i les restes de la necrbpolis del Bovalar. La segona correspon al 
període Ibkric Final i es data en el segle 11, fonamentalment a par- 
tir dels materials italics. Per últim, la tercera correspon al Baix 
Imperi (Arasa, 1997b). 

Cam aniana A Lambo~lia 27c V: 15 

Grzcoitilica V: 12 

TOTAL 2 1 O 

Fig. 17.- Cerimica de la Tossa Alta (Benicarló). 

Els materials estudiats són els trobats per Meseguer, els del 
sondeig d'Oliver i els trobats en les meues prospeccions. En 
superfície les ceramiques són escasses en general. El conjunt de 
materials estudiats és de 10 fragments cerhmics. Pel que fa a la 
ceramica de vemís negre, hi ha 3 fragments de campaniana A, un 
d'ells de la forma Lamboglia 27c. Quant a les hmfores, s'han tro- 
bat 7 fragments, dels quals un és una vora del tipus grecoitilic de 
transició. Entre els materials trobats en el sondeig de 1987 hi ha 
també un fragment d'amfora italica. Tot i que els materials per- 
tanyents a aquest període són molt escassos, poden datar-se de 
manera aproximada en el segle II aC, sense que hi haja indicis 
d'una major perduració. 

5. El Poaig (Peníscola) 
3 1TBE762759. 
SIAP; Ajuntament de Peníscola. 
Meseguer i Giner, 1980,64 i 67-68; Oliver i Gusi, 1986,273; 

Arasa, 1987b, 129; Oliver, 1996a, 199-200; Arasa, s. u. "Poaig, 
el", a Aranegui, 1996, 126; Arasa, s. u. "Poaig, El", TIR WJ-31, 
1997, 122; Arasa, 1997b, 1149; Meseguer, 1998,75-78. 

Esta situat enmig del pla sobre una lloma d'escassa altura (50 
m), a I'entrada del corredor d'Alcal2 de Xivert, a la vora esquema 
de la rambla de Santa Magdalena i a 4'7 km de la costa. El lloc 
controla el cam' que segueix el litoral i un camí de penetració cap 
a l'interior, amb un domini visual prou limitat per I'escassa altu- 
ra. Les seues condicions defensives es limiten al costat est, per on 
la rambla fa de fossat natural. El lloc no permet un habitat arrece- 
rat. El jaciment va ser tallat pel ferrocaml en dues parts en el segle 
passat; fa pocs anys, amb la construcció d'un nou tracat per a la 
doble via, ha estat afectat de nou sense que s'hi hagen fet treballs 
arqueolbgics. Segons Oliver (1996a) la seua superfície devia 
aproximar-se a les 0'4 ha, pero en l'actualitat no se'n conserva 
més de la meitat. Els assentaments visibles són el Puig de la Nau 
i la Tossa Alta i el més prbxim és aquest últim, situat a 4'5 km cap 
al NNE. Es troba prop de l'encreuament entre el camins dels 
Moliners i de Cervera a Peníscola. L'aigua és escassa en aquesta 
zona; la rambla de Santa Magdalena esta situada a la vora del jaci- 
ment. 

El jaciment va ser prospectat inicialment per Meseguer i 
Giner (1980), els quals van obrir un sondeig on aparegué un mur. 
Alguns fragments de cerhrnica feta a m2 poden correspondre a 
una primera ocupació en el Bronze Final-Ferro Antic. Segons 
Oliver (1996a) hi ha un primer moment d'ocupació ibkrica en el 
segle V, al qual correspondrien els nivells trobats en aquel1 sondeig. 



En prospeccions posteriors d'Oliver i meues hem pogut recupe- 
rar diversos fragments de cerhmiques d'importació, entre els 
quals hi ha algunes vores d'imfores púniques, així com altres 
escassos materials corresponents a una reocupació tardoromana 
(Arasa, 1997b). 

El conjunt de materials estudiats és de 51 fragments cera- 
mics que corresponen a un mínim de 10 peces: 28 fragments de 
cerimica de vernís negre i 23 fragments d'imfora. La seua pro- 
cedencia és la següent: en la biblioteca municipal de Peníscola 
es conserven 4 fragments de cerimica de vernís negre, una 
donació de Giner i Meseguer: 2 de campaniana A i 2 de cam- 
paniana B; d'aquests, 2 poden identificar-se entre els 5 repre- 
sentats en la seua publicació, mentre que els altres 3 no han 
pogut ser localitzats. En superfície han estat arreplegats 7 frag- 
ments de carnpaniana A, 15 de campaniana B i 23 d'imfora. 

Fig. 18.- Ceramica del Poaig (Peníscola). 

Pel que fa a la cerimica de vernís negre, hi ha 9 fragments de 
campaniana A i 17 de campaniana B. De campaniana A no hi ha 
cap forma reconeixible, pero sí 2 bases arnb decoració: una arnb 
palmetes envoltades d'una orla d'estries i l'altra arnb un mínim de 

2 canaletes conckntriques. Respecte a la campaniana B, els 17 
fragments pertanyen a la producció tardana; n'hi ha 2 de la forma 
Lamboglia 1, 1 de la forma Lamboglia 2, 1 de la forma Lamboglia 
5 i un altre dubtós de la forma Lamboglia 7. Cal afegir-hi, a més, 
els fragments publicats per Meseguer i Giner (1980) i no localit- 
zats, entre els quals hi ha una vora de la forma Lambogiia 1 i un 
fragment de fons decorat arnb una "losange". Quant a les irnfores, 
hi ha 2 vores del tipus Dressel 1A i un fragment de cos d'iimfora 
tarraconense. 

Aquest conjunt de materials pot datar-se en els segles LI-1. Les 
hmfores Dressel 1A poden datar-se en la segona meitat del segle 
11. En conjunt, els fragments de campaniana B tardana -en parti- 
cular el decorat arnb una "1osange"-, i el d'hmfora tarraconense 
poden datar-se en la primera meitat del segle 1. En aquest ambient 
resulta anomala l'absencia de cerimica de parets fines i de troba- 
lles rnonetiries, de les quals no se'n té notícia. En conclusió, l'o- 
cupació corresponent al període Iberic Final pot datar-se almenys 
des de rnitjan segle 11 fins a un moment indeterminat de la prime- 
ra meitat de 1'1 que pot situar-se cap al 75/50. 

6. La Picossa (Cervera del Maestre) 
3 1TBE741832. 
SIAP; col.lecció de C. Borrás. 
Arasa, 1987b, 129; Oliver, 1989a, 21 1 ; Oliver, 1990-9 1, 18 1 ; 

Oliver, 1996a, 191-192; Arasa, s. 11. "Mas d'Aragó, El", TIR WJ- 
31, 1997, 101. 

Ocupa un cim situat a la banda dreta de la rambla de Cervera 
(200 m), a 10 km de la costa. El lloc permet un gran control visual 
de l'entorn i té unes bones condicions defensives, arnb una altitud 
relativa de 60 m, pero només possibilita un hibitat arrecerat pel 
seu vessant meridional. L'únic accés es troba en el costat est. El 
cim esti parcel.lat i erm, arnb terrasses situades a diferents nivells; 
els pendents són molt pronunciats. Oiiver (1996a) ii atribueix una 
superfície de 0'75 ha, que em pareix excessiva. Els assentaments 
visibles són el Puig de la Misericordia, el Perengil, la Tossa Alta, 
la Curolla (Cernera del Maestre), el Mas d'Aragó i el Castell de 
Cervera i el més proxim és el Mas d'Aragó, situat a 2' 1 km cap a 
1'OSO. El c m '  de Benicarló a Cernera esta situat a poc més de 2 
km cap al sud. L'aigua és escassa en aquesta zona; la rambla de 
Cervera esti situada a 0'5 km cap al NO. 

El jaciment fou prospectat inicialment per V. Meseguer i C. 
Borrás. Oliver hi va fer un sondeig. En superfície s'han trobat 
fragments de cilats decorats arnb motius fitomorfs i un penjoll 
zoomorf de bronze. L'assentament presenta dos rnoments d'ocu- 
pació: el primer en els segles VI-V, arnb una fortificació docu- 
mentada en el sondeig, i el segon en el període Ibkric Final, al 
qual potser correspon el recinte murat que envolta el jaciment. 
Del primer s'han trobat fragments d'hmfora fenícia del tipus 
Vuillemot R. 1 i de cerimica itica de figures roges (Oliver, 
1990-91). Del segon s'han trobat en superfície alguns fragments 
de campaniana A i d'imfores itiliques i púnicoebussitanes. No 
rn'ha estat possible examinar directament les cerimiques ithli- 
ques, per la qual cosa date de manera aproximada aquesta sego- 
na fase en el segle 11. 

7. El Mas d'Aragó (Cervera del Maestre) 
3 1 TBE720827. 
SIAP. 
Borrás, 1987-88, 381, 387 i 390; Borrás, 1988, 150; Borrás i 

Selma, 1989, 667 i 671-672; Borrás, 1990; Oliver, 1990-91, 18 1 ;  



Fernández Izquierdo, 1995a. 21 2 i 215; Oliver, 1996a, 192- 193; 
Arasa, s. ir. "Mas d' Aragó, el", a Aranegui, 1996a, 99-101; Arasa, s. 
11. "Mas d' Aragó, El", TIR KIJ-31, 1997, 101 ; Arasa, 1997b. 1149. 

Esta situat sobre el marge dret de la rambla de Cervera i 
del barranc de ]'Alba (183 m), a 11'5 km de la costa. És una 
lloma allargada i orientada cap al NO que davalla en pendents 
snaus cap al NE i SO, actualment parcel.lada i conreada. El 
lloc est i  prop d'un camí de penetració cap a l'interior i té un 
domini visual prou limitat a causa de I'escassa altitud. 
Presenta unes mínimes condicions defensives, amb un ficil 
accés pel sud, i no permet un hhbitat arrecerat. Els límits del 
jaciment no estan ben definits, pero pot considerar-se de 
reduides dimensions. Els assentaments visibles són la Tossa 
Alta, la Picossa i el Castell de Cervera i el més prbxim és 
aquest darrer, situat a 2'1 km cap a I'ONO. E¡ camí de 
Benicarló a Cervera passa a 0'6 km al sud del jaciment. 
L'aigna és escassa en aquesta zona; el barranc de 1'Alba esth 
situat a 0'3 km cap a l'oest. 

El jaciment fou donat a conéixer per Borrás arran de la tro- 
balla de restes d'epoca altimperial; aquest hi va realitzar 5 
campanyes d'excavació al llarg dels anys 1983-87, centrades 
en la seua major part en la zona ocupada pel jaciment altim- 
perial. L'assentament compta amb cinc fases d'ocupació entre 
els períodes iberic i altmedieval, les dues primeres correspo- 
nents a l'epoca iberica. Només un dels sectors parcialment 
excavats (11) correspon a I'assentament iberic, on s'han trobat 
alguns fragments de cerimica itica de vernís negre que poden 
datar-se en els segles V-IV (Oliver, 1990-91). Pel que fa als 
materials de la fase iberoromana, es van trobar, tant per la 
zona corresponent a l'assentament iberic com pel roma, 
alguns fragments de ceramica campaniana A i B i d'imfora 
dels tipus Dressel I A  i 1C. Entre la cerimica iberica trobada 
en les excavacions hi ha alguns fragments anlb decoració fito- 
morfa i de cilats. D'altra banda, Fernández Izquierdo (1995a) 
assenyala la possibilitat que en el sector 111, on es troben els 
forns cerimics, es podria haver produit també una variant 
d'amfores del tipus Dressel 1. 

En el sector V, per davall de les estructures altimperials 
corresponents probablement a un tolriilnr-ium, es va trobar un 
depbsit format sobretot per colls d'imfores, possiblement del 
tipus Lamboglia 2, i restes d'un petit forn metal.lúrgic del 
qual quedaven alguns alveols, al voltant del qual es va recu- 
perar gran quantitat d'escbria de metall. La seua situació, 
aparentment en un mateix nivel1 d'ocupació anterior a les 
estructures altimperials, permet aproximar la seua datació en 
el període iberoromi, tal vegada en la primera meitat del 
segle 1 aC. 

La presencia d'aquests materials ceramics permet confirmar 
l'existencia d'una ocnpació iberoromana, possiblement en el 
mateix lloc de I'assentament altimperial, en els segles 11-1, sense 
que puga precisar-se si hi ha continuitat entre ambdues fases. 

8. La Curolla (Cervera del Maestre) 
3 1 TBE806735. 
SIAP. 
Fletcher, 1972, 106-107; Oliver, 1978, 272-273; Siles, 1985, 

383, núm. 1744; Untermann, 1990, MLH III,2,359, F. l .  1 ; Oliver, 
1991a, 93-94; Oliver, 1996a, 196-197; Arasa, s. 11.  "Mas dlAragó, 
El", TIR WJ-31, 1997, 101; Arasa, 1997b, 1150. 

Esta emplaqat en una lloma situada entre els barrancs de 
I'Hortol& i del Pou de Bonet (172 m), a 9 km de la costa. El 

lloc ocupa una posició estrategica, puix controla el camí de 
penetració cap a l'interior i la depressió del pou de Bonet, una 
rica plana que s'estén a l'est del jaciment. Presenta unes bones 
condicions defensives, amb una altitud relativa de 40 m, pero 
no permet un hibitat arrecerat més que en el seu vessant meri- 
dional. El cim adopta la forma d'un altipli de forma allarga- 
da, envoltat de pendents poc pronunciats. L'ocupació degué 
estendre's per aquesta zona i possiblement per les terrasses 
meridionals. El cinturó exterior que envolta aquest altipli, for- 
mat per grans ainuntegaments de pedres, potser senyala el 
traqat de la muralla. Oliver (1996a) li calcula una superfície 
aproximada de 0'5 ha. Per les dimensions i característiques 
del jaciment devia estar organitzat al voltant d'un carrer cen- 
tral, probablement amb una zona d'ocupació situada a I'exte- 
rior del recinte en el vessant meridional. Els assentaments 
visibles són la Tossa Alta i la Picossa i el més prbxim és 
aquest darrer, situat a 2'7 km cap al NNE. El camí de 
Benicarló a Cervera esth sitnat a 0'2 km cap al sud. L'aigua és 
escassa en aquesta zona; el barranc de llHortoli es t i  situat a 
0' 1 km pel nord. 

El jaciment fou donat a conéixer per Fletcher (1972) en 
publicar una inscripció iberica pintada trobada per Giner 
(...]í-Stolkn), que el va donar a conéixer amb el topbnim d'un 
pou prbxim: el Pou Neriol. Posteriorment el va prospectar 
Oliver. Els materials estudiats corresponen a aquestes pros- 
peccions i sobretot a les efectuades posteriorment per mi. 
Alguns fragments de cerimica feta a m i  poden correspondre a 
una ocupació inicial en el Ferro 1. Les importacions més anti- 
gues són alguns fragments de cerimica itica de vernís negre 
que poden datar-se en els segles V-IV. També hi ha altres frag- 
ments de produccions indeterminades. La resta de cerimiques 
d'importació, molt més important quantitativament, pertany a 
la darrera fase d'ocupació iberica del jaciment, en els segles 
11-1. En general, els fragments de cerimica de vernís negre i 
d'imfora són abundants en l'altipli del jaciment, on sembla 
que es va concentrar la població. Alguns altres fragments tro- 
bats al peu de la zona alta, entre ceramica iberica, potser 
corresponen a una extensió extramurs de la zona ocupada. 
Entre la cerimica iberica hi ha alguns fragments de vora de 
chlat i tenalla del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet (1992, 125). 
Alguns fragments de cerimiques africanes permeten precisar 
una darrera fase d'ocupació tardoromana (Arasa, 1997b). 

Campaniana A 

Campaniana B 

Pastagrisa 

Grifica amb els percentatges de les cerimiques de vernís negre. 

En total s'han estudiat un total de 166 fragments cerimics, 
dels qnals 120 són de cerimica de vernís negre, 3 de cerirnica de 
parets fines, 1 de ceramica comuna i 34 d'amfora. 



Fig. 20.- Cerimica de la Curolla (Cervera del Maestre). 

Fig. 21.- Cerimica de la Curolla (Cervera del Maestre). 

Pel que fa a la ceramica de vemís negre, hi ha 72 fragments 
de campaniana A (60%), 45 de campaniana B (37'5%) i 3 de pasta 
grisa (2'5%). Entre els de campaniana A les formes documentades 

Fig. 19.- Cerimica de la Curolla (Cervera del Maestre). són poques: 6 exemplars del plat Lamboglia 36, 3 del bol 





conservació: -1klrleS-. Possiblement es tracta de dos textos funera- 
ris en que deuen figurar sengles antropbnims. 

Entre els materials esmentats, les umes deuen perthnyer al 
tipus d'orelletes, cas en que la seua datació se situaria en els 
segles VI-V. Pero, a banda de la inseguretat d'aquesta interpre- 
tació, la datació difícilment pot estendre's a les dues inscrip- 
cions. Aquestes, possiblement de caracter funerari, estaven rea- 
profitades com a elements constructius en un edifici enderrocat 
i deuen correspondre a una ocupació del lloc en un moment pos- 
terior, en els segles 11-1. 

Fig. 22.- Inscripcions ibhriques del Corral del Roio (Alcala de 
Xivert), segons A. Valcárcel. 

11. Polpís (Alcala de Xivert) 
31TBE6868. 
Conyngham, 1790, a Estellés i Pérez Durá, 1991,426, núm. 6; 

Masdeu, 1800,267-268, núm. 1663; Valcárcel ,1852, 11, lim. 1, 15; 
Miralles del Imperial, 1868,34; Zaragoza, 1877,76; Hübner, 1893, 
154, núm. XiX; Ruiz de Lihory, 1906, 17; Sarthou, 1913-15, 841 ; 
Tovar, 195 1, 293; Fletcher i Alcácer, 1956, 149 i 158; Bru, 1963, 
11 1 ;  Oliver, 1978, 268; Siles, 1985, 88, núm. 289; Arasa, 1987b, 
129; Untermann, 1990, MLH IIi, 2, 365, E3.2; Oliver, 1991a, 92. 

Aquesta partida esta situada a la banda est del corredor, en la 
zona que afronta amb el terme municipal de Santa Magdalena de 
Polpís i practicament enfront del jaciment del Corral del Roio. En 
aquesta zona la serra de Xivert davalla des dels 340-320 m d'alti- 
tud fins als 150 m en la zona central del corredor. És possible que, 
com s'ha plantejat per al cas anterior, el jaciment estigués situat 
en la zona del peu de muntanya, actualment parcel.lada i conrea- 
da, on no tindria condicions defensives ni es trobaria arrecerat, 
pero exerciria un m'nim control visual de l'entom. La zona esta 
situada a partir de 0'8 km de la part central del corredor, per on 
transcorre el camí de la costa. L'aigua és escassa en la zona; el 
barranc de la Coveta Roja travessa la part alta d'aquesta partida. 

Segons Valcárcel (1852), "en la partida llamada de Polpis, 
lugar arruinado hoy dia, situado á dos leguas con corta diferen- 
cia al Noroeste de Alcalá de Chisvert y en su término, se reco- 
nocen tambien ruinas de edificios análogos y de la misma 

extructura. Entre las ruinas se descubrió la inscripción de letras 
desconocidas del número 15. Tenia un pié de alto con otro y dos 
pulgadas de ancho (...)" i "era de mármol negro". Zaragoza 
(1877) esmena I'error geogrific de Valcárcel i precisa que el lloc 
de la troballa es trobava a la distancia esmentada "en dirección 
de Peñíscola y en el extremo Nordeste del valle (...)". 
Possiblement aquestes són les ruines i la inscripció que Ruiz de 
Lihory (1906) esmenta com trobades "en un repliegue formado 
por los montes de Chivert y de Emborró", el que ha portat a 
alguns autors a creure que es tractava d'una altra inscripció. 
Sembla que també estava reaprofitada com a element construc- 
tiu, puix no hi ha seguretat que les ruines esmentades siguen de 
la mateixa epoca. 

Fig. 23.- Inscripció ibkrica de Polpís (Alcala de Xivert), segons A. Valcárcel. 

Les dimensions que dóna Valcárcel corresponen aproximada- 
ment a 30 x 35 cm. Quant al tipus de pedra, és conegut que 
Valcárcel utilitza sovint el terme marbre per a referir-se a la pedra 
calcaria, com deu succeir en aquest cas. El camp epigrafic estava 
limitat, almenys en la part inferior, per una línia incisa horitzontal 
(fig. 23). Pel fet de trobar-se trencada, és possible que el text no es 
conserve sencer. La lectura dels vuit signes conservats és la següent: 
-]Dnlntkniabn[-. Possiblement es tracta d'un text funeran en que 
deu figurar un antropbnim. Com en el cas del Corral del Roio, la 
presencia d'una inscripció iberica sobre pedra, possiblement de 
caricter funerari, és l'únic indici de datació en els segles 11-1. 

12. El Corral Blanc (Alcala de Xivert) 
3 1TBE640676. 
SIAP. 
Arasa, 1987b, 62-63; Arasa, s. u. "Corral Blanc, el", a 

Aranegui, 1996, 63-64; Arasa, 199713, 1150. 
Esta situat al peu de muntana del vessant est de la sena de 

Murs (190 m), al voltant d'una edificació mig derrocada i a 9'3 
km de la costa. El lloc es troba més alt que la vall, amb una alti- 
tud relativa de 10 m; té possibilitats defensives, amb una visibi- 
litat prou amplia, esta orientat a I'ESE i no permet un habitat 
arrecerat. La zona esta parcel.lada i conreada. Els assentaments 
visibles són Alió, la Séquia de Lava, el Castell d'Alcala i Alcala 
de Xivert, i el més prbxim és el primer, situat a 0'7 km cap al 
SSE. El lloc esta situat a 1'4 km cap a I'ONO de la zona central 
del corredor que segueix el camí de la costa. L'aigua és escassa 
en aquesta zona; a 0' 1 km cap al NE passa un barranquet. 

Al voltant d'aquesta construcció es troben alguns escassos frag- 
ments cerimics d'epoca iberica, tardoromana (Arasa, 1997b) i altme- 
dieval, entre els quals es va arreplegar un sol fragment de campaniana 
B tardana, que és part d'una base decorada arnb canalates concentri- 



ques. Perla pobresa de matenals, sembla tractar-se d'un petit assenta- 
ment amb una ocupació de curta durada que pot datar-se de manera 
aproximada entre el darrer quart del segle TI i la meitat de 1'1. 

13. Alió (Alcala de Xivert) 
3 1 TBE642672. 
SIAP. 
Esta situat a la banda oest del corredor (180 m), en una zona 

de pendent suau i a la vora esquerra d'un barranquet, a 9'3 km de 
la costa. El lloc no té possibilitats defensives, no permet un habi- 
tat arrecerat i té una visibilitat molt limitada. La zona esta par- 
cel.lada i conreada i no es conserven restes constructives. Els 
assentaments visibles són el Corral Blanc i el Castell d'Alcal2 i el 
més prbxim és la Séquia de Lava, situat a 0'3 km cap al SSO. El 
lloc esta situat a 0'9 km al NO de la zona central del corredor que 
segueix el cam' de la costa. L'aigua és escassa en aquesta zona; a 
la vora del jaciment passa l'esmentat barranquet. 

Els matenals es troben als dos costats d'un camíparticular, sobre- 
tot a la banda NO, un poc més elevada, on apareixen alguns frag- 
ments cerhics  concentrats en una irea molt reduida. Entre l'escassa 
ceramica ibkrica feta a tom hi ha 2 fragrnents de tenalles del tipus A 
1.2.1. de Mata i Bonet (1992) i 1 fragrnent de calat. Pel que fa a les 
ceramiques d'importació, hi ha 1 fragment de campaniana A, 2 de 
campaniana B tardana i 5 d'arnfora, entre ells un pivot i un fragment 
d'ansa. Tot i tenint en compte la pobresa de materials, sembla tractar- 
se d'un petit assentament amb una ocupació de curta durada que pot 
datar-se de manera aproximada entre mitjan segle 11 i mitjan segle 1. 

14. La Séquia de Lava (Alcala de Xivert) 
31TBE641669. 
S I N .  
Melchor, 1995,48-50. 
Esta situat a la banda oest del corredor (1 80 m), en una zona de 

suau pendent a la vora esquerra del camí que li dóna nom, a 9 km 
de la costa. El lloc no té possibilitats defensives, no permet un 
hibitat arrecerat i té una visibilitat molt limitada. La zona esth par- 
cel4ada i conreada i no es conserven restes constructives. Els 
assentaments visibles són el Corral Blanc, el Castell d'Alcalh i 
Alcala de Xivert i el rnés prbxim és Alió, situat a 0'3 km cap al NE. 
El lloc esth situat a 0'9 km al NO de la zona central del corredor 
per on segueix el cam' de la costa. L'aigua és escassa en aquesta 
zona; a 0'5 km cap al SO es troba el barranc del Pou del Salze. 

El jaciment fou localitzat per Melchor (1995) I'any 1993 en 
una campanya de prospeccions encarregada per la Conselleria de 
Cultura en finques dedicades al conreu de la vinya que anaven a 
ser transformades. Els materials que va trobar estan constituits 
fonamentalment per cerimica ibkrica, pero també hi ha alguns 
fragments de teula i d'imfora d'kpoca imperial. Un grup minori- 
tari el formen dos fragments d'amfora campaniana, un d'ells per- 
tanyent a una ansa, i un altre de ceramica comuna de la mateixa 
procedencia. En la meua prospecció vaig trobar un petit fragment 
de carnpaniana A amb el vernís quasi perdut. A partir d'aquests 
escassos materials, el jaciment pot datar-se en el segles 11-1. 

15. El Castell d9Alcala (Alcala de Xivert) 
3 1TBE669658. 
SIAP. 
Forcada, 1975, núm. 15; Bazzana, 1976; Bazzana, 1992, 1, 

412-413; Forcada, 1992, 40; Neumaier, De Antonio i Vizcaino, 
1998, 202, fig. 14, núm. 24. 

Esta situat en una formació tabular que s'alqa en el costat 
oriental del corredor (389 m), a la vora sudoest de la serra d'Irta i 
a 6'5 km de la costa. El lloc reuenix unes excel.lents condicions 
defensives pel seu difícil accés, amb una altitud relativa de 200 m; 
permet el control visual del corredor i posibilita I'hibitat arrece- 
rat en el vessant meridional. El castell medieval i la població con- 
tigua han transformat el lloc per complet. En l'actualitat la zona 
esth ocupada per un bosc de pins. Segons J. M. de Antonio, de l'e- 
quip que hi treballa, la superfície del recinte del castell, excloent la 
vila, que és la de la formació tabular sobre la qual s'assenta, és de 
0'2 ha, possiblement la maxima que se li pot atribuir a I'assenta- 
ment ibkric. Els assentaments visibles són el Corral Blanc,Alió, la 
Séquia de Lava, Alcala de Xivert, el Palau, Regalfarí i el Maset i el 
més prbxim és Alcala de Xivert, situat a 2'5 km cap a l'oest. El lloc 
esta situat a 1'3 km de la zona central del corredor per on segueix 
el cam' de la costa. L'aigua és escassa en aquesta zona; el barranc 
dels Ametlers discorre a 1'5 km cap al SO. 

Apareix esmentat en les fonts arabs amb el topbnim hisn 
Subrur. Alfons 11 el va donar l'any 1169 a l'orde del Temple, quan 
apareix com el castell d'Exui~err (María, 1933a), donació confir- 
mada posteriorment per Jaume 1 (María, 1933b i 1933~).  Pel que 
fa al topbnim Xivert, Barceló (1982, 228) assenyala que pot tenir 
una etimologia llatina i no aribiga. La fortificació medieval va ser 
esudiada inicialment per Bazzana (1976). 

Des de 1996 fins a l'actualitat s'estan realitzant treballs d'excava- 
ció a I'intenor del recinte medieval que han permés confirmar l'ocu- 
pació antiga del iloc mitjanqant la troballa de cerarniques en nivells de 
reblit (Neuamier, De Antonio i Vizcaino, 1998). El jacirnent presenta 
una primera fase d'ocupació en els períodes antic i mitji de 1'Edat del 
Bronze. La segona fase correspon a la 1 Edat del Ferro, amb materials 
dels Camps d'Umes que poden datar-se de manera aproximada en el 
període 750-600. La tercera correspon a la cultura iberica, amb mate- 
nais que pertanyen als seus tres períodes. Un fragment de ceramica 
sigil lata hisphnica permet confirmar la freqüentació del lloc almenys 
en el segle Ii dC i altres tardoromans poden datar-se en els segles IV- 
V. Entre els matenals recuperats hi ha dos fragments de cílica de cera- 
mica htica de vemís negre que poden datwse des del fmal del segle 
VI fins al principi del N. Entre els matenals ibkrics hi ha alguns frag- 
ments de ceramica grisa emporitana i una vora de cilat amb decoració 
fitornorfa. També s'ha trobat un fragment de morter púnic ebussita. 

En les excavacions s'indica la troballa d'alguns fragments 
de ceramica campaniana A, entre els quals es representa una 
base de la forma Morel 68 que no he pogut analitzar. Els mate- 
rials estudiats són 6 fragments de ceramica de vernís negre tro- 
bats en les campanyes de 1997-99, dels quals 5 són de campa- 
niana A i 1 de campaniana B. Dels primers, 2 pertanyen a sen- 
gles exemplars del bol Lamboglia 27a-b, 1 és de la copa Morel 
68 i conserva dues bandes pintades, 1 és una base amb una rose- 
ta impresa de 8 pktals amb botó central i petits punts entre 



aquells, i 1 altre és també una base, totes dues de forma inde- 
terminada. L'únic fragment de campaniana B és de la producció 
tardana i possiblement pertany a la forma Lamboglia 5. Entre els 
fons de l'excavació he pogut observar la presencia d'un nombre 
indeterminat de fragments de paret d'amfora italica. En una d'a- 
questes campanyes es va trobar una amfora prhcticament com- 
pleta, possiblement del tipus Dressel IA, que no he pogut estu- 
diar. Aquests escassos materials permeten, si més no, confirmar 
l'ocupació del Castell d'Alcalh entre el segle 11 i la primera mei- 
tat de 1'1. 

Fig. 24.- Ceramica del Castell d'Alcalh de Xivert. 

16. Alcala de Xivert 
3 lTBE642655. 
SIAP; Museu de Benicarló. 
Oliver, 1990a; Oliver, 1996a, 285; Arasa, s. 11. "Alcala de 

Xivert", TIR WJ-31, 1997, 33 . 
La població d'Alcal2 de Xivert es troba en una lloma molt 

suau situada enmig del corredor (162 m), a 8 km de la costa. E1 
lloc no té condicions defensives, no permet un habitat arrecerat i 
té una visibilitat limitada. Els assentaments visibles són el Corral 
Blanc, la Séquia de Lava, el Castell d'Alcala i el Palau, i el més 
proxim és el segon, situat a 1'5 km cap al nord. Per la vora est de 
la població passa el camí de la costa. L'aigua és escassa en aques- 
ta zona; per la vora sud de la població, a 0'1 km, discorre el 
barranc del Clot del Gitano. 

Es tracta d'una troballa casual en obrir-se una trinxera de 
0'5 m d'amplhria per a la instal.lació de la xarxa telefbnica al 

carrer Sant Josep, en la part més alta de la població, a I'altura 
de la casa número 2 1 .  R. Ronchera i J. Arnau van recuperar els 
materials i en van prendre notes. Oliver va publicar la troballa 
basant-se en aquestes notes i en I'estudi dels materials recu- 
perats. Sembla que el jaciment continuava per davall de la 
vorera contigua i la casa prbxima, estenent-se en sentit trans- 
versal a la trinxera que corria al llarg del carrer. Van identifi- 
car-se un total de vuit unitats estratigrhf~ques. En el croquis 
publicat per Oliver es veu una petita fossa exeavada en el 
tapas (UE 007), en la qual es va depositar l'enterrament, que 
es va recobrir d'una terra groguenca sense pedres (UE 006). A 
l'interior d'aquest estrat es van trobar els ossos en una cota 
més alta i els fragments cerhmics al fons. En un extrem es va 
trobar una pelvis, la columna vertebral i unes potes d'equid, 
mentre que en I'altre es van trobar dos caps de la mateixa 
especie. Per a Oliver es tractaria, tot i que amb reserves, d'un 
enterrament iberic tarda, I'únic conegut a la comarca del Baix 
Maestrat, en el qual la presencia de dos cavalls expressaria 
una alta posició social del difunt. La presencia d'equids en 
enterraments no és infreqüent, com ha assenyalat el mateix 
Oliver (1996a, 296). El fet de no haver-se pogut excavar en la 
seua totalitat impedeix determinar altres aspectes del ritual 
funerari. 

El material ceramic que es va recuperar estava format per un 
recipient iberic de forma globular amb vora en forma de cap d'h- 
nec i decoració geometrica pintada, un bol de pasta grisa amb una 
banda pintada a la part exterior del Ilavi, una gerreta de cerhmica 
grisa emporitana i, com a únic element d'importació, una patera 
de campaniana A tardana de la forma Lamboglia 5 (fig. 25). La 
seua presencia permet aproximar una datació cap al 125-75, amb 
la qual s'adiu la ceramica iberica que I'acornpanyava. 

La troballa -tal vegada de caricter funerari- deu indicar la 
presencia d'un assentament iberic, possiblement en aquesta matei- 
xa zona de la població que, com hem vist, ocupa una petita altura 
enmig del corredor d'Alcalh, en un cas similar al d'altres assenta- 
ments proxims. 

D'altra banda, encara que siga una referencia generica, cal 
recordar que Valcárcel (1852, 6) diu, en relació amb les troballes 
de monedes iberiques dlAlmedíxer, que "estas monedas se 
encuentran con frecuencia en las inmediaciones de aquella villa" 
(Alcala de Xivert). També es coneix la troballa casual l'any 1972, 
en un pou deIs afores de la població, d'un as de Sefeisken 
(Ripolles, 1980,88; Doménech, 1987,87; Doménech, 1991, 184- 
185), actualment depositat al Museu de Benicarló. 

Fig. 25.- Cerhmica campaniana dlAlcali de Xivert. 



17. El Palau (Alcali de Xivert) 
3 lTBE648622. 
SIAP. 
Giner, 1969, 250-252, fig. 10-11, Iim. 111, 1, i IV, 3; Salvador, 

1979; Salvador, 1981, 322-325, fig. 3a, lim. 2a; Oliver, 1981, 
207-208; Ribera, 1982, 30-31; Gusi i Oliver, 1985, 109; Oliver i 
Gusi, 1986, 270; Arasa, 1987c, 129; Oliver, 1990-91, 177; Oliver, 
199 1 a, 93; Oliver, 1991 c, 1094 i 1098; Melchor, 1995, 50; Arasa, 
s. rt. "Palau, el", a Aranegui, 1996, 116. 

Ocupa una petita lloma situada enrnig del pla (175 m), a 8 km 
de la costa. S'alqa a la vora esquema del cam' de Vilanova, arnb 
una altitud relativa d'uns 3 m i un fort desnivel1 per tots els cos- 
tats excepte per 1'0-NO. El lloc té condicions defensives, possibi- 
lita un hibitat arrecerat pel seu vessant S-SE i permet un control 
visual de I'entom. La zona esti  parce1,lada i conreada; el nivel1 
arqueolbgic sembla completament arrasat. La seua superfície es 
calcula al voltant de 0' 1410' 15 ha. Els assentaments visibles són 
el Castell d'Alcali, Alcali de Xivert i el Maset i el més prbxim és 
el tercer, situat a 0'4 km cap al sud. La zona central del corredor 
per on passa el camí de la costa esti situada a 1'6 km cap a l'est. 
L'aigua és escassa en aquesta zona; el barranc de Regalfmí esta 
situat a quasi 1 km cap al SO. 

Giner (1969) va donar notícia de la troballa, l'any 1968, de 
restes atribui'bles a la necrbpolis, aparegudes en el curs d'uns tre- 
balls agrícoles a 0'4 km al nord del jaciment. Entre els materials 
apareguts hi havia algunes umes i diversos objectes metil.lics. A 
la partida de la Bassassa, prbxima al jaciment, es va trobar una 
imfora del tipus Dressel 1A pricticament sencera conservada per 
particulars. Posteriorment, Salvador (1979 i 1981) va fer una des- 
cripció de I'assentament i d'alguns materials cerimics, entre els 
quals hi havia un fragment de plat trípode fenici. Gusi i Oliver 
(1985) assenyalen l'existencia de nivells dels segles 111-11. Oliver 
(1990-91) ha donat a conéixer diversos fragments de cerimica 
itica de vemís negre que poden datar-se en els segles V-IV. La 
cerimica campaniana i les imfores itiliques daten la darrera fase 
d'ocupació en el segle 11. 

1 TOTAL 110 1 

Els materials estudiats són 29 fragments cerimics: 25 de ver- 
nís negre i 4 d'imfora. Dels primers, 22 són de campaniana A 
(88%) i només 3 són de campaniana B. De campaniana A hi ha 2 
peces del bol Lamboglia 27a-b i 1 de la copa Lamboglia 27B, 3 
del plat Lamboglia 36, una base decorada arnb una palmeta i una 
altra decorada arnb canaletes; hi ha també dos fragments arnb sen- 
gles grafits iberics; hi destaca I'absencia de formes antigues. De 
campaniana B només hi ha una base de la copa Lamboglia 1 deco- 

rada arnb canaletes. Pel que fa a les imfores, hi ha 2 vores del 
tipus Dressel 1A i un fragment de col1 decorat arnb 2 bandes pin- 
tades. La presencia de canaletes en un fons de campaniana A i 
d'imfores del tipus Dressel 1A proporcionen una datació en la 
segona meitat del segle 11. La base de la forma Lamboglia 1 de 
campaniana B tardana ofereix la datació més recent en el pas del 
segle 11 a 1'1. 

Fig. 26.- Cerimica del Palau (Alcali de Xivert). 

5 cm. 

Fig. 27.- Cerimica del Palau (Alcali de Xivert). 



18. Regalfarí (Alcali de Xivert) 
3 1 TBE6 12639. 
SIAP. 
Ripollks, 1980, 88; Ripollks, 1982, 135. 
Esta situat al peu del vessant est de la sersa de Murs (190 m), en 

una zona de suau pendent que forma una lloma situada a la vora del 
camí, a 9 km de la costa. El lloc té escasses possibilitats defensives, 
en part pesmet un habitat arsecerat i té visibilitat només cap a I'E i 
SE, cap a on s'orienta. L'altitud relativa és de 5 m. La zona esta par- 
cel.lada i conseada i recentment ha estat objecte d'una transfosma- 
ció agsícola; no es conserven restes constsuctives. L'isea de disper- 
sió dels materials es limita a algunes parcel.les. L'únic assentament 
visible és el Castell d'Alcala i el més proxim és el Maset, situat a 
1'5 km cap a I'est. El jaciment queda en la part oest del comedor i 
apartat del cam' de la costa que el segueix. L'aigua és escassa en la 
zona; el basranc de Regalfarí esta situat a 0'5 km cap a I'ENE. 

La notícia de la troballa en aquesta partida d'un as de Bnitolo 
(Ripollks, 1980 i 1982) m'hi va portas a la prospecció de diversos 
punts, en un dels quals vaig localitzar les restes d'aquest jaciment que 
tal vegada estiga relacionat amb I'esmentada troballa. Entre escassos 
fragments de ceramica ibkrica, vaig tsobar 2 fragments d'amfora un 
dels quals corsespon a una vora del tipus Dressel l A  de pasta campa- 
niana (fig. 28). Amb aquests escassos materials, el jaciment pot datas- 
se entre la segona meitat del segle 11 i la primera de I'I. 

5 cm. 
O- 

Fig. 28.- Cerimica de Regalfarí (Alcali de Xivert) . 

19. El Maset (Alcala de Xivert) 
31TBE628638. 
SIAP. 
Est troba en una suau lloma situada enmig del pla (178 m), a 

La vora esquema del camí de Subarsa, a 7'8 km de la costa. El lloc 
no té condicions defensives, no pesmet un hibitat asrecerat i té una 
visibilitat molt limitada. La zona esta parcel.lada i conreada. Els 
assentaments visibles són el Castell d'Alcal2, Alcalh de Xivert i el 
Palau i el més prbxim és el tercer, situat a 0'4 km cap al nord. El 
jaciment queda un poc desplacat a I'oest del corredor i del cam' 
que el segueix. L'aigua és escassa en la zona; el barsanc de 
Regalfarí esta situat a 0'7 km cap al SO. 

Les restes ceramiques apareixen concentrades en dos bancals 
situats a la vora del camí i són escasses. El jaciment presenta tres fases 
d'ocupació: ibkrica, iberoromana i altimpenal. Es troben alguns frag- 
ments de ceramica ibksica i altres d'irnportació, entre els quals hi ha 
un fragment de phtera de ceramica htica de vemís negre que permet 
detesminas l'existkncia Cuna psimera ocupació en els segles V-N. Els 
materials de procedencia italica estan constitui'ts per 4 fragments de 
ceramica campaniana A i altses 4 d'hmfosa. Entre els de campaniana 
A només hi ha una vora del plat Larnboglia 36. La datació d'aquest 
conjunt pot situar-se de manera aproximada en el segle II. 

3. LA RIBERA DE CABANES 

20. Almedíxer (Alcala de Xivert) 
3 lTBE5958. 
Musen de Benicarló; SIAP. 
Masdeu, 1800, 627-628, núm. 2 161 ; Valcárcel, 1852, 6-8, 

núm. 4-5; Miralles del Imperial, 1868, 18; Delgado, 1871, 111, 
369; Zaragoza, 1877, 82-83; Balbás, 1892, 28; Ruiz de Lihory, 
1906, 17; Sarthou, 1913-15, 841; Mateu y Llopis, 1951b, 242-243 
(HM 517); Fletcher i Alcácer, 1956, 149, 151 i 158; Bru, 1963, 
111; Mastín Valls, 1967, 152; Ripoll2s, 1980, 32; Oliver, 1981, 
206-207; Ripollks, 1982, 60; Arasa, 1987b, 129; Doménech, 
1987, 86-87; Doménech, 1991, 184; Arasa, s. 11. "Almedíxer", a 
Aranegui, 1996, 3 1. 

Partida situada a l'oest de Ia sersa litoral, en l'extrem meridional 
del corredor d'Alcal2, a I'interior del pla litoral de la Ribera de 
Cabanes i a uns 6'5 km de la costa. Esta travessada per la rarnbleta de 
Seguer i forma una val1 envoltada de petites altures. La zona esta par- 
cel.lada i conseada. L'assentament més prbxim és els Pasquals, situat 
a uns 4 km cap al SSO; no n'hi ha cap de visible. El c m '  de la costa 
passa a uns 3 km cap a I'est, pel pla litoral. L'aigua és molt escassa 
en aquesta zona; el curs fluvial més impostant és I'esmentada rambla. 

Segons notícia de Valcárcel (1 852), "en el despoblado llama- 
do Almedijar, distante de la poblacion poco mas de una legua 
hácia el O, donde se descubren minas que parecen anteriores á la 
dominacion romana", es van trobar diversos asos de Tit~lrn i un 
tribbol d'Arse. L'orientació ersonia que dóna aquest autor (a 1'0- 
est de la població), dificulta també la seua localització, pero 
Zaragoza (1877) explica que el lloc de la troballa estava situat a 
prop d'una llegua del Tosssalet (Alcali de Xivert) cap a l'oest. 
L'any 1972 va trobas-se casualment, també en un punt indetermi- 
nat d'aquesta partida, un as de Bnitolo que data de la primera mei- 
tat del segle 1 aC, actualment depositat al Museu de Benicarló. 
Aquestes troballes deuen correspondre a un assentament ibero- 
roma, possiblement amb la seua necrbpolis. Les restes d'kpoca 
imperial que esmenta aquest autor deuen pertanyer a un segon 
moment d'ocupació del mateix lloc. El jaciment no ha pogut ser 
localitzat fins al moment, malgrat les prospeccions realitzades 
almenys per V. Giner, A. Oliver i M. Díaz. 

21. El Tossalet (Alcali de Xivert) 
3 1TBE66359 1. 
SIAP. 
Madoz, 1845,I, 353; Valcárcel, 1852, 9; Zaragoza, 1877, 73- 

75; Chabret, 1907, 40; Sasthou, 1913-15, 841; Almarche, 1918, 
58; Febrer, 1924, 67; Bosch, 1924, 107; Bayersi, 1948, 673; 
Fletcher i Alcácer, 1956, 149, 151 i 158; Giner, 1969, 252-256, 
fig. 14-1 6, Ihm. IV, 4; Gil-Mascarell, 1973,32-33; Ripollks, 1980, 
3 1; Oliver, 1981, 209; Ripollks, 1982, 59 i 163; Oliver, 1986a, 
223; Arasa, 1987b, 129; Arasa, s. u. "Tossalet, el", a Aranegui, 
1996, 173; Arasa, s. u. "Tossalet, El", TIR WJ-3 1, 1997, 162. 

Esta situat a l'extrem meridional de la sersa d'Irta (86 m), a poc 
més de 2 km de la costa. El lloc ocupa una posició estratkgica, pre- 
senta unes excel.lents condicions defensives i possibilita un bon 
control visual, puix domina la plana litoral i el camí de la costa; en 
els vessants S-SE permet un habitat arsecerat. La seua superfície es 
troba parceblada i actualment esma; per la zona O-NO ha estat 
objecte d'atersassaments que l'han destruit en part. El seu cim 



adopta la forma d'un altipli que davalla amb un fort pendent cap 
al sud i I'est, amb una altitud relativa de 20 m. Cocupació sembla 
estendre's per l'altipli i per aquests vessants fins al pla, amb una 
extensió considerable. Sembla tractar-se d'un assentament de 
grandaria mitjana. Els assentaments visibles són Capicorp i els 
Pasquals i el més prbxim és el segon, situat a uns 4 km cap al SSE. 
El camí dlAlcali de Xivert a Capicorp passa a 0'4 km al SO; el 
camí de la costa passa per 1'0-NO cercant I'eixida del corredor 
d'Alcali. Les fonts d'Alcossebre estan situades a 3 km a I'ENE. 

Va ser donat a conéixer inicialment per Valcárcel (1852): 
"Llámase así un collado, situado á media legua de la marina, 
donde se descubren ruinas antiguas, y se hallan entre porciones de 
casquillos de barro saguntino, señal segura de población romana, 
medallas de letras desconocidas". Entre les monedes esmenta un 
as de Seteisken. Aquest autor pretén demostrar que Hystra, locali- 
tat esmentada per Avié en I'Ora rnaritinza, pot reduir-se a aquest 
lloc. Zaragoza (1877) manté aquesta reducció i explica amb detall 
les troballes d'umes funeriries que tingueren lloc els anys 1863- 
64 en les proximitats del jaciment, les quals han ocasionat diver- 
sos errors d'interpretació en la bibliografia posterior. Zaragoza 
distingeix clarament dues trobailes diferents; en primer lloc 
esmenta un grup de 19 umes trobades en "las excavaciones del 
montículo ó Tossalet inmediato á Alcocebre". Aquestes (no espe- 
cifica si en la seua totalitat o només algunes que no es van tren- 
car) foren conservades per J. Llano White, I'enginyer que dirigia 
les obres del ferrocarril, que fou el primer director de la Sociedad 
Arqueológica Valenciana, i examinades per M. Velasco y Santos, 
que fou director de 1'Arxiu del Regne i membre també de l'es- 
mentada societat (Goberna, 1981, 579; 1982-83, 20). En segon 
lloc fa referencia a les urnes trobades en la partida de la Palava: 
"En otras urnas descubiertas, no ya en la colina del Tossalet, sino 
en la inmediata llanura (partida de la Palava), (...)". 

En la revisió que van fer d'aquestes troballes Gusi i OLiver 
(1986) a partir de croquis originals de l'kpoca conservats en el 
SIAM, possiblement del mateix J. Llanos, localitzen la troballa de 
la Palava a 1'2 km al NNE del Tossalet, a l'altura del Baixador 
d'Alcossebre (lim. Ia), i neguen l'existkncia de la del Tossalet. En 
el croquis que representa la troballa de la via es localitzen 19 urnes 
que ocupaven el desmunt de 6 m d'ampliria per on havia de passar 
la via del tren (lim. IiIa), de manera que no pot descartar-se una 
conhsió de Zaragoza quant a l'atribució d'aquestes urnes a la tro- 
balla del Tossalet. Aixb no obstant, en la descripció de les urnes 
dibuixades en una altra lamina (lhm. IIIb) hi ha una llegenda que 
diu: "N. 1.2.3 urnas encontradas en Alcocebre labrando un campo. 
N. 4 urna encontrada en el desmonte de S. Benito, en el ferrocarril 
de Tarragona a Valencia". S'hi distingeix, per tant, entre dues tro- 
balles diferents perb possiblement molt prbximes en el temps; la 
segona és la del ferrocaml, perb la primera ha de ser necessariament 
la del Tossalet que esmenta Zaragoza, que devia formar part de la 
necrbpolis d'aquest assentament. Tal vegada Fletcher (1965b, 7-9) 
es refereix a aquestes en parlar de les dues umes trobades I'any 
1864 en construir-se una sénia prop del Tossalet. Els materials con- 
semats en el magatzem del SIAM són possiblement una barreja 
d'ambdues troballes. La tipologia de les umes és antiga i els aixo- 
vars metal.lics són els característics de les necrbpolis iberiques. La 
datació que proposen Gusi i Oliver és del darrer terq del segle VI. 

Pel que fa al Tossalet, Giner (1969) diu que va poder veure 
encara algunes alineacions de pedres i va trobar ceramica ibkrica 
i pedres de molí. Per últim, Oliver (1986a) va publicar un frag- 
ment de kailthar-os de bucchero nero etrusc que pot datar-se entre 
625 i 580. Entre les cerimiques iberiques arreplegades hi ha un 

fragment de cilat, un de tenalla del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet 
(1992) i un altre decorat amb motius vegetals pintats. 

Fig. 29.- Ceramica del Tossalet (Alcala de Xivert). 

Dressel IA 

L'ocupació d'aquest assentament presenta, a la llum dels 
materials fins ara coneguts, dues fases: la primera se situa en el 
període Ibkric Antic, a la qual correspon el fragment de kanrhal-os 
de Ducchero etrusco de la primera meitat del segle VI; potser les 
incineracions de la Palava puguen relacionar-s'hi. La segona se 
situa en 1'Ibkric Final i es data en els segles 11-1, fonamentalment 
a partir dels materials itilics. 

2 V: 15 

45 TOTAL 12 

1 2 9 . 9  17 



Els materials estudiats són 45 fragments cerimics: 26 de ceri- 
mica de vernís negre, 1 de parets fines, 1 de cerimica comuna i 17 
d'amfores. Entre la cerimica de vemís negre hi ha 20 fragments de 
campaniana A, 4 de B i 2 de pasta grisa. De campaniana A hi ha 2 
vores de la forma Lamboglia 36 i 2 fragments de base decorats 
amb canaletes conckntriques. De campaniana B n'hi ha dos de la 
producció mitjana de Cales i 2 de la tardana; quant a les formes, hi 
ha 1 vora de la copa Lamboglia la, 1 de la copa Lamboglia 2 de 
classificació insegura i 1 base del vas MP 127. Els 2 fragments de 
campaniana de pasta grisa poden atribuir-se arnb dubtes a les for- 
mes Lamboglia 1 i 5, respectivament. Pel que fa a les imfores, hi 
ha 1 vora del tipus grecoitalic de transició i 2 del tipus Dressel 1A; 
la resta són 3 fragments de pivot, 1 d'ansa i 10 de cos. El fragment 
de ceramica comuna itilica pertany a la vora d'una tapadora. 

Aquests materials poden datar-se fonamentalment en el 
segle 11. En aquesta fase d'ocupació, al llarg del segle 11 es 
documenta l'arribada a l'assentament d'un important volum 
d'importacions itkliques, singularment hmfores vinaries, les 
restes de les quals es troben disperses per les terrasses més bai- 
xes del jaciment i del pla immediat en la zona S-SE. Aquest fet 
indica I'important paper de l'assentament com a centre recep- 
tor, en relació arnb un fondejador situat en la costa prbxima 
dlAlcossebre, possiblement a la platja de Morro de Gos, on s'ha 
trobat cerimica fenícia, o tal vegada a Capicorp. La pobresa 
dels materials no permet major concreció a I'hora de determinar 
la data d'abandonament, que deu situar-se en un moment impre- 
cís de la primera meitat del segle 1, possiblement cap al 100175 
a la llum de les ceramiques analitzades. 

22. Capicorp (Alcala de Xivert) 
Miralles del Imperial, 1868, 18; Arasa, s. u. "Capicorp", a 

Aranegui, 1996,48; Arasa, s. u. "Tossalet, El", TIR WJ-31, 1997, 
162. 

Esti situat en una zona prbxima a la desembocadura de la 
rambla de Sant Miquel (10 m), en les proximitats de la costa. 
Per trobar-se en pla, el lloc no té possibilitats defensives, no 
permet un hibitat arrecerat ni un control visual de I'entorn. La 
zona esta parcel.lada i conreada i compta arnb nombroses edi- 
ficacions. Els assentaments visibles són el Tossalet i els 
Pasquals, i el rnés prbxim és el primer, situat a uns 4 km cap al 
NNO. El lloc es troba a la vora del cam' d'Alcali a Capicorp, 
que passa prop del Tossalet, i a uns 4 km del camí de la costa. 
El curs fluvial rnés prbxim és I'esmentada rambla. 

Segons Miralles del Imperial (1868) en aquest lloc hi havia 
rui'nes en les quals es van trobar monedes romanes d'argent i 
coure. Aquesta imprecisa notícia és I'única referida a troballes 
arqueolbgiques d'kpoca romana en aquest lloc. No és possible 
determinar la cronologia de la troballa, pero el fet que algunes de 
les monedes foren d'argent permet suposar que es tractava de 
dracmes o denaris. Posteriorment, es té notícia de la troballa l'any 
1969 de tres umes ibkriques en fer els fonaments d'un xalet en 
aquesta zona, cosa que dóna versemblanqa a l'existkncia d'un 
assentament ibkric. Aquest podria estar relacionat arnb un fonde- 
jador situat a la desembocadura de la rambla de Sant Miquel. 

23. Els Pasquals (Torreblanca) 
31TBE.597551. 
SIAP. 
Ocupa un contrafort oriental de la sena litoral (83 m) i esta 

situat a 4 km de la costa. El lloc té bones condicions defensives, 

ja que es troba aillat per un collet al NO; l'altitud relativa és de 
20 m. La visibilitat abasta tot el pla litoral, pero és rnés limitada 
cap al N-O. El pendent nord és prou abrupte, mentre que la resta 
són més suaus. La zona ocupada s'estén des del cim fins als ves- 
sants E-S, que es troben rnés arrecerats. Esti aterrassat per al cul- 
tiu excepte en la zona rnés alta, pero actualment roman erm en la 
seua major part. L'accés NO esta protegit per una muralla en 
forma d'arc d'uns 60 m de Ilargiria que, en part, ha estat desco- 
berta per obres recents d'aterrassament que a penes li han afectat. 
En la part rnés alta, a I'extrem SO, es conserven les restes d'una 
gran torre que en protegeix I'accés. La resta del jaciment esta 
molt destruit per les transformacions agrícoles, pero encara es 
poden veure alguns murs. Sembla tractar-se d'un assentament de 
grandiria mitjana. Els assentaments visibles són el Tossalet, 
Capicorp i la Torre de la Sal i el més prbxim és el segon, situat a 
7 km cap a I'est; aixb no obstant, Almedíxer deu estar situat a uns 
4 km cap al NNO. El cam' de la costa passa a 0'8 km cap al SE. 
L'aigua és molt escassa en la zona; el barranc del Toll esta situat 
a 1'5 km cap al SSE i la marjal comenca a 2'5 km cap al SE. 

El jaciment és inkdit i fou localitzat per M. Díaz. Es coneix la 
troballa d'una moneda ibkrica per part d'un aficionat de la pobla- 
ció. En les meues prospeccions he pogut comprovar I'abundancia 
de fragments de cerimica d'hportació, en la seua major part 
d'amfora itilica, que s'estenen per tota la seua superficie, des de 
les terrasses prbximes al cim fins al peu del vessant meridional i 
en el pla. Entre la cerimica ibkrica hi ha vores de cilats decorats 
arnb triangles pintats a la vora, així com dos pivots d'irnfora ibk- 
rica. Alguns fragments de cerimica atica permeten determinar l'e- 
xistkncia d'una primera fase d'ocupació en els segles V-IV 

Els materials estudiats són 58 fragments cerimics: 35 de ver- 
nís negre, 22 d'imfora i 1 de morter. Entre els de cerimica de 
vernís negre n'hi ha 26 de campaniana A i 9 de campaniana B. 
De campaniana A hi ha presents les següents formes: 1 exemplar 
de la copa Lamboglia 27c i 1 del bol Lamboglia 27a-b, 1 del plat 
Lamboglia 36 i 2 de la copa More1 68. Els fragments d'aquesta 
darrera estan decorats arnb una banda pintada a la part interior 
de la vora; a rnés hi ha 2 bases amb decoració impresa: una arnb 
una roseta de vuit pktals i l'altra arnb una estreta orla d'estries i 

estampilles, de les quals només en queda la vora d'una. De cam- 
paniana B, hi ha 1 vora de la copa Lamboglia 2, 1 vora d'una 
petita pitera, 1 base decorada arnb 4 canaletes conckntriques, 1 
base decorada amb una orla d'estries envoltada de 2 canaletes 
conckntriques i 1 base amb el peu motlurat. 
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Fig. 30.- Cerhmica dels Pasquals (Torreblanca). 

Fig. 31.- Cerhmica dels Pasquals (Torreblanca). 

Entre els 22 fragments d'hmfora hi ha 2 vores del tipus gre- 
coithlic de transició i 1 del tipus Dressel 1A; un fragment per- 
tanyent al muscle amb I'arrancament de l'ansa presenta un 
segell impres en la base d'aquesta, amb un cartutx rectangular i 
el text il.legible. El morter és de tipus campanih i correspon a la 
forma Aguarod 1. 

En conjunt, es tracta d'un lot de matenals prou homogeni que pot 
datar-se en el segle U, amb un moment final que pot situar-se de 
manera aproximada cap al 110-90. Hi destaca el paral.lelisme amb el 
Tossalet, tant pel que fa a les característiques del jaciment com per la 
seua datació. 

24. El Campello (Cabanes) 
31TBE521481. 
SIAP. 
Bazzana, 1978b, 180; Bazzana, 1992,I, 407. 
Esta situat a l'interior de la sena litoral, en un contrafort rocós sobre 

el b m c  hombnim (261 m), a 6'6 km de la costa. El Iloc presenta unes 
bones condicions defensives, amb un sol accés pel NE i "ns pendents 
molt pronunciats que el fan inaccesible perla resta. La seua orientació 
permet un habitat arrecerat en el costat S-SE. L'altitud relativa pel cos- 
tat del barranc és de 70 m, mentre que I'altiplh des d'on és accesible 
esta situat en la isohipsa dels 260 m. La zona esta parceblada en part i 
actualment erma. L'assentament més prbxirn és el Tancat, situat a 2'8 
km cap al SE; no n'hi ha cap de visible. El jaciment esta situat a la vora 
de l'antic camí de la Fusta, que en part segueix la carretera local de 
Cabanes a la Ribera; el c m '  de la costa que segueix el pla litoral esta 
situat a uns 4 km cap a I'ESE. L'aigua és escassa en aquesta zona; I'es- 
mentat barranc passa a O' 1 km cap a l'oest. 

El jaciment ha estat prospectat, entre altres, per J. L1. 
Viciano, A. Oliver i X. Allepuz. Amb posterioritat al període 
iberic, el lloc fou ocupat esporadicament en epoca romana i, a 
1'Edat Mitjana, per un assentament fortificat encara visible que 
ha estat estudiat per Bazzana (1978b i 1992). La troballa d'al- 
guns fragments de cerimica itica prova la seua ocupació en els 
segles V-IV. Posteriorment, I'única prova d'ocupació en epoca 
iberoromana és un petit fragment d'hmfora campaniana que pot 
datar-se entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

25. El Tancat (Cabanes) 
3 lTBE545472. 
SIAP. 
Esteve, 1989, 105. 
Esta situat al peu de l'extrem est (70 m) del tossal de 

Mortbrum, a 4'1 km de la costa. Al cim d'aquest tossal hi ha un 
jaciment de 1'Edat del Bronze i una explotació minera moderna. El 
lloc presenta un pendent molt suau, esta orientat cap al sud i no té 
condicions defensives. Es troba a la vora de I'extensa plana litoral, 
sobre la qual té un limitat control visual. La seua superfície es troba 
parcel4ada i conreada. Els seus límits són forqa imprecisos. Els 
assentaments visibles són el Bordissal, la Torre de la Sal i la Punta 
de les Llances i el més prbxim 6s el primer, situat a 1'3 km cap a 
I'ESE. Per la banda nord d'aquest tossal passa el camí de la Fusta 
i, a 3'7 km cap a I'ESE, el camí de la costa. L'aigua és escassa en 
la zona; el barranc del Campello passa a 0'6 km cap al SSO. 

El lloc fou ocupat per un assentament altmedieval. Les troba- 
lles cerhmiques són escasses, estan molt rodades i apareixen prou 
disperses. Entre alguns fragments amb pasta i perfil típicament ibh- 
ncs només vaig trobar un fragment d'hmfora italica corresponent a 
l'ansa. Aquesta troballa confirma l'ocupació de I'assentament en 



els segles 11-1. D'altra banda, Esteve (1989) arseplega la notícia de 
la troballa d'inciiieracions ibkriques en la zona del Tancat, possi- 
blement en relació amb aquest lloc. 

26. El Bordissal (Cabanes) 
3 lTBE559471. 
Museu Arqueolbgic de Barcelona; SIAP. 
Meneu, 1914, 4; Fita, 1914, 193; Almarche, 1918, 85; Peris y 

Fuentes, 1922, 221 -222; Almagro Basch, 1945, 2 1-22; Gómez 
Moreno, 1949, 299, núm. 42; Tovar, 1951, 309; Bm, 1963, 111; 
Maluquer, 1968, 140, núm. 265; Siles, 1985,239, núm. 1016; Oliver, 
1978,273; Untermann, 1984, 115, núm. 9; Untermann, 1987,300 i 
312; Esteve, 1989; Untermann, 1990, MLH Iü, 2, 367-368, F.5.1; 
Arasa, s. 11. "Brosseral, el", a Aranegui, 1996,43; Arasa, s. 11. "Torre 
de la Sal, La", TIR WJ-3 1, 1997, 157; Arasa, 1997b, 1150-1 15 1. 

Esta situat enmig de la plana litoral (34 m), a 2'6 km de la costa. 
El lloc presenta un pendent suau, no té condicions defensives i no es 
tsoba arrecerat. Es localitza al voltant de l'encreuament del c m '  de 
Miravet i del barranc del Campello. La seua superfície es troba par- 
cel.lada i conreada. El lloc ha estat transformat per les fortes revin- 
gudes d'aigua que, com la de l'any 1949, porta en ocasions I'es- 
mentat barsanc. El jaciment esta dividit en tres sectors pel c m '  i el 
barranc, amb una diferencia de cota de fms a 3 m, per la qual cosa 
no és descartable un desplacament del barsanc que haja comportant 
una important transformació del paisatge. Els jaciments visibles són 
el Tancat, la Torre de la Sal, el Castell de Miravet, el Castell 
d'Ospesa i la Punta de les Llances i el més prbxim és el primer, situat 
a 1'3 km cap a I'ONO, mentse que el segon es troba a 2'6 km cap a 
1'ESE. El cam' de la costa passa a 2'5 km cap a I'ESE. Caigua és 
escassa en la zona; el barsanc del Campello travessa el jaciment. 

Fig. 32.- Inscripció del Bordissal (Cabanes); fotografia del Museu 
Arqueolbgic de Catalunya, Barcelona. 

El jaciment es coneix per la troballa d'una inscripció iberica 
funeraria, junt a la qual aparegueren diverses incineracions i inhu- 
macions, a més de restes romanes d'kpoca imperial. Es tracta d'una 

estela completa amb el coronament apuntat i trencat i unes dimen- 
sions de (105) x 45 x 26 cm (fig. 32). El text, que no esta inscrit en 
una cartela ni té línies de guia, és el següent: ilti í-bikiseilseltnnni, on 
s'identifica un antropbnim (iltitbikis) amb un primer element de 
clara arrel ibkrica, seguit de tres elements i sufixos (en+seltnl-+mi). 
Esteve (1989) relaciona la inscripció amb una ocupació ibkrica ini- 
cial, pero Oliver (1990a, 86) considera que els materials trobats són 
exclusivament romans i, per tant, l'epígraf deu ser d'kpoca impe- 
rial. Les cerimiques corresponents al segon període d'ocupació 
poden datar-se en els segles V-VI dC (Arasa, 1997b). 

En l'actualitat les restes cerimiques són escasses i apareixen dis- 
perses en les parcel.les situades als dos costats del camí, a la vora meri- 
dional de la carretera de Cabanes. Les ceramiques ibkriques i tardore- 
publicanes es troben barrejades amb les d'kpoca tardoromana. Entre la 
ceramica ibkrica apareixen diverses vores de tenalles del tipus A 1.2.1. 
de Mata i Bonet (1992). Pel que fa a les cerimiques d'importació, hi 
ha un fragrnent de ceramica ktica de vemís negre que en confirma 1'0- 
cupació alrnenys des dels segles V-IV i diversos fragments d'amfora 
púnicaebussitana. Les ceramiques italiques són més escasses i només 
s'han trobat 2 fragments de cos i 2 anses d'amfora; un altre fragment 
de vora amb el llavi trencat pertany a la producció tarraconense i pos- 
siblement és del tipus Dressel 1A. Amb aquests escassos materials, el 
jaciment només pot datar-se de manera aproximada en el segles 11-1. 

27. La Torre de la Sal (Cabanes) 
31TBE585463. 
SIAP; Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa- 

Borriana; Museu de Vila-real; Col.lecció de J. Ramos. 
Sentenach, 1920, 14; Peris y Fuentes, 1922, 222-223; Mesado, 

s.zr. "Torre de la Sal", GERV, XI, 268; Gil-Mascarell, 1973, 34; 
Fletcher, 1976a; Wagner, 1978; Femández Izquierdo, 1980, 158-165; 
Oliver, 1981, 212; Ribera, 1982, 127; Meseguer, 1983, 81-83; 
Fernández Izquierdo, 1986; Fernández Izquierdo, 1987-88; 
Femández Izquierdo, 1988a, 172; Oliver, 1989a, 210-21 1; Esteve, 
1989, 105; Oliver, 1990b, 231; Oliver, 1990-9 1,176; Rouillard, 1991, 
395-396; Doñate, 1991,22; Oliver, 1991c, 1101; Oliver i Gusi. 1991, 
203; Dupré, Pérez-Obiol i Roure, 1994, 168; Clausell, 1995,98, fig. 
4; Arasa, s. ir. 'Torre de la Sal, la", a Aranegui, 1996, 166; Arasa, s. 
u. "Torre de la Sal, La", TIR WJ-31, 1997, 157; Molina, 1997, 106- 
108; Ribera, 1998a, 61; Uroz i Molina, 1998, 127. 

El lloc esta situat a la vora de la mar, en l'extrem meridional de l'al- 
bufera de laRibera de Cabanes, no té condicions defensives, no permet 
un control visual del temtori i no esta arrecerat. La zona esta parcial- 
ment urbanitzada en I'extrem septentrional i ha estat objecte d'una 
plantació d'eucaliptus en la part central. D'altsa banda, l'erosió marina 
esti destruint progressivament tota la franja est. Els assentarnents visi- 
bles són els Pasquals, el Tancat, el Bordissal, el Castell d'Orpesa i la 
Punta de les Llances i el més prbxim és el Bordissal, situat a 2'6 km cap 
a I'ONO. Esta emplacat a l'mici d'un camí de penetració cap a l'inte- 
nos (el c m '  de la Fusta) i prop del camí de la costa. Caigua és molt 
escassa en la zona; a més de la prbxima albufera, el nivell freitic és 
molt superficial i permet l'aprovisionament amb pous. 

El jaciment esti situat en una zona on la restinga s'eixampla, 
de manera que en l'antiguitat possiblement quedaria flanquejat 
per la mar i les marismes. En l'actualitat s'estén al voltant d'una 
torre del segle XVI que li dóna nom, situada sobre una petita ele- 
vació (2'1 m). L'irea arqueolbgica esta del~mitada al nord pel 
cam' de la Torre de la Sal, per l'oest pel camí de l'Atal1, al sud per 
un camí de tracat irregular i a l'est per la mar (fig. 33, 1); aixb no 
obstant, hi ha restes cerimiques en una parce1.h situada a l'oest 
del camí de 1'Atall i s'han trobat restes constsuctives de manera 



aillada al llarg de la platja en direcció sud. Les estructures arqui- 
tectbniques que han pogut ser estudiades apareixen superficial- 
ment en la zona de la platja i estan molt erosionades per I'acció 
del mar, que ha destruit part del jaciment. Dins de I'hrea anterior- 
rnent delimitada, els materials apareixen dispersos en una hrea 
d'uns 225 m de llarghria per 175 m d'amplhria, arnb una superfí- 
cie aproximada de 3'5-4 ha. En aquesta zona s'han delimitat tres 
sectors: la parcel.la de la torre, plantada d'eucaliptus, que no ha 
pogut ser excavada; la parcel.la situada al nord de la torre, que ha 
estat aprofitada per a l'agricultura i es troba molt arrasada; i la 
zona de la platja. D'altra banda, en la zona immediata dins de la 
mar es troben abundants restes pertanyents a un fondejador que 
conformen un extens jaciment submarí. 

Fig. 33.- 1. Planta de la Torre de la Sal (Cabanes); 2. Habitació amb 
paviment de morter, segons A. Fernández Izquierdo. 

Possiblement el lloc apareix esmentat I'any 1575 com la 
Casa de la Sal, en I'acte formal d'annexió de les poblacions 
d'Albalat i Miravet a Cabanes (Balbás, 1892, 600). La primera 
referencia al jaciment és de Sentenach (1920), que esmenta ves- 
tigis arqueolbgics arreplegats per Peris y Fuentes. Pocs anys 
després, aquest (Peris y Fuentes, 1922) explica que "en una 
extensión de medio kilómetro de playa (se ven) bastantes peda- 
zos de cerámica, que por su forma parecen de factura griega (...) 
en el centro de una extensión de aguas diáfanas se observa un 
manchón obscuro; entrando en un bote se ve que lo producen los 
cimientos de una población". En els primers decennis de segle, 
pels voltants d'aquest jacirnent es van destruir diverses necrbpo- 
lis iberiques en el curs dels treballs agrícoles en les finques de 

Thrrega, Pitarch, Confit i la Senieta, una d'elles situada a uns 
300 m del jaciment (Almarche, 1918, 85; Peris y Fuentes, 1922. 
220-221; Bosch, 1923, 625; Bosch, 1924, 106-107; Esteve, 
1966, 145-146; Gil-Mascarell, 1973, 34 i 41; Oliver, 1981, 195). 
El primer a estudiar el jaciment submarí fou Wagner (1978), que 
va publicar un important conjunt d'hmfores. Posteriorment, 
Femández Izquierdo (1986 i 1987-88) ha dut a terme cinc cam- 
panyes d'excavació en el jaciment terrestre entre els anys 1985 i 
1990, de les quals ha publicat les tres primeres, i unes altres qua- 
tre en el submarí (1979-1985) que han estat publicades en la 
seua totalitat. Oliver (1990-91) ha donat a conéixer diversos 
fragrnents de cerhmica htica dels segles V-IV. Rouillard (1 991 ) 
ha publicat diversos fragments de cerhmica htica de figures 
roges i de vemís negre, arreplegats per Doñate, que poden datar- 
se majorithriament en la segona meitat del segle V. 
Posteriorment, Oliver i Gusi (1991) i Clausell(1995) han donat 
a conéixer la troballa de cerhmiques fenícies en les excavacions. 

El monetari del jaciment sembla -segons les notícies de troballes- 
prou ric, perb roman en la seua major part dispers en mans de parti- 
cular~. Totes les peces estudiades s'han trobat en prospeccions super- 
ficial~ per la platja. Se'n coneixen 4: 3 asos i 1 quadrant, amb altres 
tantes procedencies: el País Valencia, Catalunya, Aragó i Roma. 

TOTAL 
Ausesken-ban 
Kelse 

Roma 1 
TOTAL 4 

Els pnmers treballs es van efectuar els anys 1977, 1979 i 1983 
en algunes estructures arquitectbniques que eren visibles en la 
platja. Posterionnent, les excavacions s'han realitzat en dos sec- 
tors, en la parcel4a situada al nord de la Torre i en la platja. Les 
estructures estudiades segueixen una orientació paral.lela a la 
costa. En la zona de la platja, l'any 1985 es va o b ~  un primer son- 
deig de 3 x 3 m (9 m') adosat a I'angle NE de la tanca de la Torre, 
on no es van trobar restes constructives. Al SE de la Torre es va 
obrir un segon sondeig de 4 x 3 m (12 m') on van aparéixer restes 
d'un mur. Finalment es va excavar un pou (UE 1.004) amb el bro- 
cal construit de blocs de gres. 

En 1987 es va comenqar a excavar en la parcel.la situada al 
nord de la Torre, on es van obrir tres sondeigs. El primer (A), de 
10 x 10 m (100 m'), es va fer en la zona NO, en un lloc on la rotu- 
ració havia descobert les restes d'un paviment de códols de riu; 
contigu a aquest aparegué un paviment de morter amb un lleuger 
pendent cap al centre (UE 20.002), on hi havia una petita conca- 
vitat circular (fig. 33, 2); al seu voltant les restes d'una paret for- 
maven un petit recinte de 2 x 1'40 m amb angles arrodonits en la 
seua cara interna. Sobre aquest paviment es van trobar una hmfo- 
ra Lamboglia 2 i una phtera de pasta grisa. 

El segon sondeig (B), també de 10 x 10 m (100 m'), es va obrir en 
la zona NE, on abundaven restes d'hfores púniques del tipus Maña 
C2. No aparegueren restes d'estructures. Podia tractar-se d'una zona 
de magatzem amb una alineació d'hrnfores. El tercer (D) es va obrir 
en la mateixa zona, prop d'una edificació on s'ha instal.lat un bar; s'hi 
van trobar una serie de rnurs amb la rnateixa onentació, un d'ells 
corresponent a un angle (UE 20.01 1) i altres dos que només conser- 
vaven la filada inferior (UE 20.016 i 20.013). Al nord es va trobar una 



alineació formada pel ter$ inferior de 8 amfores púniques clavades en 
una trinxera tallada en la costra formada per les sals del nivell freatic, 
falcades amb un reblit d'arena, grava i pedres, en el qual hi havia una 
gran quantitat de c e b i q u e s  variades (UE 20.018). L'any 1988 els tre- 
balls d'excavació d'aquesta zona es van estendre cap a l'est, on conti- 
nuaven els murs formant una habitació amb el terra (UE 20.022) i un 
reblit de ceramiques (UE 20.030). alguns fragments de les quais 
enganxaven amb els de la üE 20.018, i cap al nord, amb una altra pos- 
sible alineació d'imfores (UE 20.023) paral4ela a I'anterior, de la qual 
només restaven 3 pivots clavats en terra. 

La major part dels murs tenen entre 40 i 45 cm de grossiria i 
conserven una o dues filades de pedres; la part superior devia ser 
de toves. En la platja, I'habitació núm. 6, de 2'20 x 1'60 m, tenia 
murs de 80 cm de grossaria, fets amb una doble filada de pedres 
regulars amb altres més petites en els intersticis. Una altra habita- 
ció (núm. 11) tenia una planta quadrada d' 1'60 x 1'60 m. Els murs 
que segueixen una orientació N-S estan desviats 15" cap a I'est. 

En les zones excavades el nivell d'ocupació correspon a una 
mateixa epoca que pot datar-se en els segles 11-1; les escasses cera- 
miques que es daten en els segles VI-IV apareixen fora de context 
i, en ocasions, acompanyades d'altres més modernes. Els mate- 
rials segueixen apareixent per davall de la costra, amb una com- 
posició i una cronologia semblants als dels nivells superiors. Hi 
destaca la gran quantitat de fragments d'ossos, entre els quals hi 
ha una important presencia del cavall. D'altra banda, l'aparició de 
nombroses restes bssies corresponents a un mínim de 3 individus 
fa molt versemblant la hipbtesi de la seua destrucció violenta. 

Els materials recuperats en les excavacions corresponen 
majoritiriament al període Iberic Final; en menor quantitat, també 
n'hi ha dels períodes Iberic Antic i Ple, de 1'Alt Imperi i de 1'Edat 
Mitjana. En I'excavacions de 1990 i 1993 s'han trobat cerimiques 
fenícies (Clausell, 1995) i altres corresponents al període Iberic 
Antic (VI-V), al qual deu pertknyer una imfora del tipus PE troba- 
da en la mar. Les ceramiques itiques de vernís negre i figures roges, 
més abundants en les troballes de superfície dels nivells destruits 
perla mar, poden datar-se en els segles V-N. L'absencia de cerami- 
ques d'importació del segle 111 impedeix pel moment documentar 
I'ocupació de I'assentament en aquesta epoca; aquest fet pot atri- 
buir-se possiblement a les lirnitacions prbpies de la recerca i no a 
l'existencia d'un hiatus. Les cerimiques d'importació són molt 
nombroses i es troben per totes les zones del jaciment, tant en les 
habitacions de la platja com en els sondeigs oberts en la parcel-la 
situada al nord de la Torre. En aquest sentit és de particular 
importancia el depbsit trobat en la UE 20.01 8, el reblit que susten- 
tava I'alineació d'amfores. Entre la ceramica iberica n'hi ha de 
cuina feta a m&, de cuina i de taula feta a tom (olles, gerres, bols, 
plats, tapadores, caliciformes, embuts, formatgeres), cilats, h f o -  
res, tenalles del tipus A L2.1. de Mata i Bonet (1992) i cerimica 
grisa emporitana. Entre la cerimica d'importació n'hi ha campania- 
na A, B i de pasta grisa, gobelets de parets fines, ceramica comuna, 
morters, imfores Dressel IA, 1B i 1C i Lamboglia 2 i púniques 
Mañá C1 i C2. Presentem els materials distribuyts en dos quadres, 
segons procedesquen de superfície o de les campanyes d'excavació. 

En total han estat estudiades 365 peces i fragments cerimics: 
304 de vernís negre, 30 d'imfora, 28 de parets fines, 3 de cerimi- 
ca comuna i 1 opercul. El NMI general és de 113. Pel que fa al 
vernís negre, 217 (71'3%) són de campaniana A, 84 (27'6%) de 
campaniana B i 3 (0'9%) de pasta grisa. La producció majoritiria 
és, amb molt, la A, que suposa prop de les tres quartes parts del 
total; la B representa poc més de la quarta part i la presencia de la 
campaniana de pasta grisa és insignificant. 

Campaniana A 

Campaniana B 

Grifica de percentatges de les diferents produccions de vernís negre. 

Ceramiques de superficie. 

Pel que fa a la campaniana A, han pogut identificar-se 62 
individus pertanyents a 11 formes, inclosa una Ilintia. La forma 
majoritiria és el bol Lamboglia 27 amb 25 exemplars (40'3%); 
segueix el plat Lamboglia 36, amb 13 (20'9%); el bol 
Lamboglia 3 1 amb 7 (1 1'2%); la copa Lamboglia 28 amb 4 
(6'4%); la pitera Lamboglia 55 amb 3 (4'8%); les piteres 
Lamboglia 517 i Lamboglia 6, el bol Lamboglia 33 i la copa 
Morel 68, amb 2 cadascun (3'2%); finalment, la pitera 
Lamboglia 5 i la llintia Ricci E estan representades amb 1 
exemplar cadascuna (1'6%). Els motius decoratius apareixen 
sobre 13 peces; la decoració impresa és poc freqüent: hi ha una 
base amb una roseta i dues amb fulles, una d'elles amb una orla 
d'estries; la decoració pintada es limita a les bandes a la vora 
interna de les formes: Lamboglia 31 (l),  Lamboglia 33 (2) i 
Morel 68 (2). Finalment, les canaletes conckntriques apareixen 
en 5 bases: 4 dobles i 1 simple. La practica totalitat de les peces 
pertanyen a la producció mitjana, només els exemplars de la 
pitera Lamboglia 517 i alguns fragments indeterminats poden 
considerar-se tardans. L'única llintia trobada pertany a aquesta 
producció i és del tipus Ricci E. 



Fig. 34.- Ceramica de la Torre de la Sal (Gabanes). Fig. 36.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 

Fig. 35.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 37.- Ceramica de la Torre de la Sal (Gabanes). 



Fig. 38.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 40.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 

Fig. 39.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 41.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 



Fig. 42.- Ceramica de la Torre de la Sal (Gabanes). Fig. 44.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 

Fig. 43.- Cerimica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 45.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 



Fig. 46.- Cerimica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 48.- Cerimica de la Torre de la Sal (Gabanes). 

Fig. 47.- Cerimica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 49.- Cerimica de la Torre de la Sal (Gabanes). 



Fig. 50.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 52.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). 

Fig. 51.- Ceramica de la Torre de la Sal (Cabanes). Fig. 53.- Cerhmica de la Torre de la Sal (Cabanes). 



Ceramiques de les excavacions de 1979-1990. 

Grafica de formes de campaniana A. 

dascuna (20%); segueixen la copa Lamboglia 8 i el bol Lamboglia 
31 amb 4 cadascuna (13,3%); el plat Lamboglia 36 i el bol 
Lamboglia 33 amb 2 exemplars cadascun (6,6%); la pktera 
Lamboglia 4, el bol Lamboglia 27a-b, el vas crateriforme F 4753 
i la copa Sanmartí 166 estan representats amb 1 exemplar cadas- 
cun (3,3%); finalment, de la phtera Lamboglia 7 hi ha 1 exemplar 
de classificació dubtosa. Els motius decoratius apareixen només 
en 9 peces: 1 vora de la copa Lamboglia 33 presenta decoració 
d'estries a I'exterior de la vora; 1 base esta decorada amb estam- 
pilles cordiformes i estries; una altra amb estampilles de forma 
indeterminada i 4 canaletes; 2 bases de la copa Lamboglia 1 pre- 
senten 2 canaletes; 1 de la pitera Lamboglia 5, una canaleta; 2 
bases de forma indeterminada, també 2 canaletes, i una tercera 3, 
canaletes i estries. La major part dels fragments de campaniana B 
pertanyen a la producció mitjana de Cales, entre els quals poden 
diferenciar-se 5 peces pertanyents a la producció "Byrsa 40In, 
amb 2 exemplars del plat Lamboglia 36 i 1 de la copa Lamboglia 
33. Els exemplars tardans, no sempre diferenciables a causa del 
seu estat de conservació, són minoritaris. Les peces de campania- 
na B pertanyents a formes del repertori de la campaniana A 
(Lamboglia 27, 31, 33 i 36) suposen més d'un quart del total de 
peces identificades (9 = 27'5%). 

Quadre de dimensions de les peces completes. 

Quant a la campaniana de pasta grisa, hi ha 2 peces de la 
forma Lamboglia 5: una esta decorada amb 6 canaletes i estries i 
l'altra amb 2 canaletes i estries. De cerkmica de parets fines, hi ha 
9 exemplars de la forma Mayet LI, 2 d'ells sencers. De cerhrnica 
comuna, hi ha un exemplar de plata de la forma Aguarod 3. 

En el conjunt d'hmfores, han pogut identificar-se 29 exem- 
plars de procedencia itklica (58%) i 21 (42%) d'origen púnic. 
Entre les itkliques el tipus Dressel 1 A  resulta majoritari amb 19 
exemplars (65'5%); segueixen les dels tipus Lamboglia 2 amb 4 
exemplars (13'7%), Dressel 1C amb 3 (10'3%), Dressel 1B amb 
2 (6'8%) i les grecoithliques amb 1 (3'4%). L'alqiiria de la vora 
dels exemplars de Dressel 1B és de 5'7 i 6 cm, i la dels de Dressel 
1C és de 6'6; 6'7 i 7 '2 cm. Entre les kmfores púniques, el tipus 
Maña C2 resulta majoritari amb 15 exemplars (7 1 '4%), seguit del 
Maña C1 amb 6 (28'5%). 

En general, la major part dels materials cerhmics estudiats 
poden datar-se en el segle 11. Entre les cerkmiques de vernís negre, 
la campaniana A i bona part de la B -tota de Cales- poden datar-se 

El conjunt de campaniana B ,  tot i no ser tan nombrós, resulta en aquesta epoca. Hi destaca l'absencia de formes antigues de 
del major interés pel seu repertori tipologic. S'hi han pogut iden- campaniana A ,  estranya en un conjunt de materials prou nombrós, 
tificar 30 peces pertanyents a 11 formes. Les majoritkries són la i I'escassesa de motius impresos, així com la de les arnfores gre- 
copa Lamboglia 1 i la phtera Lamboglia 5, amb 6 exemplars ca- coitkliques de transició. La major part de les monedes que han 



pogut ser estudiades tenen també una cronologia semblant. La 
presencia d'hmfores Dressel 1C i Lamboglia 2, d'alguns fragments 
de campaniana B tardana i de campaniana de pasta grisa poden 
datar-se entre els darrers decennis del segle 11 i els primers de 1'1. 

En conclusió, I'assentament de la Torre de la Sal experimenta 
al llarg del segle Ii un gran auge, després d'un període aproximat 
de 150 anys (350-200) del qual no hom coneix materials d'impor- 
tació. La gran quantitat d'hmfores del tipus Dressel l A  en situa el 
seu j7onrit en la segona meitat d'aquest segle. D'altra banda, la 
important presencia d'hmfores púniques permet confirmar la 
intensitat dels contactes arnb Eivissa. El moment final d'aquesta 
important activitat comercial pot situar-se -a partir dels materials 
ací estudiats- en el pas del segle 11 a 1'1, cap al 100190, i pot fixar- 
se fonamentalment per la presencia d'iimfores Dressel 1C i 
Lamboglia 2; l'escassesa de campaniana B tardana no aconsella 
una datació posterior. Aixb no obstant, noves troballes en altres 
sectors del jaciment -conegut encara de manera molt parcial- 
poden introduir canvis en la composició dels materials d'importa- 
ció i portar la data final fins al 80170. 

28. El Castell de Miravet (Cabanes) 
3 1TBE5 12436. 
SIAP. 
Forcada, 1976, núm. 2; Bazzana, 1978b, 18 1 ; Bazzana, 1979, 

310; Forcada, 1992,40 i 83; Bazzana, 1992,I, 425-426 
Esta situat en un contrafort apuntat de la serra de les Agulles 

de Santa Agueda (266 m), sobre el riu Xinxilla i a 5'3 km de la 
costa. El lloc té unes excel.lents condicions defensives grhcies als 
seus espadats vessants, arnb una altitud relativa de 160 m, i només 
compta arnb un accés pel SO. Permet un control visual de l'estret 
corredor per on transcorre I'esmentat riu, que uneix la plana lito- 
ral arnb el corredor central. L'orientació no permet un hhbitat arre- 
cerat, ja que la principal zona d'ocupació esta exposada al N-NO. 
L'assentament més prbxim és el Mas de la Costa, situat a 3'3 km 
cap al SE, ja en el corredor central, i els visibles són el Bordissal, 
situat a 5'8 km cap al NE, i el Tossal de Gaidó, situat a 6'4 km cap 
al NO. Per la seua situació, controla el camí que des de la plana 
litoral de la Ribera puja fins al Pla de 1'Arc. L'aprovisionament 
d'aigua pot efectuar-se a la font de Miravet, situada al peu del 
jaciment, a 0'3 km cap al NO. 

El lloc fou ocupat per un castell medieval i una petita població 
que tingué autonomia municipal fins al 1575, quan fou anexionada 
a Cabanes (Andreu, 1975,220-221), les restes dels quals s'estenen 
pel cim de la muntanya (Forcada, 1976 i 1992; Bazzana, 1978b, 
1979 i 1992). L'etimologia que normalment se li dóna és de I'irab 
"morabit", lloc de guaita i oració dels Almorivits, pero segons 
Barceló (1982, 178) no és un mot d'etirnologia hrab. Apareix 
esmentat per fonts krabs en epoca del Cid i fou propietat dels ara- 
gonesos des de la darreria del segle XI fins al 1103. Posterionnent 
apareix esmentat en 1225 (castiurn Mirabeti) i en la carta de pobla- 
ció de Cabanes de1243 amb el mateix topbnim. Un fossat excavat 
en la roca i situat al peu del castell pot tenir un origen iberic. 

La presencia de ceramica iberica ha estat assenyalada per M. 
Díaz. Alguns fragments de ceramica romana proven la continuitat 
en l'ocupació almenys en el període altimperial. Els materials 
estudiats són 6 fragments cerhmics: 2 de campaniana A, 2 de cam- 
paniana B, un dels quals pertany a una base, i 2 d'amfora. Amb 
ells només pot aproximar-se una datació entre el segle 11 i la pri- 
mera meitat de 1'1. 

29. El Castell d'Orpesa 
31TBE.558422. 
Museu d'orpesa. 
Forcada, 1976, núm. 14; Forcada, 1992, 41; Arasa, s. 11.  

"Orpesa", TIR WJ-3 1, 1997, 1 15. 
S'alca sobre una muntanyeta aillada situada enmig de la plana 

litoral (34 m), a 1 ' 1 km de la costa, entre els barrancs del Diable i 
de la Rompuda i en el Iírnit SO de I'albufera litoral de la Ribera de 
Cabanes. El lloc té unes exceblents condicions defensives, arnb 
una altitud relativa de 20 m, possibilita un ampli control visual de 
la plana litoral i permet un hhbitat arrecerat en els vessants S-SE. 
La seua situació li confereix un paper fonamental en el control del 
camí de la costa. Els assentaments visibles són el Bordissal, la 
Torre de la Sal i la Punta de les Llances i el rnés prbxim és el segon, 
situat a 1'3 km cap al SE. El camí de la costa passa per I'oest, als 
peus del jaciment. En I'actualitat I'aigua és molt escassa en la 
zona, perb antigament la franja prbxima a la costa era una extensa 
albufera; el barranc de la Rompuda passa a 0'2 km cap al sud. 

El lloc fou ocupat en 1'Alta Edat Mitjana per un castell, reedi- 
ficat en diverses ocasions en epoca cristiana (Forcada, 1976 i 
1992). Aquest castell fou propietat dels aragonesos en la darreria 
del segle XI. L'any 1097 apareix esmentat arnb el nom Auropesa 
(Barceló, 1982, 189). En la donació d'Alfons II a l'orde del 
Temple en 1169 figura ja el topbnim actual Orpesa (María, 1933a 
i 1933c; Sevillano, 195 1 ). El castell va ser destruit pels francesos 
al principi del segle XIX. Al comencament dels anys 80 un gmp 
d'aficionats de la població hi van fer excavacions, abans de 
comencar els treballs de consolidació i reconstrucció. En aquestes 
excavacions es va trobar un lot considerable de cerhmiques 
majoritbiament medievals, entre les quals hi havia nombrosos 
fragments de ceramica iberica i -segons notícia d'A. Oliver- 
alguns de campaniana A, conservats en I'actualitat en un magat- 
zem municipal, que no m'ha estat possible examinar. Aquesta tro- 
balla permet una datació aproximada en el segle II. 

30. La Punta de les Llances (Orpesa) 
31TBE568411. 
SIAP. 
Sentenach, 1920, 14; Mateu y Llopis, 1975, 260 (HM 1531); 

Mateu y Llopis, 1979, 138 (HM 1571); Fernández Izquierdo, 
1980, 169-171 ; Ripollks, 1980, 90; Ripolles, 1982, 161 ; Arasa, s. 
rr .  "Punta de les Llances, la", a Aranegui, 1996, 132- 133; Falcó, 
1996, 506, núm. 1-2; Arasa, s. u. "Orpesa", TIR WJ-31, 1997, 
114. 

Petit cap situat a I'extrem sud de I'albufera meridional de la 
Ribera de Cabanes, el contrafort rnés oriental de la serra d'Orpesa 
(24 m) que tanca pel sud la plana litoral, aillat per I'antiga albufe- 
ra i pels barrancs del Diable i de la Rompuda. Antigament devia 
tenir la forma d'un tbmbol. El lloc té bones condicions defensives, 
arnb una altitud relativa pricticament similar a I'absoluta, possibi- 
lita un ampli control visual de la plana litoral i permet un hhbitat 
arrecerat en els vessants S-SE. La intensa urbanització ha desfigu- 
rat completament la zona, en l'extrem est de la qual s'alca I'ano- 
menada Torre del Rei, de final del segle XV. En I'actualitat resulta 
impossible definir les característiques i els Iímits del jaciment. Els 
assentaments visibles són el Bordissal, la Torre de la Sal i el Castell 
d'Orpesa i el més prbxim és el darrer, situat a 1'3 km cap al NO. 
El lloc esta situat a poc més d' 1'5 km a I'est del cam' de Castelló 
que segueix la plana litoral. L'aigua es molt escassa en la zona; al 
nord del jaciment, a 0'1 km, s'estenia l'antiga albufera. 



Segons Sentenach (1920), en aquest lloc hi havia vestigis 
antics. Notícies orals parlen de l'existencia de restes arqueolb- 
giques de carhcter indeterminat, en l'actualitat desaparegudes a 
causa de la transforrnació urbanística de la zona. Mateu y Llopis 
(1979) esmenta la troballa d'algunes monedes per V. Borras I'any 
1971, entre les quals hi ha quatre asos d'E~nporiae, Gadir (47-44), ' 

Celsa (42-36) i Calagzrri-is. Recentrnent, Falcó (1996) ha donat a 
conéixer les troballes monethries efectuades per V. Borras pels 
voltants de la Torre del Rei, entre les quals esmenta un as púnic de 
Gadir del segle 11 aC i un altre as de Celse, que possiblernent es 
corresponen arnb dues del grup anterior. En prospeccions de I'any 
1993 he pogut trobar algunes restes ceramiques en una parcel.la 
no edificada del cirn septentrional. Es tracta de 3 fragrnents d'arn- 
fora ithlica i d'un que pot pertanyer a una amfora púnica, a més 
d'un petit lot de ceramica ibkrica. Horn confirma així I'ocupació 
del lloc en els segles 11-1. 

D'altra banda, Fernández Izquierdo (1 980, 169- 17 1 ) va donar 
a conéixer la troballa d'amfores Dressel 1C i Lamboglia 2 en la 
costa entre aquest petit cap i I'assentament de la Torre de la Sal, 
situat a 5 km cap al nord. Potser aquestes troballes puguen rela- 
cionar-se arnb una esporhdica activitat comercial en les platges 
imrnediates. L'existencia de tres assentaments ibkrics, a banda 
d'aquest, en un radi de 2 km (el Castell d'orpesa, Orpesa la Vella 
i els Quarts) poden donar suport a aquesta hipbtesi. 

ha publicat un fragrnent de bol &tic de vernís negre de la prirne- 
ra meitat del segle IV conservat al museu de Borriana. 
Darrerament, Gusi, Díaz i Oliver (1991) n' han estudiat les 
estructures defensives. 

El material estudiat són 3 fragments d'imfora trobats en les 
meues prospeccions, un dels quals correspon a una vora del tipus 
grecoitalic de transició que pot datar-se en la primera meitat del 
segle 11 (fig. 54). L'escassesa de ceramiques italiques i el fet que 
I'amfora trobada siga del tipus grecoithlic, s'avenen arnb un final 
de I'ocupació cap a 19011 80. 

Fig. 54.- Cerhmica del Mas del Pi (Benichssim). 

31. El Mas del Pi (Benichssim) 
3 lTBE473383. 
SIAP. 
Porcar, 1933b, 33-34; Porcar, 1954, 229; Ribera, 1982, 31; 

Gusi i Oliver, 1987, 104 i 109; Oliver i Gusi, 1986, 270; 
Rouillard, 1991,397; Gusi, Díaz i Oliver, 1991,97; Oliver i Gusi, 
1991, 205; Arasa, s. u. "Mas del Pi, El", TIR KIJ-31, 1997, 103. 

Esta situat sobre un contrafort de la serra de les Palmes que 
s'alca sobre I'extrern septentrional de la Plana (200 m), a 2'5 km 
de la costa. El lloc ocupa una posició estratkgica, puix domina la 
plana litoral en el seu extrem nord on es comenca a estrényer, 
sobre la qual exerceix un arnpli control visual. Té bones condi- 
cions defensives, arnb una altitud relativa de 120 m, esta oriental 
cap a I'ESE i permet un hibitat arrecerat en el seu vessant. La 
zona ocupada esta situada en I'extrern superior d'una cresta roco- 
sa arnb fort pendent, on es conserven restes d'algunes habitacions 
i d'un recinte emmurallat. El jaciment ha estat objecte de diverses 
excavacions furtives que, juntarnent amb I'erosió, han afectat de 
manera important el seu estat de conservació. Segons Gusi, Díaz 
i Oliver (1991) les seues dimensions són 60 x 20 m, arnb una 
superfície de 0' 12/0'13 ha. L'únic assentament visible és el Pujol 
de Gasset i el més prbxirn és el Castell de la Magdalena, situat a 
4'2 km cap al SO. El carní de la costa esta situat a 2'4 km cap al 
SE. El punt d'aiguada més prbxirn és la font de la Rufa, situada a 
0'6 km cap al NO. 

El jaciment fou donat a conéixer per Porcar (1954). 
Posteriorrnent, Ribera (1982) va publicar un fragrnent d'imfora 
fenícia trobat en superfície per D. Rhmia. Gusi i Oliver (1987) 
esmenten nivells d'ocupació dels segles 111-11. Rouillard (1991) 

32. El Castell de la Magdalena (Castelló de la Plana) 
3 lTBE55636 1. 
SIAP. 
Ceán, 1832, 65; Miralles del Imperial, 1868, 14; Llorente, 1887, 

229; Balbás, 1892,20-21; Perales Vilar, 1912,9; Sarthou, 1913-15.155- 
156; Huguet, 1913; Almarche, 1918, 88; Porcar, 1931b. 11 1; Porcar, 
1948, 33; Bayem, 1948, 363; Esteve, 1952, 150; Fietcher i Alcácer, 
1955, 319; Fietcher i Alcácer, 1956, 148, 152, 154 i 161; Bazzana i 
Guichard, 1977,333-334; B m a ,  1977, 181 i 201; Bazzana, l978b, 
180-181; Arasa, 1979, 149; Forcada, 1982; Arasa, 1990; Oliver, 1990- 
91, 176; Forcada, 1992.64, Arasa, s. u. "Castell de la Magdalena, El", 
TIR K-30, 1993, 45; Arasa, s. 11. "Castell de la Magdalena, el", a 
Aranegui, 1996,55; Arasa, 1997b, 1 151; Arasa, 1999b, 140. 

Esta emplacat en un contrafort situat a la banda meridional de 
la serra del Desert de les Palrnes (1 11 m), a 4'3 km de la costa. La 
zona esta parceblada i actualment erma. El cim ha estat objecte de 
diverses transformacions produides per la construcció d'un repe- 
tidor, l'adequació de I'entom de I'ermita i la construcció d'acces- 
sos i carnins. L'altitud relativa és de 70 m. El lloc presenta unes 
excel.lents condicions defensives, permet un ampli control visual 
de I'entorn, més redult per la zona NO, i possibilita un hhbitat 
arrecerat en el vessant S-SE. Els assentaments rnés prbxims són el 
Mas del Pi, situat a 4'2 km cap al NE, i el Pujol de Gasset, situat 
a 7 km cap al SSE. i I'únic visible és el segon. El Caminas passa 
a 1'4 km cap al SE. El barranc de I'Algepsar passa a 0'2 km cap 
a I'oest i la font de la Reina esta situada a 1'6 km cap al SSE. 

En docurnents datats entre 1099 i 11 03 que fan referencia a les 
propietats aragoneses en territori andalusí apareix en diverses oca- 
sions esmentat com Castilion/Cnstilgone/CnstiIlone, en la desig- 
nació del qual s'especifica la seua situació ripa de more. En 1178 



Alfons 111 fa donació al bisbe de Tortosa del Castrrrm et villam de 
Khadrel. Aquesta donació es repeteix de nou en 1224 en aquests 
mateixos termes, i, per dues vegades més en 1225, on se cita el 
castnrin de Fadrell i el castruin et i~illarn de Ahadrel. Arran de la 
caiguda de Borriana en mans de les tropes del rei Jaume 1 el 1233, 
el Llibre dels feyts esmenta un Casteyllo de Burriana. En 1239, el 
comte Nunyo Sancho del Rosselló, senyor de Castelló, en la con- 
cessió de la carta de població a I'alqueria de Benimahomet esmen- 
ta el topbnim amb la forma castro de Castilione/Castellio. En 
documents posteriors a la conquesta, com ara el laude episcopal 
sobre Fadrell de 1242, es repeteix la denominació Castro de Cas- 
tellione. Poc després, en un altre laude de 1249, apareix la deno- 
minació Castellione B~rrrinne que, amb lleugeres variants, troba- 
rem repetida en totes les donacions del rei Jaume 1. 

El Castell ha estat excavat en diverses ocasions: en els anys cin- 
quanta per Porcar, en els anys 1977-78 per Bazzana i des del 1998 
per J. M. Llorens. La construcció del castell islimic ha arrasat prac- 
ticament les restes constructives anteriors (Bazzana 1977 i 1978b). 
Aixb no obstant, com ja va assenyalar Porcar, el cim del tossalet fou 
ocupat per un assentament ibkric, possiblement fortificat, del qual 
s'han pogut trobar alguns fragments de ceramica ibkrica decorada i 
llisa i d'atica de vernís negre, que en confirmen l'ocupació almenys 
en els segles V-IV (Oliver, 1990-91). Bazzana assenyala la troballa 
en les seues excavacions d'alguns fragments de ceramica que qua- 
lifica de tardoromana i data en els segles IV-V. Al peu del tossalet, 
en la banda S-SE, va existir un assentament roma avui practicament 
arrasat del qual s'han trobat alguns fragments de ceramica sigil.lata 
al castell, esmentada per Esteve (1952), amb noves troballes en les 
recents excavacions, alguna moneda i una necrbpolis excavada par- 
cialment per Porcar (Arasa, 1997b). 

Segons J. M. Llorens, en les recents excavacions s'han trobat 
diversos fragments de cerkmica atica de vemís negre i altres -per 
primera vegada- de campaniana A, que permeten datar I'ocupació 
de l'assentament almenys fins al segle II. 

33. El Pujol de Gasset (Castelló de la Plana) 
31SBE448292. 
SIAP. 
Balbás, 1892, 33; Hübner, 1893, 155, núm. XXII; Almarche, 

1918, 87-88; Bosch, 1924, 112-113; Porcar, 1933b, 82; José, 
1944; Porcar, 1948, 34; Porcar, 1954, 229; Fletcher i Alcácer, 
1956, 150, 154 i 161; Bru, 1963, 111; Esteve, 1966, 143-144; 
Femández Nieto, 1968-69, 141; Gil-Mascarell, 1973, 35; Oliver, 
1978,277-278; Arasa, 1979, 142-144; Oliver, 1981,213; Fletcher, 
1983, 60 i 97; Untermann, 1990, MLH 111, 2, 368-371, F.6.1; 
Gimeno, 1993, 56; Arasa, s. 11. " h j o l  de Gasset, el", a Aranegui, 
1996, 13 1 ; Arasa, s. Ir. "Pujol de Gasset, El", TIR WJ-3 1, 1997, 
126; Arasa, 1999b, 139- 140. 

Ocupava una zona situada a 0'2 km de la costa, en l'actual 
casc urba del Grau de Castelló. Antigament era un alter d'uns 3 m 
d'alchria envoltat d'aiguamolls, amb unes mínimes condicions 
defensives i un control visual molt limitat, que no permetia un 
hhbitat arrecerat. En I'actualitat la zona que ocupava esta traves- 
sada per la carretera vella del Grau i ha estat urbanitzada en la 
seua major part. La seua extensió resulta difícil de delimitar, pero 
devia ser considerable segons la descripció de Porcar. Els assen- 
taments visibles són el Mas del Pi i el Castell de la Magdalena i el 
més prbxim és aquest darrer, situat a 7'1 km cap al NO. El 
Caminas passa a 3' 1 km cap a l'oest. Les deus d'aigua dolca eren 
abundants en la zona d'aiguamolls. 

L'any 1851 s'hi va trobar una inscripció ibkrica sobre plom, 
actualment conservada al Museu Arqueolbgic Nacional. La 
notícia de Balbás (1892) explica que es van trobar "restos de 
una edificación casi a flor de tierra, cuencos de barro cocidos, 
huesos calcinados, cenizas, dos hebillas de bronce, al parecer de 
correa o ceñidor estrecho ... y dos monedas de cobre, en una de 
la cuales se ve una cabeza y al anverso un jinete montado". 
Porcar (1933b) diu que "en tot aquest pujolet apareix gran 
quantitat de cerkmica íbera acompanyada d'altres fragments de 
ceramica hel.lenística negra italiana". Més endavant, referint-se 
a uns treballs agrícoles realitzats en la seua part oriental en 
1905, diu que "els testimonis, treballadors que desferen aques- 
ta zona conten que la rebaixaren tres metres de profunditat, apa- 
reixent nombroses parets seques terraplenades de testos i ossos, 
cridant-los l'atenció un munt de plats de foc, negres, de quali- 
tat molt bona (ceramica hel.lenística ?)". Segons una notícia de 
premsa (José, 1944), en fer els fonaments de les cases del Grup 
Sant Pere en l'aleshores conegut com Pujolet de les Oliveres es 
va trobar una veritable seqükncia estratigrafica d'aquest jaci- 
ment, amb un nivel1 inferior situat a 2 m de profunditat on apa- 
regué una sitja amb material prehistbric i fauna, sobre el qual hi 
havia ceramica, petits molins i un bracalet de pecten; per 
damunt hi havia gran quantitat d'enderrocs amb cerkmica ibkri- 
ca pintada i campaniana. L'existkncia de nivells prehistbrics la 
confirma Esteve (1966). Finalment, en fer una trinxera per a les 
instal.lacions de 1'Institut de Batxillerat del Grau en setembre 
de l'any 1983 encara vaig poder trobar ceramica ibkrica. 

Dels materials arreplegats en els treballs de Porcar es conser- 
ven alguns fragments de ceramica ibkrica i 2 bases de ceramica 
campaniana B tardana decorada amb canaletes conckntriques i 
orles d'estries (fig. 55). 

Fig. 55.- Ceramica del Pujol de Gasset (Castelló de la Plana). 

D'altra banda, al principi de segle es va trobar una amfora 
romana en un punt indeterminat de la platja de Castelló, possi- 
blement del tipus Lamboglia 2, que fou adquirida pel pintor V. 
Castell (Sarthou, 1913-15, 206) i posteriorment donada al 
Museu Provincial de Belles Arts el 1915 (Codina, 1946, 40, 
núm. 139). 

La notícia sobre la troballa d'imfores i de monedes ibkriques, 
així com els fragments conservats de campaniana B tardana, per- 
meten datar el jaciment ibkric -almenys en la seua darrera fase- en 
la primera meitat del segle 1. 



34. El Torrelló del Boverot (Almassora) 
30SYK433287. 
Museu Municipal d'Almassora. 
Porcar, 1933b, 85; Porcar, 1954, 229; Uroz, 1983, 35; Arasa, 

1983; Clausell, 1987-88; Oliver, 1990-9 1, 175; Rouillard, 1991, 
399; Oliver i Gusi, 1991, 203 i 205; Bemat, 1993; Clausell, 1995, 
94-96, fig. 1-3; Clausell et alii, 1995; Boix et alii, 1995; Arasa, s. 1,. 

"Torrelló, el", a Aranegui, 1996, 167; Clausell, 1998a i 199813; 
Clausell, 1999a i 1999b; Clausell, Izquierdo i Arasa, 2000. 

Esti situat sobre una terrassa que s'alca a la vora esquema del 
riu Millars (95 m), a 13'5 km de la costa. El lloc esta defensat per 
la cinglera del riu, amb un únic accés pel costat nord, pero no per- 
met un habitat arrecerat ni un bon control visual de l'entorn. La 
conservació del jaciment és bona per no haver estat objecte de 
transformacions agrícoles. Segons Clausell té una superfície de 
0'14 ha. Els assentaments visibles són el Solaig i la Muntanyeta 
de Sant Antoni i el més prbxim és el Torrelló d'Onda, situat a 4' 1 
km cap a I'ONO. Esti situat al costat d'un camí que segueix la 
vora del riu cap a l'interior; el Caminas passa a uns 9'7 km cap 
I'ESE. L'aprovisionament d'aigua pot efectuar-se en el mateix riu. 

El jaciment fou localitzat per Porcar (1933b). Des de l'any 
1988 esta sent excavat per Clausell, que ha posat al descobert 
un assentament del Bronze Final-Ferro Antic amb importacions 
fenícies. Sobre aquest es troba un assentament iberic de major 
extensió envoltat per una muralla de la qual és visible un tram 
de 38 m de Ilargaria; aquesta s'associa a la darrera fase d'ocu- 
pació, que mostra indicis de destrucció. Entre la cerimica ibk- 
rica d'aquesta fase hi ha nombrosos cilats i alguns vasos pintats 
amb figures humanes i una inscripció. En la campanya d'exca- 
vacions de I'any 1993 es va localitzar la necropolis, situada a 
250 m cap a I'oest de l'assentament (Clausell, 1999a i b). Oliver 
(1990-91) esmenta un fragment de cerimica grega, potser de 
figures roges. Al seu torn, Rouillard (1991) ha publicat un frag- 
ment de copa itica de vernís negre del segle V depositat al 
Museu de Vila-real. Clausell (1995 i 1998a) ha donat a conéi- 
xer un importaiit lot de cerimiques fenícies i ha efectuat anali- 
sis de pastes de ceramiques iberiques del segle VI (Boix, 
Clausell i Sanfeliu, 1995; Clausell et alii, 1995). 

Les excavacions s'han centrat en els nivells corresponents al 
Bronze Final-Ferro Antic i només en la campanya del 95 s'han 
excavat alguns departaments del període Iberic Final, quan l'as- 
sentament sembla experimentar una reorganització urbanística. 
Els materials estudiats procedeixen en part d'excavacions anti- 
gues realitzades per aficionats de la població; en les campanyes 
dels anys 1988-89 només es van trobar alguns fragments en el 
nivell superficial i barrejats amb cerimiques itiques dels segles 
V-IV que permeten datar el primer nivell iberic. Amb posteriori- 
tat s'han trobat nous fragments en les campanyes de 1994-95. En 
la campanya del 94 s'han trobat alguns fragments de campaniana 
A a la necropolis, possiblement en relació amb la seua utilització 
fins a la darrera fase d'ocupació de l'assentament. En la campan- 
ya del 95 es va trobar un fragment de canter de ceramica de 

Fig. 56.- Cerimica del Torrelló del Boverot (Almassora). 

Giiatl~ia que pot datar-se en el segle 111, i de la campanya del 89 
és un petit fragment que pot atribuirse al taller de les Tres Fig. 57.- Cerimica del Torrelló del Boverot (Almassora). 

Palmetes Radials de Roses amb una cronologia similar. En con- 
junt s'han estudiat 46 peces i fragments de cerimica, 6 de les Pel que fa a la cerimica de vemís negre, 28 fragments són de 

excavacions antigues i la resta de les dirigides per Clausell, dels campaniana A i 13 de campaniana B. Quant a la primera, hi ha 
quals 43 són de ceramica de vernís negre i 1 d'amfora itilica presents les següents formes: 1 pitera del tipus Lamboglia 36-F 



1313 quasi completa, 1 copa del tipus Morel 68-F 3 13 1 prou com- 
pleta arnb 3 bandes pintades a I'interior de la vora, 4 fragments de 
vora de sengles piteres de la forma Lamboglia 27 i 1 base i 1 frag- 
ment d'ansa geminada que pot atribuir-se a una altra copa del 
tipus Morel 68; cal afegir 2 bases arnb decoració impresa forma- 
da possiblement per 4 palmetes i una orla d'estries envoltant-les, 
una d'elles de gran qualitat, i una base arnb una banda pintada. 
Quant a la campaniana B, possiblement de la producció mitjana 
de Cales, les formes presents són 1 copa del tipus Lamboglia la, 
1 pitera de la serie F 2820 arnb decoració d'estries al fons interior 
i una base que sembla pertinyer a la forma MP 147-F 5740. Cal 
afegir un fragment del bec d'una llintia de producció i tipologia 
indeterminades. El fragment d'amfora pertany al col1 i a l'arran- 
cament de I'ansa i no se'n pot determinar el tipus. 

En conjunt es tracta d'un gmp de cerhmiques prou homogeni, 
que pot datar-se en la primera meitat del segle 11 i permet datar la 
darrera fase d'ocupació de l'assentament. 

35. E1 Torrelló (Onda) 
30SYK392297. 
SIAP. 
Gusi, 1974a; Bazzana, 1978b, 183- 184; Oliver, 1990-9 1, 175; 

Doñate, 1991, 2 1 ; Gusi, Díaz i Oliver, 1991, 97; Rouillard, 1991, 
406-407; Gimeno, 1993, 56; Arasa, s. ~ i .  "Torrelló, el", a 
Aranegui, 1996, 167. 

Ocupa una terrassa elevada situada a la vora esquerra del riu 
Millars (1 10 m), entre aquest i un petit barranc, a 17 km de la costa. El 
lloc té bones condicions defensives, amb un sol accés pel NO, pero el 
seu control visual és prou limitat i no permet un hibitat arrecerat. 
L'assentament ibkric s'estén sobre una fortificació anterior de 1'Edat 
del Bronze i es troba molt arrasat. Els assentaments visibles són el 
Castell d'Onda, el Solaig i la Muntanyeta de Sant Antoni i el més pro- 
xim és el Torrelló del Boverot, situat a 4' 1 km cap a I'ESE. Pel seu 
costat passa un camí que segueix la vora del riu cap a i'intenor. El punt 
d'aiguada més prbxim és el mateix riu, situat a O' 1 km cap al sud. 

El jaciment fou excavat I'any 1973 per Gusi (1974a). Des del 
1991 Estall excava els nivells més antics del jaciment. El lloc 
també fou ocupat a 1'Alt Imperi i a 1'Edat Mitjana (Bazzana, 
1978b). Els materials d'kpoca iberica són en general escassos. 
Oliver (1990-91) ha donat a conéixer un fragment de pitera itica 
de vernís negre de la segona meitat del segle V. Rouillard (1991) 
ha publicat dos fragments de cerimica de vem's negre itic, un 
d'ells del Museu de Vila-real, que poden datar-se en la primera 
meitat del segle IV. La resta de ceramiques d'importació pertany 
al període Iberic Final, en els segles LI-1. 

Els materials estudiats són 11 fragments cerimics: 6 de vernís 
negre, 4 de parets fines i 1 d'imfora. De vem's negre hi ha 2 frag- 
ments de campaniana A i 4 de campaniana B, sense cap forma 
reconeixible. Quant a la campaniana B, un pertany a una base arnb 
el peu en forma de bota i esti decorat amb una orla d'estnes entre 

tres canaletes conckntriques i un altre correspon també a una base 
decorada arnb una roseta incompleta. Els 4 fragments de cerimi- 
ca de parets fines són de la forma Mayet 11. Finalment, el d'imfo- 
ra és del tipus Dressel 1A. 

Es tracta d'conjunt de materials prou homogeni que permet 
fixar un període d'ocupació entre la segona meitat del segle 11 i el 
primer quart de 1'1. 

Fig. 58.- Ceramica del Torrelló (Onda). 

36. El Castell d'Onda (Onda) 
30SYK342273. 
Museu Municipal dlOnda. 
Estall, 1989, 117, 122, 124-126 i 130, Iim. XIII, XIV i XVII; 

Bazzana, 1992, 1, 429; Forcada, 1992, 48; Arasa, s. 11. "Castell, 
el", a Aranegui, 1996,54. 

Ocupa una altura situada a la vora esquerra del riu Sonella (247 
m), en l'extrem oest de la Plana, a 19 km de la mar. El lloc té un mar- 
cat caricter estratkgic, puix permet un control visual de la Plana, des 
de l'extrem nord fms a la mar i més ümitat al sud pels contraforts 
onentals de la sera Espada, i a la vegada es troba prop de les serra- 
lades interiors. Té bones condicions defensives, arnb un pendent més 
pronunciat pel sud i una altitud relativa d'uns 60 m. La població 
actual s'estén pel vessant i el pla cap a l'oest. Els assentaments visi- 
bles són el Torrelló d'Onda, el Solaig i la Muntanyeta de Sant Antoni 
i el més prbxirn és el primer, situat a 5'9 km cap a I'ONO. Encara 
que el iloc esti situat a uns 14 km a I'oest del camí que segueix la 
plana Litoral, es troba al principi d'un c m '  de muntanya que traves- 
sa la sena Espadh i permet la comunicació arnb la val1 del Palincia, 
i a 4'5 km del riu Millars que semeix de tracat a un camí de pene- 
tració cap a I'interior. El riu Sonella passa a 0'3 km cap al sud. 

El lloc fou ocupat per un castell medieval esmentat per les fonts 
des del segle XI arnb el topbnim hisn Unda (Bazzana, 1992; 
Forcada, 1992). L'any 1224 figura com a límit del bisbat de Tortosa 



amb el nom Undam. Des de 1237 es coneix amb el topbnim prea- 
raribic actualment en ús. Estall va comencar a excavar el jacirnent 
I'any 1989, ha fet diversos sondeigs tant al castell com a la vila i ha 
trobat materials ibencs i romans en nivells medievals alterats. Un 
fragment de ceramica fenícia i un altre de ceramica itica de vemís 
negre permeten determinar I'existencia d'una ocupació anterior, 
almenys des del segle VI. En aquestes excavacions es va trobar 
també un as de Kelse. 

Fig. 59.- Ceramica del Castell d'Onda. 

Els materials estudiats són 12 fragments de ceramica de vemís 
negre. D'aquests, 7 han estat trobats en superfície i 5 en l'excava- 
ció de 1989. En conjunt hi ha 7 fragments de campaniana A i 5 de 
campaniana B. De campaniana A hi ha una copa Lamboglia 28, un 
fragment de peu i un altre d'ansa de la copa Morel 68 i un fragment 
de base. De campaniana B hi ha un fragment de la patera Lamboglia 
5 , 2  de base i un de fons decorat amb 2 canaletes. De manera gene- 
ral, aquest petit lot de materials c o n f i i a  I'ocupació de l'assenta- 
ment del Castell entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

37. El Solaig (Betxíí 
30SYK390215. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana; 

col~lecció de F. Esteve. 
Meneu, 1908; Meneu, 191 la; Sarthou, 1913-15, 756; Bosch, 

1915, 19; Almarche, 1918,68; Bosch, 1923,627; Bosch, 1924,82 
i 110; Fletcher, 1967a; Fletcher i Mesado, 1967; Fletcher i 
Mesado, 1969; Oliver, 1978,270-272; Ripolles, 1980,34; Ribera, 
1982, 37; Ripolles, 1982,68; Fletcher, 1983, 102; Uroz, 1983, 35- 
36; Oliver e? alii, 1984, 68-70; Untermann, 1990, MLH 111, 2, 
371-373, F.7.1; Mesado, Gil i Rufino, 1991, 60; Pérez Ballester, 
1994, 193; Arasa, s. ir. "Solaig, el", a Aranegui, 1996, 156; 
Mesado i Samón, 2000, 91-92, fig. 6; Esteve, en premsa. 

Ocupa el cim d'una muntanya d'espadats vessants que 
s'alca a la vora SO de la Plana (329 m), a 11'7 km de la costa. 
El lloc té unes excel.lents condicions defensives, puix esta 
completament aillat i és prou inaccessible, amb una altitud 
relativa de 210 m, permet un control visual d'una extensa zona 
i possibilita un hsbitat arrecerat en els vessants S-SE. El jaci- 
ment esta parcel.lat en part i ha sofert una forta degradació a 
causa de I'erosió i de l'acció dels excavadors furtius. S'estén 
pel cim i pels dos bracos de la muntanya situats a una altura 
inferior, amb uns eixos E-O de 380 m i N-S de 321100 m i una 
superfície aproximada de 2 ha. Els assentaments visibles són el 
Calamó, 1'Alter de Vinarragell, el Torrelló del Boverot, el 
Torrelló d'Onda, el Castell d'Onda, la Muntanyeta de Sant 
Antoni, Carabona, I'Alcúdia, el Tossal, el Castell de la 
Vilavella i la Muntanya de Santa Barbara i el més prbxim és la 
Muntanyeta de Sant Antoni, situat a 2'3 km cap a I'ESE. El 
lloc esta situat al nord de I'accés a les valls dlArtana i d'Eslida 
des de la Plana; el Caminas es troba a 8 km cap al SE. L'aigua 
no és abundant en la zona; el barranc del Solaig esta situat a 
0'3 km cap al sud. 

La primera referencia al jaciment és de Meneu (1908), que va 
fer una donació al Museu Arqueolbgic Nacional de diversos mate- 
rials (Bosch, 1915), en I'inventari dels quals figura amb el núm. 
22.587 un "fragmento de barro negro. Romano" que potser corres- 
ponga a ceramica campaniana. Aquest autor conservava un mor- 
ter de pedra i una Ilanca de ferro (Meneu, 1911a). Almarche 
(1918) esmenta monedes iberiques d'aquesta localitat, sense espe- 
cificar liur procedencia concreta. Posteriorment va ser prospectat 
per Fletcher i Tarradell i Mesado; aquest va trobar un plom amb 
inscripció ibenca i va efectuar dos sondeigs I'any 1966. Esteve 
(en premsa) esmenta la troballa d'una moneda gal.la "a la croix". 
Amb posterioritat I'ha excavant Verdegal, que ha realitzat quatre 
campanyes els anys 1990-91 i 1993-94. 

El jaciment presenta tres zones d'habitació. Al contrafort de 
Conena hi ha un primer assentament de 1'Edat del Bronze amb 
cerimiques del Ferro Antic i importacions fenícies, mentre que al 
dels Castellets hi ha restes iberiques (Meneu, 1911b). L'assen- 
tament iberic ocupa el cim del tossal, on hi ha restes de muralla 
que resulten visibles en la zona N i NO, així com diversos murs 
pertanyents als habitatges a I'interior del recinte. S'hi han exca- 
vat nivells corresponents al Ferro Antic, pero no es coneixen pel 
moment cerarniques atribuibles amb seguretat al període Iberic 
Antic ni importacions anteriors al segle 111. D'aquest segle és un 
fragment de ceramica de Gnathia trobat en les recents excava- 
cions (Pérez Ballester, 1994), altres fragments trobats per exca- 
vador~ furtius i un fragment d'un plat amb la vora agallonada de 
la forma F 1334 possiblement de Teano. L'última fase del jaci- 
ment pot datar-se en el segle 11 per la presencia d'alguns frag- 



ments de campaniana A i d'arnfora itklica trobats en superfície i 
en les excavacions. 

Arran de la troballa de la inscripció iberica, Mesado va fer en 
1966 dos sondeigs a la vora de sengles parets de l'interior del 
recinte, el primer de 7 m', en els quals va trobar nombrosos frag- 
ments d'amfores iberiques, algunes vores arnb perfil d'hnec, així 
com diversos fragments de patera, cilats, plats i vasos calicifor- 
mes. Destaquen alguns fragments de ceramica iberica pintada 
arnb decoració figurada que representen guerrers a cavall. La 
presencia de dos fragments de campaniana A permet datar aquest 
conjunt en el segle 11. També en el sondeig VI de 1993 fet a la 
muralla es va trobar un fragment de campaniana A. La troballa 
d'una moneda gal.la "a la croix" (segle 11) esmentada per Esteve 
s'adiu arnb aquesta datació. Hi ha notícies de la troballa d'altres 
tres monedes de difícil lectura. 

Fig. 60.- Cerhmica del Solaig (Betxí. 

En conjunt, són 9 fragments cerimics estudiats, dels quals 
6 són de campaniana A i 1 d'amfora. De la primera, hi ha 1 
exemplar de la copa Lamboglia 27B i 1 de la copa Lamboglia 
49, a més de dues bases arnb decoració impresa, una arnb pal- 
metes i l'altra -que no he pogut estudiar- arnb una roseta de 8 
petals. El fragment d'amfora pertany al muscle d'un tipus inde- 
terminat. 

Amb la provisionalitat que imposa el reduit nombre de 
materials estudiats, pot determinar-se l'existkncia de nivells 
ben datats en el segle 111 per mitjh de la ceramica de Gnarhia. 

L'escassesa general de les cerimiques d'importació, juntament 
arnb el fet que la cerimica de vernís negre trobada siga tota de 
campaniana A, arnb una datació almenys en part primerenca 
com indica la copa Lamboglia 49, assenyalen un final de l'o- 
cupació -sinó absoluta, almenys prou important- en els primers 
anys del segle 11. 

38. La Muntanyeta de Sant Antoni (Betxií 
3OSYK413211. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Meneu, 1901; Meneu, 191 lc, 2-4; Bosch, 1924, 110; Fletcher, 

1967c; Fletcher i Mesado, 1968,21; Fletcher, 1968; Oliver, 1978, 
269-270; Uroz, 1983, 36; Fletcher, 1985, 25, núm. 15; 
Untermann, 1990, MLH III, 2, 373-375, F.7.2; Mesado, 1993, 
147-154; Verdegal, 1995; De Hoz, 1995, 69; Arasa, s. u. 
"Muntanyeta de Sant Antoni, la", a Aranegui, 1996, 112; Manya- 
nós i Olkia, 1999, 137. 

Ocupa el cim d'una muntanya d'espadats vessants (139 
m), aillada enmig del pla i situada a la banda SO de la Plana, 
a uns 9'5 km de la costa. El lloc té unes excel.lents condicions 
defensives, arnb una altitud relativa de 60 m, possibilita un 
habitat arrecerat en els vessants S-SE i permet un ampli con- 
trol visual de l'entorn. El cim esta terraplenat i ocupat per 
1'Ermita de Sant Antoni; els vessants estan abancalats i erms. 
El jaciment ocupava tot I'altipla i la part alta dels vesants S- 
SE; aquel1 té un eix N-S d'uns 67 m. La seua superfície pot 
arribar fins a les 0'4 ha. Els assentaments visibles són el 
Calamó, I'Alter de Vinarragell, el Torrelló del Boverot, el 
Torrelló d'Onda, el Castell d'Onda, el Solaig, la Torre d'Onda, 
Carabona, I'Alcúdia, el Tossal, el Castell de la Vilavella i la 
Muntanya de Santa Barbara, i el més proxim és el Solaig, 
situat a 2'3 km cap al SSO. El Caminas passa a 6'5 km cap al 
SE. L'aigua és escassa en la zona; el barranc de Betxí esta 
situat a 0'5 km cap al NE. 

Fou donat a conéixer per Meneu (1901 i 1911c), que l'i- 
dentificava arnb el Puig de Pasqües esmentat en la Crhnica del 
rei Jaume 1. Aquest autor recull la notícia de l'aparició de nom- 
broses troballes quan es van aterrassar els vessants de la mun- 
tanya per al cultiu; a principis de segle encara es veien fona- 
ments de cases al vessant sud. En els primers seixanta Mesado 
es va trobar una inscripció iberica sobre una lamina de bronze 
en la zona nord, on resultaven visibles restes de construccions, 
que fou publicada per Fletcher (1968). Allí va realitzar un son- 
deig d ' l l  m' en 1962 (Fletcher i Mesado, 1968), en una zona 
que va ser aprofitada més endavant per a la construcció de l'a- 
parcament de l'ermita, on va trobar alguns fragments de cera- 
mica campaniana A (Mesado, 1993). En 199 1 Verdegal (1995) 
va fer una excavació d'urgencia al vessant SO, on havia de 
construir-se una escala per a l'accés peatonal a l'ennita, en el 
qual va trobar un fragment de campaniana A en el sondeig 1. 
Un darrer fragment de campaniana A ha estat trobat en super- 
ficie al vessant nord. El context ibkric esta format per pateres, 
bols, plats, algun caliciforme, amfores, imitacions de formes 
hel.lenístiques com un plat de peix i una copa arnb anses horit- 
zontals, vores arnb perfil d'hnec, peus anulars alts, abundant 
cerimica de pasta grollera i decoració pintada formada per 
motius geometrics com bandes, filets, semicercles, rombes, 
espirals i teuladets. 



Els rnaterials estudiats .ión 11 fragments cerhrnics: 9 de campa- 
niana A, l d'ungüentari i l d'una possible imitació de campaniana. 
De campaniana A hi ha 1 bol de la forma Lamboglia 27, un bol 
Lamboglia 3 1, 2 copes Lamboglia 49 i 3 bases de forma indeterrn- 
nada, 2 de les quals estan decorades amb palrnetes i estries. El con- 
junt pot datar-se en el segle U; hi destaquen els 2 exemplars de la copa 
Lamboglia 49, que ofereixen la datació més antiga entre el final del 
segle IIí i el principi del II. L'abskncia d'altres rnaterials d'importació 
més tardans fa rnolt improbable la seua perduració fins al segle 1 aC. 

39. L'Alter de Vinarragell (Borriana) 
3 lSBE524235. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Bomana. 
Mesado, 1974; Bazzana, 1978b, 185; Mesado i Arteaga, 1979; 

Ripollks, 1980, 105; Ribera, 1982, 31-37 i 129; Ripollks, 1982, 
171; Fletcher, 1983, 106; Uroz, 1983, 35; Oliver i Gusi, 1986, 
268-270; Mesado, 1987, 29-35 i 38-39; Arasa, 1987c, 43-44; 
Mesado, 1988; Rouillard, 1991, 404-405; Gimeno, 1993, 56-57; 
Arasa, s. u. "Alter de Vinarragell, 1"'. a Aranegui, 1996,33; Arasa, 
1996, 87; Arasa, 2000b, 107. 

Esta situat al pla (10 m), a 80 m del riu Millars i a 3'5 km de 
la costa. El lloc no presenta bones condicions defensives, no pos- 
sibilita un hhbitat arrecerat i no permet un control visual de I'en- 
tom. L'ocupació continuada des del Bronze Final fins a l'kpoca 
moderna ha configurat un petit monticle que destaca sobre les 
terres del voltant, on els nivells del període Ibkric Final han estat 
arrasats per l'ocupació medieval i moderna (Bazzana, 1978b). Els 
límits del jacirnent són imprecisos, pero sembla tractar-se d'un 
assentament petit, almenys en epoca iberoromana. Els assenta- 
ments visibles són la Muntanyeta de Sant Antoni (1 1' 1 km) i el 
Solaig (13'3 km) i el més prbxim és el Calarnó, situat a 3'1 km 
cap al SE. El jacirnent es troba a la vora del camí de Santa Pau (el 
Caminas). El punt d'aiguada més prbxim és el riu Millars, que dis- 
corre molt prbxim al jaciment. 

Excavat per Mesado en diverses carnpanyes des del 1967, 
quan es van traure a la llum els nivells corresponents al Ferro 

Fig. 61.- Cerimica de la Muntanyeta de Sant Antoni (Betxí. Antic amb importacions cerhmiques fem'cies pels quals és parti- 
cularment conegut. L'ocupació, pero, va continuar durant tota 1'5- 
poca ibkrica fins a la romanització. L'ocupació altmedieval va dei- 
xar el topbnim arhbic arnb quk es coneix encara. 

Rouillard (1991) ha estudiat la cerhmica grega trobada en 
les excavacions: un fragment de píxide etruscocoríntia datat cap 
a 575-500 i un fragment de copa htica de figures roges i un altre 
de copa de vernís negre de la primera rneitat del segle IV. 
També es va trobar un fragment de paret de cerhmica de 
Gitatkin amb la decoració mig perduda que pertany a un reci- 
pient tancat (Mesado, 1974, 82, fig. 42, 2). D'altra banda, pos- 
siblement a la partida de Seca, en les rodalies del jaciment, es 
va trobar un as d'lldukoite. 

Els nivells superficials de l'assentament, en els quals hi ha mate- 
rials corresponents a l'kpoca ibkrica, a 1'Alt Imperi i a I'Edat Mitjana, 
es troben rnolt revolts, de manera que no proporcionen una estrati- 
grafia fiable. Entre les ceramiques ibkriques hi ha alguns fragments 
de carnpaniana A i B, cerhica de parets fines i hmfores Dressel 1 A 
que delimiten cronolbgicament la fase ibkrica final del jaciment 
(Vinarragell V). Es tracta de ceramiques trobades en superfície i en 

Fig. 62.- Cerimica de la Muntanyeta de Sant Antoni (Betxí). els nivells A-C de les campanyes d'excavació de 1967, 1968 i 1969. 



Fig. 63.- Ceramica de I'Alter de Vinarragell (Borriana). 

Els materials estudiats són 2 1 fragments ceramics: 11 de cerami- 
ca de vernís negre, 3 de parets fines i 7 d'imfora. Pel que fa a la cera- 
mica de vemís negre, hi ha 1 fragment de Gnathia, 8 fragments de 
campaniana A i 2 de campaniana B. Entre els de campaniana A poden 
identificar-se 4 formes: 2 exemplars del plat Lamboglia 36, 2 de la 
copa More1 68, 2 de la copeta Lamboglia 25 i un altre de la copa 
Lamboglia 33a; aquest darrer esta decorat amb 2 bandes i flors pinta- 
des i una garlanda incisa, mentre que una base de forma indetermi- 
nada esta decorada amb 2 canaletes. La campaniana B esta represen- 
tada per 2 fragments, dels quals un pertany a la forma Lamboglia 5 i 
esta decorat amb canaletes concentriques i estnes, mentre que I'altre 
és una base de forma indeterminada decorada amb 4 canaletes i 
eshies. De cerhmica de parets fines hi ha almenys 2 gobelets de la 
forma Mayet II. Finalment, hi ha 7 fragments d'amfora, entre els 
quals poden identificar-se 2 vores del tipus Dressel 1A. 

Fig. 64.- Ceramica de I'Alter de Vinarragell (Borriana) 

El fragment de cerhmica de Gnatl~ia permet determinar la 
continuitat en l'ocupació en el segle III. Entre els materials estu- 
diats, el bol de la forma Larnboglia 33a de campaniana A amb 
decoració incisa i pintada pertany a la producció antiga i pot datar- 
se entre el final del segle 111 i el principi del 11. Les altres formes 
d'aquesta producció poden datar-se de manera general en el segle 
11. La data més recent poden donar-la els 2 fragments de campa- 
niana B, fins als primers decennis del segle 1. 

40. El  Calamó (Borriana) 
3OSYK543210. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Arasa, 1987c, 44-45; Ramos, Wagner i Femández, 1990, 32, 

39-40 i 45, fig. 6, C, F; Arasa, s. u. "Calamó, el", a Aranegui, 
1996,44; Arasa, 1996, 86-87; Arasa, 2000b, 107. 

Esta situat a la vora de la mar (2 m), a 1'5 km al sud de la 
desembocadura del riu Millars. El lloc no presenta condicions 
defensives, no possibilita un habitat arrecerat ni permet un 
control visual de l'entorn. L'acció erosiva de la mar l'ha des- 
truit en part. La zona esta parce1,lada i actualment erma. Els 
Iímits del jaciment són molt imprecisos. Els assentaments visi- 
bles són la Muntanyeta de Sant Antoni (13 km) i el Solaig 
(15'3 km) i el més prbxim és 1'Alter de Vinarragell, situat a 3' 1 
km cap al NO. El camí de Santa Pau (el Caminas) es troba a 
2'6 km cap al NO. El punt d'aiguada més prbxim és l'esmen- 
tat riu, situat a 1'6 km cap al NE. 

El lloc és conegut tant per les troballes submarines com 
per les realitzades en terra, majoritariament pertanyents al 
període imperial. En tema s'han trobat algunes fosses cre- 
matbries i un penjoll de bronze iberics. Les troballes submari- 
nes comprenen un llarg període; la més antiga és un fragment 
d'amfora fenícia dels segles VII-VI. D'epoca romana se citen 
amfores grecoitaliques, així com un col1 del tipus Dressel 1A 
i un exemplar sencer del tipus Lamboglia 2. Del jaciment 
terrestre procedeixen 2 fragments de carnpaniana A, un dels 
quals correspon a una base (fig. 65). 



Fig. 65.- Ceramica del Calamó (Borriana). 

Aquests materials permeten establir un període d'activitat del 
jaciment com a fondejador almenys en el segle II, arnb antece- 
dents en el Ferro AnticIIberic Antic i possiblement en relació 
directa arnb 1'Alter de Vinarragell i altres assentaments situats a 
vora riu com el Torrelló del Boverot. 

41. La Torre d'Onda (Borriana) 
30SY K497 165. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Viciana, 1564, 49; Escolano, 161 1, 588; Sarthou, 1913-15, 

775; Peris, 1915,2-3; Peris, 1931,8-10; Roca y Alcaide, 1932, 32 
i 42-43; Rull, 1943 [1967], 38; Fletcher i Alcácer, 1956, 148, 152, 
154 i 160; Utrilla, 1964, 10-1 1; Utrilla, 1965, 13-15; Fletcher, 
1972, 107; Muñoz Catalá, 1972, 158-159; Mesado, s.u. "Torre 
d'Onda", GERV, XI, 267; Oliver, 1978,272; Ripolles, 1980, 105; 
Ripolles, 1982, 161; Ribera, 1982, 37; Uroz, 1983, 36; Arasa, 
1987c, 45-49; Mesado, 1989; Maestro, 1989, 77-78; Untermann, 
1990, MLH 111, 2, 375, F.8.1; Mesado, Gil i Rufino, 1991, 63; 
Arasa, s. u. "Torre d'Onda, la", a Aranegui, 1996, 165-166; Arasa, 
1996, 87-90; Arasa i Mesado, 1997; Ribera, 1998a, 61; Arasa, 
2000b, 108. 

L'antic cabecol de la Torre d'Onda esta situat a 0'4 km al sud del 
port de Bomana i a la vora de la mar ( 2 m). S'assenta sobre una pla- 
taforma de conglomerat fbssil (pinyó) que queda un poc elevada 
sobre les terres contigües d'antiga marjal, a la part interior de la res- 
tinga litoral. Actualment esta delimitat a l'est pel carní de la Serratella 
que transcorre sobre aquesta restinga, al nord per la senda de la Torre 
$onda, i a l'oest i bona part del sud per una séquia de drenatge ano- 
menada el Rajolí. El lloc no té condicions defensives, no possibilita 
un hibitat amcerat i no permet un domini visual de l'entom. La zona 
esta parcel4ada i comeada i parcialment urbanitzada. La superfície 
per on s'estenen les restes té una forma lleugerament trapezoidal, 
arnb un eix major de 200 m al costat sud i un eix menor de 170 m al 
costat est, arnb una superfície aproximada de 3 ha. Els assentaments 
visibles són la ~ u n t k ~ e t a  de ~ a n t  ~ n t o n i ,  el Castell de la Viavella i 
la Muntanya de Santa Bhbara; el Solaig (11'7 km) esta situat a una 
distancia excessiva; el més prbxim és Carabona, situat a 3'7 km cap 
al NO. El Caminas passa a 3 km cap al NO. L'aprovisionament d'ai- 
gua es pot fer en la mateixa zona d'aiguamolls. 

Les terres que ocupa, arenoses i ermes al final del segle 
XVIII segons la descripció que en fa Cavanilles (1795, 108), van 
ser plantades de vinya possiblement en la segona meitat del 
seg]; XlX, cultiu que fou substituit a principi del present segle 
pel de la taronja. A causa d'aquesta transformació el jaciment va 
sofrir una important destrucció; d'aleshores tenim notícies orals 
sobre les seues característiques arreplegades per Utrilla en els 
anys seixanta. En la decada dels 70 la zona va experimentar una 
nova transformació, ara de caire urbanístic: part de la séquia de 
drenatge que delimita el jaciment per ponent fou reblida, mentre 

que les velles alqueries eren transformades en moderns xalets i 
s'obrien nous camins particulars perpendiculars a la mar. Una 
part considerable de les parceLles, perb, segueix dedicada enca- 
ra a I'agricultura. L'ajuntament va instal.lar l'any 1976 la xarxa 
d'aigua potable i llavors es van perdre nombroses restes arque- 
olbgiques. D'aleshores e n ~ &  les transformacions han continuat, 
per la qual cosa el museu de Borriana ha realitzat diverses cam- 
panyes d'excavacions. 

El jaciment es coneix des del segle XVI per una referencia 
de Viciana (1564): "( ...) hay junto a la mar un alto que nobra- 
mos, el Cabecol, por otro nombre, el Cargador de Onda, en el 
parage del qual ay en el mar cierta hondura que le nombran la 
Olla, donde navíos muy gruesos surgen junto a tierra, y en este 
Cabecol aun ay vestigios de edificios que en otro tiempo fue- 
ron para el effecto de cargador". Alguns anys després, 
Escolano (1611) cita "unas ruynas que se hallan junto a la 
costa, en el término de Burriana, al cabeco que se llama el 
Cargador de Onda; y ahora el Cabecote". Segons aquestes 
referencies i el mateix topbnim actual, el lloc degué ser utilit- 
zat com a fondejador per la població d'Onda, situada a 19 km 
cap a I'interior; un camí uneix encara ambdós Ilocs. Al princi- 
pi del present segle, Sarthou (1913-15) esmenta "unas Iámpa- 
ras romanas, ánforas y doliums que se encontraron en la playa, 
y sitio que fué el antiguo cargador de Onda". 

Pocs anys després, Peris (1915) cita la troballa de grans 
quantitats de ceramica: imfores -de les quals en reprodueix una 
del tipus Dressel 1-, copes caliciformes, piteres, Ilhnties, pitxers 
de boca trilobulada i decoració pintada arnb ones i filets i "frag- 
mentos negros con incisiones circulares, continuas y punteadas, 
ornamentación polícroma y estampados hendidos que afectan 
figuras simbólicas, conteniendo algunas signos alfabéticos inin- 
teligibles de factura íbera o fenicia, y barros, en fin, con charo- 
lado negro". Posteriorment, Peris (1 93 l )  parla d'uns "productos 
helenísticos, cerámicos y alfareros, recogidos en el lugar deno- 
minado Cargador de Onda y en el fondeadero del mar frente al 
sitio de referencia". Pel mateix temps, Roca ( 1932) afegeix a les 
referkncies anteriors "una crátera romana del siglo 11 antes de J. 
C. (imitación por su barníz negro al barro campaniense ... )". 
Aquestes mateixes notícies foren arreplegades per Rull (1943) i 
Fletcher i Alcácer ( 1  956), que parlen de l'existencia d'un possi- 
ble poblat en aquest lloc on es trobaven imfores i monedes. Al 
llarg dels anys 1964 i 1965 Utrilla va fer una síntesi de les notí- 
cies arqueolbgiques sobre el Iloc, arnb interessants testimonis 
directes de gent coneixedora del terreny i de les transformacions 
que havia sofert. Mesado (1973b) va fer una nova síntesi del 
jaciment, a la qual cal afegir la nostra actualització (Arasa 
1987c) i, sobretot, la publicació de les importacions ithliques 
(Arasa i Mesado, 1997). D'altra banda, els esgrafiats iberics 
sobre ceramica han estat publicats en part per Fletcher (1972). 
Oliver (1978) i Untermann (1990), mentre que les troballes 
monetiries han estat publicades en part per Ripolles (1980 i 
1982). 

Les noticies dels vells marjalers, arreplegades per Utrilla, 
són de gran utilitat per a fer una reconstrucció aproximada del 
jaciment. El poblat estava organitzat al voltant de diversos 
carrers, arnb cases de reduides dimensions i, almenys per la 
part que mira a la mar, estava protegit per una muralla. Quan a 
principi de segle es va comencar a substituir la vinya per 
tarongers, tots els horts es van cavar uns 60 cm. En aquesta 
capa de terra era corrent trobar "canters acabats en punta, plats 
de color terra arnb dibuixos que pareixien flors". Les parets 



que apareixien formaven habitacions de mides semblants a les 
velles alqueries, "uns quatre per cinc metres". Formaven "com 
si fóra un poblat. Fileres de cases arnb parets de calq i cbdols 
Iluides per dins. Donava la impressió que foren depbsits o 
magatzems. Als racons i junt a les parets s'alineaven els cos- 
sis". L'extensió del poblat era gran, "dos o tres fileres de cases 
paraLleles a la mar". Els arrossegaments de terra i els anivella- 
ments per a la plantació dels tarongers van escampar les restes 
arqueolbgiques, moltes de les quals eren llancades pels matei- 
xos marjalers a la mar o fins i tot eren aprofitades per a la cons- 
truccib de marges i alqueries. Junt a la ceramica era corrent tro- 
bar monedes, en la seua majoria de bronze i de diferents seques 
ibkriques. 

Mesado va comencar a excavar el jaciment I'any 1977, en 
una primera campanya en que es va obrir un sondeig de 10 x 1 
m (10 m2) en un camí particular situat a 23 m al sud de la senda 
de la Torre d'Onda i a 106 m del camí de la Serratella. La sego- 
na campanya tingué lloc en 1978, quan es va obrir un sondeig 
de 5 x 5 m (25 m2) en una parcel.la situada al sud d'aquest camí 
particular, a 14 m del primer i a 88 m de I'esmentat cam'. La 
tercera campanya tingué lloc en 198 1, quan es va obrir un son- 
deig de 3 x 8'5 m (25'5 m2) en una parcel.la situada junt a I'es- 
mentat camí i a la vora del camí particular anteriorment citat, a 
9 m d'aquell i a 2 m d'aquest. La quarta campanya es va realit- 
zar en 1984-85, quan es va obrir un sondeig de 6 x 2 m, ampliat 
fins als 14 m2, en una parcebla situada a la vora de la senda de 
Torre d'Onda, a 3'5 m d'aquesta i a 96 m del camí de la 
Serratella. En aquesta mateixa parcel.la es va efectuar l'any 
1988 la cinquena campanya, quan es va obrir un sondeig de 8 x 
7 m (56 m'). En la mateixa parcel.la es va realitzar en 1989 la 
sisena campanya, quan es va obrir un sondeig de 7 x 11 m (77 
m2). En la setena i darrera campanya, de 1991, es van obrir 2 
sondeigs: en el primer (A), de 15 x 7'5 m, es van excavar 1 12'5 
m', mentre que en el segon, de 8 x 5 m, es van excavar 40 m'. 
En total la superfície excavada al llarg d'aquestes set campa- 
nyes és de 360 m'. D'aquestes set campanyes només s'han 
publicat sengles breus resums de la tercera (Arasa, 1987~.  46- 
47) i de la sisena (Mesado, 1989). 

Tots els sondeigs oberts fins al moment es localitzen en la 
part septentrional del jaciment. Les estructures descobertes fins 
ara no permeten completar la planta de cap habitatge. 
L'arrasament de molts murs, la pedra dels quals ha estat rea- 
profitada, dificulta aquesta tasca. En les dues primeres campan- 
yes no es van trobar estructures. En la tercera es va descobrir a 
35 cm de fondiria el que sembla ser un mur de tanca de I'as- 
sentament pel costat est, possiblement una mena de muralla, 
assentat sobre la capa de graves de I'antiga restinga (fig. 66). El 
tram descobert, arnb una alcaria mhxima de 160 cm, té una 
grossaria de 95-120 cm en la base i de 50-60 cm en I'extrem 
superior, presenta un parament de pedra travada arnb argamas- 
sa de calq i arena, amb grans pedres en la seua meitat inferior, i 
devia continuar en la seua part superior arnb un parament de 
tovots o tapia. A I'interior d'aquest mur hi havia part d'un habi- 
tatge adossat arnb parets de 60 cm d'amplaria, fetes de cbdols 
travats arnb fang. En la quarta campanya es va descobrir part 
d'un altre habitatge arnb parets de les mateixes característiques 
i orientat NO-SE que devia obrir-se a un carrer de traqat NE- 
SO. Particularment interessant resulta la setena campanya. en la 
qual es va descobrir part d'un gran edifici arnb murs de més de 
5 m de Ilargaria i 75 cm de grossiiria que pot estar obert a un 
carrer arnb la mateixa orientació i una amplaria de 3'20 m. 

Fig. 66.- Fotografia de la muralla de la Torre d'Onda (Borriana). 

L'estratigrafia obtinguda en tots els sondeigs oberts fins ara és 
molt homogknia, arnb un sol nivell d'ocupació de 25-30 cm de 
potencia format per argila clara, possiblement producte de la des- 
composició dels murs de tovots, molt ric en materials arqueolbgics. 
Els talls que presenten una seqükncia completa, com ara el de la 
cinquena campanya, ofereixen els següents nivells: 1) nivell agrí- 
cola (30 cm); 2) argila clara amb materials arquelogics (25 cm); 3) 
argila fosca, arnb escassos materials arqueolbgics (20 cm); 4) argi- 
la negra (37 cm); 5) conglomerat fbssil (50 cm); 6) nivell freatic. 
Els sondeigs oberts en la part més prbxima a la costa, on s'ha tro- 
bat la possible muralla, presenten un potent nivell de grava de I'an- 
tiga restinga i el nivell freatic apareix a 175 cm de fondiria. 

Els materials arqueolbgics apareixen distribuits de manera molt 
irregular, ja que són molt abundants en alguns sondeigs i ben escas- 
sos en altres. Així, en el sondeig obert en la quarta campanya es va 
trobar un gran depbsit de ceriimica a I'exterior del que podria ser la 
part posterior d'un habitatge; aquests amuntegaments també es van 
trobar en la cinquena i sisena campanyes, sempre davant d'oberh- 
res i amb la presencia de monedes iberiques. Contratiament, en els 
sondeigs oberts en la setena campanya, la més extensa, els materials 
arqueolbgics foren estranyament escassos. 

La troballa de cerimiques altimperials, localitzades sobretot a 
la zona SE del jaciment, perb documentades també en la tercera 
campanya a la zona NE, mostra la continuitat de l'ocupació del lloc, 
si bé arnb una important reducció de superfície. Resulta impossible, 
pel moment, determinar si hi ha un hiatus cronolbgic entre les dues 
fases d'ocupació o si aquestes s'esdevenen sense solució de conti- 
nui'tat. Aixb no obstant, I'estratigrafia permet comprovar clarament 
que en els nivells tardoibkrics no apareix mai terra sigil.lata, cera- 
mica que es troba només en els nivells superficials. També resta 
oberta la possibilitat que alguna zona dels sectors central o meri- 
dional del jaciment presente una ocupació anterior, de manera que 
aquest hauria pogut créixer a partir d'un nucli inicial situat rnés cap 
al sud, encara que ho considerem poc probable perque en general és 
ben conegut i les restes trobades són forqa uniformes. 

En la cerimica poden distingir-se tres grans grups: 1) cera- 
mica de cuina, de pasta grollera, arnb les olles com a tipus 
majoritari; 2) cerimica a torn, arnb tipus característics del perí- 
ode Iberic Final: olles arnb la vora en forma de cap d'inec, 



chlats de grans dimensions, grans tenalles arnb la vora engros- 
sida i plana del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet (1992), amfores, 
etc; la decoració pintada pateix les condicions del medi humit 
en que s'ha conservat, pero a més dels motius vegetals i 
geometrics, hi ha almenys dos calats en que s'hi poden distin- 
gir temes marins arnb peixos i genets; 3) ceramica d'importa- 
ció, arnb tres grups: vaixella de taula (campaniana i parets 
fines), ceramica comuna (morters i llknties) i recipients de 
transport (amfores). La proporció entre aquests diferents grups 
no ha estat estudiada en conjunt, pero podem fer-nos una idea 
de la importancia quantitativa de les ceramiques d'importació 
respecte del total en el cas del sondeig obert en la tercera cam- 
panya, en que es van trobar un total de 310 fragments cerhmics, 
dels quals 30 eren d'hmfora ithlica (9'6%), 2 de campaniana B 
(0'6%) i 1 de parets fines (0'3%). 

Quadre amb les troballes monethries. 

TOTAL 

El monetari és prou variat i abundant, arnb 19 peces de pro- 
cedencia segura. Hi destaquen les encunyacions de la val1 de 
1'Ebre que, arnb 9 exemplars, suposen quasi la meitat; segueixen 
les de les seques valencianes, arnb 5 exemplars, les romanorepu- 
blicanes arnb 3 i les andaluses i I'ebussjtana, arnb una cadascuna. 
La cronologia correspon en general al segle segon, particularment 
a la seua segona meitat; només algun exernplar, com el semis 
d'Ebusus, s'inclou en un període d'encunyació més ampli que 
s'endinsa en el segle 1. 

Pel que fa als elements metal.lics, hi ha reblons de ferro, gra- 
pes de plom, claus de bronze i abundant plom informe, a més de 
polseres i torques de bronze de tipologia ibkrica. Hi destaca un 
fragment de sonda espatulada de bronze (vegeu IX.2.2). 

Troballes cerhmiques de superfície. 

2 

En conjunt, s'han estudiat 137 peces i fragments: 126 de cerirni- 
ca de vernís negre, 8 d'iirnfores, 1 de parets fines, 1 Ilhtia i 1 morter. 
La ceramica de vem's negre esta constituida de manera quasi absolu- 
ta per campaniana B tardana de Cales, arnb 124; a més d'aquesta hi ha 
una base de campaniana A i una gran piitera d'aretina de vem's negre. 
De ceramica de parets fines hi ha un gobelet. Entre la ceramica comu- 
na hi ha una Ilhtia i un morter italic. Quant a les Mores ,  hi ha 8 
exemplars, dels quals 7 són del tipus Dressel 1A i 1 del tipus 
Tarraconense 1. En general és alt el nombre de peces completes o bas- 
tant completes, bona part de les quals ha estat objecte de restauracions. 

El fragment de base de campaniana A sembla conservar una 
banda blanca pintada al fons interior. Pertany a la producció tar- 
dana i deu correspondre a un bol del tipus Lamboglia 31. 

El conjunt ceramic de campaniana B presenta una gran homo- 
geneitat en llurs característiques: pasta ocre clar, beix o beix ataron- 
jat, depurada i blana; vernís mamó rogenc, poques vegades negre, 
poc Iluent, fi i d'escassa qualitat. S'han pogut classificar 70 peces. El 
repertori de formes inclou quasi totes les prbpies d'aquesta produc- 
ció: Lambogíia 1, 2 , 3 , 4 , 5  i 10. La forma predominant és la pitera 
Lamboglia 5, arnb 3 1 exemplars; segueix la copa Lamboglia la, arnb 
18 i, a molta distancia, la resta de formes: la píxide Larnboglia 3a, 
arnb 5 exemplars; la patera Lamboglia 4b, amb 5 exemplars; i la 
copa Lamboglia 2 i la gerreta Lamboglia 10, amb 4 exemplars. En 
els quadres es presenten separadament les troballes de superfície i les 
procedents d'excavació. En conjunt, només es donen les dirnensions 
dels fragments (dihetres de vora i de base), ja que les de les peces 
completes o restaurades es presenten en un quadre a part. 

- - - 

Cerhmiques procedents de les excavacions. 

12 

Pel que fa a les dimensions, de la forma Lamboglia 5 hi ha 24 
exemplars arnb uns diimetres entre 17 i 40 cm que poden agrupar- 
se en tres mbduls: 3 exemplars entre 17-19 cm; 13 exemplars entre 
2 1-23 cm, arnb un predomini de 22 cm (10 exemplars); 1 de 30 i 4 
de 40 cm; l'altura, només arnb 3 valors, varia entre 2'5 i 3'8 cm. De 
la forma Lamboglia 1 hi ha 17 exemplars arnb uns diametres entre 
11 '5 i 18 cm, arnb 7 exemplars de 12- 13 cm i altres 7 de 14-1 5 cm; 
les 7 altures preses varien entre 4 i 5' 1 cm. De la forma Larnbogíia 
2 hi ha 4 exemplars arnb diimetres de 10-10'5 cm i 3 arnb altures 
de 4'2-6 cm. De la forma Larnboglia 3 hi ha 4 exemplars arnb dia- 
metres entre 6'9 i 10 cm i 2 arnb altures de 4'9-5'4 cm. De la forma 
Lamboglia 4 hi ha 5 exemplars arnb diametres de 9'2-1 1'6 cm i 1 
arnb 4'9 cm d'altura. Finalment, de la forma Lamboglia 10 hi ha 3 
exemplars arnb diimetres que vanen entre 7'2 i 8'2 cm i altures de 
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9'5-10'1 cm. Quant a l'exemplar d'aretina de vemís negre de la 
forma Lamboglia 7. té 50 cm de dihmetre i 6'5 cm d'altura. 

Dimensions de les peces senceres o restaurades. 

Els rnotius decoratius són en general molt simples: les canale- 
tes conci?ntriques que apareixen en el fons interior de les formes 
Lamboglia 1 ,4  i 5 i les orles d'estnes que apareixen en la forma 
Lamboglia 5 -la que més freqüentment va decorada- normalment 
en combinació amb aquells i amb un petit cercle al centre. 

Un total de 8 peces de campaniana B presenten esgrafiats inci- 
sos. Pel que fa al contingut, 5 són signes de carhcter geom&tric i 3 
són textos. Els signes de carhcter geomhtric són 3: X, T i t, dels quals 
el primer apareix en 3 ocasions. Pel que fa als textos ( 11 ;  se; ke?), un 
apareix incomplet i la seua llicó és insegura; quant al nombre de sig- 
nes, dels altres dos un en té un i l'altre dos. Finalment, la localitza- 
ció dels grafits es concentra en dues parts dels recipients: 6 al fons 
exterior, 1 a la paret interior del peu i 1 a I'exterior de la paret. 

Fig. 67.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 
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Grafica de formes de campaniana B. Fig. 68.- Ceramica de la Torre d90nda (Borriana). 
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Fig. 69.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). Fig. 71.- Cerhmica de la Torre d'Onda (Borriana). 

Fig. 70.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). Fig. 72.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 



Fig. 73.- Ceramica de la Torre d90nda (Borriana). Fig. 75.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 

Fig. 74.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). Fig. 76.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 



Fig. 77.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 
Fig. 79.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 

Fig. 78.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). Fig. 80.- Ceramica de la Torre d'Onda (Borriana). 



Fig. 81.- Ceramica de la Torre dlOnda (Borriana). 

Pel que fa a les altres produccions cerimiques, la gran 
pitera d'aretína de vernís negre de la forma Lamboglia 7 pre- 
senta una decoració formada per 3 series de 2 canaletes 
concentriques i 8 estampilles geomktriques del tipus de les 
"dues C contraposades". Només hi ha un exemplar de parets 
fines de la forma Mayet 11 i una Ilantia del tipus Ricci H de 
cerimica comuna. Quant a les imfores, hi ha 8 exemplars, dels 
quals 7 són del tipus Dressel 1 A i 1 del tipus Tarraconense 1 
amb un segell a penes Ilegible. Cal afegir, per últim, un exem- 
plar de morter itilic. 

Grifica de diametres de la forma Lamboglia 5. 

La facies cerimica que trobem a la Torre d'Onda es caracte- 
ritza per la presencia quasi exclusiva de campaniana B tardana de 
Cales, amb un repertori tipolbgic molt reduit i una gran pobresa 
de motius decoratius, i és semblant a la que trobem en nivells que 
es daten fonamentalment des del 80170. La presencia testimonial 
de campaniana A indica possiblement que la vaixella importada 
esta constituida per les adquisicions fetes en un període en que 
aquella pricticament ha desaparegut del mercat. Aquest fet i la 
seua composició homogknia semblen propis d'un assentament de 
nova creació i de curta existencia. La presencia de dues produc- 
cions minoritiries com I'aretina de vernís negre i sobretot I'imfo- 
ra Tarraconense 1 recolza la datació proposada. Pel que fa al final 

de I'ocupació, l'absencia de sigil.lata itilica permet fixar un ter- 
I ~ ~ ~ I Z L I S  ante qtrerii en el 50140. En conclusió, I'ocupació de I'as- 
sentament de la Torre d'Onda creiem que pot situar-se en el segon 
quart del segle 1 aC. 

L'estudi del jaciment planteja diversos problemes. Pel que fa 
a les cerimiques d'importació, I'escassa diversificació de les pro- 
duccions presents i el reduit nombre d'imfores trobades en les set 
campanyes d'excavacions no pareixen normals en contextos cera- 
mics del segle 1 aC. Hom pot afegir I'absencia de tecniques cons- 
tructives i omamentals de procedencia itilica, com ara els pavi- 
ments d'oprs signinum, que trobem en nombrosos jaciments que 
poden datar-se en el període 150-75. Cal afegir-hi el desfase cro- 
nolbgic que hi ha entre la datació que proporciona la cerhmica 
d'importació, fonamentalment del segle 1, i el conjunt monetari, 
majoritariament del segle 11. Aquest fet només pot explicar-se per 
la perduració del numari. 

En relació amb aquestes qüestions, cal destacar el caricter 
plenament ibkric de I'assentament. Aquest iberisme es palesa 
també en el material moble, amb I'excepció de les cerimiques i 
altres materials d'importació. De les plantes descobertes fins ara 
no pot deduir-se la presencia de models ithlics entre els habitatges. 
Aixb no obstant, I'assentament presenta un caricter quasi urbi, 
tant per la xarxa de carrers com per la superfície. Les restes tro- 
bades tampoc es corresponen amb un assentament castrense. 
D'altra banda, I'existkncia d'un sol nivel1 d'ocupació i I'homoge- 
neitat dels materials trobats sembla que permeten parlar d'una 
fundació ex i~ikilo d'ocupació relativament curta. Per la seua 
situació en la mateixa Iínia de costa. pot deduir-se la seua relació 
amb les activitats marítimes, tant pesqueres com de tipus comer- 
cial. Pel que fa a les causes del final de I'ocupació, els resultats de 
les excavacions no han pemes identificar indicis d'incendi, ni 
tampoc han proporcionat elements que puguen fer pensar en una 
destrucció produida per una acció bel.lica. Només la troballa de 
grans depbsits de ceramica trencada davant de les portes dels edi- 
ficis permet plantejar la possiblitat d'un saqueig i d'un abandona- 
ment sobtat. 

42. Carabona (Borriana) 
30SYK463 181. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Esteve, 1956; Arasa, 1996,90. 
Esti situat enmig del pla (10 m), a 3'6 km de la mar. El lloc 

no té condicions defensives, no possibilita un hibitat arrecerat i no 
permet un control visual de l'entom. La zona esta parceLlada i 
conreada. En part fou destruit per les obres de I'autopista A-7. Els 
assentaments visibles són el Solaig, la Muntanyeta de Sant 
Antoni, el Castell de la Vilavella i la Muntanya de Santa Birbara, 
i el més prbxim és I'Alcúdia, situat a 2'3 km cap al SSO. El 
Caminas passa a 0'6 km cap al SE. El barranc de Betxí esti situat 
a 1'7 km cap al SO. 

Esteve esmenta la troballa cap a I'any 1927, en el curs d'uns 
treballs agrícoles, d'un lot de vasos iberics, uns petits de color gris 
i altres més grans arnb decoració pintada amb temes florals i zoo- 
morfs. Posterioment, en prospeccions de superfície Mesado va 
trobar alguns fragments de cerimica ibkrica. Entre els materials 
revisats hi ha un fragment d'ansa d'hmfora ithlica de tipus inde- 
terminat. D'altra banda, segons notícia d'aquest investigador en 
aquesta partida va trobar-se una moneda iberica que no va poder 
ser estudiada. Sembla tractar-se, doncs, d'un assentament iberic 
ocupat en en els segles 11-1. 



43. L'Alcúdia (Nules) 
3OSYK457159. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Felip i Vicent, 1991, 5; Arasa, s. rr .  "Alcúdia, l"', a Aranegui, 

1996, 28. 
Esta situat enmig del pla (10 m), a 3'1 km de la costa. El lloc 

no té condicions defensives, no possibilita un habitat arrecerat i no 
permet un control visual de I'entorn. La zona esta parcel4ada i 
conreada. És un alter encara reconeixible, transformat intensa- 
ment pels modems cultius de regadiu. Els assentaments visibles 
són el Solaig, la Muntanyeta de Sant Antoni, el Tossal, el Castell 
de la Vilavella, la Muntanya de Santa Barbara i la Punta, i el més 
prbxim és Carabona, situat a 2'3 km cap al NNE. Esta situat a 50 
m a l'est del Caminas. L'aigua no és abundant en la zona; el 
barranc de Betxí esta situat a uns 150 m cap al NE. 

El jaciment ha proporcionat materials pertanyents a quatre 
fases d'ocupació. Alguns elements lítics denoten una primera 
ocupació prehistbrica, mentre que les cerimiques arreplegades 
corresponen a les epoques ibkrica, romana i medieval. La fase 
iberica esta datada mitjanqant un fragment de ceramica bícroma, 
un d'atica de vernís negre dels segles V-IV i un altre indetermi- 
nat. La perduració en epoca iberoromana esta documentada mit- 
janqant 2 petits fragments de campaniana A i una vora d'amfora 
del tipus Dressel 1A que poden datar-se entre el segle 11 i la pri- 
mera rneitat de 1'1. 

44. El Tossai (Nules) 
3OSYK424 182 
Museu Histbric de Nules; col~lecció de F. Esteve. 
Felip i Vicent, 1991,5; Esteve, en premsa. 
Estava situat en una petita elevació rocosa que s'alcava enmig 

de la plana (40 m), a 7 km de la costa, i que fou destruida en la seua 
major part per una pedrera. L'altitud relativa devia ser d'uns 5 m. 
En l'actualitat es conserva només I'extrem del vessant est de la 
muntanyeta. El lloc devia tenir possibilitats defensives i permetia un 
limitat control visual de I'entom i un hibitat arrecerat en el vessant 
SSE. Els assentaments visibles són el Solaig, la Muntanyeta de Sant 
Antoni, I'Alcúdia, el Castell de la Vilavella, la Muntanya de Santa 
Bhrbara i la Punta i el més prbxirn és el segon, situat a 2'5 km cap 
al SO. El Caminas passa a 4 km cap al SE. L'aigua és escassa en la 
zona; el barranc del Rodador esta situat a 0'3 km cap al SO. 

Segons una informació oral arreplegada per Felip (1991), als 
anys setanta, en rompre la zona de ponent del Tossal degueren 
destruir-se nombroses sepultures, dels aixovars de les quals 
pogueren salvar-se alguns ungüentaris i petits vasos conservats 
actualment al museu de Nules. Juntament amb ells es van arreple- 
gar fragments d'una gran tenalla ibkrica decorada. D'aquest lloc 
procedeixen també un fragment de mola i un molí. De la part alta 
hi ha notícies de la troballa de monedes, entre elles una ibkrica. 
Esteve (en premsa) conserva un conjunt de 8 monedes, de les 
quals hi ha 1 quadrant d'Aise trobat al Tossal i 1 as de Snitnbi tro- 
bat als seus peus. El jaciment presenta dues fases d'ocupació, la 
primera iberoromana, sembla que centrada en la part alta, i la 
segona altimperial als seus peus. 

Els materials estudiats són 2 ungüentaris conservats al museu 
de Nules i un fragment de morter (fig. 82). Els primers pertanyen 
a un tipus de perfil fusiforme que és freqüent en les necrbpolis 
iberoromanes i pot classificar-se en la forma B de Camilli. El mor- 
ter és itilic. Les monedes, almenys en part, també poden corres- 
pondre a aquesta primera fase que pot datar-se de manera aproxi- 
mada entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

Fig. 82.- Cerhmica del Tossal (Nules). 

45. El Castell de  la Vilavella 
30SYK406 165. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana; 

Museu Arqueolbgic de la Val1 d'Uixó; Museu de Prehistoria de 
Valencia; col.leccions de F. Esteve i J. L1. Viciano. 

Gómez Serrano, 1928, 198; Fletcher i Alcácer, 1956, 155 i 
164; Gil-Mascarell, 1971, 155-156; Vicent, 1977a; Vicent, 1977b, 
146-148; Vicent, 1979a. 299-302, núm. 2 i 8-14; Ripolles, 1980, 
35 i 109; Ripolles, 1982, 169; Uroz, 1983, 36; Falcó, 1985, 173- 
174 i 179, núm. 16-22 i 48; Felip i Vicent, 1991, 4-5; Bazzana, 
1992,I, 449-450; Forcada, 1992,48; Gomis, 1993,56 i 61, núm. 
32-46; Arasa, s. rr .  "Castell, el", a Aranegui, 1996, 53; Esteve, en 
premsa. 

Ocupa un contrafort de la serra Espada orientat cap a 
I'ESE (148 m), a la vora SO de la Plana i a 8 km de la costa. 
El lloc té bones condicions defensives, amb un únic accés per 
I'ONO i pendents molt abruptes, amb una altitud relativa de 
80 m, possibilita un hibitat arrecerat pels vessants S i SE i 
permet el control visual d'una amplia zona. El seu cim és 
allargat i esta ocupat per una fortificació medieval que ha 
arrasat les restes de l'assentament ibkric. Resulta difícil fixar- 
ne els Iímits, pero possiblement puga considerar-se de grandi- 
ria mitjana. Els assentaments visibles són el Solaig, la 
Muntanyeta de Sant Antoni, la Torre d'Onda, Carabona, 



l'Alcúdia, el Tossal, la Punta i la Muntanya de Santa Birbara 
i el més prbxim és el darrer, situat a 0'5 km cap al SO. El 
Caminas esti  situat a 4'1 km cap al SE. Al peu de muntanya, 
a la part SE, a 0'1 km hi ha una surgkncia d'aigua, la font 
Calda. 

El castell és d'origen islimic i presenta reformes d'kpoca 
cristiana (Vicent, 1977a i b; Bazzana, 1992; Forcada, 1992). 
Apareix esmentat per primera vegada el 1236 arnb el topbnim 
Nzrbles i el 1238 com N~rlles. Les restes més antigues, trobades 
a la cova del Castell, pertanyen a 1'Eneolític. El jaciment pre- 
senta un primera fase d'ocupació a 1'Edat del Bronze. 
L'assentament ibkric ha proporcionat fragments de cerimica 
itica de vernís negre del segle IV. Gómez Serrano (1928) 
esmenta "un fragmento de vaso con un pez, nadando en aguas 
verticales, hallado por el Dr. Beltrán Bigorra y depositado en el 
Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia". A 
més d'aquest, Vicent (1977b, Iim. V, 3; i VI, 2) reprodueix un 
fragment arnb dos ocells, tal vegada perdius. Les estructures 
visibles corresponen al castell islimic, arnb les ulteriors refor- 
mes cristianes. El jaciment ha estat estudiat per Vicent (1977a i 
b), que l'ha prospectat repetidament. Les cerimiques estudiades 
estan depositades al museu de Borriana. Pel que fa al monetari, 
Vicent (1979a) va publicar les primeres troballes; posterior- 
ment, Falcó (1985) va donar a conéixer els fons del museu de la 
Val1 d'Uixó; Gomis (1993) ha publicat els del de Nules i Esteve 
(en premsa) ha donat a conéixer les peces conservades en la 
seua col.lecció. 

El monetari és prou nombrós, arnb un total de 36 peces. En 
primer lloc cal destacar un gmp de moneda hispanocartaginesa, 
arnb 2 divisors i 1 bronze. La moneda romana esti representada 
per 5 peces: 1 as de Ianus bifront, 2 quadrants i 1 divisor i 1 vic- 
toriat. En darrer Iloc, les encunyacions hispanoromanes són les 
més abundants, arnb un total de 28 peces: de l'iirea catalana hi ha 
2 asos d'lltirkesken i Eusti; de la val1 de 1'Ebre hi ha 4 asos de 

Fig. 83.- Cerhmica del Castell de la Vilavella. 
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cuna; a més hi ha 2 bases decorades: una arnb 4 palmetes impre- 
ses i I'altra arnb una canaleta. Pel que fa a la campaniana B. hi 
ha presents les següents formes: la pitera Lamboglia 5, arnb 5 
exemplars i les copes Lamboglia la,  Lamboglia 3, Sanmartí 
166 i la gerreta Lamboglia 10, amb I exemplar cadascnna; a 
més hi ha 2 bases decorades arnb 2 canaletes i estries, altres 2 
arnb 213 canaletes i 1 decorada arnb estampilles geometriques 
en forma de "dues C contraposades". Cal afegir-hi els frag- 
ments d'amfores Dressel 1 esmentats per Vicent (1977a-b) que 
no he pogut estudiar. 

Fig. 84.- Cerimica del Castell de la Vilavella. 

El nombrós monetari, arnb una serie quasi ininterrompuda 
que data des de la darreria del segle 111 fins a 1'1, i la ceramica 
de vernís negre proporcionen una datació general en els segles 
11-1. La campaniana B pertany en la seua majos part a la pro- 
ducció tardana i pot datar-se des del final d'aquest segle fins a 
la primera meitat de 1'1. Pel que fa al moment final de I'ocupa- 
ció, encara que les evidencies són molt limitades, la base de 
campaniana B decorada arnb estampilles geometriques en 
forma de "dues C contraposades" pot datar-se cap al segon 
quart o mitjan segle 1. En conclusió, I'ocupació del Castell de la 
Vilavella es prolonga durant tot el segle 11 fins a un moment 
avancat del segle 1 que pot situar-se de manera aproximada cap 
a la seua meitat. 

Fig. 85.- Cerimica del Castell de la Vilavella. 

46. La Muntanya de Santa Birbara (la Vilavella) 
30SYK404160. 
SIAP. 
Esteve, 1956; Vicent, 1977b, 15 1-153; Vicent, 1979b; 

Ripollés, 1979, 223-225 i 241-243, núm. 1-6; Ripollés, 1980. 91- 
96; Arasa i Vicent, 1990-91, 466; Felip i Vicent, 1991, 8-10; 
Gomis, 1993, 57 i 63, núm. 92-97; Arasa, s. ir. "Mutanya de Santa 
Bhbara, la", a Aranegui, 1996, 109-110; Arasa, 1997b, 1152. 

Esta situat en un contrafort de la serra Espada (180 m), a 
7'2 km de la costa. Es localitza a la part del col1 de I'esperó, 
on hi ha un assentament fortificat de 1'Edat del Bronze. El lloc 
té bones condicions defensives, arnb un únic accés per 1'ONO 
i pendents molt abruptes, arnb una altitud relativa de 120 m, 
possibilita un habitat arrecerat pels vessants S i SE i permet el 
control visual d'una ampli territori. La zona no ha estat objec- 
te de transformacions agrícoles i esta ocupada per un gran 
pedregar. Els assentaments visibles són el Solaig, la 
Muntanyeta de Sant Antoni, el Tossal, el Castell de la 
Vilavella, llAlcúdia, la Punta i Vinambros, i el més prbxim és 
el Castell de la Vilavella, situat a 0'5 km. La font Calda es 
troba a 0'5 km cap a I'est. 

El jaciment fou descobert I'any 1924 per Esteve, que va arre- 
plegar diverses peces del pedregar. L'any 1932 el va visitar Porcar. 
En 1938, durant la guerra civil, la zona va sofrir intensos bombar- 
dejos. Esteve (1 956) va publicar la primera referencia bibliogrifi- 
ca del jaciment on avancava la seua possible funció religiosa. En 
1976, Vicent el va prospectar i el 1979 va realitzar-hi una cam- 
panya d'excavacions, de la qual tot seguit va publicar els resultats. 
Es tracta d'un santuari d'epoca altimpenal, arnb una amplia mos- 
tra d'ofrenes entre les quals hi ha inscripciones (Corell, 1994) i 
escultures (Arasa, 1998b, 323-327, Iim. V, 2, i VI-VII), a més de 
nombroses rnonedes, cerimiques i fins i tot algun joiell. Alguns 
fragments cerhmics i monedes corresponen possiblement a una 
reocupació del lloc en epoca tardoromana (Arasa, 1997b). 

Ro~na 

Ame 

TOTAL 



Entre els materials cerimics arreplegats en l'excavació hi ha 
75 fragments de cerimica iberica: 28 pertanyents a petits recl- 
pients de cos globular i vora inclinada (botelleta del tipus IV. 1.1.2. 
de Mata i Bonet), 17 de pasta grisa i 30 arnb restes de decoració 
pintada (bandes i filets, reticulats, rombes i una fulleta). De les 86 
monedes trobades a I'excavació, 6 poden datar-se en epoca tardo- 
republicana: 1 sliekel hispanocartagines, 1 victoriat i 1 sextant de 
Roinn i 3 quadrants d'Arse, arnb una data d'emissió en els segles 
LII-U aC. No s'han trobat, perb, ceramiques d'impostació. La 
presencia d'aquests materials permet determinar l'existencia 
d'una primera fase d'ocupació del lloc en aquesta epoca. La 
manca d'indicadors arqueolbgics de ritual no permet determinar 
que aquesta fos religiosa, com una primera fase del santuari altim- 
perial. El lloc pot haver estat utilitzat com a refugi en un moment 
de perill. 

47. L'Horta Seca (la Vall d'Uixó) 
30SYK372 118. 
Museu Arqueolbgic de la Vall d'Uixó. 
Falcó, 1985, 168, 174, 177-179 i 181, núm. 1, 23-25, 27, 35- 

36, 39,46,53,67 i 70; Falcó, 1991; Rovira et alii, 1987; Arasa, s. 
11. "Horta Seca, l"', a Aranegui, 1996, 80-8 1 ; Arasa, 1997b, 11 52; 
Asasa, 1998a, 21 8-220. 

Esta situat a I'actual casc urbi de la població (100 m), enmig 
de la val1 que li dóna nom i a 9 km de la costa. És una antiga zona 
de seca, transformada en regadiu gricies a I'aprofitament de I'ai- 
gua de la font de Sant Josep. El lloc ha estat objecte d'intenses 
transformacions que han alterat de manera important les restes 
conservades. Els assentaments visibles són Sant Josep i la Punta i 
el rnés pr6xim és el segon, situat a 1'9 km cap a I'ONO. El lloc 
esti ben comunicat amb la plana litoral, a la qual pot accedir-se 
pels extrems nord i sud de la vall; a més, des d'aquesta es pot 
accedir a la vall del Palincia i a les valls interiors de la serra 
Espada. El punt d'aiguada més prbxim és el riu Bellcaire, que esti  
situat a 0'4 km cap al SO. 

Els treballs d'excavació van comencar a causa de la urbanit- 
zació de la zona arnb la prolongació de l'avinguda de 1'Agricultor. 
Les excavacions realitzades en cinc campanyes successives 
durant els anys 1985-86, encara en estudi, s'han estes per una par- 
cel.la de 1.092 m' i han permes descobrir una serie d'estructures 
molt arrasades corresponents a una vil.la romana. Aquestes apare- 
gueren davall un nivel1 superficial de terra fosca, en un únic estrat 
fosmat per argiles roges en que es van trobar abundants materials, 
que s'assentava sobre un altre d'argiles endurides, més compac- 
tes, arnb códols encastats, que constitueix la base natural del 
terreny. 

Les excavacions van ser realitzades per M" L. Rovira, M" T. 
Martínez, J. Górnez, L. Rivas, V. Palomar i V. Falcó. Pos- 
teriorment s'han realitzat dues excavacions d'urgencia els anys 
1991 i 1994 dirigides per J. M" García Fuertes i 1. Moraño. Dels 
resultats de les primeres excavacions es va publicar un avanc 
(Rovira et alii, 1987). El monetari ha estat publicat per Falcó 
(1985). 

La revisió -no exhaustiva, donat el seu gran volum- dels 
materials procedents de I'excavació d'aquest jaciment ha per- 
més individualitzar un abundant grup de cerimica de vernís 
negre constituit fonarnentalment per campaniana A i B. en el 
qual, perb, hi ha també alrnenys 8 fragments de ceramica itica 
de vernís negre, entre ells una pitera, una copa i possiblement el 
peu d'una critera. Aquest fet, juntament arnb la gran abundancia 
de cerimica iberica, pesmet determinar l'existencia d'un assen- 

tament iberic anterior a la vil.la romana, del qual no s'han pogut 
identificar restes constructives. Aquest sembla presentar dues 
fases d'ocupació: la primera pot datar-se almenys en els segles 
V-IV i la segona, iberoromana, en els segles 11-1. Aquesta inter- 
pretació contradiu les conclusions dels seus excavadors que atri- 
buien a la vil.la una fundació tardorepublicana, a la qual corres- 
pondria el paviment d'op~is sigllii~uili trobat en una de les estan- 
ces (Arasa, 1998a). En la preparació de la base d'aquest pavi- 
ment es van utilitzar alguns fragments de cerimica campaniana 
(Monraval, da). Sense negar la possible continuitat entre amb- 
dues fases, la iberoromana i l'altimperial, considerem que el 
material arqueolbgic permet diferenciar-les cronolbgicament. 

Del monetari trobat en les excavacions de la vil.la, est~idiat 
per Falcó (1985 i 1991), també hi ha -com succeeix arnb la ceri- 
mica- un primer gmp de peces que poden correspondre a l'ocupa- 
ció iberoromana. Es tracta de 9 exemplars, 5 dels quals són de 
seques valencianes i,  entre aquests, 4 són d'drse. Hi ha també dos 
asos, un de seca catalana i un altre d'aragonesa. La resta són un 
divisor hispanocartaginés i un semis de Roma. Els valors són, 
majoritiriament, sextants d'Arse, i, a continuació, asos. 

Els materials estudiats són 11 3 fragments ceramics: 109 de 
cerimica de vernís negre, 3 d'imfora (no s'ha fet recompte abso- 
lut de fragments) i 1 de parets fines. De c e r h i c a  de vernís negre 
n'hi ha 7 1 (65' 1 %) de campaniana A i 38 (34'8%) de campania- 
na B. Quant a les formes, de campaniana A hi ha 1 bol de la forma 
Lamboglia 27a-b i 2 plats de la forma Lamboglia 36; de campa- 
niana B hi ha 2 pateres de la forma Lamboglia 5 i possiblement 
una gerreta de la forma Lamboglia 10. De parets fines hi ha 1 
gobelet de la forma Mayet 11. Finalment, d'amfores, hi ha 1 exem- 
plar de tipus grecoitilic i 2 del tipus Dressel IA, un arnb esgrafiat 
iberic al coll. La datació d'aquest conjunt de materials cerimics i 
monetaris pot situar-se, de manera aproximada, entre la segona 
meitat del segle 11 i, almenys, el primer quart de 1'1. 



Fig. 86.- Ceramica de 1'Horta Seca (la VaU d'Uixó). 

48. Sant Josep (la Vall d'Uixó) 
30SYK353121. 
SIAP; Museu Arqueolbgic de la Vall d'Uixó; Museu 

Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
García García, 1962, 143; Brugal, 1975; Anbnim, 1975; 

Aranegui i Gil-Mascarell, 1978, 13; Vicent, 1979a, 299, núm. 1; 
Rosas, 1980; Rosas, 1984; Oliver et nlii, 1984, 70-71; Oliver i 
Gusi, 1986,271-272; Oliver,1990b, 232; Rosas, 1991 ; Gusi, Díaz 
i Oliver, 1991,97; Rouillard, 1991,410-411; Rosas, 1993; Rosas, 
1995a; Flors, 1995; Arasa, s. u. "Sant Josep", a Aranegui, 1996, 
150-151; Arasa, 1997b, 1152-1153. 

Esta situat en un contrafort rocós que s'alca sobre el riu 
Bellcaire (140 m), a l'extrem oest de la vall que dóna nom a la 
població, a 10'5 km de la costa. El lloc esta ai'llat pel sud i per I'o- 
est per una cinglera, amb un sol accés pel NNE. Té, doncs, unes 
bones condicions defensives i una visibilitat limitada a I'ESE. 
Davall es troba la cova de Sant Josep amb el seu riu subterrani. 
L'altitud relativa és de 20 m. El cim és allargat i l'assentament 
s'estén pel vessant meridional, amb una superfície de 0'15 ha. Els 
assentaments visibles són I'Horta Seca, Vinambros i la Punta i el 
més prbxim és el segon, situat a 1'9 km cap a 1'ESE. El lloc con- 
trola un c m '  de penetració a la serra Espada que segueix el riu de 
Sant Josep i a través de la vall esta ben comunicat amb la plana 
litoral. El punt d'aiguada més prbxim és l'esmentat riu, amb la - 
seua deu de la font de Sant Josep, situat a 0'1 km del jaciment. 

Localitzat l'any 1928 per Porcar (García García, 1962), el 
jaciment fou excavat els anys 1974-76 per Brugal (1975) sota la 
direcció del SIAP de la Diputació de Castelló, després d'un intent 
d'urbanització de la zona. Aranegui i Gil-Mascarell (1978) van 
publicar un fragment de ceramica de vemís negre que representa 
una mascara. %cent (1 979a) va publicar un divisor de bronze car- 
taginés (221-218) conservat al SIP. Posteriorment, Rosas va estu- 
diar part dels materials recuperats, sobre el quals va preparar la 
seua tesi de llicenciatura; en successius treballs, aquest autor ha 
publicat sengles resums de la seua tesi (1981 i 1984), el mobiliari 
metal.lic (1980b), la muralla iberica (1991) i la ceramica de ver- 
nís negre (1995a). Una part de la ceramica grega també ha estat 
estudiada per Rouillard (1991). Finalment, Flors (1995) ha donat 
a conéixer un segell amb marca grega sobre un fragment d'hrnfo- 
ra itilica. D'altra banda, també es coneix la troballa en aquest jaci- 
ment d'una moneda cartaginesa de plata. 

El jaciment compta amb tres fases d'ocupació corresponents al 
Bronze Final, la cultura ibkrica i el període tardoroma (Rosas, 
1993; Arasa i Rosas, 1994; Rosas, 1997;Arasa, 1997b). Les estruc- 
tures conservades pertanyen en la seua totalitat a la segona fase, 
amb un tram de muralla de 16'75 m de Ilargbia reforcada per 
torres de planta quadrada que defensava el costat ESE. La presen- 
cia d'alguns fragments de ceramica d'importació permet datar els 
períodes d'ocupació del jaciment. Entre les cerimiques gregues hi 
ha un fragment de copa jbnia que proporciona la datació més anti- 
ga, en la segona meitat del segle VI. Un escif &tic de figures roges 
i alguns fragments de ceramica itica de vemís negre poden datar- 
se en els segles V-IV. Principal (1998, 75) atribueix amb reserves 

Fig. 87.- Ceramica de 1'Horta Seca (la Vall d'Uixó). un exemplar del petit vas F 2716 al taller de les Tres Palmetes 
Radials de Roses, Finalment, alguns materials cerimics permeten 
prolongar l'ocupació del jaciment almenys fins al segle 11. 

En el seu estudi de les cerhmiques fines d'importació, 
Rosas (1995a) estudia el següents materials: 5 peces de cam- 
paniana A, entre elles 2 bols Lamboglia 27, i altres 24 frag- 
ments informes, mentre que de campaniana B hi ha 3 peces, 
entre elles 1 pitera Lamboglia 5, i 6 fragments informes. 



L'autor conclou que l'ocupació de l'assentament s'interromp a 
la darreria del segle 111, probablement a causa dels esdeveni- 
ments de la Segona Guerra Púnica, i, després d'un tal1 en la 
primera rneitat del 11, torna a ocupar-se fins a la segona rneitat 
del segle 1 aC. Discrepincies quant a l'adscripció d'algunes 
peces a determinades produccions i a les datacions, així com el 
major nombre de peces estudiades i la inclusió del material 
amfbric, ens porten a conclusions diferents sobre el darrer perí- 
ode d'ocupació de I'assentarnent. 

Fig. 89.- Cerimica de Sant Josep (la Vall d'Uixó). 

Fig. 90.- Cerimica de Sant Josep (la Vall d'Uixó). 

Fig. 88.- Ceramica de Sant Josep (la Val1 d9Uixó). 

Els materials estudiats provenen en la seua gran majoria de les 
excavacions de 1974-76. Hi ha també dos fragments conservats al 
museu de Bomana i un altre del museu de la Vall d'Uixó. En con- 
junt s'han estudiat 45 fragments ceramics: 38 de vem's negre, 1 d'i- 
mitació de campaniana i 6 d'irnfora. De la primera hi ha 31 frag- 
ments de campaniana A (81'5%) i 7 de campaniana B (18'4%). 
Entre els de campaniana A hi ha 1 plat de la forma Lamboglia 23,4 



bols de la forma Lamboglia 27 i 1 copeta de la forma Lamboglia 
34b, a més de 2 bases decorades, una arnb 4 petites palmetes impre- 
ses envoltades per una orla d'estries i l'altra arnb una roseta de 6 
pktals. Pel que fa a la campaniana B, 6 fragments pertanyen a la pro- 
ducció mitjana de Coles, entre els quals hi ha una vora possiblement 
de la forma F 3121 i el peu d'un bol de I'espkcie F 2540 que repre- 
senta una mascara; I'altre fragment és de la producció tardana i per- 
tany a una copa de la forma Lamboglia 1. Cal afegir-hi una imitació 
eivissenca de campaniana A: una base de ceramica de pasta grisa 
arnb una palmeta impresa, possiblement de la forma Lamboglia 28. 

Quant a les hmfores, hi ha 3 vores del tipus Dressel IA i un 
fragment d'ansa arnb un segell grec arnb el nom ANAP (retro). A 
més, hi ha 2 fragments d'hmfora púnica del tipus C-l i 1 del tipus 
C-2 i 2 plats de vora cbncava. 

De manera general, aquests materials poden datar-se majorith- 
riament en el segle 11. El plat de peix de la forma Lamboglia 23 i 
la patereta Lamboglia 34 ens proporcionen la datació més antiga, 
entre el final del segle 111 i primeries del Ii. L'abskncia d'altres 
cerimiques més tardanes en nombre significatiu no aconsella por- 
tar el moment final del jaciment més en115 del tercer quart d'a- 
quest segle. En aquest context, I'únic fragment de campaniana B 
de la producció tardana queda aillat i no resulta significatiu; deu 
correspondre a una ocupació posterior i poc significativa del Iloc, 
possiblement ja en la primera meitat del segle 1 aC. 

49. Vinambros (la Vall d9Uixó) 
30SYK3810. 
Oliver et alii, 1984, 65. 
Esta situat al pla que s'estén al nord del riu Bellcaire (80 m), a 

la banda est d'aquesta val1 i a uns 6'5 km de la costa. El lloc no té 
condicions defensives, no permet un control visual de I'entom i no 
fa possible un hibitat arrecerat. La zona esta parceblada i conreada i 
en part ha estat transformada en regadiu. Els assentaments visibles 
són la Muntanya de Santa Bkrbara, Sant Josep i la Punta, i el més 
proxim és la Punta, situat a 0'7 km cap a I'ENE. El lloc esta ben 
comunicat amb la plana litoral, a la qual pot accedir-se pels extrems 
nord i sud de la vall. El riu Bellcaire esta situat a la vora del jaciment. 

El jaciment fou prospectat per Oliver, que em va comunicar la 
presencia de ceramica campaniana en un lloc no molt allunyat de 
la necrbpolis de la Punta. Aquesta és l'única notícia del jaciment, 
ja que els meus intents de localitzar-lo han resultat infructuosos. 
Sense més informació, tan sols pot datar-se de manera aproxima- 
da entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

50. La Punta (la Vall d9Uixó) 
3OSYK402 108. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana; 

SIAP; Museu Arqueolbgic de la Val1 d'Uixó; Museu de Vila-real; 
col.lecció de F. Esteve. 

Fletcher, 196%; Fletcher i Mesado, 1968, 15-2 1 ; Fletcher, 1969a; 
Fletcher, 1970; Gil-Mascarell, 197 1, 158-160; Fletcher, 1972, 108-1 16; 
Mesado, s.u. "Orleyl", GERV, Vm, 112; Fletcher, 1974; Gusi, 1975; 
Oliver, 1978,281-285; Gusi, 1979; Vicent, 1979a, 300-301, núm. 4-7; 
Lázaro et nlii, 1981; Oliver, 1981,214-21 5; Gil-Mascarell i Aranegui, 
1981, 57 i 59; Ribera, 1982, 37; Oliver, Casabó i Ortega, 1982-83; 
Fletcher, 1983,38 i 97-98; Uroz, 1983,36-39; Oliver et alii, 1984,73- 
83; Fletcher, 1985, 25-26, núm. 16; Falcó, 1985, 170; Oliver i Gusi, 
1986, 271-273; Grangel i E$tall, 1987-88, 674-675; Fletcher, 1988; 
Oliver, 1988b; Gusi i Oliver, 1989,87; Oliver, 1990b, 232; Untermann, 
1990, MLH m, 2, 376-397, F.9.1-F.9.8; Doñate, 1991, 21; Rouillard, 

1991,407410; Oliver, 1991c, 1095 i 1101; Arasa, .s. ir. "Punta, la", a 
Aranegui, 1 996, 13 1 - 132; Oliver, 1996c, 286; García Fuertes, 1997; 
García Fuertes, 1998; García Fuertes, Moraño i Melih, 1998; Ribera, 
1998a, 61-62; Manyanós i Olaria, 1999,133-136; Esteve, en premsa. 

Esta situat a I'extrem septentrional de la serralada que separa la 
Vall d'Uixó de la plana litoral (122 m), a 5'5 km de la costa. El lloc 
presenta unes bones condicions defensives, arnb una altitud relativa de 
40 m, en part possibilita un hibitat arrecerat i permet el control visual 
de I'entom. La zona esta parcel.lada i actualment erma; el traqat d'un 
camí per tot el vessant oest ha infsingit greus destrosses al jaciment, 
completades perla incansable activitat dels excavadors furtius. Segons 
Oliver et alii (1 984) la seua superfície aproximada és d' 1 '25 ha. La 
seua planta dibuixa aproximadament un triangle escale que, segons els 
treballs de camp realitzats per García Fuertes i Moraño, té uns eixos 
mkims N-S d'uns 600 m i E-O d'uns 100 m, amb una superfície 
aproximada de 3'5-4 ha. Els assentaments visibles són la Muntanya de 
Santa Bkbara, el Castell de la Vilavella, el Tossal, I'Alcúdia, Vinam- 
bros, Sant Josep i I'Horta Seca, i el més prbxim és el darrer, situat a 
0'7 km cap a I'OSO. La seua situació permet el control de les comu- 
nicacions en sentit N-S perla plana litoral, estrenyida pels aiguamolls, 
a més d'un facil contacte per via manantima, donada la seua proximitat 
a la costa. El camí de Cabres, que passa per I'extrem septentrional del 
jaciment, es dirigeix cap a la costa, travessant les marjals, fins a la 
Torre Derrocada (Moncofa), on hi ha noticia de la troballa de mone- 
des ibkriques i romanes; pot tractar-se, dones, d'un fondejador rela- 
cionat arnb aquest assentament i altres prbxims. L'aigua és escassa en 
la zona; el riu Bellcaire esta situat a 0'4 km cap al NO. 

L'assentament ocupa el vessant oest i el cim d'una formació roce 
sa arnb unes cingleres pel costat est que permeten una facil defensa. El 
cim adopta la forma d'un petit altipli, aillat pel sud mitjanqant un des- 
nivell; en aquesta zona hi ha restes de dos grans edificis constsui'ts amb 
parament ciclopi i envoltats pels costats nord i oest per una muralla. El 
poblat sembla que estava envoltat pel costat oest per una muralla 
reforcada amb torres, des de I'extrem septentrional de la formació 
apuntada en que s'assenta fms a I'altura del cingle meridional de 
I'acrbpolis. En tota aquesta zona hom podia veure abundants restes 
d'habitacions. La necrbpolis esta situada a 0'4 km cap al SO. 

Prospectat per Doñate i Mesado des dels primers seixanta, el 
museu de Borriana conserva una important col.lecció de materials 
ceramics de superfície pertanyents a una primera ocupació de 1'Edat 
del Bronze, l'assentament ibkiic i la seua necrbpolis. En 1975, Gusi 
(1975 i 1979) va realitzar una campanya d'excavacions en la necrb- 
polis, de la qual va publicar un avanc. Posteriorment, Lázaro et nlii 
(198 1) van publicar un important lot de materials de la necrbpolis, en 
el qual hi havia diverses peces de ceramica ibkrica -entre elles un 
fragment decorat amb uns canids- i d'importació, nombrosos ele- 
ments metal.lics i tres ploms amb inscripcions ibkriques. En els anys 
1982-86 el SIAP va realitzar quatre campanyes d'excavacions cen- 
trades en la zona de l'acrbpolis, dels resultats de les quals Oliver et 
alii (1984) han publicat un avanc. L'any 1994, García Fuertes i 
Moraño han alcat la topografia del jaciment. A banda del seu interés 
estrictament arqueolbgic, la importancia del jacirnent rau en els nom- 
brosos ploms amb inscnpcions ibkriques que ha proporcionat, 7 dels 
quals, procedents de la necrbpolis, han estat publicats per Fletcher 
(1967b, 1969, 1972, 1974 i 1988) i per aquest en col~laboració arnb 
Mesado (1968); una inscripció sobre pedra i el vuité plom, trobat en 
el poblat, foren publicats per Oliver, Casabó i Ortega (1982-83). 

Dels tres sondeigs publicats per Oliver et nlii (1 984), els números 
8 i 12 van ser oberts a I'acrbpolis, en la zona dels grans edificis. 
L'estratigrafia d'ambdós sondeigs és prou semblant, perb des del punt 
de vista cronolbgic resulta de major interés el número 12, obert a la 



vora d'un dels murs millor conservats d'aquests edificis: el nivell 
superficial va proporcionar materials iberics, romans i medievals: el 
nivell 1 se situa sobre un paviment de tema batuda i cremada amb mate- 
rials iberics, en el qual es va trobar una M o r a  púnicoebussitana de la 
forma PE-14, que Ramon (1981,101-102) data entre el segon quart del 
segle N i el principi del m, el nivell 11, per davd  del paviment esmen- 
tat, presenta abundants materials ibkrics que poden datar-se de manera 
aproximada en el segle V; per últim, el niveíl III correspon a la prime- 
ra fase d'ocupació del jaciment en el Bronze Final-Ferro Antic que 
poden datar-se en els segles IX-VIiI. El sondeig número 9 es va obrir a 
la part inferior del vessant oest, en la zona del poblat, on es va trobar 
una habitació amb restes d'una llar, per davall de la qual, en el nivell 
III, hi havia ceramica iberica que pot datar-se en la primera meitat del 
segle V. En els tres casos l'escassesa de ceramiques d'importació no 
facilita la datació de les corresponents estructures. D'altra banda, Gusi 
i Oliver (1989) posen la h t a  com un exemple de plantejament urba- 
nístic d'epoca ibkrica avancada amb eixos viaris para1,lels distribuits 
seguint el trqat aproximat de les isohipses, que daten en el segle E aC. 

Darrerament, García Fuertes (1997 i 1998) ha revisat les exca- 
vacions anteriors i hi ha realitzat treballs de planimetria (1992), 
publicats recentment en la primera monografia sobre el jaciment 
(García Fuertes, Moraño L Melii, 1998). Tot i que l'autor centra el 
seu estudi en els períodes anteriors, data el seu abandonament al 
llarg de la primera meitat del segle 11 aC en considerar que no hi 
ha cerimiques posteriors, com a resultat d'una hipotetiea pugna 
amb els saguntins per la possessió de la terra que es va resoldre en 
favor d'aquests després de la Segona Guerra Púnica. 

Part de les cerimiques d'importació de la necrhpolis conserva- 
des al museu de Boniana va ser publicada inicialment per Aranegui 
(Lázaro et alii, 1981); posteriorment, Rouillard (1991) n'ha ampliat 
la relació: 2 copes jhnies que es daten en el 580-540; 1 copa de figu- 
res negres i 1 imfora de figures roges del 500-475; 1 copa de ver- 
nís negre de1 475-450; 1 amforisc de vidre del 500-450; 2 copes de 
vernís negre del segle V; 2 copes del 450-400; 2 copes del 450; 1 
critera, 1 copa i 1 escif de figures roges, 1 escif, 1 bol i 1 plat de 
peix de vem's negre de1 400-350; 1 crhtera de Kertch del 350-330 i 
1 bol del taller de les petites estampilles que es data cap al 280. Tot 
i que aquesta relació de materials no és més que una sel.lecció quan- 
titativament poc important dels recuperats a la necrbpolis, té un 
indubtable valor cronolhgic, ja que comprén la major part del pen- 
ode d'ocupació de l'assentament iberic, des de mitjan segle VI fins 
al m, amb el seuflor~{it entre els segles V i  N. D'aquest període són 
dues monedes gregues de Segesta i Acragas que daten del segle V. 

Els materials de cronologia posterior no havien estat objecte d'es- 
tudi í-ms ara. La present sel.lecció ha estat realitzada entre les cerami- 
ques recuperades en superfície per Doñate, Mesado i Lázaro des de 
I'any 1962, tant al poblat com a la necrhpolis, i entre les recuperades 
en l'excavació de Gusi de 1975 també en aquesta. La proporció entre 
les ceramiques dels segles E-1 i les dels segles V-111 ha estat estudiada 
en el cas del sondeig efectuat per Gusi en 1975: d'un total de 259 frag- 
ments, n'hi ha 17 de campaniana A, 6 de campaniana B i 3 de campa- 
niana de pasta grisa, amb un total de 26 fragments dels segle E-1 que 
suposen un 10 % del total; la resta són, en la seua majoria, fragments 
de ceramica itica de vem's negre dels segles V-N. Pero aquesta pro- 
porció no es manté entre els materials conservats al museu de 
Borriana, notablement més quantiosos, on en un conjunt superior als 
400 fragments només n'hi ha 4 de campaniana A. Aquesta despropor- 
ció només s'inverteix en el cas de les ceramiques arreplegades en 
superfície a l'assentament, d'on al museu de Borriana es conserven 13 
fragments de campanianaA i 2 de campaniana B, fiont als 6 fragrnents 
de cerhrnica itica de vemís negre i d'altres produccions postenors. 

Respecte al monetari, que és més ampli del que s'ha publicat, 
de les 9 peces conegudes, 7 són de seques valencianes i, d'aques- 
tes, 5 són d'Arse. El valor majoritari és I'as, del qual n'hi ha 2 de 
Roina, 1 Scliti i 1 de Valeritiri. 

Ai-sedni- 

Vnlenticr 

Sciiti 

Roiiza 

TOTAL 

Cerimiques procedents de I'assentament. 

Cerimiques procedents de la necrbpolis. 

Dracma 

4 

4 

Els materials estudiats són 67 peces i fragments cerimics, 36 
del poblat i 31 de la necrt~polis. En conjunt, hi ha 64 fragments de 
cerirniques de vem's negre i 3 d'imfora. De les primeres n'hi ha 42 
de campaniana A, 19 de campaniana B i 3 de campaniana de pasta 
grisa. Pel que fa a les cerimiques procedents del poblat, hi ha 20 
fragments de campaniana A, 13 de campaniana B i 3 d'imfora. De 
campaniana A han pogut classificar-se 8 fragments pertanyents a 4 
formes: 3 del plat de peix Lamboglia 23, 1 copeta Lamboglia 25, 2 
copes Lamboglia 33b i 2 copes Morel 68; a més hi ha 3 bases deco- 
rades amb rosetes, 2 amb palmetes i estries, 1 amb palmetes i 1 té 
un grafit en forma de X. De campaniana B només hi ha 1 pitera de 
la forma Lamboglia 5. Les 3 imfores són de tipus grecoitilic. 

As 

1 

1 

1 

2 

5 

TOTAL 

5 

1 

1 

2 
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Fig. 91.- Ceramica de la Punta (la Vall d'Uixó). Fig. 93.- Ceramica de la Punta (la Val1 d9Uixó). 

Fig. 92.- Ceramica de la Punta (la Val1 d9Uixó). Fig. 94.- Ceramica de la Punta (la Val1 d'Uixó). 





Fig. 96.- Cerimica del Castellar (Xilxes). 

52. L a  Corona (Almenara) 
30SYK373046. 
SIAP. 
Ocupa el contrafort més occidental de la serra d' Almenara (80 

m), a 5 km de la costa. El lloc esta parcel.lat i actualment es troba 
erm. El jaciment sembla estar molt arrasat per les transformacions 
sofertes. El lloc té bones condicions defensives, ja que els seus 
vessants tenen un pendent molt pronunciat, arnb una altitud rela- 
tiva de 40 m. La seua visibilitat és amplia en general, rnés redui- 
da per l'est per on continua la sena d'Almenara. Els assentaments 
visibles són el Castell dlAlmenara i, fora de la zona estudiada, el 
Castell de Sagunt, i el rnés proxim és el primer, situat a 1 km cap 
a l'est. El camí de la costa passa a 1'4 km cap al SE. L'aigua és 
escassa en aquesta zona; el barranc de la Murta es troba a 0'7 km 
cap a I'ESE. 

El jaciment fou prospectat inicialment per J. Gómez. Els 
materials trobats corresponen a quatre períodes: bronze, ibkric, 
roma i medieval. La ceramica iberica és molt escassa. D'epoca 
romanorepublicana només s'ha trobat un fragment d'imfora que 
pot datar-se aproximadament entre el segle II i la primera meitat 
de 1'1. 

53. El Castell d'Almenara (Almenara) 
30SYK383046. 
SIAP; Museu Arqueol6gic Comarcal de la Plana Baixa- 

Bomana. 
Gómez Serrano, 1933, 31; Pla, 1957, 222; Trías, 1966; Trías, 

1967, 313-314; Durá, 1972,28; Gil-Mascarell, 1973, 35; Olaria, 
1974; Gusi, 1974b; Sanmartí i Gusi, 1975; Gusi i Sanmartí, 
1976; Junyent, 1976; Oliver, 1981, 215; Ribera, 1982, 37; 
Junyent et alii, 1982-83; Fletcher, 1983, 81-82; Uroz, 1983, 41- 
42; Oliver et alii, 1984, 83-98; Falcó, 1985, 178, núm. 43; 
Oliver i Gusi, 1986, 270-273; Oliver, 1990b, 233; Rouillard, 

1991,411-413; Bazzana, 1992,I, 399-400; Arasa, s. 11. "Castell, 
el", a Aranegui, 1996, 52-53. 

Esta situat al cim més alt de la serra d'Almenara (160 m), 
a 4" km de la costa. Ocupa una posició estratkgica, puix 
s'alca enmig de la plana litoral i controla el camí que la 
segueix. Les seues condicions defensives són excel.lents i per- 
met el control visual d'una amplia zona. El vessant nord pre- 
senta un fort pendent, mentre que el sud és un alt penyasegat. 
El lloc resulta difícilment accesible, arnb una altitud relativa 
de 120 m, i no permet un hiibitat arrecerat més que en I'extrem 
SE. Els assentaments visibles són el Castellar i la Corona, a 
rnés del Castell de Sagunt ja fora de la zona estudiada, i el més 
prbxim és el segon, situat a 1 km cap a l'oest. El camí de la 
costa passa a 0'5 km cap al SE. L'aigua és escassa en la zona; 
el barranc de Talavera es troba a 0'6 km cap al N; les 
Llacunes, una important surgkncia, estan situades a 2'2 km 
cap a l'est. 

El cim va ser reocupat a I'Alta Edat Mitjana per un castell 
esmentat per les fonts des del segle XI com hisn al-nzanám 
(Bazzana, 1992), que dóna nom al jaciment i arreplega en el topb- 
nim la funció de talaia o torre de senyals (Barceló, 1982, 92). 
L'any 1224 figura com a Iímit del bisbat de Tortosa arnb el nom 
Almenara, que mantindrk d'aleshores en@ L'assentament ibkric 
s'estén pels vessants septentrional i oriental. La necrbpolis estava 
situada al vessant SE, en una zona actualment urbanitzada que va 
ser completament arrasada. 

El lloc fou reconegut inicialment per Gómez Serrano 
(1933). Posteriorment Trías (1966 i 1967) va publicar alguns 
fragments de ceramica grega de figures roges del segle IV tro- 
bats en el vessant SE, on devia estar situada la necrbpolis. Gusi 
(1974b) esmenta la troballa de ceramica ibkrica decorada arnb 
motius zoomorfs. També Gusi (1974b) va publicar una copa de 
la forma Lamboglia 33a-F 2154 decorada arnb bandes, punts i 
fulles pintades (fig. 97, 1) i un medalló en relleu en el fons 
interior que representa un cap de Medusa. Oliria (1974) va 
donar a conéixer dues Ilinties de vernís negre (fig. 97, 3). 
Sanmartí i Gusi (1975) van publicar una base de campaniana A 
arnb una roseta de 8 radis (fig. 97, 2). juntament arnb una altra 
base decorada arnb una estampilla decorada arnb un cap de 
Gorgona, tal vegada de Cales. 

L'any 1974, Gusi i Sanmartí (1976) van realitzar-hi un 
sondeig, dels resultats del qual es van publicar unes breus 
notes. El mateix any es va fer un petit sondeig a la Cova de les 
Cinc, situada al vessant SE de la muntanya del Castell, els 
resultats del qual van ser publicats per Junyent (1976). L'any 
1977 el SIAP va fer un segon sondeig a la mateixa cova, en el 
qual es van trobar nivells del Bronze Final i de 1'Ibkric Antic 
(Junyent et  nlii, 1982-83). Darrerament, Oliver et alii (1984) 
van incloure un resum de I'excavació del Castell en un treball 
de conjunt sobre el procés d'iberització a la Plana meridional. 
Amb posterioritat, Falcó (1985) ha publicat un as de Ian~ls 
bifront. Finalment, Rouillard (1991) ha revisat les ceramiques 
gregues conservades al museu de Borriana, de les quals 
esmenta una copa htica de vernís negre del 450-400; una cr i -  
tera itica i un gran vas de figures roges, i una copa i un bol 
itics de vernís negre del 400-350. Quant a la ceramica ibkri- 
ca, entre els materials de superfície s'ha trobat una vora de 
calat. 



Fig. 97.- Cerimica del Castell d9Almenara. 

El sondeig de 1974 es va fer en un lloc on es veia una paret 
que seguia un tracat E-O, de la qual arrancaven altres dues 
paral.leles entre si i perpendiculars a aquella. Les estructures tro- 
bades corresponen a dues habitacions, anomenades A i B, bastides 
sobre els fonaments del que semblava una torre circular. Hom 
podia diferenciar, doncs, dos moments constructius. Entre els 
materials trobats en el reblit de la torre hi havia un sol fragment 
de campaniana A, malauradament extraviat, una vora de la forma 
Lamboglia 23 que els seus excavadors daten cap a mitjan segle iiI 
(Gusi i Sanmartí, 1976, 290); I'existencia d'aquestes dues fases 
podria posar-se en relació, segons aquests autors, arnb una des- 
trucció contemporhia a la de Sagirntum I'any 219. 

L'habitació B va proporcionar diverses troballes cerhrniques 
d'imporíació, en total 45 fragments: 42 de campaniana A, 2 de cos 

i 1 d'ansa d'hmfora ithlica, possiblement del típus Dressel 1, a 
més de 7 fragments d'amfores i plats púnics. Els fragments de 
cerhmica campaniana A presenten unes característiques molt ho- 
mogenies. S'han identificat 9 peces pertanyents a 3 formes: 2 
copetes Lamboglia 25,6 bols Lamboglia 27a-b i 1 plat Lamboglia 
36. La seua datació pot situar-se de manera general en el segle 11. 

Fig. 98.- Cerimica del Castell d'Almenara. 

El moment més antic, entre el final del segle 111 i el principi del 
II, ve datat per la base decorada arnb una estampilla arnb un cap de 
Gorgona, possiblement de cerhrnica de Cales, la copa Lamboglia 
33a-F 2154 arnb decoració pintada i en relleu, el plat de peix 
Lamboglia 23 trobat en la possible torre excavada I'any 1974 i la 
base decorada arnb una roseta de 8 radis trobada en superfície, tots 
tres de campaniana A. D'altres materials també de superfície, com 
les dues Kanties publicades per Olhria (1974), una base de campa- 
niana A arnb una roseta procedent de la necrbpolis i I'as de Ianzis 
bifront s'avenen amb aquesta datació. En general, resulta anbmala 
l'absencia de campaniana B i I'escassesa del material amforic. 

Sembla significatiu el fet que entre les nombroses cerhmi- 
ques d'importació arreplegades en la zona de la necrbpolis no 
hi haja més que un sol fragment de campaniana A. Aquestes 
són majoritariament cerhmiques htiques de figures roges i ,  en 
menor quantitat, de vernís negre dels segles V-IV. Algunes tro- 
balles aillades, com ara la phtera amb medalló i la base deco- 
rada arnb una estampilla que representa el cap de Gorgona, 
poden datar-se entre el final del segle 111 i el principi del 11. A 
aquesta primera fase iberica, deixant de banda els nivells docu- 
mentats a la Cova de les Cinc, deu correspondre la possible 
torre circular trobada al sondeig de 1976 que delimitaria de 
manera aproximada I'extensió de l'assentament en aquesta 
epoca. El moment d'amortització d'aquesta estructura defensi- 
va no pot precisar-se, pero sobre ella trobem les habitacions 
corresponents a una segona fase d'ocupació corresponent a 
I'Iberic Final, que poden datar-se amb seguretat en el segle 11. 
No és possible, doncs, atribuir amb seguretat la hipotetica des- 
trucció de I'assentament a I'acció d'Anníbal, pero sí que pot 



confirmar-se un canvi important que pot situar-se arnb proba- 
bilitats en aquesta epoca, en el pas del segle 111 al 11, pero sense 
que siga segura l'existencia d'un hiatus temporal, ja que comp- 
tem arnb importacions d'ambdós segles. L'assentament d'a- 
questa segona fase se superposa a les possibles estructures 
defensives anteriors i -segons les restes d'habitacions visibles 
fins fa alguns anys- devia estendre's més enlla pel vessant N- 
NE, fins a la mateixa vora de la necrbpolis. La recuperació del 
poblat sembla, doncs, indubtable en el segle 11, quan pot arri- 
bar a ocupar una superfície fins i tot major que en la fase ante- 
rior. Aixb no obstant, la seua vida no és molt llarga, ja que l'a- 
provisionament de cerhmiques d'importació sembla acabar-se 
en el darrer quart del segle 11, sense que fins ara s'hagen trobat 
materials que puguen datar-se arnb posterioritat. 

54. La Muntanyeta dels Estanys (Almenara) 
30SYK405044. 
SIAP. 
Ribelles, 1820, 222; Ribelles, ms. 81,758; Alcina, 1950, 11 1- 

112 i 127; Bru, 1958, 159-160; Bru, 1963, 154s ;  Mesado, 1966, 
196; Aranegui, 1976, 12; Ripolles, 1980, 34; Ripolles, 1982, 95; 
Aranegui, 1988, 63-65; Aranegui, 1992b, 67-68; Arasa, s. u. 
"Muntanyeta dels Estanys, la", a Aranegui, 1996, 111-112; Arasa 
i Ripolles, 1996, 409 i 412-413, núm. 8, 12 i 19; Arasa, 1997b, 
1153; Arasa, 1998c, 143; Arasa, 1999d, 319. 

Esta situat a l'extrem oriental de la serra d'Almenara (20 m), 
sobre la surgencia de les Llacunes que alimenta la marjal, a 2 km 
de la costa. Era una petita altura de vessants espadats, arnb bones 
condicions defensives i gran visibilitat, i una altitud relativa de 
10 m. Permetia I'hhbitat arrecerat pel vessant meridional, el rnés 
prbxim a la Llacuna gran. A partir dels anys seixanta, després 
d'una intensa transformació agrícola de la zona situada al peus 
del vessant septentrional, la major part de la muntanyeta fou des- 
truida per una pedrera. L'únic assentament visible és el Castellar 
i el més prbxim és el Castell d'Almenara, situat a 2'2 km cap a 
1'ONO. El camí de la costa passa a 1'5 km pel NO. 
L'aprovisionament d'aigua pot efectuar-se en les mateixes 
Llacunes, situades als peus del jaciment. 

El lloc fou reocupat per un assentament d'epoca imperial 
que el degué transformar completament (Alcina, 1950; Mesado, 
1966; Arasa, 1997b, 1998c i 1999d). Ribelles (1820) esmenta la 
troballa de monedes iberiques i consulars. Entre les monedes 
arreplegades en els seus manuscrits (Arasa i Ripolles, 1996) i 

- - 

vistes en el monetari de Juan Bautista Figols n'esmenta tres, la 
primera de les quals diu expressament que fou trobada en aquest 
lloc: una unitat de Saitabi de la segona meitat del segle 11, una 
unitat d'drse també de la segona meitat d'aquest segle i una uni- 
tat bilingüe de Kelse de mitjan segle 1 aC. Posteriorment, Alcina 
esmenta la troballa d'alguns fragments de ceramica iberica arnb 
"decoración rojiza geométrica muy vulgar: enrejado, círculos 
concéntricos, etc". En els primers anys seixanta, Mesado (1966) 
va realitzar-hi una intensa prospecció, en la qual va trobar algu- 
nes restes iberiques en els aterrassaments que van desemboscar 
la part baixa de la muntanyeta. Entre els materials trobats 
esmenta una possible falcata i dues monedes republicanes. En 
les meues prospeccions he pogut trobar dos fragments d'hmfora 
campaniana en els extrems est i oest del cim oriental de la 
Muntanyeta. També se m'ha comunicat la troballa de dues 
monedes d'Arse en la part oest de la Muntanyeta. Aquestes res- 
tes permeten assenyalar l'existencia d'una primera ocupació que 
pot datar-se entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

5. EL CORREDOR DE LES COVES 
DE VINROMA 

55. El Mas de Víctor (Rossell) 
3 lTBE647995. 
SIAP. 
Rosas, 1980; Borrás, 1982-83a; Oliver i Gusi, 1986, 269; 

Arasa, 1987b, 129; Meseguer, 1989,30-33; Oliver, 1990-9 1, 182; 
Oliver, 1996a, 147-151; Arasa, s. u. "Mas de Víctor, el", a 
Aranegui, 1996, 104; Arasa, s. u. "Mas de Víctor, El", TIR WJ- 
31, 1997, 102. 

Esta situat a la vora dreta del barranc de Requena, en el cim d'una 
lloma sobre la qual s'alca el mas (450 m), a 25'5 km de la costa. El Uoc 
té condicions defensives a causa del desnivell i de la presencia del 
barranc per la banda nord, esta orientat cap al S-SE i té una visibiitat 
limitadaa 17E-SE. L'altitud relativa és de 10 m. La zona ha estat obiec- 
te d'intenses tranformacions: esta parcellada i conreada i el cirn esta 
ocupat pel mas i les seues constmccions annexes, actualrnent mig ende- 

- - 

rrocades. Oliver li atribueix una superfície de 0' 17 ha. L'assentament 
rnés prbxirn és el Mas de Melsa, situat a 7'8 km cap al SO; no n'hi ha 
cap de visible. El camí de Rossell a Traiguera baixa cap al SE fins a la 
costa i la via Augusta passa a 11' 1 km cap al SE. L'aigua no és molt 
abundant en la zona; l'esmentat barranc passa a uns 50 m cap al nord. 

El jaciment fou donat a conéixer per Rosas (1980), que esmen- 
ta la troballa d'un tresoret d'unes set monedes iberiques trobat en 
els anys vint, del qual només quedava un denari de Bolskniz que va 
tomar a publicar posteriorment Borrás (1982-83a). Oliver (1990- 
91) esmenta la troballa en superfície d'un fragment de copa jbnia 
del tipus B2, que es data en la segona meitat del segle VI. Aquest 
mateix autor va realitzar-hi un sondeig arnb escassos resultats i va 
estudiar les fases més antigues del jaciment (Oliver, 1993). Es trac- 
ta d'un assentament que presenta quatre fases d'ocupació: la pri- 
mera correspon al Ferro Antic; la segona a 1'Iberic Antic, arnb frag- 
ments d'imfora fenícia del tipus Vuillemot R.l i l'esmentat frag- 
ment de copa jbnia del tipus B2, que pot datar-se en la segona mei- 
tat del segle VI; la tercera a 1'Iberic Final, arnb ceramiques dels 
segles 11-1, i la quarta d'epoca romana imperial. Oliver (1996a) 
esmenta un fom de ferro actualment destruit, del qual només queda 
el testirnoni de les escbries que es troben disseminades pel jaciment. 

Les restes cerhmiques corresponents a la tercera fase d'ocupa- 
ció apareixen disseminades pels bancals del vessant oriental. Les 
prospeccions han permés recuperar alguns fragments de ceramica 
iberica, entre els quals hi ha vores de chlats i de tenalla del tipus A 
1.2.1. de Mata i Bonet (1992), i altres d'importació de procedencia 
itilica i púnica. Els materials estudiats són 4 fragments de cerami- 
ca de vernís negre i 25 fragments d'amfora. De la primera, hi ha 2 
fragments de campaniana A, un d'ells comesponent a una base, i 
2 de campaniana B. Pel que fa a les M o r e s ,  han pogut recuperar- 
se 3 vores del tipus Dressel 1 A i 22 petits fragments de cos. 

Cam anima A 

C m  aniana B 

Amiora Resse1 ]A 3 V: 13'5; 15; 15'5 99,2-4 25 

TOTAL 5 29 

Malgrat l'escassesa de materials ceramics, I'ocupació de l'as- 
sentament en el període Iberic Final sembla estendre's almenys 



pel scu vcssant oriental. tot i tenint en compte que la consuucci6 
del mas al cim ha fei desapadixer qualscvol vestigi antic. No hi  
ha elcments per determinar la continuiirit entre cls dos pedodes 
d0ocupaci6 en ¿poca ¡#rica. El dcnari de Bolskun p e m y  a les 
3ries 11-lII & Villalonga amb una daioció en 105-80/72; I'ocul- 
m i 6  del ursorrt al qual pcmy ia  poc esm rrlacionada amb la 
guerra de Senori. Les cerhmiques tmbades poden datar-sc 
almenys entrr la segona meitat del scgle 11 i el primer quarc de 1'1. 

56. El Pla dcls Mnyce (Canet l o  Rolg) 
31TBE668921. 
Fletchcr i Giner. 1974; Fletchcr. 1975; Olivtr. 1978. 273-275 

Fletchcr. 1983. 106-107; Siks. 1985. 188.302. i 388. nilm. 766. 
1349 i 1765; Uncermann, 1990. MLH 111. 2. 360362. F.2.1-F.2.3; 
Oliver. 19910.94. 
E& s i m  enrnig del p h  (270 m). a h vora dma dels bamurs de 

laFoncdehRaraidelsPlansia 1 9 k m d c h c o s t a L a u w i a ~ p  
al~l&iconrradeElllocnoitcondicions&~cnsivcsinopcmiccun 
control visud de I'eniom ni un h&itat anrccrsL L'~sscninmnt m6 
prbxim 6 Traigucra situat a 4'3 km cap al SE; no n'hi ha cap de visi- 
bk. Lo viU Augustn a 3'4 km cap al SSE El puni d'aigurdrt mfs 
prbxim 6 el barranc de la font de h Ram. m a irobn h dcu que li 
36n;inomsiiuotahvoradclllocdchiroballa 



En un bancal que ocupa un esperó situat entre els bmancs de la 
font de la Roca i de les Moles es van trobar tres esteles ibkriques, 
possiblement ja desplacades, sense que hi haja notícia de l'existkn- 
cia d'altres restes funerkries. Posteriorment van ser utilitzades con1 
graons en un parat. Es tracta de tres inscripcions funerkies. F.2.1 
conserva 6 signes, el primer dels quals esta incomplet, i presenta el 
text delimitat per una línia incisa per la part inferior (fig. 100, 1); 
F.2.2 conserva el text complet amb 9 signes i té una cartela delimi- 
tant-lo, encara que per ser aquest massa llarg els dos signes finals es 
van passar a la part inferior dreta, en una segona Iínia i ja fora d'a- 
quella (fig. 100,2); F.2.3 conserva també el text complet amb 8 sig- 
nes, amb els tres últim deteriorats, i no té cap línia de guia (fig. 100, 
3). Les tres tenen forma de ilosa, pero només F.2.1-2 conserven el 
coronament en forma de dos planols inclinats que acaben per I'ex- 
trem superior en un altre horitzontal. Encara que de formats i aca- 
bat diferents, possiblement les tres són obra de la mateixa qficinn. 
Comen altres casos semblants, els textos possiblement corresponen 
a antroponims, dels quals el de F.2.2 va seguit d'un sufix. 

En aquesta zona s'han trobat alguns fragments de cerhmiques 
d'kpoca imperial. En aquest mateix lloc, en el talús del barranc de 
la font de la Roca, són visibles les restes d'una possible conduc- 
ció d'aigua feta d'argamassa. A 0'4 km cap a I'oest es troben les 
restes d'un assentament d'kpoca imperial (Fletcher i Giner, 1974, 
138; Arasa, 1987b, 131; Arasa, 1997b, 1148). D'altra banda, la 
zona esta situada a 0'7 km del lloc on s'alca I'actual població, on 
s'han trobat restes que palesen una ocupació que possiblement té 
el seu origen en el Bronze FinalIFerro Antic i es prolonga al llarg 
del període ibkric (Oliver, 1996a, 164-166). Aquesta esta situada 
en un extrem apuntat de la lloma que tanca pel nord el pla dels 
Vinyets (320 m). Ocupa un lloc dorninant, amb possibilitats 
defensives i una gran visibilitat. No es coneix el context arque- 

ologic en quk es van trobar les esteles i no pot haver seguretat a 
I'hora de relacionar-les amb algun assentament prbxim. Aquest 
podia estar situat en el lloc que després va ocupar l'assentament 
d'kpoca imperial, podria ser aquest mateix i fins i tot podria ser el 
situat en l'actual població. 

57. Els Hostalets (Traiguera) 
Museo Arqueológico Nacional. 
Martínez Aloy, 1902a; Martínez Aloy, 1902b, 293; Sarthou, 

1913-15, 867; Albertini, 191 1-12, 355; f h a r c h e ,  191 8, 146; 
Reinach, 1920, ID, 33, núm. 8; Fletcher i Alcácer, 1956, 15 1 ; Bm, 
1963, 177 i 217; Nicolini, 1969, 55; Llatje, s/a, 3; Ferreres i Llatje, 
1986, 8-9; Oliver, 1986c, 50, fig. 2; Rosas, 1987, 155; Arasa, 
1987b, 132; Manfrini-Aragno, 1987,66 i 170, fig. 54; Blecht, 1989, 
90; Blecht, a Nümerich-Asmus, 1993, 262, Taf. 23a; Arasa, s. u. 
"Traiguera", a Aranegui, 1996, 175; Oliver, 1996b, 284, I h .  11. 

Segons Sarthou (1913-15), "a un kilómetro de la vía romana 
y ocho de la población, roturando un terreno inculto, a principios 
del corriente siglo, se halló, bajo una gran losa", una figureta de 
bronze de 10'9 cm d'alcaria i uns 240 grams de pes (fig. 101). 
Segons aquestes indicacions, el lloc de la troballa deu estar situat 
a la partida dels Hostalets, al voltant del camí del Mas de 1'0m. 
Les prospeccions en aquesta zona, com ha passat en tot el territo- 
ri que s'estén entre els rius de la Sénia i Cervol, no han propor- 
cionat restes de cap tipus. El terreny és pedregós i molt sec i en 
part incult, en I'actualitat apte només per al cultiu de l'olivera, per 
la qual cosa cree possible que no estigués habitada. En conse- 
qükncia, possiblement es tracta d'una troballa ai'llada. 

Aquesta figura fou identificada per Martínez Aloy (1902a i b) 
com una representació de Dyonisos. Posteriorment Almarche 
(1918) la va identificar amb Mercuri. Nicolini (1969) la va estudiar 
entre els bronzes ibkrics i va assenyalar el seu caracter tarda. 
Manfrini-Aragno (1987) va apuntar la proximitat dels seus atributs 
als de Bcrcch~ts. Blecht (1989) va assenyalar inicialment la seua 
possible identificació arnb Liberpnter. Posteriorment, arnb la cata- 
logació dels fons del Museo Arqueológico Nacional, aquesta figu- 
reta ha estat reconeguda i estudiada per aquest mateix autor, que la 
identifica amb Mercuri -divinitat protectora dels carninants i de les 
activitats comercials- i la data en el segle 1 aC (vegeu IX.2.1). 

Fig. 101.- Figureta de 
Bronze (Traiguera): foto- 
grafia del Museu Arqueo- 
Ibgic Nacional. 



58. Traiguera 
31TBE707899. 
SIAP. 
Llatje, sla; Rosas, 1977; Ferreres i Llatje, 1986, 8-10; Rosas, 

1987, 157 i 164, núm. 16-17; Llatje, 1990,44; Doménech, 1991, 
185; Rosas, 1995b, 242; Arasa, s. z r .  "Traiguera", a Aranegui, 
1996, 175; Arasa, s. ii. "Traiguera", TIR KIJ-31, 1997. 162; Es- 
teve, en premsa. 

Població emplacada en una lloma situada enmig de la vall 
(274 m), a la vora dreta del barranc de la Font i a 16'3 km de la 
costa. La població actual ocupa el cim i el vessant meridional de 
la Iloma. El lloc té condicions defensives per trobar-se en una peti- 
ta altura i envoltat en part per l'esmentat barranc, posibilita un 
hibitat arrecerat pels seus vessants S-SE i permet un control 
visual limitat. L'altitud relativa és de 10 m. L'assentament més 
prbxim és la Curolla (Cervera del Maestre), situat a 7'4 km cap a1 
SSE; el Pla dels Vinyets esta situat a 4'3 km cap al NO. No n'hi 
cap de visible. La via Augusta passava als peus de la població. El 
punt d'aiguada rnés prbxim és la Font, situada al barranc a que 
dóna nom a la vora de la població. 

Les troballes han estat fetes en la seua major part amb ocasió de 
realitzar obres en la població. En 1965 es va trobar un molí en el 
subsbl de l'església parroquial. Les restes cerhrniques aparegueren 
en fer la instal.lació de l'aigua corrent I'any 1966 prop de l'església, 
en el núm. 6 del carrer de la Font, a la part més alta de la població. 
Finalment, en prospeccions superficials Rosas ha pogut trobar-ne 
alguns fragments. Els materials, pertanyents en la seua major part al 
període altimperial, han estat publicats per aquest autor (Rosas, 1977 
i 1987). Dels trobats en 1966 es conserven 5 fragments d'amfora que 
pertanyen a un mínim de tres individus, entre els quals hi ha una vora 
d'imfora del tipus Dressel 1A de 18 cm de dikmetre (fig. 102, 1) i 
dos pivots d'amfora de procedencia campaniana, i el col1 d'una altra 
amb l'arrancament d'una ansa (fig. 102,2), possiblement del mateix 
tipus. Entre els materials cerhrnics amplegats superficialment en la 
part que dóna al barranc hi ha un petit fragment de campaniana B. 
possiblement de la forma Lamboglia 5. De manera general, sembla 
tractar-se de materials tardans que possiblement poden datar-se en la 
primera meitat del segle 1 aC. 

Fig. 102.- Ceramica de Traiguera 

D'altra banda, I'any 1985 va trobar-se a la partida del Molí de 
la Font, a 0'5 km al nord de la població, en el curs d'uns treballs 
agrícoles, un calc púnic de Qnrt Hndnshat (Cartagena), amb una 
datació en els anys 22 1-21 8, que roman en una col.lecció particu- 
lar (Doménech, 1991). Esteve (en premsa) esmenta la troballa 
d'un denari republica de l'any 49 aC en un lloc indeterminat del 
terme municipal. En un lloc situat a 1 km aproximadament cap a 
l'oest de la vila, va trobar-se casualment un petit fragment de cam- 
paniana B. En ambdós casos sembla tractar-se de troballes ai'lla- 
des, ja que no hi ha evidencies de l'existencia d'altres assenta- 
ments en les proximitats, per la qual cosa no és inversemblant 
suposar que deuen estar relacionats amb el de Traiguera. 

Fernández Nieto (1968-69, 123, nota 32) va suposar I'existen- 
cia d'un assentament iberic en aquesta població basant-se en un lot 
de ceramica iberica conservat al Museu Parroquia1 que, com va 
assenyalar Rosas, procedeix de la Moleta del Remei d'Alcanar 
(Tarragona). Aquest autor (Rosas, 1987, 158), pero, assenyala que 
fins aleshores no s'havia trobat cerimica iberica, per la qual cosa no 
podia suposar-se l'existencia d'un assentament d'aquesta epoca. La 
troballa d'una vora amb perfil de cap d'anec en les meues prospec- 
cions (1993) ha vingut a omplir parcialment aquest buit. També pot 
considerar-se iberica una fusaiola trobada pels voltants de la pobla- 
ció (Rosas, 1989, 158, núm. 20). La presencia dels fragments d'hm- 
fora i de cerimica campaniana B són indicis suficients per a confir- 
mar l'ocupació del lloc almenys en epoca iberoromana. Les troba- 
lles d'epoca altimperial confirmen la continuitat en I'ocupació. 
Sobre la seua hipotetica indentificació amb la localitat d'lntibili 
esmentada per les fonts, vegeu el capítol corresponent (V.2.5). 

59. La Curolla (Xert) 
3 lTBE586899. 
SIAP. 
Meseguer, 1995, 145; Oliver, 1996a, 168-1 69. 
Tossal situat entre el barranc de la Font i la rambla de Cervera 

(559 m), a 26'6 km de la costa. El Uoc esta aillat i té unes bones con- 
dicions defensives, amb un sol accés pel NO i uns pendents prou 
pronunciats; I'altitud relativa és de 70 m. El seu cim forma un 
altipli inclinat i allargat on es troba el jaciment. El lloc ocupa una 
posició estratkgica, puix permet el control del pas per la rambla de 
Cervera, per on discorre el camí de penetració cap a les terres mun- 
tanyoses de I'interior. La visibilitat esta limitada a aquesta vall, amb 
una orientació ONO-ESE. La seua parce1,lació i molt anys de cul- 
tiu l'han arrasat quasi completament. Només es conserven alguns 
murs per la banda E-SE, que pertanyen possiblement a un recinte 
fortificat. Oliver (1996a) li atribueix una superfície de 0'92 ha. 
L'assentament més prbxim és el Mas de Melsa, situat a 4 km cap al 
nord; no n'hi ha cap de visible. La rambla de Cervera és un impor- 
tant pas natural per on transcorre el camí cap a Morella. La via 
Augusta passa a 7'6 cap al SE. El punt d'aiguada més prhxim és la 
Font del barranc hombnim, que esta situada a uns 0'2 km cap al NE. 

Oliver hi va fer dos sondeigs l'any 1987, on va trobar una 
escassa potencia sedimentaria que mostra el grau d'arrasament del 
jaciment. Els dos van proporcionar una estratigrafia semblant, amb 
un primer nivel1 superficial i un altre inferior d'ocupació; el tipus 
de materials no mostra diferencies significatives entre ambdós 
nivells ni entre els dos sondeigs. En un context format per abun- 
dant ceramica iberica, arnb alguns fragments de calats, es van tro- 
bar 24 fragments de cedmiques d'importació, entre els quals des- 
taca el gmp de vernís negre amb 11 fragments. D'aquests, 18 són 
de campaniana A, amb una vora de la patera Lamboglia 517. De 
campaniana B hi ha 5 fragments de la producció tardana que no 



poden atribuir-se a cap forma determinada. Els altres 2 fragments 
son de campaniana de pasta grisa, que tampoc poden atribuir-se a 
cap forma determinada. Uns altres 2 fragments pertanyen a gobe- 
lets de parets fines. Per últim, hi ha 4 fragments d'amfora itilica. 

Els materials arreplegats en superfície són més rics quant a 
tipologia, pero semblants en la seua composició, per la qual cosa 
els incloem en el mateix quadre. Hi ha 22 fragments de cerimica 
de vemís negre, 9 d'amfora itilica i 1 de parets fines. Quant a la 
vaixella de taula, de campaniana A hi ha 4 fragments, entre els 
quals hi ha una pktera de la forma Lamboglia 5, un arnb decora- 
ció d'estries, i un altre també possiblement de la forma Lamboglia 
5. De campaniana B hi ha 13 fragments, 11 dels quals poden atri- 
buir-se a la producció tardana; només poden identificar-se una 
vora de la patera Lamboglia 5 i una peana de la patera Lamboglia 
4. De campaniana de pasta grisa hi ha 5 fragments, alguns dels 
quals són d'atribució dubtosa per estar cremats, entre els quals 
només hi ha la vora d'una pitera. 

Aquest conjunt de materials ceramics pot datar-se de manera 
general entre la segona meitat del segle 11 i la primera de 1'1. 
Només un petit fragment de cerimica itica de vemís negre és un 
indici d'una ocupació anterior. El seu auge en epoca iberoromana 
deu estar en relació amb la seua localització a la vora d'una 
important via de comunicació que des del litoral de Benicarló puja 
cap a les terres interiors dels Ports de Morella i del Baix Aragó. 

Fig. 103.- Ceramica de la Curolla (Xert). 

60. El Mas de Melsa (Xert) 
3 lTBE.590940. 
Col.lecció particular. 
Esta situat al peu de muntanya de la serra Seguera (540 

m), a la partida de la Barcella i orientat cap a I'est, a 28'5 km 
de la costa. Ocupa un suau altipla situat a la vora del barranc 
de la Carrasca del Brbquil, amb un ampli control visual de 
l'entorn pero sense condicions defensives ni possibilitats d'a- 
rrecerament. El jaciment esta ocupat en l'actualitat pel mas, la 
seua era i els seus accessos i encontorns. No hi ha cap assen- 
tament visible i el més prbxim és la Curolla, situada a 4 km 
cap al sud. El pas de la rambla de Cervera per on transcorre el 
camí cap a Morella esta situat a 5 km cap al S-SO. La via 
Augusta passa a 9'9 km cap al SE. El punt d'aiguada rnés prb- 
xim és I'esmentat barranc; la font dels Hortets es troba situa- 
da a 0'6 Km cap al sud. 

Les troballes arqueolbgiques d'aquest mas són conegudes 
des de fa anys, ja que ha estat visitat, entre altres, per F. 
Esteve. En vaig tenir notícia a través de F. Segura, profesora 
del departament de Geografia de la Universitat de Valencia, 
qui em va posar en contacte amb el propietari de la masia, T. 
Sales; tots plegats em van acompanyar en la visita i en I'estu- 
di de les peces. El jaciment s'estén des de la vora del barranc 
de la Carrasca del Brbquil, on se situa el punt més elevat, per 
l'era, fins al mas i el seu voltant. En els treballs de construc- 
ció de l'era i d'acondicionament dels accessos es van trobar 
nombrosos fragments de cerimica i ossos. Tot i que la zona es 
troba molt alterada per l'ocupació, encara s'hi poden veure 
fileres de pedres que pertanyen a murs antics i alguns petits 
fragments de ceramica iberica rnolt rodats que s'estenen per 
una zona prou extensa. Alguns d'aquests murs es disposen 
molt prbxims i de forma paral.lela, de manera semblant a les 
bases dels graners iberics. El propietari també ens va donar 
notícia de la troballa d'una punta de llanca, possiblement de 
bronze, a l'altra banda del barranc, entre el mas dels Ous i la 
cova hornbnirna. 

En uns treballs de sanejament dels murs al corral de la masia 
el propietari va trobar soterrats, possiblement en algun replec de 
la roca, alguns fragments de ceramica carnpaniana A i una amfo- 
ra del tipus Dressel 1A sencera i en rnolt bon estat de conserva- 
ció. La part conservada d'aquesta presenta una alcaria de 80 cm 
i té una zona del cos erosionada amb un petit forat i la vora, el 
col1 i les anses trencats en diversos fragments que poden recons- 
truir-se. La seua alcaria és d'uns 90 cm. Els 8 fragments de cam- 
paniana, dels quals 3 són de vora, pertanyen possiblement a un 
sol bol de la forma Lamboglia 27; un dels fragments de paret 
conserva un esgrafiat supeficial amb el signe iberic tn. Aquestes 
peces es van trobar juntes i poden perthnyer a un amagatall 
casual o a un dipbsit de funció ritual o funeraria. La datació del 
conjunt pot establir-se entre la segona meitat del segle 11 i el pri- 
mer quart de 1'1 aC. 
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Fig. 104.- Ceramica del Mas de Melsa (Xert) (Xert). 

61. EIs Molins (Sant Mateu) 
3 lTBE633838. 
Museu Municipal de Sant Mateu. 
Ocupa una petita elevació situada a la vora nord del riu 

Benifarguell (301 m), a 19'5 km de la costa. Es troba aillat, amb un 
pendent abrupte pel costat que dóna al riu (SO), pronunciat pels cos- 
tats N-NO i més suau pels costats E-SE. El seu cim és pla i en part esta 
cobert per un petit pinar. Els vessants estan parcel.lats i actualment 
erms. El terreny circumdant és pla, també esta parceblat i cultivat. El 

lloc presenta unes limitades condicions defensives i permet un control 
visual de l'entom, més ampli cap al SO. L'altitud relativa és de 10 m. 
L'assentament més prbxirn i l'únic visible és els Barranquets, situat a 
1'6 km cap al SO, la població de Sant Mateu esta situada a 2'4 km cap 
a I'OSO. El jaciment es troba a 160 m cap al SE del tracat que possi- 
blement va seguir la via Augusta. El punt d'aiguada més prbxim és 
l'esmentat riu; la font Coberta está situada a 180 m cap al SO. 

El cim sembla arrasat i no hi ha estructures visibles. Les restes 
apareixen disperses tant per I'altipla com pels costats N-O, on apa- 
reixen barrejades arnb les de I'ocupació altimperial, i E-SE, on són les 
úniques que apareixen. Es tracta d'alguns fragments de ceramica ibe- 
rica i romana i d'alguns fragments de molins. L'hhbitat sembla haver- 
se estes des de I'altipla cap al vessant oriental, pero també cap al NO 
fins al pla prbxim al possible tracat de la via Augusta, al llarg d'un eix 
d'uns 180 m orientat NO-SE. Els materials estudiats són 9 fragments 
ceramics: 1 de campaniana A i 8 d 'h fora  campaniana, 7 de cos i 1 
d'ansa. Amb aquestes escasses dades, només pot pmposar-se una 
datació aproximada entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

62. Sant Mateu 
3 lTBE607833. 
Meseguer i Fletcher, 1981; Untermann, 1984, 115, núm. 5; 

Untermann, 1990, MLH 111, 2, 363-364, F.2.4; Oliver, 1991a, 95; 
Velaza, 1991, 144, núm. 639; Arasa, s. u. "Sant Mateu", a 
Aranegui, 1996, 15 1. 

Meseguer i Fletcher (1981) van publicar una inscripció de 
pedra calcina conservada en una paret de la casa núm. 54 del 
carrer de Morella, en el cantó que dóna al pla de Santa Maria. Esta 
situada a 2 m d'altura i conserva unes mides de 20 x 40 cm (fig. 
105). Consta d'una sola Iínia que ocupa la meitat inferior del bloc 
i apareix limitada per dues ratlles hontzontals incises separades 
8'5 cm. La inscripció conserva nou signes, el primer dels quals 
esta incomplet. La seua transcripció és la següent: [i slekake- 
í-ikotmi. Possiblement es tracta d'un text funerari en que figura un 
antropbnim seguit almenys d'un sufix. 

Fig. 105.- Inscripció ibkrica de Sant Mateu. 

Per tractar-se d'una trobaila descontextualitzada, no pot rela- 
cionar-se amb seguretat amb cap jaciment. La peca pot haver estat 
trobada tant en un assentament iberoroma corn en un altimperial. 
En les proximitats hi ha dos assentaments iberoromans: els Molins 
i els Barranquets. Aixb no obstant, en podria haver existit un altre 
al cim de la lloma on esta situada la població (334 m), al costat del 



pla de Sant Pere, on posteriorment va erigir-se I'assentament isla- 
mic a partir del qual es va desenvolupar la població medieval cris- 
tiana (Sanmartín, 1990, 9-10). Al peu d'aquesta elevació, cap a 
I'ENE i a la vora del riu del Palau, es coneix la troballa de restes 
d'epoca altimperial. La presencia d'aquest assentament podria 
estar relacionada amb un altre anterior en la lloma esmentada. En 
el cas d'haver estat trobada en la mateixa població, la inscripció 
podria estar relacionada amb qualsevol dels dos assentaments. 

63. Els Barranquets (Sant Mateu) 
3 lTBE624824. 
SIAP. 
Esta situat al peu del contrafort on es troba I'ermita de la Mare de 

Déu dels Angels (300 m), al costat est del corredor i a la vora esque- 
rra del riu Benifarguell, a 19'8 km de la costa. Es tracta d'un terreny 
en pendent, sense possibilitats defensives i amb un limitat control 
visual. Esta orientat a I'oest i no permet un habitat arrecerat. La zona 
esta parceblada i conreada. L'assentament més prbxim és els Molins, 
situat a 1'6 km cap al NE. i la població de Sant Mateu esta situada a 
1'8 km cap al NO; arnbdós són visibles. El traqat que possiblement 
va seguir la via Augusta passa a 0'6 km cap al NO. El punt d'aigua- 
da més prbxim és I'esmentat riu, que passa a la vora del jacirnent. 
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Fig. 106.- Ceramica dels Barranquets (Sant Mateu). 

El jaciment ha estat localitzat per P. Ulloa. Els materials es 
troben dispersos per les parts central i baixa d'un gran bancal. 
Entre les cerhiques iberiques hi ha diverses vores de tenalles del 
tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet (1992). El material estudiat és 
exclusivament cerhmic i esta constitult per 1 fragment de base de 
campaniana B tardana amb el peu de bota, 5 fragments de cos 
d'amfora italica, entre els quals hi ha una vora del tipus Dressel 
lA, i 4 fragments de cos d'imfora tarraconense. Amb aquests 
escassos materials, la seua ocupació pot datar-se de manera apro- 
ximada entre la segona meitat del segle 11 i la primera de 1'1. 

64. Els Tossalets (les Coves de Vinromh) 
31TBE548683. 
SIAP; Museu de Vila-real; col~lecció de F. Esteve. 
Fletcher, 1972, 107-108; Oliver, 1978, 278, núm. 19; 

Untermann, 1984, 116, núm. 26; Siles, 1985,291, núm. 1292;Arasa, 

1987b, 129; Untermann, 1990. MLH 111, 2, 365-366, F.4.1; Oliver, 
1991a, 94; Esteve, 1992, 598; Clausell, 1995, 99, fig. 4; Arasa, s. 11. 

"Tossalets, els", a Aranegui, 1996, 174; Arasa, s. 11. "Tossalets, Els", 
TIR KIJ-31, 1997, 162; Arasa, 1997b, 1150; Esteve, en premsa. 

Esta situat a I'extrem meridional d'una liorna allargada (249 
m), orientada cap al sud, sobre el barranc de la Rabosera, a 16'8 
km de la costa. El lloc té bones condicions defensives, amb una 
altitud relativa de 20 m, uns pendents pronunciats i un sol accés 
pel nord protegit per un desnivell, i permet un ampli control 
visual de tot el pla excepte per la zona N-NO. Els vessants S-SE 
permeten un habitat arrecerat, pero no així el cim, on es troba 
concentrat I'assentament. La zona esta parceblada, actualment 
erma i parcialment recoberta de vegetació. Una excavació furtiva 
ha posat al descobert part d'una habitació amb els murs molt ben 
conservats. L'assentament més prbxim i I'únic visible és la 
Bassa, situat a 1'6 km cap al SE. La via Augusta passa a 1'2 km 
cap a I'ESE. El punt d'aiguada més prbxim és l'esmentat barranc, 
que passa a 0'2 km cap a l'oest. 

El jaciment es va donar a conéixer arran de la troballa 
d'una inscripció iberica sobre pedra calcaria que fou publicada 
per Fletcher (1972). Es tracta d'un fragment de (40'5) x (13) x 
20 cm que conserva part del text emmarcat per una cartela, de 
la qual es conserva només una Iínia (fig. 107); la lectura dels 
sis signes parcialment conservats no és segura: bnstoketake[?. 
Possiblement es tracta d'un text funerari en que deu figurar un 
antropbnim. Oliver (1978) esmenta una altra inscripció iberica 
sobre un petit exvot de pedra amb la representació del cap 
d'una dona que, segons totes les aparences, és una falsificació. 
Esteve ( 1  992) esmenta la troballa de ceramica "hel.lenística" i 
dos asos: un de Seteisken i I'altre de Sekaisa. Posteriorment 
Clausell (1995) ha donat a conéixer un fragment de ceramica 
fenícia. Al Museu de Vila-real hi ha 2 fragments de ceramica 
de vernís negre precampaniana. 

Fig. 107.- Inscripció dels Tossalets (les Coves de Vinroma). 



Les ceramiques iberiques i d'importació es troben pels ves- 
sants est i sud fins al pla, on hi ha les restes d'un assentament d'e- 
poca imperial (Esteve, 1992; Arasa, 1987b i 1997b). En conjunt 
s'han estudiat 1 I fragments ceramics: 4 de campaniana A, 1 de 
campaniana de pasta grisa, 1 de parets fines i 5 d'amfora. De cam- 
paniana A hi ha 2 bases sense decoració i de campaniana de pasta 
grisa n'hi ha 1 decorada amb una roseta de 6 petals. Entre els 
d'amfora hi ha 2 vores del tipus Dressel 1A. Aquests escassos 
materials poden datar-se de manera general entre la segona meitat 
del segle 11 i el primer quart de 1'1. 

Fig. 108.- Ceramica dels Tossalets (les Coves de Vinroma). 

65. La Bassa (les Coves de Vinroma) 
31TBE559671. 
SIAP; Museu de la Valltorta. 
Esteve, 1992, 598. 
Esta situat a la vora dreta del riu de les Coves (201 m), a 

15'7 km de la costa. És una lloma allargada, amb una altitud 
relativa de 10 m, que es troba parcel.lada i conreada, amb un 
desnivel1 pronunciat en la part est, sobre el riu, i un vessant 
més suau cap a l'oest. El lloc té poques condicions defensives 
i permet un control visual del pla immediat. Les restes es con- 
centren en la meitat meridional, sobretot en I'altipli, pero 
també en el vessant oest, en la part més arrecerada. 
L'assentament més prbxim i I'únic visible és els Tossalets, 

situat a 1'6 km cap al NO. El lloc esta situat a la vora del pos- 
sible tracat de la via Augusta. El riu esmentat esta situat als 
peus del jaciment. 

Esteve (1992) esmenta la troballa de ceramica iberica i roma- 
na i I'identifica com el lloc on aparegué el casc d'argent que es 
coneix com procedent d'aquesta localitat (Gusi, 1981, 194). Jo he 
pogut confirmar aquesta notícia en conversa amb els propietaris de 
les parcel.les on es troba el jaciment. Els materials arreplegats són 
nombrosos fragments de ceramica iberica tardana, entre els quals 
destaquen les vores de tenalles del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet 
(1992), i 5 fragments de cos d'amfora ithlica, 4 dels quals són de 
segura procedencia campaniana, sense que hi haja cap indici d'una 
ocupació anterior. El problema que es planteja, doncs, és la 
diferencia cronolbgica palesa entre la datació que se li atribueix al 
casc, en el segle WI aC (Almagro Gorbea, 1973, 353-353, i el 
context ceramic del jaciment, ben datat en els segles 11-1. 

66. Els Racons (la Torre d'En Doménec) 
3 lTBE508626. 
Col.lecció de J. V. Calduch. 
Arasa, s. u. "Racons, els", a Aranegui, 1996, 135-1 36. 
Esta situat a la part superior del vessant meridional &una lloma 

que s'alca a la banda oest del corredor (310 m), al NO de la depres- 
sió del mateix nom i a 15'3 km de la costa. La zona esta aterrassada 
i conreada. El lloc esta arrecerat i orientat a migdia. No té condicions 
defensives perb, arnb 20 m d'altitud relativa, permet un cert control 
visual de la zona que s'estén cap al SE, per on passa el camí que 
segueix el corredor. L'assentament més prbxim és els Tomers, situat 
a 1 ' 1 km cap al SE; no n'hi ha cap de visible. La via Augusta passa 
a 1'6 km cap al SE. El punt d'aiguda més prbxim és els barranc dels 
Tomers, que passa a 150 m cap al SSO. 

Fig. 109.- Ceramica dels Racons (la Torre d'En Doménec). 

El jaciment fou localitzat per J. V. Calducb La presencia de 
cerhmiques tardorepublicanes i ibkriques, aquestes en major nom- 
bre, entre els materiais altimperials de I'ocupació inicialment 
documentada del jaciment, permet plantejar I'existencia d'una 
fase anterior, iberoromana, sense que puga determinar-se si hi ha 
continuitat entre ambdues. Els materials estudiats són 11 frag- 
ments ceramics: 7 de vemís negre, 11 d'amfora, 1 de parets fines 
i 1 d'ungüentari. Entre els de vemís negre, 4 són de campaniana 



B i 3 de campaniana A. Les formes presents són: 1 plat de la forma 
Lamboglia 36 de campaniana A, 1 copa de la forma Lamboglia 1 
i possiblement un plat Lamboglia 36 de campaniana B. El frag- 
ment de parets fines és de la forma Mayet 11 i I'ungüentari, del 
qual només queda la base, és de tipus indeterminat. Aquests escas- 
sos materials poden datar-se, de manera aproximada, entre la 
segona meitat del segle 11 i la primera de 1'1. 

67. Els Torners (la Torre d'en Doménec) 
31TBE.519623. 
SIAP; col.lecció de F. Esteve. 
Arasa, 1987b, 130; Esteve, 1992, 603; Arasa, s. u. "Tomers, 

els", a Aranegui, 1996, 162; Arasa, s. u. "Hostalot, L"', TIR WJ- 
3 1, 1997, 86. 

Esta situat al vessant meridional d'una lloma que tanca pel 
sud el pla de les Coves de Vinroma i delimita pel nord la depres- 
sió dels Racons (280 m), a 14'2 km de la costa. La zona esta par- 
cel.lada i conreada. El lloc presenta un pendent pronunciat en la 
seua part alta, amb 20 m d'altitud relativa, té escasses condi- 
cions defensives, esta arrecerat i permet un control visual de 
l'entorn excepte cap al nord. No es veuen restes constructives. 
En general els fragments ceramics són molt escassos i es con- 
centren en la part més prbxima al cim, en una zona de reduida 
extensió, encara que s'estenen dispersos fins als peus de la 
lloma. L'únic assentament visible és el Puigpedró i el més prb- 
xim és els Racons, situat a 1'1 km cap al NO. La via Augusta 
passa a 0'5 km cap al SE. El punt d'aiguada més prbxim és el 
barranc dels Tomers, situat a 0'5 km cap al SO. 

Fig. 110.- Ceramica dels Torners (la Torre d'En Doménec). 

Lamboglia 31. Els fragments d'amfora són de cos i no permeten 
determinar-ne la tipologia; la seua procedencia és campaniana. De 
manera aproximada, aquests materials poden datar-se en el segle 11. 

68. La Garrida (Vilanova d7Alcolea) 
31TBE5 15606. 
Col.lecció de J. V. Calduch; SIAP. 
Esta situat al vessant SE d'una petita íloma que s'alca enmig del 

corredor (270 m), a 12'8 km de la costa. El lloc no té condicions 
defensives, esta arrecerat i té la visibilitat limitada al sud. La zona 
no ha estat conreada, perb el lloc va ser destniit parcialment en les 
obres d'ampliació de la carretera CV-10 l'any 1992. Els límits del 
jaciment són difícils de precisar, pero sembla tractar-se d'un assen- 
tament molt petit. Els assentaments visibles són els Vilarets i el 
Puigpedró i el més prbxim és el primer, situat a 0'7 km cap al SO. 
Esta situat a la vora de la via Augusta. El punt d'aiguada més prb- 
xim és el riu de 1'Assut que passa a 150 m cap a I'E. 

Fig. 111.- Ceramica de la Garrida (Vilanova d'Alcolea). 

El jaciment fou localitzat per J. V. Calduch. No es veuen res- 
tes constructives. Les restes cerimiques són escasses i es troben 
disperses per una zona prou redu'ida. S'han trobat alguns frag- 
ments de ceramica ibkrica i romana. Els materials estudiats són 8 
fragments: 2 de campaniana A, 2 de campaniana B, 1 de parets 
fines d'imitació i 3 d'amfora. Els dos fragments de campaniana B 
corresponen a la vora i al muscle amb part d'una ansa d'almenys 
un vas crateriforme del tipus F 4753. Aquests escassos materials 
poden datar-se, de manera aproximada, entre la segona meitat del 
segle 11 i la primera de 1'1. 

69. Els Vilarets (Vilanova d7Alcolea) 
31TBE511601. 
SIAP; col.lecció de J. V. Calduch. 
Ulloa i Grangel, 1996, 361. 
Esta situat al cim nord d'una lloma que s'alca enmig del corre- 

dor (280 m), a 13'5 km de la costa. ~ l i l o c  té ;n majir desnivel1 
pel nord i per l'oest, mentre que davalla més suaument pels altres 
costats. Compta amb poques condicions defensives, no esta ame- 

En conjunt s'han estudiat 11 fragments cerimics: 5 de campa- cerat i té prou visibilitat, sobretot pel nord. La zona no ha estat 
niana A, 1 de campaniana B i 5 d'amfora. De campaniana A hi ha conreada, pero el lloc va ser destniit parcialment per les obres de 
un exemplar del bol Lamboglia 27 i una base de forma indetermi- construcció de la carretera CV-10 i, l'any 1992, de nou en la seua 
nada. El fragment de campaniana B pertany a un exemplar del bol ampliació. Els límits del jaciment són difícils de precisar, perb 



sembla tractar-se d'un assentament molt petit. L'assentament més 
prbxim i l'únic visible és la Garrida, que esta situat a 0'7 km cap 
a I'NE. El lloc es troba a la vora de la via Augusta. A 0'4 km cap 
al NE esta situat el barranc de la Carrasqueta on es troba la font 
que li dóna nom. 

Fig. 112.- Ceramica dels Vilarets (Vilanova d'Alcolea). 

El jaciment fou localitzat per J. V. Calduch aman de la seua 
destrucció parcial per les obres d'ampliació de la carretera CV-10. 
En superfície i entre la terra remoguda s'han trobat alguns frag- 
ments c e r h i c s  que s'estenen cap al nord fins al pla i corresponen 
a dos moments d'ocupació: iberoroma i altimperial. Ulloa i 
Grangel (1996) assenyalen la presencia de teules romanes, un 
carreu i restes humanes. A la primera fase pertanyen alguns frag- 
ments de ceramica iberica, grisa emporitana i ceramica d'impor- 
tació. Els matenals estudiats són 16 fragments cerimics: 2 de 
campaniana A, un dels quals pertany a un plat Lamboglia 36; 4 de 
campaniana B, dels quals 1 pertany a una patera de la forma 
Lamboglia 5, 1 de la copa Lamboglia 8 i un altre és un fragment 
de cos que deu correspondre a la forma Almagro 65; 2 bases de 
sengles gobelets de parets fines d'imitació i 6 fragments d'amfo- 
ra entre els quals hi ha una vora del tipus grecoitalic de transició. 
La datació d'aquest conjunt, amb la provisionalitat que imposen 
els escadussers materials, pot situar-se entre el segon quart del 
segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

70. El Puigpedró (Vilanova d9Alcolea) 
31TBE521595. 
SIAP; Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa- 

Borriana; col.lecció de F. Esteve; col.lecció de J. V. Calduch. 
Senent, 1923, 620; Bosch, 1923, 627; Bayerri, 1948, 362; 

Fernández Nieto, 1968-69, 141 ; Gil-Mascarell, 1971, 115-116; 

Fletcher, 1983, 97; Arasa, 1987b, 130; Esteve, 1992, 603-604; 
Arasa, s. u. "Puigpedró, el", a Aranegui, 1996, 131; Arasa, s. u. 
"Hostalot, L"', SIR WJ-31, 1997, 86; Esteve, en premsa. 

Ocupa un contrafort situat a la vora est del corredor (322 m), 
entre els barrancs de Puigpedró i dels Planiols, a 13 km de la 
costa. El lloc queda un poc amagat i té bones condicions defensi- 
ves, flanquejat per forts pendents i amb un sol accés pel sud que 
esta protegit per una torre. Només té visibilitat cap al NNO. cap a 
on s'orienta, per la qual cosa no permet un habitat arrecerat. 
L'altitud relativa és de 80 m. Esta parcel.lat en part i al cim hi ha 
una trinxera de la guerra civil; a més ha estat objecte de remocions 
i d'excavacions furtives. Els seus eixos mkxims són 114 x 53 m, 
amb una superfície aproximada de 0'4 ha. Els assentaments visi- 
bles són els Torners i la Garrida i el més prbxim és els Vilarets, 
situat a 1 km cap al NO. La via Augusta passa a 0'9 km cap al NO. 
El punt d'aiguada més prbxim és la font del Puigpedró, situada a 
0'4 km cap al NNE. 

La primera referencia al jaciment és de Senent (1923), que esmen- 
ta kagments de la c e h i c a  "coneguda per campaniana de vemís negre, 
lluent. D'aquest lloc procedeixen mondes autonomes i l'amfora iberi- 
ca conservada per D. Vicens Martínez, il.lustrat mestre de Coves de 
Vinroma". Esteve (en prernsa) esmenta un shekel hispanocartaginés 
(cap al 218). En posteriors prospeccions de Mesado, X. Llombart i J. V. 
Calduch s'han pogut trobar alguns materials, entre ells diversos frag- 
ments de ceramica d'importació, a més d'un as ibenc de Belikiom. 
Entre aquests figuren alguns de ceramica atica de vemís negre que con- 
f m e n  I'ocupació del lloc des d'almenys els segles V-N 

Els materials estudiats són 51 fragments ceramics: 22 de cam- 
paniana A, 23 de campaniana B. 1 d'imitació de campaniana, 1 de 
parets fines i 4 d'amfora. De campaniana A hi ha 1 exemplar del bol 
Lamboglia 27a, 2 del bol Lamboglia 27, 1 de la copa Lamboglia 
33a, 2 del plat Lamboglia 36 i 1 de la copa More1 68. Els motius 
decoratius presents són palmetes envoltades per una orla d'estries i 
canaletes conc&ntriques. Quant a la campaniana B, hi ha 3 exem- 
plars de la copa Lamboglia la, 3 de la patera Lamboglia 5 i 1 de 
cadascuna de les següents formes: Lamboglia 2 ,3  i 16. El fragment 
de parets fines és de la forma Mayet Ii i les 3 vores d'amfora són 
del tipus Dressel 1A. Hi ha també una base d'irnitació de campa- 
niana. A partir d'aquests materials, la darrera fase d'ocupació d'a- 
quest jaciment pot datar-se en el segle 11, amb un final que pot allar- 
gar-se almenys fins al primer quart del segle 1. 



Fig. 113.- Ceramica del Puigpedró (Vilanova d'Alcolea). 

71. El Mas d'En Senyor (Vilanova d'Alcolea) 
31TBE486593. 
SIAP; Col.lecció de J. V. Calduch. 
Arasa, s. 11. "Mas d'En Senyor, el", a Aranegui, 1996, 104. 
Esta situat a la banda oest del corredor (330 m), sobre el 

barranc de la Font Roja, a 15'8 km de la costa. La zona esta par- 
cel.lada i conreada; la construcció d'uns vivers n'ha suposat una 
important transformació. El lloc no presenta condicions defensi- 
ves i a penes té visibilitat, perb esta orientat cap al S-SE i es troba 
arrecerat. L'escassesa de les restes i la seua irea de dispersió es 
corresponen amb un assentament molt petit. L'assentament més 
prbxim és Barrisques, situat a 1'2 km cap al SO; no n'hi ha cap de 
visible. La via Augusta passa a 1'5 km cap al SE. El barranc de la 
Font Roja esta situat al peu del jaciment. 

El jaciment s'ubica a la vora nord de I'esmentat barranc, que el 
separa de l'assentament ibkric de I'Olivar dlOlzina, on s'ha trobat 
ceramica atica de vem's que permet datar-lo almenys en els segles 
V-IV, sense que es coneguen materials posteriors, cosa per la qual 
sembla no haver relació entre ambdós jaciments. La major part de 
les restes corresponen a un assentament altimperial, sense que siga 
possible determinar si hi ha continuitat entre arnbdues fases. 

Fig. 114.- Ceramica del Puigpedró (Vilanova d9Alcolea). Fig. 115.- Ceramica del Mas d'En Senyor (Vilanova dYAlcolea). 



Entre els materials arreplegats hi ha un grup de cerimiques tar- 
dorepublicanes que permeten individualitzar una primera ocupació 
iberoromana. Es tracta d'l 1 fragments ceramics: 7 de campaniana 
B i 4 d'amfora. De campaniana B hi ha un exemplar de les formes 
Lamboglia 1, 5 i 7 i un altre dubtós de la forma Lamboglia 2. Uns 
altres 2 són d'atribució incerta, un dels quals presenta un motiu 
aplicat. L'única vora d'amfora pertany al tipus Dressel 1A. Hi des- 
taca I'abskncia de campaniana A. L'ocupació pot datar-se en la pri- 
mera meitat del segle 1, cosa que deixa oberta la possibilitat d'una 
continuitat entre aquesta fase i la posterior altimperial. 

72. El Viaret  (Vilanova d7Alcolea) 
31TBE502582. 
Col.lecció de J. V. Calduch 
Es localitza als peus de les llomes que tanquen el corredor per 

la banda est (320 m), a 13'6 km de la costa. El lloc no té condicions 
defensives, esta arrecerat i té una visibilitat un poc limitada. La 
zona esth parcel4ada i conreada. No es veuen restes constructives. 
Els materials cerhmics són molt escassos i es troben dispersos en 
una Area reduida, perla qual cosa devia tractar-se d'un assentament 
molt petit. L'assentament més prbxim és Barberes, situat a 1'8 km 
cap al SE; no n'hi cap de visible. La via Augusta passa a 0'4 km 
cap al NO. La font de la Vila esta situada a 0'2 km cap al sud. 

El jaciment ha estat localitzat per J. V. Calduch. Els materials 
estudiats són 5 fragments cerirnics: 1 de campaniana A i 4 de 
campaniana B, sense que puga identificar-s'hi cap forma. El jaci- 
ment pot datar-se, de manera aproximada, entre la segona meitat 
del segle 11 i la primera de 1'1. 

73. Barberes (Vilanova d9Alcolea) 
3 1TBE5 14569. 
Col.lecció de J. V. Calduch 
Esta ubicat en una lloma situada en la zona est del corredor (340 

m), a 12 km de la costa. El lloc a penes té condicions defensives, no 
esta arrecerat i té una visibilitat limitada. La zona esta en la seua 
major part parceldada i conreada. No es veuen restes constructives. 
Es conserva un gran amuntegament de pedres que pot correspondre 
a alguna construcció mig enderrocada d'kpoca imprecisa. Els iímits 
del jaciment són difícils de precisar, perb I'escassesa de restes i la 
seua reduida hrea de dispersió es corresponen amb un assentament 
molt petit. L'únic assentament visible és elTossal de Subarra i el més 
prbxim és el Vilaret, situat a 1'8 km cap al NO. La via Augusta passa 
a 2' 1 km cap al NO. L'aigua és escassa en la zona; el punt d'aigua- 
da més prbxim és la font de la Vila, que es troba a 1'7 km cap al NO. 

El jaciment ha estat localitzat per J. V. Calduch. Les restes cera- 
miques no són molt nombroses, apareixen disperses per diversos 
bancals de la zona alta de la lloma i pertanyen a tres moments d'o- 
cupació: ibkric, roma i medieval. Els fragments de ceramica ibkrica 
són més nombrosos i, amb ells, s'han trobat alguns fragments de 
cerhiques d'importació. Els materials estudiats són 21 fragments 
cerimics: 2 de campaniana A, 1 de campaniana B i 18 d'hmfora. De 

campaniana A hi ha un fragment de vora de la forma Lamboglia 27. 
Les tres vores d'amfora són del tipus Dressel 1A i una d'eiles pre- 
senta un segell de cartela rectangular amb les lletres RV (reno). A 
partir d'aquests escassos materials, l'ocupació d'aquest assentament 
pot datar-se entre la segona meitat del segle 11 i el primer quart de 1'1. 

Fig. 116.- Ceramica de Barberes (Vilanova d9Alcolea). 

74. Barrisques (Bell-lloc) 
3 lTBE476586. 
SIAP. 
Allepuz, 1999, 85-86. 
Esta situat al vessant meridional d'una lloma que tanca el pla de 

Bell-lloc pel nord (380 m), a 16 km de la costa. El lloc no té condi- 
cions defensives, esta arrecerat i permet una gran visibilitat cap al 
sud. La zona esta parceblada i conreada. Els iímits del jaciment són 
difícils de precisar, pero I'escassesa de restes assenyala que es tracta 
d'un assentarnent molt petit. Els assentaments visibles són les 
Llbties, el Tossal de Subarra, el Tossal de Gaidó i el Tossal de la 
Balaguera, i el més prbxim és el Mas d'En Senyor, situat a 1'2 km 
cap al NE. La via Augusta passa a 2'1 km cap al SE. L'aigua és escas- 
sa en la zona; el barranc de les Danses esta situat a 0'5 km cap al SO. 

El jaciment fou localitzat per M. Díaz i ha estat prospectat tarnbé 
per X. Allepuz. Les restes apareixen disperses per diversos bancals 
aterrassats en una zona que compta amb un lleuger pendent i que 
estan situats a poca altura sobre el pla. Els materials són escassos i 
apareixen molt dispersos; en la seua majoria són fragments indeter- 
minats. Els que han pogut classificar-se pertanyen a dos períodes: 
iberoroma i altimperial. Juntament amb alguns fragments de cera- 
mica ibkrica hi ha un fragment de cos amb l'arrancament de I'ansa 
d'una amfora campaniana. Aquest és I'únic indici que pot assenya- 
lar la seua ocupació entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 



75. Les Llhnties (Bell-lloc) 
3 lTBE485577. 
Bort, 1984; Arasa, 1989b; Esteve, 1986, 246-247; Velaza, 

1996,324-325; Allepuz, 1999,84-85. 
Esta situat en un petit cim de la cadena de llomes que tanca el 

pla de Bell-lloc pel NE (360 m), enrnig del corredor, a 14'7 km de 
la costa. La zona esta parceldada i en part conreada. El lioc permet 
un habitat arrecerat en el vessant meridional i té una visibilitat prou 
amplia excepte cap al NO. L'altitud relativa és de 10 m. L'escassesa 
de restes i la seua reduida dispersió indiquen que es tracta d'un 
assentament molt petit. Els assentaments visibles són Barrisques, el 
Tossal de Subarra, el Tossal de Gaidó i el Tossal de la Balaguera, i 
el rnés prbxim és el primer, situat a 1'3 km cap al NO. La via 
Augusta passa a 1'5 km cap a l'est. L'aigua és molt escassa en 
aquesta zona; el barranc de la font Roja passa a 1'3 km cap al NNE. 

En la part més proxima al cim, on afronten els termes munici- 
pals de Vilanova d'Alcolea i Bell-lloc, en el vessant SSE, es troben 
escassos fragments de ceramica iberica pintada i de pasta grollera 
amh altres rnés nombrosos dels segles 1-11 dC. L'assentament, 
doncs, pot tenir dues fases d'ocupació, la primera en un moment 
indeterminat de l'epoca iberica i la segona en el període altimperial. 

Aquest és l'assentarnent més proxim a la partida de les Emites, 
que s'estén cap al S-SO, on es va trobar un epígraf iberic que pot estar 
relacionat amb aquest o un altre jaciment proxim no localitzat. Segons 
Esteve es va trobar als Fondos. És una estela de gres rogenc, amb unes 
diiensions de (63) x (34) x 17 cm. Presenta dues carteles de forma rec- 
tangular, situada una a I'intenor de l'altra, de manera que les iínies 
superiors d'ambdues serveixen de cartela al text (fig. 117). Aquest 
consta de 9 signes distribuits en dues línies, en la primera de les quals 
en poden faltar dos desapareguts al principi i al fmal. La seua trans- 
cripció és com segueix: [i ba]lesbai[s ?]enmi. Es tracta possiblement 
d'un text funerari en el qual figura un antropbnim seguit de dos sufixos. 

76. El Tossal de Subarra (Bell-lloc) 
31TBE526531. 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Bazzana, 1978b, 180; Bazzana i Guichard, 1979, 61 3-614; 

Bazzana, 1992,I. 443; Allepuz, 1999, 80-82. 
Ocupa el cirn de la muntanya rnés alta de la zona (498 m), situa- 

da a I'est del corredor i a 9'2 km de la costa. El lloc presenta unes 
magnífiques condicions defensives a causa de la seua altitud i dels 
pendents pronunciats que I'envolten, té una gran visibilitat i permet 
un habitat arrecerat pels seus vessants S-SE. L'altitud relativa és de 
160 m. No esta parcel4at i conserva restes d'un gran recinte de pedra 
seca pertanyent a una reocupació medieval. Tanmateix, treballs de 
repoblació i algunes construccions han alterat de forma important el 
lloc. Els assentaments visibles són Barberes, Barrisques, les Llhnties 
i el Tossal de Gaidó i el més prbxim és el primer, situat a 3'7 km cap 
al nord. La via Augusta passa a 4'5 km cap a i'oest. L'aigua és escas- 
sa en la zona; el barranc de Subarra passa a 0'5 km cap al SE. 

El jaciment ha estat prospectat per J. L1. Viciano, N. Mesado, 
X. Allepuz i l'equip de Bazzana, que ha centrat els seus treballs en 
la fase medieval (Bazzana, 1978b; Bazzana i Guichard, 1979; 
Bazzana, 1992). La ceramica és escassa i correspon a tres 
moments d'ocupació en les epoques iberica, romana i altmedie- 
val. Un fragment de campaniana B tardana és l'únic indici de la 
seua ocupació en epoca iberoromana, possiblement en la primera 
meitat del segle 1 aC. 

77. El Tossal de Gaidó (Cabanes) 
3 lTBE467482. 
Col.lecció J. L1. Viciano. 
Cavanilles, 1795,1,64; Valcárcel, 1852, 8-9; Bazzana, 1978b, 

180; Gusi, Díaz i Oliver, 199 1,97; Allepuz, 1999, 63-65. 
Ocupa I'extrem NE d'aquest tossal (440 m), situat entre els 

plans de I'Arc i de les Foies. El lloc té unes magnífiques condi- 
cions defensives per raó de la seua altitud i dels pronunciats pen- 
dents, possibilita un habitat arrecerat en el vessant SE i permet 
un gran control visual del seu entorn. L'altitud relativa és de 160 
m. El jaciment s'estén pel vessant SE d'una cresta rocosa. L'únic 
accés pel SO esta defensat per un fossat i una torre al cim. 
Queden restes d'una muralla que envoltaria l'assentament per la 
part rnés accesible i també per la part superior de la cresta. 
Presenta una forma quasi triangular, adaptada a la superfície del 
brac del tossaI sobre el qual se situa, caracteritzada per uns forts 
pendents. Gusi, Díaz i Oliver (1991) mesuren uns eixos mixims 
de 100 x 200 m i li atnbueixen una superfície de 0'2110'22 ha. 
Allepuz (1999) calcula que aquesta deu ser de 0'08 ha. Els habi- 
tatges devien estar organitzats en terrasses a causa del pronun- 
ciat pendent, dels quals queden algunes restes visibles en super- 
fície. En I'actualitat es troba molt arrasat per I'erosió. Els assen- 
taments visibles són Barrisques, les Llinties, el Tossal de 
Subarra, la Serreta, el Mas de la Costa i la Costa i el rnés prbxim 
és el segon, situat a 2'5 km cap a I'ESE. El Tossal de la 
Balaguera i altres assentaments del seu entom són visibles des 
del cim del tossal. La via Augusta passa a 1'8 km cap al NO i el 
camí de Vistabella que puja des de la costa passa pel nord. 
L'aigua és escassa en la zona; el barranc del Ravatxol passa a 1 
km cap al nord i cap al SSE hi ha una zona endorreica que s'em- 
bassa en epoques de molta pluviositat. 

La primera referencia al jaciment és de Cavanilles (1795), que 
recull la següent notícia: "un pastor halló en este cerro varias belle 
tas de plomo, de aquellas que los honderos Romanos lanzaban con- 

Fig. 117.- Inscripció iberica de les Ermites (Bell-lloc). tra sus enemigos, pero en ninguna se conservan las letras que he 



visto en otras de varios museos; tienen pulgada y media de largo, 
y media de diámetro". Valcárcel (1852) arreplega aquesta notícia i 
afegeix que eren "mas de dos arrobas de glarldes de plomo". 
Posterioment, el jaciment ha estat prospectat per J. LI. Viciano, M. 
Díaz, A. Oliver i X. Allepuz. Tinc notícia de la troballa d'un dena- 
ri roma. Els materials que acípresente han estat arreplegats pel pri- 
mer, que també va recuperar alguns projectils de fona de plom 
similars als esmentats per Cavaniiles, i per X. Allepuz. 

Fig. 118.- Cerimica del Tossal de Gaidó (Cabanes). 

Els materials arreplegats en superfície pertanyen en la seua majo- 
ria a una primera fase d'ocupació que pot datar-se a partir del segle 
VI, amb alguns fragments de ceramica fenícia. Un fragment de cera- 
mica atica de vem's negre pot datar-se en els segles V-N. Un altre 
fragment de base de ceramica de vem's negre correspon a produc- 
cions indetenninades. Els materials estudiats són 7 fragments de cam- 
paniana A i  2 d'amfora italica. Entre els primers hi ha 3 exemplars del 
bol Lamboglia 27ab, 2 de la copa Lamboglia 28a, 1 base d'un bol de 
forma indeterminada i 1 fragment de fons amb decoració impresa 
amb estampilles en forma de palrneta envoltades per una orla d'es- 
tries. Es tracta d'un conjunt prou homogeni que pot datar-se en el 
segle 11, possiblement en la seua primera meitat. 

78. La Serreta (Cabanes) 
31TBE491475. 
SIAP. 
Allepuz, 1999, 69-70. 
Esta situat a l'est del corredor, en una de les llomes que tanquen 

pel nord la depressió del pla de les Foies (300 m), a 9'1 km de la 
costa. El jaciment s'estén pel vessant meridional d'una lloma de pen- 

dents poc pronunciats, en una zona actualment aterrassada i conrea- 
da. Esta arrecerat, pero no té possibilitats defensives ni visibilitat per 
la zona nord. La ceramica és escassa i es troba dispersa per una zona 
poc extensa; sembla tractar-se d'un assentament molt petit. Els 
assentaments visibles són el Tossal de Gaidó i el Mas de la Costa i 
el més prbxim és el segon, situat a 2 km cap al SSO. La via Augusta 
passa a 4 km cap al NO i el cam' de la Ribera a 1'6 km cap al nord. 
L'aigua és molt escassa en la zona: a 1 km cap al NNO es troba el 
barranc del Ravatxol i al SO, al pla de les Foies, hi ha una zona ende 
rrei'ca que s'embassa en kpoques de molta pluviositat. 

El jaciment fou localitzat per M. Díaz i ha estat prospectat 
també per X. Allepuz. Entre el material ibkric hi ha algunes ane- 
lles de cadena de bronze i una vora de calat. Els materials estu- 
diats són 11 fragments d'amfora, entre els quals n'hi ha 1 d'ansa, 
a més d'un fragment de plat púnic. La presencia d'amfores permet 
aproximar una datació entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 
L'abskncia de ceramica de vernís negre entre el material trobat 
resulta estranya i impedeix una major precisió cronolbgica. 

79. El Mas de la Costa (Cabanes) 
3 1TBE484456. 
SIAP. 
Allepuz, 1999, 67-69. 
Esta situat a l'est del corredor, en I'extrem SE del pla de les 

Foies (280 m), a 7'9 km de la mar. El jaciment ocupa l'extrem NO 
d'una lloma allargada de pendents poc pronunciats situada al SE 
del pla de les Foies, en una zona actualment aterrassada i conrea- 
da. El lloc té poques condicions defensives, permet un control 
visual del pla immediat i del camí que passa pel seu costat i no 
possibilita un hibitat arrecerat. La ceramica no és molt abundant 
i apareix dispersa per una area reduida, per la qual cosa deu trac- 
tar-se d'un assentament molt petit. Els assentaments visibles són 
el Tossal de Gaidó, la Serreta i la Costa i el més prbxim és el 
darrer, situat a 0'5 km cap al SO. La via Augusta passa a 4'4 km 
cap a 1'0-NO. A 0'1 km del jaciment passa un camí que seguint el 
barranc de les Santes i després el riu Xinxilla permet la comuni- 
cació del corredor central amb el pla litoral a l'altura de la Ribera 
de Cabanes; un altre ramal segueix el barranc de Miravet i traves- 
sant la serra de les Palmes baixa fins a l'extrem nord de la Plana 
a l'altura de Benicissim. Caigua és molt escassa en la zona; el 
barranc de les Santes esta situat a 0'9 km cap al SO. 

Pmducció Nhll 

indeterminada 

Indeterminada 

TOTAL 3 

Fig. 119.- Cerimica del Mas de la Costa (Cabanes). 



El lloc ha estat prospectat per J. L1. Viciano i X. Allepuz. La 
ceramica és escassa i es troba dispersa per una zona no molt 
amplia, per la qual cosa deu tractar-se d'un assentament molt 
petit. Entre la ceramica ibkrica hi ha alguna vora de calat. Hi ha 
restes de dues fases posteriors d'ocupació en epoca tardoromana i 
altmedieval. Els materials estudiats són tres fragments ceramics: 
1 de campaniana A pertanyent a un bol de la forma Lamboglia 27, 
1 de campaniana B i 1 d'amfora campaniana. Amb aquestes escas- 
ses dades el jaciment pot datar-se de manera general entre el segle 
11 i la primera meitat de 1'1. 

80. La Costa (Cabanes) 
3 lTBE480454. 
Allepuz, 1999,67-69 
Esta situat a I'est del corredor, en l'extrem SE del pla de les Foies 

(260 m), a 7'7 km de la mar. El jaciment ocupa el cim d'una lloma de 
forma tabular situada a l'extrem SE del pla de les Foies, en una zona 
actualment aterrassada i comeada. El lloc té condicions defensives 
pels forts pedents que I'envolten, excepte pel NO on se situa l'accés, 
permet un control visual del pla immediat i del camí que passa pel seu 
costat i no possibilita un hibitat arrecerat. La cerhica no és molt 
abundant i apareix dispersa per una &ea no molt amplia, per la qual 
cosa deu tractar-se d'un assentament petit. Els assentaments visibles 
són el Tossal de Gaidó i el Mas de la Costa i el més proxim és el 
darrer, situat a 0'5 km cap al NE. La via Augusta passa a 4' 1 km cap 
a l'oest. El camí anteriorment esmentat que es dirigeix cap a la Ribera 
passa a 0'2 km cap al NE. Caigua és molt escassa en la zona; el 
barranc de les Santes esta situat a 1' 1 km cap al SE. 

El jaciment va ser localitzat per J. L1. Viciano i ha estat pros- 
pectat també per X. Allepuz. En la zona NO, la de més facil accés, 
hi ha un possible fossat i alineacions de blocs de pedra que dibui- 
xen una possible torre. Entre els materials ceramics arreplegats hi 
ha alguns fragments d'amfora fenícia que pertanyen a la primera 
fase d'ocupació de l'assentament. Una segona fase correspon al 
període Iberic Ple, amb fragments d'hmfora púnica del segle IV. 
Entre els fragments de ceramica iberica n'hi ha un que pot pertin- 
yer a un chlat. Aquest i la ceramica italica corresponen a la terce- 
ra fase en el període iberoromi. Alguns fragments de ceramica alt- 
medieval pertanyen a la darrera fase d'ocupació del jaciment. Els 
materials estudiats es limiten a un sol fragment de campaniana A 
amb restes de decoració impresa al fons interior que pot datar-se 
en el segle 11. 

81. El Corral dYEn Llopis (la Pobla Tornesa) 
30TYK555446. 
SIAP. 
Allepuz, 1999, 48-50. 
Esta situat al sud del corredor, en l'extrem meridional del Pla 

de I'Arc, prop de l'exida natural cap al de Borriol i al peu del 
Tossal de la Balaguera (280 m), a 9'3 km de la costa. Ocupa el 
vessant d'una lloma de pendents suaus orientada cap al SSE. No 
té condicions defensives i possibilita un control visual limitat, 
pero permet un hibitat arrecerat. El lloc esta aterrassat i conreat. 
L'únic assentament visible i el més prbxim és el Tossal de la 
Balaguera, situat a 1 km cap al NO. La via Augusta passa a 50 m 
cap a I'est. L'aigua és escassa en la zona; la Rambleta esta situa- 
da a 0'1 km cap al SE. 

El jaciment va ser localitzat per S. Castellet i ha estat prospec- 
tat també per X. Allepuz. La cerimica no és molt abundant i apa- 
reix dispersa per una krea no molt amplia, perla qual cosa deu trac- 

tar-se d'un assentament molt petit. La cerimica ibkrica, molt frag- 
mentada i rodada, correspon a una sola fase d'ocupació. Tan sols 
s'ha trobat un fragment d'amfora itilica corresponent a I'arranca- 
ment de I'ansa. Amb tan poques dades el jaciment només pot datar- 
se de manera general entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1. 

82. El Constantí (la Pobla Tornesa) 
30TYK549447. 
Col.lecció de S. Castellet. 
Allepuz, 1999,4547. 
El jaciment esta situat al vessat sudest del Tossal de la 

Balaguera (340 m), al SE del Pla de Vilafamés i a 9'8 km de la 
costa. La zona ha estat transformada per I'agricultura i avui adop- 
ta una disposició abancalada. No s'hi veuen restes arquitectoni- 
ques. La visibilitat es troba limitada al NO pel Tossal de la 
Balaguera, que resulta I'únic jaciment visible, encara que el seu 
domini visual es projecta cap a I'est. L'assentament més prbxim 
és el mateix Tossal de la Balaguera, situat a 0'5 km cap al NO. La 
via Augusta passa a 0'4 km cap a I'est. El punt d'aiguada més pro- 
xim és la Rambleta, situada a 0'6 km al SE. 

Fig. 120.- Cerimica del Constantí (la Pobla Tornesa). 

El jaciment va ser localitzat per S. Castellet i ha estat pros- 
pectat també per X. Allepuz. Entre els materials trobats hi ha cera- 
mica fenícia. La ceramica iberica esta representada per vores de 
tenalla del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet (1992) i de chlat amb 
vora en ala. Sembla tractar-se d'una zona d'ocupació extramurs, 
encara que no pot descartar-se la seua utilització com a necropo- 
lis. Els materials estudiats són 4 fragments: 3 d'amfora, dels quals 
un correspon a una vora del tipus Dressel IA, i 1 vora de campa- 
niana B de la copa Lamboglia l .  La seua datació pot situar-se de 
manera aproximada entre la meitat del segle 11 i la meitat de 1'1. 
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83. El Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornesa) 
30TYK545450. 
SIAP; Museu de Vila-real; col.leccions de J. Ll. Viciano i S. 

Castellet. 
Huguet, a Sarthou, 1913-15, 208; Almarche, 191 8, 147-148; 

Senent, 1923, 620; Bosch, 1923, 627; Bosch, 1924, 81, Iim. XTV, 
Bayerri, 1948, 362; Mateu y Llopis, 1951b, 239 (HM 489); Jordá, 
1952; Porcar, 1954,229; Jordá, 1955; Fletcher i Alcácer, 1956, 153, 
155 i 163; Martín Valls, 1967, 139 i 151; Femández Nieto, 1968-69, 
141; Gil-Mascarell, 1971, 118-126; Mateu y Llopis, 1972, 143 (KM 
1448); Fletcher, 1978; Ripollks, 1978; Oliver, 1978,280; Bazzana, 
197813, 180-181; Bazzana i Guichard, 1979, 615; Ripolles, 1980, 
33; Ripolles, 1982,65 i 126; Fletcher, 1983,75-76; Füpollks, 1985a, 
324; Untermann, 1990, MLH III, 2, 555-556, F.2.3.1-2; Oliver, 
1990-91, 175; Doñate, 1991, 21; Gusi, Díaz i Oliver, 1991, 99; 
Rouillard, 1991, 396-397; Arasa, s. u. "Tossal de la Balaguera, El", 
TIR K-30, 1993,224-225; Arasa, s. u. "Tossal de la Balaguera, el", 
a Aranegui, 1996, 169-170; Allepuz, 1996; Arasa, 1997b, 1151; 
Allepuz, 1999,53-60; Olucha, 1999,226; Allepuz, 2000. 

Esta situat a I'extrem NE de la serra de les Conteses (499 m), al 
SE del Pla de Vilafamés i a 10'3 km de la costa. El lioc té unes 
excel.lents condicions defensives, possibilita només en part un 
habitat arrecerat i permet un ampli control visual de I'entom. 
L'altitud relativa és de 220 m. La zona d'habitació s'estén per tot el 
vessant E-NE; la part baixa del jaciment ha estat parcel4ada i 
actualment es troba erma. Segons Gusi, Díaz i Oliver (1991), les 
seues dimensions mhimes són 100 x 150 m, amb una superfície 
aproximada d' 1'0511' 1 ha. Allepuz (1999 i 2000), perb, l'eleva fins 
a les 6 ha. Els assentaments visibles són Barrisques, les Llhnties, el 
Constantí, el Corral d'En Llopis, Velleretes i el Racó de Rata i el 
més prbxim és el primer, situat a 0'5 km cap al SE. El lloc esta situat 
a 2'4 km de les Costes de la Pobla, lloc estratkgic per al control del 
pas del corredor central al de Borriol que comunica amb a la Plana. 
La via Augusta passa a 0'8 km cap a l'est; del tracat d'aquesta 
arranca, a 1'2 km cap al NE, el camí de la Barona que es dirigeix 
cap al corredor d'Albocasser. Els punts d'aiguada més prbxims són 
la font de les Piques, situada a 0'4 km al SO, i la de Saboia, situa- 
da a 0'4 km al sud; la Ramblella es troba a 0'9 km cap al sud. 

L'assentament té una forma aproximadament triangular, amb 
una extensió cap al NE que aprofita un braq de la muntanya. Estava 
envoltat per una muralla amb la porta d'accés situada al nord, on els 
pendents són més suaus, i possiblement estava flanquejada per dues 
torres. Cap a la meitat del vessant, a I'interior d'aquest recinte, hi ha 
vestigis d'una altra muralla a la banda sud. Al cim de la muntanya 
es veuen restes d'un tercer recinte amb murs de carreuat, possible- 
ment reforqat amb torres. En aquesta zona, Bazzana i Guichard 
(1979) assenyalen restes d'una ocupació medieval, ja documentada 
en I'excavació de 1950. El poblat sembla estar organitzat en terras- 
ses i devia comptar amb una incipient xarxa urbana adaptada a les 
característiques topografiques de la muntanya. 

La primera informació sobre el jaciment és d'Huguet (a 
Sarthou, 1913-15), que esmenta la troballa a la partida de la 
Balaguera de dues amfores romanes, algunes armes i ferramentes 
de ferro "así como también una moneda de plata consular y dos 
autónomas de cobre que poseemos". La notícia sobre les troballes 
monetaries I'arreplega també Almarche en 19 18. L'assentament 
ibkric fou donat a conéixer per Senent (1923), que afegeix noves 
dades d'interés sobre la troballa de materials tardorepublicans: 
"( ...) La mateixa terrissa he1,lenística o campaniana és notable- 
ment gruixuda i resistent. Són molts els objectes trobats en aquei- 
xa muntanya: amfores, monedes autbnomes (...)". 

Fig. 121.- Plantes i seccions de l'excavació de Jordá al Tossal 
de la Balaguera (la Pobla Tornesa). 

Jordá (1952 i 1955) va efectuar-hi una campanya d'excava- 
cions I'any 1950 en quk va obrir tres sondeigs en llocs diferents 
de la part meridional del jaciment. En el sector A, situat en I'ex- 
trem SE i no afectat per les transformacions agrícoles, es van 
posar al descobert un mur i una construcció que va identificar 
amb la muralla i una torre (fig. 121, l), així com dues petites 
habitacions situades a I'interior d'aquest conjunt (fig. 121, 2). 
L'estratigrafia estava formada per tres capes, la superficial, de 
25-40 cm de potencia, una segona de terres rogenques de 50-75 
cm, i la tercera d'argila groguenca, de 20-30 cm, que s'assenta- 
va sobre la roca. El nivel1 arqueolbgic es concentrava en la 
segona capa. Entre abundant ceramica ibkrica es van trobar 
alguns "fragmentos de grandes vasijas que parecen romanas 
(...). Junto al torreón se hallaron algunos fragmentos de cerámi- 
ca, campaniense, que se ha recogido con gran escasez". Entre el 
mobiliari met&l.lic es va trobar un martell, claus i restes de fun- 
dició de ferro, així com fragments de grapes de plom per a cons- 
trucció. També es van trobar 3 monedes ibkriques, 2 a l'exterior 
del possible torreó i I'altra a l'interior, així com objectes d'os i 
peces de collar de vidre. Els materials apareguts en les dues 
habitacions eren de les mateixes característiques. 

En el sector B, situat uns 8 m cap aval1 de l'anterior i en 
una zona abancalada, es va trobar una tercera habitació, l'an- 
gle d'una sblida construcció formada per grans carreus i res- 



tes d'altres tres habitacions destruides (fig. 121, 3). En el 
nivell superficial es van trobar 2 enterraments fets arnb Iloses, 
un d'ells saquejat des d'antic, que no van proporcionar aixo- 
var i que Jordá data "en el Bajo Imperio o ya dentro del perí- 
odo de las invasiones"; entre ambdós i en la capa superficial 
es va trobar una moneda romana de bronze. Aquesta zona 
havia estat objecte d'importants remocions que havien alterat 
molt I'estratigrafia. Entre els materials trobats hi havia "frag- 
mentos ibéricos y romanos sin decoración, encontrándose algo 
más de campaniense, (...) un disco de cerámica campaniense 
perforado", a més de fusaioles, 1 pondus i diversos elements 
metil.lics com un clau i una massa de fundició de ferro, una 
grapa de plom i un anell de bronze. En la capa d'argila gro- 
guenca es van trobar alguns fragments de cerimica feta a m i  
decorada arnb cordons aplicats arnb impressions digitals i 
ungulacions. 

El sector C estava situat a uns 60 m al nord de l'A, en el cen- 
tre del jaciment i en una zona sense roturar. S'hi va posar al des- 
cobert un mur de 10 m de Ilargiria i 70 cm d'amplbia, orientat 
NNE-SSO. dels extrems dels qual arrancaven sengles braqos en 
angle recte en els dos sentits del vessant (fig. 121,4). Per la soli- 
desa dels seus murs i per la seua localització en la zona central de 
I'assentament, Jordá creu que podria tractar-se d'un edifici públic. 
Pel que fa als materials, en les terres superficials es va trobar una 
moneda ibkrica perforada. En el segon nivell es va trobar abun- 
dant cerimica ibkrica, "algún tiesto de campaniense y unos frag- 
mentos de cerámicas helenísticas o quizás griegas de baja época". 
El tercer nivell presentava cerimica feta a m i  decorada amb cor- 
dons i digitacions. 

En direcció nord i a uns metres d'aquest mur es van trobar 
les restes corresponents a la meitat oest d'una habitació que 
pareixia aillada, arnb una estratigrafia semblant. El nivell ibkric 
va proporcionar abundats fragments cerimics, alguns pintats 
arnb motius geomktrics, així com una bossa de cendres corres- 
ponent a una llar, fusaioles, fragments de ferro, entre ells alguns 
pertanyents a un pic-martell, algunes barretes de bronze i una 
pedra de molí. 

Els resultats de l'excavació permeten establir-hi tres 
moments d'ocupació. El nivell inferior va proporcionar cerami- 
ques fetes a m i  que deuen correspondre a la primera ocupació 
del lloc, possiblementen en el Bronze Final-Ferro Antic. Les 
estructures arquitectoniques i la major part del material moble 
recuperat pertanyen a un extens assentament ibkric. Entre les 
construccions descobertes hi ha algunes habitacions, un mur tal 
vegada defensiu i un edifici de possible caricter públic. Una 
d'aquestes estructures ha estat identificada arnb un magatzem 
(Bonet, Guérin i Mata, 1994, 120). El tercer moment correspon 
a una reocupació tardana limitada a la zona més alta, a I'acrb- 
polis ibkrica, amb la seua necrbpolis situada més aval1 enmig de 
l'assentament ibkric (Arasa, 1997b). 

De manera general i tenint en compte la provisionalitat a quk 
obligaven els resultats d'una excavació molt limitada, Jordá data 
l'assentament des del comencament de la iberització fins a l'arri- 
bada dels romans. Basant-se en les troballes monetiries i en 
I'absencia de cerimica sigil.lata, creu que la seua ocupació s'aca- 
baria a mitjan segle 1, quan degué ser destniit en una de les gue- 
rres civils, potser la de Sertori. 

Fig. 122.- Fragment d'estela iberica de la Balaguera 
(la Pobla Tornesa). 

Amb posterioritat a les excavacions de Jordi, Fletcher 
(1978) i Ripolles (1978) han publicat sengles grafits ibkrics 
sobre campaniana B. Rouillard (1991) ha donat a conéixer dos 
fragments de cerimica htica de vernís negre, un depositat al 
SIP de la Diputació de Valencia i I'altre de la col.lecció de 
Doñate depositat al Museu de Vila-real, que poden datar-se en 
la primera meitat del segle IV. Al seu torn, Oliver (1990-91) 
esmenta dos fragments de cerimica htica de vernís negre tro- 
bats en l'excavació de Jordi de 1950 que data en els segles V- 
IV. Allepuz (1996) ha publicat un total de 8 textos ibkrics, 5 
dels quals són inedits: als 2 esmentats anteriorment afegeix el 
que ací presentem, sobre campaniana B i procedent de I'exca- 
vació de Jorda, un altre sobre campaniana B trobat per el1 
mateix, un sobre cerimica ibkrica, 2 ploms trobats per S. 
Castellet i un fragment d'una Iipida de pedra trobat per J. 
Tomás a uns 300 m del jaciment al vessant sud, en la zona pro- 
xima anomenada la Balaguera de Joaquim de Gata, que deu 
correspondre a una necrbpolis en ús en epoca iberoromana. Es 
tracta del fragment d'una estela de calciria arnb el angles bise- 
Ilats, les dimensions de la qual són (46'5) x 32'5 x 33'5 cm 
(fig. 122). Conserva només dos signes que es poden transcriu- 





Cerimiques de superficie. Fig. 124.- Cerimica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornessa). 

Fig. 123.- Cerhmica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornesa). Fig. 125.- Ceramica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornesa). 



Fig. 126.- Ceramica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornessa). Fig. 128.- Ceramica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornessa). 

Fig. 127.- Ceramica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornessa). Fig. 129.- Ceramica del Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornessa). 



84. El Racó de Rata (Vilafamés) 
30TYK497473. 
SIAP. 
Gusi, Díaz i Oliver, 1991,99; Arasa, s. L I .  "Racó de Rata, El", 

TIR K-30, 1993, 189; Llorens i Barrachina, 1994; Barrachina i 
Llorens, 1996; Majó, 1996; Arasa, s. 11. "Racó de Rata, el", a 
Aranegui, 1996, 135; Barrachina i Llorens, 1998a; Barrachina i 
Llorens, 1998b; Allepuz, 1999,33-36; Barrachina i Llorens, 1999. 

Esta situat al costat oest del pla de Vilafamés, en I'extrem meridio- 
nal del tossal &En Bosc, que s'alca sobre el pas dels Estrets (283 m), a 
15'3 km de la costa. El lloc té bones condicions defensives, possibilita 
un habitat arrecerat pels seus vessants S-SE i permet un bon control 
visual de tot I'entom. L'altitud relativa és de 40 m. El seu estat de con- 
servació és en general bo, ja que no ha estat parcel.lat ni cultivat, enca- 
ra que ha estat objecte d'excavacions f i v e s .  La seua planta té forma 
el.líptica, amb uns eixos de 62 x 48 m i una superfície de 3.000 m'. El 
poblat esta envoltat per una murda de planta ovalada i I'accés septen- 
trional esta defensat per una gran torre. El sistema defensiu es comple- 
ta amb bastions de planta rectangular adossats al parament i un fossat 
exterior excavat a la roca situat en el costat nordoest. Els assentarnents 
visibles són el Tossal de la Balaguera i Velleretes i el rnés prbxim és el 
segon, situat a 1'8 km cap al sud. La via Augusta passa a 5'7 km cap a 
I'ESE i el camí de la Barona a uns 3 km cap a I'ENE, el pas dels Estrets 
sobre el qual s'alca el jaciment és, al mateix temps, el punt per on des- 
guassa tot el pla i una via de comunicació amb el corredor 
d' Albochsser. El punt d'aiguada rnés prbxim és el barranc de Moró, que 
desemboca en el dels Estrets al peu del jaciment, a 150 m cap al sud. 

Barrachina i Llorens han realitzat diverses campanyes d'exca- 
vacions des de I'any 1990 en la zona SSE del jaciment sobre una 
superfície de 18 x 9 m, on han posat al descobert un habitatge de 
9'5 x 3'5 m amb dues habitacions i murs conservats fins a 1'50 m 
d'al$ria, que dóna a un carrer parcialment enllosat i, possiblement, 
a un carreró. En un loculns excavat en la roca aparegué una mandí- 
bula de porc senglar, la presencia de la qual possiblement respon a 
un ntus fundacional. També es van trobar tres inhumacions infan- 
t i l ~  (Majó, 1996). Aquest habitatge presenta un sol nivell d'ocupa- 
ció. En les campanyes de 1997-2000 s'ha excavat la zona on es 
troba situada la torre, que és exempta i amida 7'4 m de dihetre ,  
amb murs d' 1'75 m de grosskia, i conserva una alqhia mkima de 
3'8 m. Les investigadores daten la seua ocupació entre el final del 
segle III i la meitat de 1'1, encara que no descarten que en alguna 
altra zona de I'assentament es trobe un nivell anterior. Entre les for- 
mes de la ceramica iberica destaca la presencia d'alguns fragments 
de calats. Hi ha també a d o r e s  púniques del tipus Mañá C-2 i cera- 
mica grisa emporitana. Les ceramiques estudiades corresponen a les 
dues primeres campanyes d'excavacions i a prospeccions anteriors. 

En conjunt s'han estudiat 49 fragments cerhics, 34 procedents de 
les excavacions i 15 de les prospeccions, que he reunit en un sol qua- 
dre donada la seua escassesa y homgeneitata. Entre les ceramiques tro- 
bades en les excavacions hi ha fragments de campaniana B, dels quals 
1 pertany a la forma Lamboglia 3a de la pmducció rnitjana de Cales; 
21 fragments de cerimica de parets fines, entre els quals hi ha una base 
d'irnitació possiblement de la forma Mayet 11; i 8 fragments darnfora 
italica, amb una vora del tipus Dressel 1 A. En les publicacions de les 
excavacions s'esmenta la troballa de fragments d'amfora dels tipus 
Lamboglia 2 i Dressel2-4 que no he pogut identificar. els materials pro- 
cedents de les prospeccions són 15 fragments ceramics: 9 de campa- 
niana B, 2 de parets fines, amb la vora d'un gobelet que pot pertanyer 
a la forma Mayet 1, i 4 d'amfora. Un altre fragment de campaniana B 
es va trobar al pla que s'esten al peu del jaciment. Al vessant es es va 
identificar un altre fragment de vora d'amfora del tipus Dressel IA. 

Fig. 130.- Ceramica del Racó de Rata (Vilafamés). 

D'altra banda, potser que en aquest jacirnent s'hagen trobat 
els 2 asos republicans i la moneda hispanocartaginesa publicats 
per Ripollks (1980, 88; 1982, 168) com a procedents del terme 
municipal de Vilafamés. 

En conjunt, els matenals cerimics d'importació -molt escassos, 
tant en les prospeccions com en les excavacions- poden datar-se 
entre la meitat del segle 11 i el pnmer quart de 1'1. Hi destaca 
I'absencia de campaniana A. Tot i que I'excavació es limita a un sol 
habitatge i la torre, cal destacar la seua datació tardana, sense que 
en el conjunt del jaciment s'hagen trobat fins ara materials ante- 
r ior~.  Les troballes posteriors de ceramiques ithliques -inclosos 
alguns fragments de campaniana trobats a I'interior de la torre 
(Barrachina i Llorens, 1998b, 446)- no modifiquen aquesta datació. 

85. Velleretes (Vilafamés) 
30TY K497455. 
SIAP. 
Es localitza en una lloma situada en I'extrem SO del pla de 

Vilafamés (260 m), sobre el c m '  de les Useres, a 14' 1 km de la costa. 
El lloc té unes limitades condicions defensives, no permet un habitat 
arrecerat i possibilita un limitat control visual de l'entom. L'altitud 
relativa és de 10 m. No hi ha vestigis constructius. La zona esta par- 
ceblada i conreada. Encara que no poden precisar-se els seus límits, 
sembla tractar-se d'un assentament molt petit. Els assentaments visi- 
bles són el Tossal de la Balaguera i el Racó de Rata i el rnés prbxim 
és el segon, situat a 1'8 km cap al nord. La via Augusta passa a 5'6 
km cap I'ESE i el camí de la Barona a 4 km. El punt d'aiguada rnés 
prbxim és el barranc de Moró, situat a 0'5 km cap a I'est. 

En una zona reduida del cim de la lloma es troben escassos 
fragments de cerhmica pertanyents a dos moments d'ocupació: 
iberic i medieval. Les ceramiques d'importació estan representa- 
des per un sol fragment de campaniana A que pot datar-se entre el 
segle 11 i la primera meitat de 1'1. 



6. EL CORREDOR DE BORRIOL 

86. El Tossal de 1'Assut (Borriol) 
30TYK526381. 
Museu Arqueologic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana; 

Col.lecció Museogrifica de Bomol; Museu de Vila-real; SIAP; 
col~lecció de F. Esteve. 

Senent, 1919, 48; Senent, 1920, 5; Senent, 1923, 621; 
Bosch, 1923, 627; Porcar, 1933a, 491; Bayerri, 1948, 363-364; 
Mateu y Llopis, 195 la, 227-228 (HM 355); Fletcher i Alcácer, 
1956, 150, 152 i 159; Martín Valls, 1967, 137; Fernández Nieto, 
1968-69, 141; Gil-Mascarell, 1973, 34; Ripollks, 1980, 32; 
Oliver, 1981, 212; Ripollks, 1982, 163; Babiloni, 1984, 58; 
Villaronga i Garrido, 1984; Doñate, 1991.22; Villaronga, 1993, 
63, núm. 172; Gimeno, 1993, 56; Arasa, s. 11. "Tossal de 
l'Assut, El", SIR K-30, 1993, 224; Arasa, s. u. "Tossal de 
l'Assut, el", a Aranegui, 1996, 169; Arasa, 1997b, 1151; 
Melchor, 1999; Esteve, en premsa. 

Esti situat a la banda est del corredor de Borriol (292 m), 
entre el barranc de la Mola i el riu de Borriol, a 7'3 km de la 
costa. És una muntanya aillada amb excel.lents condicions defen- 
sives a causa dels seus pronunciats pendents. Permet un hibitat 
arrecerat en el seu vessant meridional i un control visual limitat 
a l'esmentat corredor i al barranc de la Mola que segueix cap a 
I'est. L'altitud relativa és de 40 m. El jaciment s'estén per la zona 
superior, possiblement organitzat en terrasses i envoltat d'un 
recinte murat de planta semicircular. L'aprofitament de la pedra 
de la muntanya, I'erosió i les recerques furtives l'han destruit en 
bona part. Encara que no ha estat topografiat, sembla tractar-se 
d'un assentament petit. L'assentament més prbxim és el Tossalet 
de les Forques, situat a 2'6 km cap al SO; no n'hi ha cap de visi- 
ble. La via Augusta p a s a  a 0'6 km cap al NE; seguint el barranc 
de la Mola i a través del col1 del Mancebo, situat a 1'ESE del 
jaciment, es pot accedir a la Plana, per on passa el Caminas, situat 
a 4'7 km cap al SSE. Els punts d'aiguada més prbxims són el 
barranc de la Mola i sobretot el riu de Borriol, que flanquegen el 
jaciment i estan situats a O' 1 km. 

El jaciment fou donat a conéixer per Senent (1919 i 1920), que 
esmenta la trobaila de cerimica campaniana i "monedas ibéricas de las 
llamadas Celsas y monedas romanas consulares". Posteriorment el 
mateix Senent (1923) esmenta "terrissa ibkrica pintada barrejada amb 
altre de campaniana negra. Trobades en aqueix lloc, conservem mone- 
des autbnomes de les anomenades de Celsa". Més endavant, Porcar 
(1933a) cita la troballa de "ceramica íbera acompanyada de qualques 
fragments d'hel.lenísticaW, així com d'una uma funeraria a 0'5 km del 
jacirnent. El lloc fou reocupat en epoca tardoromana (Arasa, 1997b). 

Villaronga i García Garrido (1984) van publicar un tresoret 
format per 62 monedes de bronze procedent d'una troballa fortui- 
ta efectuada feia anys possiblement en aquest jaciment. La seua 
composició era la següent: 48 asos de Kelse, 10 asos de Valentia, 
2 asos d'lltirta, 1 quadrant de Corduba i 1 as roma; hi destaca 
I'abskncia d'encunyacions saguntines. Els autors el daten en els 
primers decennis del segle 1 aC, el relacionen amb les guerres ser- 
torianes i proposen una data d'ocultació en els anys 76/75. D'altra 
banda, Esteve (en premsa) esmenta la troballa d' 1 as de Castulo, 
1 as de Kelse i 1 quadrant de Corduba. 

Entre les cerimiques arreplegades hi ha alguns fragments que 
poden atribuir-se a una ocupació inicial en el Bronze Final-Ferro 
Antic. Dos fragments de cerimica itica de vemís negre que poden 
datar-se en els segles V-IV són l'únic testimoni de la seua ocupa- 
ció en el període Ibkric Ple. Els materials estudiats són 48 frag- 
ments de cerirnica: 28 de vemís negre, 3 de de parets fines, 1 de 
comuna, 1 de morter i 15 d'imfora. 

De la cerimica de vemís negre hi ha 3 fragments de campa- 
niana A i 25 de campaniana B. De campaniana A hi ha l exemplar 
del bol Lamboglia 27a-b i 1 de la copa Morel 68. Quant a la cam- 
paniana B, s'han pogut classificar 7 exemplars pertanyents a 3 for- 
mes: 1 de la patera Lamboglia 4b, 5 de la phtera Lamboglia 5 i 1 
de la copa Lamboglia 8a. D'altra banda, hi ha 4 fragments de base 
decorats: 1 amb 8 canaletes conckntriques i estnes, 1 amb 2 cana- 
letes i estnes, l arnb 2 canaletes i l amb 3 canaletes i un esgrafiat 
ibkric incomplet: -J. Pel que fa a la resta de materials, hi ha 2 
gobelets de parets fines d'imitació i forma indeterminada; 1 plata 
de ceramica comuna de la forma Aguarod 2; 1 morter tarraconen- 
se; sengles vores fragmentades d'imfora Dressel 1A i possible- 
ment Dressel 1C i 1 fragment d'imfora Dressel 1 tarraconense. 

Iltirra 

Kelse 

Valerzfia 

Ccrstrrlo 

Cordirba 

Roina 

TOTAL 

La datació més antiga, en el segle 11, ve donada per la copa More1 
68 de campaniana A. La presencia majoritaria de campaniana B tar- 
dana entre la cerirnica de vem's negre i d'altres produccions de sem- 
blant cronologia, com ara les M o r e s  Dressel 1C i Dressel 1 tarraco- 
nense, tot acompanyat d'abundants troballes monetiries, permet esta- 
blir una datació prou baixa per al darrer moment de I'assentament, 
que pot situar-se almenys en el primer quart del segle 1 aC. Segons 
aquests materials, no és segur que l'ocultació del tresoret en els pri- 
mers decennis d'aquest segle es corresponga arnb el final de l'ocupa- 
ció de l'assentament, que podria prolongar-se fins a mitjan segle. 

As 
2 

49 

10 

1 

1 

63 

Quadrant 

2 

2 

TOTAL 
2 

49 
1 0 

1 

2 
1 

65 



87. El Tossalet de les Forques (Borriol) 
30TYK.508362. 
Col.lecció Museografica de Borriol; Museu Arqueolbgic 

Comarcal de la Plana Baixa-Borriana; SIAP. 
Porcar, 1933a, 495; Porcar, 1933b, 85; Porcar, 1954, 229; 

Ripollks, 1975, 191; Ripollks, 1980, 32; Gil-Mascarell i Aranegui, 
1981,59; Falomir i Salvador, 1981,270-271, fig. 8,53; Oliver, 198 1, 
21 1-212; Ripoiiks, 1982,96; Babiloni, 1984,58; Oliver, 1990b, 231- 
232; Oliver, 1990-91, 176; Rouillard, 1991,398; Gimeno, 1993.56; 
Arasa, s. u. "Tossalet de les Forques, El", TIR K-30, 1993, 225; 
Arasa, s. u. "Tossalet de les Forques, el", a Aranegui, 1996, 173; 
Melchor, 1999; Allepuz, en premsa. 

Esta situat a la banda est del corredor de Borriol (21 2 m), en 
una petita altura ai'llada entre el riu de Borriol i la depressió de la 
Coma, a 8'8 km de la costa. El lloc té bones condicions defensi- 
ves, amb un pendent abrupte sobre el riu i uns vessants més suaus 
cap al SE, mentre que la visibilitat esta limitada en la part del 
corredor. L'altitud relativa és de 10 m. L'assentament s'estén pel 
vessant SE, arrecerat, per on devia organitzar-se en terrasses. El 
jaciment es troba prou degradat a causa del cultiu, l'erosió i les 
recerques furtives. Encara que no ha estat topografiat, sembla 
tractar-se d'un assentament petit. L'assentament més prbxim és el 
Tossal de I'Assut, situat a 2'6 km cap al NE; no n'hi ha cap de 
visible. La via Augusta passa a 0'6 km cap al NO; cap al SE, a tra- 
vés de la Coma i del col1 de la Garrofera, s'accedeix a la Plana 
seguint la senda de la Palla. El punt d'aiguada més prbxirn és el 
riu de Borriol, situat al peu del jaciment. 

Fig. 131.- Cerimica del Tossal de I'Assut (Borriol). Fou donat a conéixer per Porcar (1933a), que esmenta la troba- 
lla en un petit sondeig que hi va realitzar el desembre del 1931 de 
"un vas petit, campania". Aquest autor va excavar un fom ibkric de 
ceramica en les immediacions del jaciment. En 1981-82 Salvador i 
Falomir (1981) van realitzar-hi un sondeig en el qual van posar al 
descobert diverses estructures, on no es van trobar materials d'im- 
portació. Aranegui (Gil-Mascarell i Aranegui, 1981) va donar a 
conéixer un fragment de copa jbnia B3 conservat al museu de 
Bomana que pot datar-se cap al 550-530 (Oliver, 1990-91; 
Rouillard, 1991). Alguns fragments de ceramica atica de vernís 
negre conservats a la Col4ecció Museogrhfica de Bomol, que poden 
datar-se en els segles V - N  i altres dos de guttus, un dels quals té la 
forma d'un peu, que poden datar-se en el segle III, constaten la con- 
tinuitat en l'ocupació del jacirnent f i n ~  a I'kpoca iberoromana. 
Recentment, Allepuz (en premsa) ha donat a conéixer alguns frag- 
ments de ceramica ibkrica arnb decoració figurada en qué poden 
identificar-se un peix, un guerrer armat amb una cnetrn i un possible 
cavall. 

TOTAL 

Pel que fa a les troballes monetaries, Ripollks (1975) va publi- 
car un victoriat republica. Al museu de Borriana es conserva un as 
dlArse. D'aquesta seca es coneix també la troballa d'un quadrant 

Fig. 132.- Cerimica del Tossal de 1'Assut (Borriol). per un particular de la població. 



En total s'han estudiat 56 fragments cerimics: 48 de vemís negre, 
1 de parets fines i 5 d'amfora. Entre els primers hi ha 40 de campa- 
niana A, 2 de campaniana B i 6 de pasta grisa. De campaniana A han 
pogut identificar-se les següents formes: 6 exemplars del bol 
Lamboglia 27, dels quals 2 són de la vat-iant 27a-b; 1 de la copeta 
Lamboglia 34 d'adscripció insegura; 3 del plat Lamboglia 36 i 2 de 
la copa More1 68. A rnés hi ha 4 bases, 2 de les quals estan decorades: 
1 amb 4 palmetes en disposició radial envoltades d'una orla d'estries 
i I'altra amb una roseta de 8 pktals. Els 2 fragments de campaniana B 
són de la producció mitjana de Cales i un d'ells pot pertaiiyer a la 
forma Sanmartí 166. Almenys 4 dels fragments de campaniana de 
pasta grisa pertanyen a una phtera tal vegada de la forma Lamboglia 
7. Finalment, hi ha un gobelet de parets fines de la forma Mayet Ii i 
5 fragments d'hmfora campaniana de tipus indeterminat. 

Aquests materials permeten c o n f i a r  l'ocupació del jaciment en 
el segle II. El victoriat proporciona la data més antiga, en el daner 
decenni del segle 111. Algunes formes de carnpaniana Apoden datar-se 
en la primera meitat del segle II, mentre que la ceramica de parets fines 
i les altres troballes monetaries poden datar-se en els darrers decennis 
d'aquest segle. Hi destaca l'escassesa de fragments d'amfora entre la 
ceramica arreplegada. La manca de campaniana B tardana no permet 
portar el final de la seua ocupació rnés e d h  de la darreria del segle Ii. 

Fig. 133.- Cerimica del Tossalet de les Forques (Borriol). 

88. Tírig 
31TBE522791. 
Borrás, 1984. 
El lloc de la troballa esta situat en la mateixa població de Tírig 

(460 m), a la banda est de la vall, a 26'2 km de la costa. El lloc no 
té condicions defensives ni permet un hhbitat arrecerat, perb es 
troba un poc elevat sobre les millors terres de cultiu de la vall. Per 
les condicions de la troballa no poden determinar-se I'extensió ni 
les característiques del jaciment. L'assentament més prbxim és el 
Cormulló dels Moros, situat a 3'7 km cap al SO; no n'hi ha cap de 
visible. El corredor de Tírig és una via natural de comunicació en 
direcció NNE-SSO. El punt d'aiguada més prbxim és el barranc 
Fondo, situat a 0'2 km cap a l'oest. 

7. EL CORREDOR D~ALBOCASSER 

Parets fines 1 Mayet U 
hitara 1 Indeterminada 

TOTAL 

134.- Cerimica del Tossalet de les Forques (Borriol). 
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Fig. 135.- ~ m f o r a  de Tírig. 

En obrir una trinxera de fonamentació al núm. 11 del carrer 
de Sant Roc es van trobar diversos fragments de "ceramica 
iberoromana", entre els quals hi havia una hmfora italica que ha 
pogut reconstruir-se quasi totalment i es conserva en aquest 
domicili. És del tipus Dressel lA, de procedencia campaniana, 
amb una alcaria de 91 cm i un dikmetre de vora de 14 cm (fig. 
135). Encara que segons els testimonis la troballa va aparéixer 
aillada, possiblement pertany a un petit assentament d'epoca 
iberoromana, amb una datació entre la segona meitat del segle 11 
i el primer quart de 1'1. 

89. El Cormulló del Moros (Albocasser) 
3 1TBE50 1760. 
Museu de la Valltorta; SIAP. 
Bosch, 1924, 104; Barberá, 1975b; Ripolles, 1975b, 191; Mateu 

y Llopis, 1979, 130 (HM 1582); Oliver, 1978, 266; Ripolles, 1980, 
31 i 108; Ripolles, 1982, 59 i 81; Gusi, 1982, 69; Miralles Sales, 
1983, 14; Roca, 1985, 41; Oliver, 1986b, 63; Arasa, 1987b, 129; 
Oliver, 1991a, 92; Gusi, Díaz i Oliver, 1991, 99; Oliver, 199%; 
Arasa, 1995a; Arasa, s. u. "Cormulló dels Moros, el", a Aranegui, 
1996,62; Arasa, s. u. "Cormulló dels Moros", TIR WJ-3 1, 1997,66; 
Arasa, 1997b, 1150; Espí, Iborra i De Haro, 2000. 

Ocupa un esperó rocós situat entre la desembocadura dels 
barrancs Fondo i de la Valltorta (440 m), a uns 26 km de la 
costa. Té forma aproximadament triangular, esta orientat E-O 
i presenta unes bones condicions defensives. L'únic accés per 
I'oest esta protegit per un gran amuntegament de terra i pedres 
de forma cbnica, possiblement una torre, que ha donat origen 
al topbnim amb que es coneix actualment el jaciment. La seua 
visibilitat és molt limitada, ja que es troba a menor altura que 
l'entorn. Segons Gusi, Díaz i Oliver (1991), les seues dimen- 
sions maximes són 95 x 20 m, amb una superfície aproximada 
de 0'2510'26 ha. Els treballs de planimetria efectuats per l'e- 
quip del Museu de la Valltorta han permes determinar que la 
superfície és de 0'8 ha. L'assentament més prbxim és Tírig, 
situat a 3'7 km cap al NE; no n'hi ha cap de visible. El jaci- 
ment esta situat entre els plans de Tírig i d'Albocasser, en una 
via natural de comunicació en direcció NNE-SSO, a poc 
menys d'l  km del pas que permet travessar el barranc de la 
Valltorta cap a I'est per la font d'En Bosc i a la vora d'on el 
travessa la carretera actual; també, seguint la rambla de la 
Morellana, en direcció N-NO, es comunica amb el corredor de 
Catí. Els punts d'aiguada més prbxims són els barrancs 
esmentats, que envolten el jaciment. 

El jaciment apareix esmentat en la carta de població de la 
veina localitat de Tírig l'any 1245 amb el topbnim "el Castellar 
Gros" (Miralles Sales, 1978, 40); en l'actualitat, tot i que 
aquest topbnim s'ha repost en algunes publicacions, la deno- 
minació popular és el Cormulló dels Moros. Les primeres notí- 
cies publicades fan referencia a troballes soltes de monedes i 
de ceramica campaniana amb esgrafiats iberics. Mateu va 
publicar un denari republica que es conserva al SIP de la 
Diputació de Valencia. Posteriorment, Ripollks (1975) va 
donar a conéixer un quadrant d'Arse i Barberá (1975b) va 
publicar dos fragments de campaniana B amb esgrafiats ibe- 
rics. Anys després Oliver (1986b) va publicar un altre esgra- 
fiat. Per les restes trobades, sembla existir una primera ocupa- 
ció en 1'Edat del Bronze i una reocupació tardoromana (Arasa, 
1997b). Les restes constructives conservades són m'nimes; cal 
destacar el fet que diverses habitacions estan tallades en la 
roca. El jaciment fou excavat pel grup local de "Misión 
Rescate" en els anys setanta, quan es van recuperar nombroses 
peces de gran qualitat. El que ha quedat d'aquesta col~lecció, 
donada al Museu de la Valltorta, ha estat estudiat per Oliver 
(1995~)  i per mi (Arasa, 199%). La resta dels materials estu- 
diats procedeixen de prospeccions posteriors. En els darrers 
anys el jaciment ha estat objecte d'excavacions furtives que 
han destrossat part de la zona conservada. Des de l'any 1998 
esta sent excavat per un equip del Museu de la Valltorta (Espí, 
Iborra i De Haro, 2000). 

Pel que fa a les troballes monetkies, se'n coneixen 5: 1 dena- 
ri roma, 1 as de Bilbilis, 1 as de Cci~tulo i 2 quadrants d'drse. 

Bilbilis 

Arse 

Cast~tlo 

Ronla 

TOTAL 

Quadrant 

2 

2 

TOTAL 

1 

2 

1 

1 

5 

Denari 

1 

1 

As 

1 

1 

2 



Prcducció 1 Forma ] WU 1 Dimeosloos 1 Observacions 1 Figura 1 NF 
CdmpmimaA Lamboelia Sn 1 ? 1 V: 32 1 ? canaleres 1 136. 1-2 

1 1 1 Gratii: e 1 142. 1 
h b g l i a  4b- 2 2 canaleles 138. 1-2 

En conjunt s'han estudiat 88 fragments i peces cerami- 
ques, 1 amulet fal.lic d'os i 1 sonda de bronze (fig. 140, 4-5), 
dels quals 53 peces i fragments i aquestes dues darreres peces 
foren trobades en les excavacions de "Misión Rescate" í les 
restants 35 s'han trobat en superfície. El material ceramic es 
distribueix de la següent forma: 71 de vernís negre, 1 ungüen- 
tari, 3 de ceramica comuna, 2 morters, 6 d'hmfora i 4 imita- 
cions de campaniana. Quant a la cerkmica de vernís negre, 
n'hi ha 25 de campaniana A (35'2%), 40 de campaniana B 
(56'3%) i 6 de pasta grisa (8'4%). De campaniana A, la major 
part pertany a la producció mitjana, excepte 4 fragments de la 
forma Lamboglia 517 que pertanyen a la tardana. S'hi han 
pogut classificar 12 fragments pertanyents a 5 formes: 2 del 
plat Lamboglia 5/7; 5 del bol Lamboglia 27: 1 de la variant 
27b, 3 de la 27B i 1 de la 27c; 2 del bol Lamboglia 31; 2 del 
plat Lamboglia 36 i 1 de la copa Morel 68. A més hi ha 3 frag- 
ments, un de base decorat amb 2 canaletes i 2 amb esgrafiats: 
tis i - ] a h  ? [-. 

Amfm 

Initacions de 

campaniana B 

I . ... l 
Fig. 136.- Ceramica del Cormulló dels Moros (Albochsser). 

O--. 

Fig. 137.- Cerhmica del Cormulló dels Moros (Albochsser). 
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Fig. 138.- Cerhmica del Cormulló dels Moros (Albochsser). Fig. 140.- Cerhmiea del Cormulló dels Moros (Albochsser). 

Fig. 139.- Cerhmica del Cormulló dels Moros (Albochsser). Fig. 141.- Cerhmica del Cormulló dels Moros (Albochsser). 



Fig. 142.- Cerimica del Cormulló dels Moros (Albocisser). 

Quadre amb les dimensions de les peces senceres. 

La campaniana B correspon quasi en la seua totalitat a la produc- 
ció tardana; només un fragment indeterminat pertany a la mitjana. S'hi 
han pogut classificar 19 fragments pertanyents a 7 formes: 3 de la copa 
Lamboglia la; 1 de la copa Lamboglia 2; 3 de la píxide Lamboglia 3, 
un amb un esgrafiat iberic incís: h4; 2 de la patera Lamboglia 4b; 8 de 
la piitera Lamboglia 5; 1 del plat Lamboglia 6 i 1 de la phtera 
Lamboglia 7. A més hi ha 2 bases: una decorada amb 2 canaletes i l'al- 
tra amb 3 canaletes i estries; uns altres 2 fragments presenten sengles 
grafits incomplets: -]Da [- i - ] z r [ - .  Quant a la campaniana de pasta 
grisa, hi ha un exemplar de cadascuna de les formes Lamboglia 2 i 
Lamboglia 517, a més d'una base decorada amb 7 canaletes. 

Els altres productes cerhmics presents són: 1 gobelet de parets 
fines de la forma Mayet 11, 1 ungüentari, 2 olpes i 1 plata del tipus 
Aguarod 4 de ceramica comuna, 2 morters campanians, 1 frag- 
ment d'imfora tarraconense i 4 imitacions iberiques de la forma 
Lamboglia 2. 

Els materials estudiats poden datar-se en conjunt entre el 
segle 11 i fins a la primera meitat de 1'1. Només un petit frag- 
ment de ceramica itica de vernís negre deu correspondre a una 
primera fase d'ocupació en els segles V-IV, documentada també 
mitjanqant un fragment d'uma d'orelletes trobat entre els mate- 
rials d'una excavació furtiva. En conjunt, la vaixella del jaci- 
ment cornpta amb una presencia notable de ceramica de pro- 
cedencia itilica i una important diversitat de produccions i 
tipus. Hi destaca l'escassesa de fragments amfbrics, nornés 
documentats entre els materials de superfície. Entre les peces de 
campaniana A, el bol Lamboglia 3 1 i la copa More1 68 propor- 
cionen la data més antiga, en els dos primers tercos del segle 11, 
mentre que la pitera Lamboglia 517 pot datar-se aproximada- 
ment cap al 125-50. Quant a la campaniana B, els productes tar- 
d a n ~  formen el conjunt majoritari entre les ceramiques d'im- 
portació i proporcionen una datació en el segle 1. Les troballes 
monetiries poden datar-se en la seua major part en aquesta 
epoca, entre el darrer ter? del segle 11 i la primera meitat de 1'1. 
D'altra banda, la presencia d'utillatge metil.lic de procedencia 
itilica, com la sonda espatulada de bronze, i l'amulet fal.lic 
d'os, de semblant adscripció cultural, indiquen -si més no- una 
presencia destacada d'utillatge i elements rituals romans. De 
manera general, doncs, l'ocupació d'aquest assentament pot 
datar-se al llarg de tot el segle 11 i fins a un moment avancat del 
segle 1 que pot situar-se cap al 75/50. 

90. El Mas de la Sémola (Albocisser) 
3 lTBE463746. 
SIAP. 
Oliver, 1986b, 64; Oliver, 1991a, 92. 
Esta situat als peus de les muntanyes que tanquen el pla 

d'Albocksser pel NO (500 m), a uns 26 km de la costa. Es troba 
en un pendent orientat cap al S-SE, un poc elevat sobre les 
terres de cultiu, per la qual cosa té certa visibilitat sobre el seu 
entorn. La zona no esta parcel.lada i apareix recoberta de vege- 
tació; al peu del vessant hi ha parce1,les cultivades. Per les 
seues característiques deu tractar-se d'un assentament molt 
petit. Els assentaments visibles són el Mas de Sant Pere, la 
Rourera, el Pou de Llobet i el Castellar i el més prbxim és les 
Forques, situat a 3'5 km cap al SE. El corredor d'Albocasser 
conforma un camí natural en direcció NE-SO; el jaciment esta 
situat molt prop del camí d'Albocksser a Catí que segueix el 
barranc de Sant Miquel. L'aigua és escassa en la zona; el 
barranc de Sant Miquel esta situat a 0'6 km cap al NE. 

El jaciment fou localitzat i prospectat inicialment per F. 
Melia. Oliver (1986b) el va donar a conéixer en publicar un 
esgrafiat iberic sobre ceramica. Es tracta d'un assentament 
altimperial, en el qual s'han trobat un fragment de cerimica 
iberica i un altre de campaniana A corresponent a una base 
decorada amb una orla d'estries i amb un grafit iberic incís al 
fons exterior: -]uiS[- (fig. 143). Tot i que els materials trobats 
són molt escassos, sembla que el lloc degué ser ocupat ini- 
cialment per un assentament iberic, almenys en un període que 
pot situar-se de manera aproximada entre el segle 11 i la pri- 
mera meitat de 1'1. 



Fig. 143.- Cerimica del Mas de la Sémola (Albocisser). 

91. Les Forques (AlbocAsser) 
3 1TBE487722. 
SIAP. 
Oliver, 1986b, 64; Arasa, s. u. "Forques, les", a Aranegui, 

1996, 76; Arasa, s. u. "Forques, Les", TIR WJ-3 1, 1997, 8 1. 
Ocupa el vessant meridional d'una lloma d'escassa altura 

situada a l'est de la val1 d'Alboc2sser (560 m), a uns 26 km de la 
costa. El lloc no té condicions defensives, esta orientat O-SO i per- 
met un control visual només en aquesta direcció. La zona esta par- 
cel.lada i conreada. Les caractenstiques del Iloc, la dispersió dels 
fragments ceramics i llur importancia quantitativa permeten supo- 
sar que es tractava d'un assentament molt petit. Els assentaments Fig. 144.- Cerimica de les Forques (Albocisser). 
visibles són el Mas de Sant Pere, la Rourera i el Castellar i el rnés 
prbxim és el primer, situat a 1'9 km cap al SSO. El jaciment esta 
situat a 0'9 km del cam' d'Albochsser a Tírig. L'aigua és escassa 
en la zona; el barranc del Bovalar esta situat a 0'6 km cap al SO. 

L'any 1985, en el curs d'uns treballs de transforrnació agríco- 
la, va aparéixer un important lot de ceramica que fou arreplegat 
per F. Melik i depositat al SIAP. En posteriors prospeccions he 
pogut trobar alguns fragments cerarnics rnés. Oliver (1986b i 
1991a, 92) va donar a conéixer el jaciment en un article en quk va 
publicar un esgrafiat iberic sobre I'ansa d'una imfora ibkrica. El 
material citat comprenia alguns fragments de carnpaniana A, 
gobelets de parets fines i amfores dels tipus Dressel 1A i Dressel 
26 entre les cerkmiques romanes, a més de calats, amfores i pithoi 
entre les ibkriques, amb una cronologia del segle 11. 

La ceramica d'importació i les imitacions representen, en conjunt, 
una part important del total de la vaixeila recuperada en el jaciment, 
amb una quantitat inusual de gobelets de parets fines d'imitació. En 
conjunt s'han estudiat 31 fragments cerhics: 4 de campaniana A, 16 
de parets fmes i 11 d'amfora. De campaniana A hi ha 2 peces del bol 
Lamboglia 27, una de les quals és de la variant 27a. Hi destaca 
l'absencia de carnpaniana B. La cerirnica de parets fmes suposa la part 
més important dels rnaterials, amb un nombre m'nim de 12 exemplars, 
dels quals es conserva la base completa en la majoria dels casos, perb 
no la vora. Tots foren trobats, junt a una M o r a  Dressel lA, en una 
mateixa zona, per la qual cosa devia tractar-se de la part d'un habitat- 
ge dedicada a magatzem o cuma. Quant a les Mores,  hi ha un exem- 
plar del tipus Dressel 1A tarraconense quasi sencer, a més de 2 vores 
més i nombrosos fragments de paret de procedencia italica. 

L'escassesa de materials i la seua relativa homogeneitat per- 
rnet atribuir a I'assentarnent una curta ocupació. La presencia dels 
gobelets de parets fines d'imitació i de l'arnfora Dressel 1A tarra- 
conense aconsella una datació en la primera rneitat del segle 1. Fig. 145.- Cerimica de les Forques (Albocksser). 



Fig. 146.- Cerimica de les Forques (Albocisser). 

92. El Mas de la Bassa (Albocksser) 
30TYK5427 12. 
SIAP. 
Esta situat enmig del pla d'Albocisser (529 m), a 29 km de la 

costa, prop de la zona endorreica anomenada la Llacuna. El lloc no té 
condicions defensives per tractar-se d'una zona plana. La zona que 
ocupa esta parcel.lada i conreada. Les troballes ceramiques no són 
molt nombroses i es troben disperses per una sola parcebla, per la 
qual cosa deu tractar-se d'un assentament petit. Els assentaments visi- 
bles són el Mas de Sant Pere, la Rourera, el Pou de Llobet, la Moleta 
i el Castellar i el més prbxim és el Mas de Bracet, situat a 2 km cap 
al SSO. El jaciment esta situat gairebé en la cruilla dels dos camins 
que travessen la zona: el que segueix el corredor d'Albocasser cap al 
NE i el que s'enfila pel corredor de la rambla Carbonera en direcció 
a Ares del Maestre cap al NO. L'aigua és escassa en la zona; el punt 

d'aiguada més prbxim devia ser la mateixa llacuna; la rambla 
Carbonera esta situada a uns 0'8 km cap a I'oest. 

Pmducció Figura 

Indeterminada 

Indeterminada 

Dressel 1A 3 147, 1-2 13 

TOTAL 5 15 

Fig. 147.- Ceramica del Mas de la Bassa (Albocisser). 

El jaciment ha estat localitzat per F. Melia. Els materials 
arqueolbgics són escassos. Entre la ceramica iberica hi ha una 
vora de calat. Pel que fa a la d'importació, s'han estudiat 15 frag- 
ments cerkmics: 1 de campaniana A, 1 de campaniana B i 13 
d'imfora, entre els quals hi ha 2 vores del tipus Dressel 1A. Amb 
aquests escassos materials pot aproximar-se una datació entre la 
segona meitat del segle 11 i la primera de 1'1. 

93. El Pou de Llobet (Albocksser) 
30TYK468706. 
SIAP. 
Arasa, 1995b; Arasa, 1997b, 1150. 
Esta situat en un contrafort de les muntanyes que tanquen el 

pla d'Albocasser pel SE (590 m), a 26'2 km de la costa. El jaci- 
ment ocupa una terrassa poc elevada, parce1,lada i en I'actualitat 
erma. El lloc no té altres condicions defensives que la seua loca- 
lització en alt, amb una altitud relativa de 40 m, no permet un 
habitat arrecerat i compta amb una amplia visibilitat del corredor. 
Encara que és poc conegut, per les seues característiques sembla 
tractar-se d'un assentament petit. Els assentaments visibles són el 
Mas de la Sémola, les Forques, el Mas de la Bassa, la Rourera, el 
Mas de Bracet i el Castellar i el més prbxim és la Rourera, situat 
a 0'7 km cap al SSE. El jaciment es troba prop del cam' que 
segueix el corredor d'Albocasser. Caigua és molt escassa en la 
zona; el barranc de les Antones es troba a 0'6 km cap al NE. 

El jaciment fou localitzat per F. Melis. Una xicoteta excava- 
ció furtiva va posar al descobert fa alguns anys dues Ilknties tar- 
doromanes corresponents a la que sembla la fase més important 



del jaciment (Arasa, 1995b i 1997b). En les meues prospeccions 
vaig poder trobar dos petits fragments de cos d'amfora italica que 
palesen l'existencia d'una primera fase d'ocupació en el període 
Iberic Final, entre el segle 11 i la primera meitat de 17. 

94. El Mas de Sant Pere (Albocasser) 
3 1TBE479705. 
Col~lecció de F. Mella. 
Estk situat en el vessant de les muntanyes que tanquen el pla 

d'Aibochsser pel SE (590 m). a 26 km de la costa. El lloc no té altres 
condicions defensives que la seua localització en alt, amb una altitud 
relativa de 50 m, esta onentat cap a 1'ONO i permet un extens con- 
trol visual en aquesta direcció. La zona que ocupa esta parce1,lada i 
co~eada .  Les troballes cerkrniques són escasses i apareixen concen- 
trades en un bancal, per la qual cosa sembla tractar-se d'un assenta- 
ment molt petit. Els assentaments visibles són el Mas de la Sémola, 
les Forques, el Mas de la Bassa, la Rourera i el Castellar i el més prb- 
xim és la Rourera, situat a 0'9 km cap al SO. El jacirnent esta situat 
a uns 3 km cap a l'est de I'encreuament entre els camins d'Albocasser 
i d'Ares del Maestre. Els sorgiments d'aigua són abundants en la 
zona; el barranc de les Antones esta situat a 0'4 km cap al SO. 

Fig. 148.- Ceramica del Mas de Sant Pere (Alboc&sser). 

El jaciment ha estat localitzat per F. Melii. Les troballes 
ceramiques permeten determinar I'existkncia d'una segona fase 
d'ocupació en epoca altimperial. Els rnaterials estudiats són 9 
fragrnents de campaniana A, entre els quals hom pot identificar 
almenys un exemplar de la patera Lamboglia 36, possiblement 
1 del bol Lamboglia 31 amb decoració pintada i 1 copa de la 
forma Morel 68. Es tracta d'un conjunt ceramic prou homogeni 
que pot datar-se en la primera meitat del segle 11. 

95. L a  Rourera (Albocasser) 
31TBE471700. 
SIAP. 
Esta situat en un contrafort de les muntanyes que tanquen el 

pla d3Albociisser pel SE (700 m), a 26 km de la costa. El lloc té 
bones cond~cions defensives. amb una altitud relativa de 160 m, 
esta orientat a 1'0-NO 1 permet un excel.lent control visual de tot 
el corredor. La zona que ocupa esta parcel.lada i erma. Els mate- 
rials no són molt nombrosos i es troben dispersos per una irea 
reduida, per la qual cosa sembla tractar-se d'un petit assenta- 
ment. Els assentaments visibles són el Mas de la Sémola, les 
Forques, el Mas de la Bassa, el Mas de Sant Pere, el Pou de 
Llobet, el Mas de Bracet i el Castellar 1 el més proxim és el Mas 
de Sant Pere, situat a 0'7 km cap al NE. El jaciment es troba 
prop del camí que segueix el corredor d'Albocasser. Els sorgi- 
ments d'aigua són abundants en la zona; a 0'6 km cap al NE es 
troba el barrranc de les Antones. 

El jaciment ha estat localitzat per F. Melii. Entre els mate- 
rials arreplegats en superfície, que pareixen correspondre a un 
assentament del període Iberic Ple, hi ha un petit fragment 
cerimic de campaniana B tardana, possiblement d'una phtera 
de la forma Lamboglia 5. Donada la diferencia cronolbgica que 
hi ha entre aquesta peca i els materials ibkrics pot interpretar- 
se que es tracta d'una reocupació de I'assentament en el perío- 
de Ibkric Final, amb una datació aproximada en la primera 
meitat del segle 1. 

96. L a  Moleta (Albocasser) 
3 1TBE464687. 
SIAP. 
Gusi, Díaz i Oliver, 1991, 99. 
Esta situat en el vessat NO de la serra d'En Galzeran (819 

m), sobre el pla d'Albochsser i encarat a l'eixida del corredor 
de la rambla Carbonera, a 23 km de la costa. És una petita for- 
mació tabular orientada cap al NNO que s'alca sobre el barranc 
Fondo, en la partida de la Calcada. El lloc té unes excel.lents 
condicions defensives, amb un sol accés pel SSE, pero la seua 
visibilitat esta limitada al NNO. Gusi, Díaz i Oliver (1991) dis- 
tingeixen dos recintes: el primer (A) té unes dimensions mixi- 
mes de 62 x 3 1 m i una superfície de 0'2010'2 1 ha; el segon (B) 
té unes dimensions miximes de 75 x 3 1 m i una superfície de 
0'2310'24 ha. Part de la zona d'habitació, en la zona SSE, esta 
parcel.lada i conreada. L'únic assentament visible és el Mas de 
la Bassa i el més prbxim és la Rourera, situat a 1'4 km cap al 
NE. L'assentament controla el pas d'un camí que travessa en 
direcció SO-NE la serra d'En Galzeran, passa per la seua vora 
oest i segueix pel corredor de la rambla Carbonera en direcció 
NO. L'aigua és escassa en la zona; la font del Carní esta situa- 
da a 1'3 km cap al SSE. 

El jaciment ha estat prospectat, entre altres, per J. Cases, F. 
Melia, J. LI. Viciano i M. Díaz. La ceramica iberica és molt 
abundant, pero en general no presenta característiques tarda- 
nes. Els materials d'importació són molt escassos; hi destaca el 
fragment d'un recipient de pasta vítria púnic. D'kpoca republi- 
cana només s'ha trobat un fragment de base de campaniana A 
que pot datar-se de manera aproximada en el segle 11. Per l'es- 
cassesa d'importacions no pot considerar-se segura la seua per- 
duració en epoca iberoromana. ja que pot tractar-se d'una reo- 
cupació puntual. 



97. El Mas de Bracet (Albochsser) 
30TYK53469 1. 
Museu de la Valltorta. 
Flors, 1999. 
Esta situat al SO del pla d'Albocisser (520 m), a la banda 

est de la rambla Carbonera, a 26 km de la costa. El jaciment 
ocupa una zona de suaus ondulacions parce1,lades i conreades. 
Amb posterioritat a I'any 1994 ha estat destruit quasi en la seua 
totalitat per una extraccib d'bids. No pot determinar-se, doncs, 
l'extensió de l'assentament, encara que possiblement era de 
reduides dimensions i no devia estar fortificat. Els assentaments 
visibles són la Rourera, el Pou de Llobet i el Castellar, i el rnés 
prbxim és el Mas de la Bassa, situat a 2 km cap al NNE. Per tro- 
bar-se enmig del corredor, devia estar situat a la vora del camí 
que el seguia cap a I'est. L'aigua és escassa en la zona; el punt 
d'aiguada més prbxim és la rambla Carbonera, que passa a 0'5 
km cap al NO. 

El jaciment va ser localitzat per F. Melij quan ja havia estat 
destruit en bona part. L'any 1998 es va realitzar una campanya 
de salvament dirigida per E. Flors en una franja situada al nord 
de I'extracció, on va obrir 4 sondeigs, en un dels quals aparegué 
part d'una habitació en que es podia distingir la porta, i en la 
resta alguns murs pertanyents a altres estructures molt destrui- 
des. Entre els materials trobats en aquesta habitació, el conjunt 
majoritari esta format per cerimica iberica feta a m& i a torn amb 
alguns fragments d'amfora fenícia occidental que pot datar-se en 
la primera meitat del segle VI. A aquesta primera fase s'associen 
restes de fundició de bronze. Alguns fragments de ceramica alt- 
medieval, als quals s'associen restes de fundició de ferro, per- 
meten identificar una reocupació del lloc en aquesta epoca. 
Barrejats amb la resta de materials es van trobar alguns frag- 
ments d'imfora italica, possiblement d'un sol contenidor. Es 
tracta de I'única evidencia de I'ocupació del lloc en els segles II- 
1 aC, sense que puga determinar-se ni I'abast de I'ocupació ni si 
hi va haver una continuitat entre aquesta fase i I'anterior. 

98. El Castellar (la Torre d'En Besora) 
30TYK500678. 
SIAP; col.lecció de J. LI. Viciano. 
Arasa, 1994, 204-206, fig. 4. 
Esta situat al cim del contrafort septentrional de la serra 

Esparreguera (878 m), que s'alca entre els corredors d'Atzeneta 
i d'Albocasser, a 27 km de la costa. El jaciment ocupa la cresta 
de la muntanya i esta molt destruit per una reocupació altme- 
dieval i l'aprofitament agrícola. Els pronunciats pendents pro- 
porcionen al lloc unes exceblents condicions defensives i la 
seua altura permet un ampli control visual. L'altitud relativa 6s 
superior als 400 m sobre la rambla Carbonera i als 300 per 
I'ONO. Per les característiques del lloc i per la dispersió i la 
quantitat de les troballes sembla tractar-se d'un assentament 
petit. Els assentaments visibles són el Mas de la Sémola, les 
Forques, el Mas de la Bassa, el Mas de Sant Pere, la Rourera, el 
Pou de Llobet i el Mas de Bracet i el rnés prbxim és el darrer, 
situat a 3'7 km cap al NE. El camf que segueix el corredor 
d'Albocasser passa a 1'5 km cap al SE; al NE de l'assentament 
un collet permet la comunicació entre els corredors 
d'Albocisser i dlAtzeneta. El punt d'aiguada més prbxim és la 
Fontanella, situada a 0'5 km cap al NO. 

Segarra (1931, 135) va identificar aquest lloc amb el Cas- 
tellar que apareix en el document de venda del Castell de Culla 
a I'Orde del Temple per Guillem d7Anglesola en 1303: "... ii? 

locis irocntis rrillar rle canes et del castellnr", reducció que sem- 
bla encertada (Forcada, 1990, 32, nota 62). D'altra banda, el 
1345 apareix en la documentació una Bassrr del Cnstellar 
(Miralles Porcar, 1985, 25). El jaciment fou prospectat inicial- 
ment per J. L1. Viciano i ha estat donat a conéixer en un breu 
estudi sobre la romanització a 1'Alt Maestrat (Arasa, 1994). Les 
restes trobades corresponen a tres períodes d'ocupació: Bronze 
Final-Ferro Antic, iberic i medieval. Les estructures visibles, 
que han donat nom al jaciment, pertanyen a I'ocupació islami- 
ca. La cerimica iberica és escassa; hi destaquen 1 vora de chlat 
i 1 de tenalla del tipus 1.2.1 . l .  de Mata i Bonet (1992). Les cera- 
miques d'importació són igualment escasses. 

5 cm. 
O, 

Fig. 149.- Ceramica del Castellar (la Torre d'En Besora). 

Els matenals estudiats són 10 fragments ceramics: 4 de cam- 
paniana A, entre eils una vora del bol Lamboglia 27, i 6 fragments 
de cos d'amfora. Amb la inseguretat que imposa I'escassesa de 
materials, l'ocupació de l'assentament pot datar-se de manera 
aproximada en el segle 11. 
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99. El Tossalet de la Valera (Atzeneta) 
30TYK407533. 
SIAP. 
Arasa, 1994, 204-207; Arasa, s. u. "Tossalet de la Valera, el", 

a Aranegui, 1996, 174. 
Esta situat en un petit cim (520 m) de la sena del Bovalar que 

separa els corredors d'Atzeneta i de la rambla Carbonera, sobre el pas 
del Collado per on passa el camí de les Useres i l'actual carretera, a 
26 km de la costa. El lloc presenta unes bones condicions defensives 
a causa dels seus pronunciats pendents i permet un control visual dels 
accessos al con des del barranc del Collado, cap al SE, i de tot el pla 
d'Atzeneta cap al nord. L'altitud relativa és de 110 m. La zona esta 
aterrassada i conreada en part i ha sofert importants iransformacions. 
Encara que el jaciment no ha estat topografiat, sembla tractar-se d'un 
assentament petit. L'únic assentament visible és el Tossal de la 
Balaguera, situat a una distancia excessiva, 15'2 km cap al SE, i el 
més prbxim és el Racó de Rata, situat a 10'7 km cap al SE; tanma- 
teix, en realitat el rnés prbxim és el Castell (Atzeneta), situat a 2'5 km 
cap a l'oest i fora de l'kea d'estudi (Arasa, 1994,206-207). El camí 
més prbxim és el que uneix les localitats de les Useres i Atzeneta, que 
passa a 0'2 km cap a l'est. El punt d'aiguada més prbxim és la font 
del Mestre, situada a 1'4 km cap al SSE. 
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El jaciment fou localitzat per M. Díaz i ha estat prospectat diada per Unterrnann (1990) i sembla procedir d'aquest jaci- 
també per E. Grangel. Ha estat donat a conéixer en un breu ment. Grangel harealitzat quatre campanyes d'excavacions en el 
estudi sobre la romanització a 1'Alt Maestrat (Arasa, 1994). Les jaciment al l l a g  dels anys 1990-94, en I'extrem NO, sobre el 
restes cerhmiques, escasses en general, s'estenen pel petit camí d'accés, i en I'altiplh superior, els resultats de les quals no 
altiplh superior i pels vessants E-SE en dues terrasses, on es tro- han estat encara publicats. Posteriorment, Clausell (1995) ha 
ben els indicis d'ocupació corresponents al període Iberic Final, donat a conéixer alguns fragments de cerhmica fenícia, majorith- 
consistents en algunes vores de chlats, fragments decorats amb riament d7hmfora. 
motius vegetals i cerhmica grisa emporitana. Les transforma- 
cions agrícoles i la construcció d'algunes casetes han fet desa- 
paréxier quasi per complet les restes constructives; només es 
conserva un tram d'un mur possiblement iberic al vessant sud. 
Entre les cerhmiques arreplegades n'hi ha de fetes a mh que 
poden perthnyer a una primera ocupació en 1'Edat del Bronze. 
També hi ha escasses restes d'una ocupació d'kpoca altimperial 
i, més abundants, de 1'Edat Mitjana. 

Les cerhmiques d'importació són molt escasses. Els mate- 
rials estudiats són 9 fragments cerhrnics: 2 de carnpaniana A, 
1 fragment de parets fines i 6 d'hmfora ithlica, entre ells 1 
d'ansa. Tot i que les restes trobades són molt escasses, l'ocu- 
pació de l'assentament pot datar-se de manera aproximada en 
el segle 11. 

8. LA DEPRESSIÓ DE L'ALCORA 

100. El Tossalet de Montmira (1'Alcora) 
30TYK382422. 
SIAP; Museu de Vila-real; Museu Arqueolbgic Comarcal de 

la Plana Baixa-Bomana; col~lecció de F. Esteve. 
Untermann, 1990, MLH III,2,554-555, F.2.2.1; Oliver, 1990- 

91, 175; Grangel, Ulloa i Giménez, 1990-91; Rouillard, 1991, 
402-403; Arasa, s. u. "Tossalet de Montmira, El", TIR K-30, 1993, 
225; Clausell, 1995, 96-97; Arasa, s. u. "Tossalet de Montmira, 
el", a Aranegui, 1996, 173-174. 

Es troba en un petit cim situat a la banda esquerra del riu de 
1'Alcora (352 m), a 23 km de la costa. El lloc ocupa una posició 
estratkgica, ja que controla el camí de penetració cap a I'interior 
que segueix aquest riu, amb una visibilitat limitada al seu curs. 
Presenta unes excel4ents condicions defensives, puix esta aillat i 
els seues vessants tenen un fort pendent. L'altitud relativa és de 50 
m. L'assentament ocupa l'altiplh del tossalet, orientat NO-SE; 
només és possible un hhbitat arrecerat pels vessants S-SE. Encara 
que no ha estat topografiat, sembla tractar-se d'un assentament de 
grandkia mitjana. La parcel.lació i el cultiu l'han arrasat en part. 
L'assentament més prbxim és la Moratella, situat a 3'2 km cap al 
SE; no n'hi ha cap de visible. El lloc esta situat a la vora del camí 
dels Bandejats que puja cap a l'intenor per Llucena del Cid. El 
punt d'aiguada rnés prbxim és I'esmentat riu, que es troba a 0'2 km 
cap al SO. 

El jaciment fou localitzat per Porcar. Posteriorment, Doñate 
va arreplegar alguns materials, entre els quals hi ha alguns frag- 
ments de ceramica htica de figures roges i de vernís negre que 
han estat estudiats per Rouillard (1991) i poden datar-se cap al 
450-350. Oliver (1990-91) esmenta diversos fragments de cera- 
mica htica que data al final del segle V. J. L1. Viciano va trobar 
un fragment de cerhmica grega de figures negres. Meseguer i 
Fletcher (1981,209, nota 4) esmenten una inscripció ibkrica pro- 
cedent de lYAlcora, sobre una barreta de basalt, que ha estat estu- 

Fig. 150.- Ceramica del Tossalet de Montmira (I'Alcora). 

Els materials estudiats són 8 fragments de campaniana A. S'hi 
han pogut classificar 4 fragments pertanyents a 3 formes: 1 plat de 
peix de la forma Lamboglia 23,2 copes de la forma Lamboglia 28 
i 1 glrttus amb el bec en forma de cap d'animal de la forma 
Lamboglia 45 (F 8173 ?). A més hi ha una base decorada amb 4 
palmetes i estries. D'altra banda, es coneix un petit fragment de 
cos d'hmfora púnicoebussitana de tipologia imprecisa. També es 
coneix una troballa monetaria: J. L1. Viciano es va trobar un as 
forrat i fragmentat possiblement iberic. 

En conjunt, la cerhmica d'importació és escassa i les for- 
mes presents de campaniana A són antigues, particularment el 
guttzis i el plat de peix. D'altra banda, no s'han trobat frag- 
rnents d'hmfora italica, de campaniana B ni de cerhmica de 
parets fines. Amb aquests elements, la data d'abandonament de 
l'assentament pot situar-se entre el final del segle 111 i el prin- 
cipi del 11. 



101. L a  Moratella (I'Alcora) 
30TYK403398. 
Museu de Cerhmica de I'Alcora. 
Esth situat en l'altiplh format per un antic meandre del riu de 

1'Alcora (1 80 m), que forma una petita illa, a 19'8 km de la costa. 
El lloc té bones condicions defensives per trobar-se envoltat pel ve11 
meandre i el llit actual del riu, pero la visibilitat esta molt limitada 
a causa de la proximitat de les vores del riu. L'altitud relativa és 
inferior a 5 m. El jaciment esta parceblat, no conserva estructures 
visibles i esta prou arrasat a causa del cultiu; en els punts més alts 
floreja el conglomerat natural que forma la base de l'altipli. Encara 
que no ha estat topografiat, pot considerar-se un assentament de 
grandiria mitjana. L'únic assentament visible és Montnegre i el més 
proxim Santa, situat a 0'5 km cap al SE. El eamí dels Bandejats que 
puja en direcció NO passa a 0'2 km cap al SO. L'aprovisionament 
d'aigua pot fer-se en el mateix riu de 1'Alcora. 

El jaciment ha estat localitzat per E. Grangel. En les prospec- 
cions hem pogut trobar alguns fragments de ceramica d'importa- 
ció, entre els quals n'hi ha un de vora d'una copa atica de vem's 
negre que assenyala el moment més antic d'ocupació en els segles 
V-IV. Entre la ceramica ibkrica hi ha alguns fragments de vora de 
tenalla del tipus A 1.2.1. de Mata i Bonet (1992). 

Fig. 151.- Ceramica de la Moratella (1'Alcora). 

Els materials estudiats són 13 fragments cerhmics: 2 de campa- 
niana A, 4 de campaniana B, l de ceramica de parets fines d'imitació 
i 6 d'amfora. De campaniana A hi ha un fragment de base decorada 
amb 2 canaletes conckntriques. Pel que fa a la campaniana B, hi ha 1 
fragrnent de base de la copa Lamboglia 2,2 d'una mateixa plata apoda 
i 1 base decorada arnb 3 canaletes conckntriques i una orla d'estries. 
L'únic fragment de ceramica de parets fmes és d'imitació. Per últim, 
entre els d'amfora hi ha una vora del tipus Dressel 1A. Encara que els 
matenals són escassos, permeten confumar I'ocupació de l'assenta- 
ment entre el segle 11 i possiblement el primer quart de 1'1. 

102. Santa (1'Alcora) 
30TYK405404. 
Museu de Ceramica de I'Alcora. 
Arasa, s. u. "Santa", TIR K-30, 1993, 202; Arasa, s. u. 

"Santa", a Aranegui, 1996, 15 1 ; Arasa, 1997b, 1 15 1. 
Es troba en una petita altura situada enmig d'una zona de terreny 

ondulat (190 m), a 0'5 km del nu de 1'Alcora i a 19'4 km de la costa. 
El lloc no té condicions defensives ni esta arrecerat, pero permet un 
cert control visual, sobretot en el sector meridional. La zona per on 
s'estén el jaciment esta parcel.lada i conreada. L'ocupació continua- 
da i les transformacions agrícoles l'han arrasat practicament, per la 
qual cosa resulta molt difícil calcular I'extensió del jaciment en 
epoca ibkrica. L'únic assentament visible és Montnegre i el més pro- 
xim és la Moratella, situat a 0'5 km cap al NO. El lloc esta situat en 
I'encreuament del c m '  de Santa amb el dels Bandejats, que puja en 
direcció NO cap a l'interior. El punt d'aiguada més prbxim és I'es- 
mentat riu, que es troba a 0'5 km cap al NNO. 

El lloc és esmentat per Valcárcel (1 852) com un irnportant jaci- 
ment roma que segueix ocupat al Baix Imperi (Arasa, 1997b), pero 
I'ocupació ibkrica només ha pogut confnmar-se recentment. Alguns 
fragments d'una copa de ceramica htica de vemís negre assenyalen 
el moment més antic d'ocupació en els segles V-W. Entre la cerami- 
ca ibkrica hi ha una vora de calat. Les ceramiques altrnedievals 
assenyalen la tercera fase d'ocupació. Un sol fragment de campa- 
niana A permet c o n f i a r  la seua ocupació almenys en el segle 11. 

103. Montnegre (Borriol) 
30TYK46 1377. 
SIAP; Col.lecció de S. Climent. 
Porcar, 1933b, 84; Esteve, 1942, 35-36; Bayerri, 1948, 367- 

368; Porcar, 1954,229; Gil-Mascarell, 197 1, 118-126; Gusi, Díaz 
i Oliver, 1991,97; Gimeno, 1993,56; Arasa, s. u. "Montnegre", a 
Aranegui, 1996, 109; Arasa, 1997b, 1151. 

Esta situat en un contrafort apuntat de la serra de les Conteses 
(340 m), sobre el barranc de Batxina i a 13'8 km de la costa. El lloc 
permet un control visual dels plans de Moró i presenta unes bones 
condicions defensives, amb un sol accés pel SE i uns vessants amb 
pendents pronunciats. L'altitud relativa és de 120 m. Esth orientat 
cap al NO i permet un habitat arrecerat en el vessant SO, per on s'es- 
tén el jaciment, que es troba parce1,lat i actualment erm. Esta prou 
arrasat a causa de l'erosió natural, de les transformacions agrícoles i 
de les excavacions furtives. Compta amb un únic accés pel SE; pos- 
siblement estava protegit per una torre per aquest costat i per un mur 
perimetral. Per les condicions del terreny, devia estar organitzat al 
voltant d'un carrer central. Gusi, Díaz i Oliver (1991) en donen unes 
dimensions maximes de 115 x 22 m, amb una superfície aproxima- 
da de 0'2310'24 h. Als peus del jaciment hi ha una segona zona 
arqueologica (240 m), a 0'6 km cap al NO i a 100 m per davall, a la 
vora dreta de I'esmentat barranc i prop de la Font de la Palomera, ja 



en el terme municipal de Sant Joan de Moró, actualment parceblada 
i conreada (30TYK457381). Els assentaments visibles són la 
Moratella i Santa i el més prbxim és el Tossalet de les Forques, situat 
a 5 km cap a I'ESE, a l'altra banda del corredor de Bomol. El punt 
d'aiguada més prbxim és la font esmentada, situada al peu de la 
muntanya a 0'5 km cap al NO, al barranc de Batxina. 

El jaciment fou donat a conéixer per Porcar (1933b). Esteve 
(1 942) esmenta la troballa d'una Ilantia de forma i característiques 
desconegudes, a més d'una moneda del Baix Imperi. La troballa 
d'alguns fragments d'amfores africanes tardanes confirma la reo- 
cupació del lloc en epoca tardoromana (Arasa, 1997b). Un frag- 
ment de cerhmica 5tica de vernís negre permet determinar I'e- 
xistkncia d'una primera fase d'ocupació en els segles V-IV. En 
general, els materials són escassos. En la zona arqueolbgica de la 
Font de la Palomera, on també apareixen escasses ceramiques d'k- 
poca imperial, els materials són mes abundants; entre les cerami- 
ques ibkriques hi ha diverses vores de calats. 

Els materials estudiats són 23 fragments ceramics: 17 de cera- 
mica de vemís negre, 1 de parets fines i 1 altre d'imitació, 1 fragment 
de cerhmica comuna i 2 imitacions de formes de campaniana en 
ceramica ibkrica. La ceramica de vemís negre es distribueix de la 
següent forma: 6 fragments de campaniana A, 10 de campaniana B 
i 1 de pasta a s a .  De campaniana A hi ha un exemplar dubtós del bol 
Lamboglia 27 i una base decorada arnb una roseta de 8 pktals. Els de 
campaniana B pertanyen majoritariament a la producció tardana; hi 
ha 1 exemplar de cadascuna de les següents formes: Lamboglia 1,3, 
5 i 8; 1 altre pot correspondre a una pitera de la forma Lamboglia 7. 
El fragment de campaniana de pasta grisa pot classificar-se també 
amb dubtes com de la forma Lamboglia 7. Quant a les imitacions de 
campaniana, hi ha 1 copa de la forma Lamboglia la en pasta grisa i 
1 plat de la forma Lamboglia 36 en ceramica ibkrica. 

Els materials trobats en la zona prbxima a la Font de la 
Palomera són 24 fragments ceramics: 7 de vernís negre, 1 de mor- 
ter, 1 de parets fines d'imitació i 16 de d'kmfora. De ceramica de 
vemís negre n'hi ha 2 de campaniana A i 5 de campaniana B; 1%- 
nica forma reconeguda és una patera de campaniana B de la forma 
Lamboglia 5. Entre els d'amfora hi ha una vora possiblement del 
tipus Dressel 1C. El morter és de tipus tarraconense. 

Encara que els materials ceramics són escassos, el jaciment 
degué estar ocupat en el segle 11 i almenys f i s  al primer quart de 1'1. 

Fig. 152.- Cerimica de Montnegre (Borriol). 

Fig. 153.- Cerimica de Montnegre (Borriol). 



9. LES TROBALLES SUBMARINES 

1. El Barranc d'Aiguaoliva (Vimaros) 
Museu de Vinaros; col~leccions particulars. 
Femández Izquierdo, 1980, 137-143; Oliver, 1987-88, 205- 

212; Ramos, 1992, 175; Femández Izquierdo, 1992, 159-1 60: 
Oliver, 1996a, 205; Arasa, s. u. "Vinaros", TIR WJ-31, 1997, 170. 

Les troballes amforiques s'han efectuat en dues zones: el 
Roquer, situat entre el port de Vinarbs i la desembocadura del 
barranc d' Aiguaoliva, i la que se situa enfront d'aquest darrer (fig. 
154). La zona de les troballes s'estén entre els 150 i els 200 m de 
la costa, a una profunditat de 5-8 m. El fons esta format per 
roquers i bancs d'arena. En terra no es coneixen troballes arque- 
olbgiques. 

El jaciment fou estudiat inicialment per Fernández Izquierdo 
( 1980). Oliver (1987-88) va afegir algunes trobailes, i postenorment 
Ramos (1992) ha fet un recull general de materials publicant la rela- 
ció dels tipus presents i els percentatges corresponents sobre un total 
de 27 peces. Destaca la presencia de sengles Lrnfores púniques dels 
tipus Mañá A i C. Els materials italics d'epoca republicana estan for- 
mats per 2 M o r e s  grecoitiliques, 2 del tipus Dressel lA, 1 Dressel 
1C i 1 Lamboglia 2. La resta esta formada rnajoritariament per M o -  
res altimperials i per una escassa proporció d'amfores baiximperials. 

La importancia quantitativa de les troballes no denota una gran 
activitat; més bé sembla correspondre a un lloc utilitzat de manera 
esporadiea com a zona de desembarcament. Algunes troballes poden 
indicar una activitat inicial en epoca preromana; I'activitat, pero, 
aumenta en el segle 11 i potser pedura en els primers decennis de 1'1. 

Fig. 154.- Troballes submarines i fondejadors (els números es corres- 
ponen amb el LListat de jaciments submarins). 

2. Les Roques de la Barbada (Benicarló) 
Museu de Benicarló; SIAP; col~leccions particulars. 
Fernández Izquierdo, 1980, 143-151; Oliver, 1987-88, 205- 

2 12; Oliver, 1990-9 1, 178; Fernández Izquierdo, 1990-91 ; 
Femández Izquierdo, 199 1 ; Ramos, 1992; Fernández Izquierdo, 
1992, 160; Meseguer, 1992, 67-69; García-Mauriiio, 1993, 101, 
núm. 6-8, fig. 5; Oliver, 1996a, 205; Arasa, s. LI. "Roques de la 
Barbada, les", a Aranegui, 1996, 138; Arasa, s. u. "Roques de la 
Barbada, Les", TIR WJ-31, 1997, 131; Arasa, 1997b, 1149; 
Manyanós i Oliria, 1999, 136-1 37. 

Esta situat enfront de la desembocadura del riu Sec, en una 
zona paral.lela a la costa que ocupa uns 100 m de Ilarghia per 250 
m mar endins, arnb una fondaria entre 4 i 10 m. El fons esta for- 
mat per unes alineacions rocoses paral.leles a la costa anomena- 
des "forces", que actuen de barreres i formen al sud del riu Sec 
una mena de cala on se situa el port de Benicarló; el fet que la línia 
de costa quedas de 2 a 3 m més aval1 fa uns 2000 anys, reforqaria 
aquesta situació privilegiada. En tema no es coneixen troballes 
arqueologiques. En aquesta zona són molt freqüents les troballes 
amfbriques que, arnb una gran diversitat tipolbgica i cronolbgica, 
permeten confirmar I'existkncia d'un fondejador arnb una llarga 
duració. Aixb no obstant, la major freqükncia d'alguns tipus d'am- 
fores i d'altres trobaiies pot indicar l'existencia d'algun derelicte. 

L'estudi més complet ha estat realitzat per Ramos (1992) arnb 
materials procedents de troballes aillades fetes per particulars, de 
les quals s'han descartat els fragments indeterminats. Sobre un 
total de 176 peces estudiades, els materials preromans suposen el 
2'4%. La peca més antiga és un coll d'amfora rnassaliota de la 
forma 1 de Py, amb una datació cap al 500. Hi ha també 2 frag- 
ments d'amfores púniques del tipus Mañá A i 1 del tipus Mañá B. 
Els materials itilics d'epoca republicana suposen el 30'2%, arnb 
14 colls d'amfores grecoitaliques, una d'elles arnb la lletra grega 
delta incisa; 23 peces senceres i colls del tipus Dressel 1A; 3 frag- 
ments corresponents al coll dels tipus Dressel 1B i 1C; i 10 frag- 
ments de coll i cos del tipus Lamboglia 2. Hi ha també 2 vores 
d'amfores púniques del tipus Maña C-2 (1'2%). La resta dels 
materials amfbrics és d'epoca altimperial (41%) i baiximperial 
(25%). S'han trobat també uns altres objectes metal.lics, com ara 
4 ceps de plom, diversos cascos de bronze i de ferro del tipus 
Montefortí i algunes planxes de plom. 

Els cascos foren donats a conéixer per Oliver (1987-88) i, pos- 
teriorment, Quesada (1992) i García-Mauriño (1993) els han 
inclbs en els seus estudis sobre aquest tipus d'elms a la Península 
Iberica. Es tracta de dos exemplars de bronze i un de ferro, i d'un 
bloc format per diversos cascos de ferro i concrecions marines que 
encara no han estat estudiats. Aquest autor classifica els dos de 
bronze, millor conservats, en els subtipus Ia i Ib, arnb una datació 
entre el final del segle 111 i el principi del 11. Per a Oliver, la seua 
presencia pot trobar explicació en la hipbtesi que es tracte d'una 
ofrena per la victoria dels romans sobre els cartaginesos en la 
batalla naval de les boques de 1'Ebre (vegeu V.2.2.). El context 
forrnat pel material amfbric permet una datació en els segles II-1; 
els cascos, pero, poden ser anteriors. No és segura, pero sí possi- 
ble, la seua pertinenqa a un derelicte. 

Es tracta d'un tipus de cascos molt estks per Europa des del 
segle IV. Sobre la seua procedencia, hi ha dos corrents d'opinió 
entre els investigadors: uns els consideren d'origen etrusc i altres 
d'origen celta. Són freqüents a la Península Iberica: García- 
Mauriño en comptabilitza 75 exemplars, arnb una difusió majoriti- 
riament mediterrhnia. La seua presencia pot explicar-se per diver- 
ses raons: comerq, mercenaris, imitació indígena i tropes romanes. 



La seua cronologia s'estén entre els segles IV (Pozo Moro) i 1 aC 
(Quintana Redonda i La Caridad). Entre els paral.lels rnés prbxims 
als exemplars estudiats figura l'esmentat de Quintana Redonda 
(Shria), de la primera meitat del segle 1 aC (Raddatz, 1969, 164- 
165 i 242-243, Taf. 98; Blech, a Nunnerich-Asmus, 1993,269-270, 
Taf. 32b; García-Mauriño, 1993, 115-118, núm. 40). Un segon 
exemplar que pot datar-se en un context del primer quart del segle 
1 aC, que García-Mauriño inclou en el seu subtipus Ic, és el de La 
Caridad (Caminreal, Terol) (Vicente er nlii, 1991, 112). 

En general, encara que la presencia d'alguns exemplars rnés 
entics puga explicar-se a través del comer$ i dels mercenaris, cal 
recordar que aquest tipus de cascos foren usats pels soldats 
romans que servien, des del final del segle 111, a Hispinia (Rusell, 
1975, 17). La inseguretat en la datació de molts exemplars i els 
contextos tardorepublicans d'altres permeten relacionar una part 
important d'aquests arnb la presencia militar romana. La perdura- 
ció del subtipus la, el més antic, fins al segle 1 aC (Quintana 
Redonda), mostra la dificultat de datar aquests cascos exclusiva- 
ment segons criteris tipolbgics. La seua presencia deu anar Iliga- 
da, en bona part, a la de l'exercit romi, i la seua datació deu esten- 
dre's fonamentalment entre els segles 11 i 1. En aquest context 
poden situar-se els exemplars de Benicarló, ja que les imfores tro- 
bades assenyalen aquest període com el de mkxima activitat del 
lloc d'ancoratge. 

D'altra banda, l'aparició de cascos en llocs d'ancoratge i en 
derelictes és un fet relativament freqüent; entre aquests darrers en 
trobem, per exemple, en els d'Albenga (Lamboglia, 1952, 183- 
187, fig. 39-40; 1964, fig. 7-9) i Spargi (Lamboglia, 1971, 210- 
211; Pallarés, 1986, 98), i, més prbxim, en el de les Sorres VLII al 
litoral catali (Izquierdo i Solias, 1991 ). En aquest sentit, la presen- 
cia de cascos i d'armes en general ha estat utilitzada com a argu- 
ment per a plantejar la hipbtesi de I'existencia de soldats en les 
naus per a la seua defensa front a la pirateria (Gianfrotta, 1981). 

Aquestes troballes proven I'existencia d'un fondejador en acti- 
vitat almenys des del final del segle VI. L'activitat comercial d'a- 
quest lloc experimenta un important auge durant el segle 11 i s'estén 
almenys durant la primera meitat de 1'1. Aquest lloc pot posar-se en 
relació directa arnb els assentaments prbxims del Puig de la Nau, la 
Tossa i el Poaig, situats a menys de 7 km, i deu haver estat també el 
lloc d'entrada de les importacions que es troben en altres prbxims, 
com el Perengil, el Puig de la Misericordia, la Curolla (Cervera del 
Maestre), la Picossa, el Mas d' Aragó i la Curolla (Xert). Per la seua 
situació, deu haver estat també el principal iloc d'entrada de les 
importacions que seguien la ruta de la rambla de Cervera cap a les 
terres muntanyenques dels Ports i el Maestrat terolenc. 

3. Alcossebre (Alcala de Xivert) 
Fernández Izquierdo, 1980, 151-153; Ramos, 1992, 175; 

Fernández Izquierdo, 1992, 160; Arasa, s. u. "Tossalet, El", TIR 
WJ-31, 1997, 162. 

Fernández Izquierdo (1980) assenyala la troballa d'una imfo- 
ra i d'un cep a I'altura de la platja del Moro dlAlcossebre i, més 
cap al sud, a l'altura de Capicorp, enfront de la desembocadura del 
riu de les Coves. Posteriorment, Ramos (1 992) publica un inven- 
tari de 5 peces procedents dlAlcossebre, totes d'kpoca imperial. 
En la costa, a l'altura de la roca del Moro, es troba cerimica ibe- 
rica i escoria de ferro. En aquesta zona també es coneix la troba- 
lla d'un fragment de cerimica fenícia. 

El material esmentat és una iimfora incompleta de Cnidos, que 
pot datar-se entre la darreria del segle III i el principi del LI, i un 
cep de plom d'implia datació. Aquestes troballes són poc impor- 

tants i no apareixen concentrades en una zona, per la qual cosa no 
pot parlar-se arnb seguretat d'una irea de de~embarcament. Aixb 
no obstant, la presencia propera del Tossalet i Capicorp i rnés 
allunyada d'altres del corredor d'Alcali com el Corral Blanc, 
Alió, la Séquia de Lava, el Castell d'Alcali, Alcala de Xivert, el 
Palau, Regalfarí i el Maset, arnb materials d'importació dels 
segles 11-1, permet suposar l'existencia d'un fondejador en aques- 
ta zona, tal vegada en relació arnb el de la Torre de la Sal. 

4. La Torre de la Sal (Cabanes) 
SIAP. 
Wagner, 1978; Fernández Izquierdo, 1980; Fernández 

Izquierdo, 1986; Fernández Izquierdo, 1988a, 170-172; 
Fernández Izquierdo, 1992, 160; Arasa, s. u. "Torre de la Sal, la", 
a Aranegui, 1996, 166; Arasa, s. u. "Torre de la Sal, La", TIR WJ- 
31, 1997, 157. 

Les restes submarines existents en el tram de la costa imme- 
diat a I'assentament hombnim foren prospectades inicialment per 
Wagner (1978) i, des de 1979, van ser objecte d'excavacions per 
Femindez Izquierdo (1980, 1986 i 1988a), sense que s'hi hagen 
trobat indicis de cap derelicte. En conjunt, els materials trobats 
són nombroses amfores i alguns ceps de plom. 

Entre les imfores hi ha un primer gmp de grecoitiliques tar- 
danes o de transició, recobertes en el seu interior per una capa de 
resina, una de les quals presenta una estampilla en la part superior 
de I'ansa. Un segon gmp, el rnés nombrós, pertany al tipus 
Dressel lA, un exemplar del qual presenta un grafit incís en el 
llavi: C. CAV. El tercer gmp correspon al tipus Lamboglia 2, un 
exemplar del qual presenta una estampilla en el Ilavi: GAII. Dels 
tipus Dressel 1 B i 1C s'esmenten alguns exemplars. El segon gmp 
éS el de les produccions púniques. Entre els tipus minoritaris hi ha 
una M o r a  de Cos. 

De manera general, el material amforic trobat en les excava- 
cions submarines és semblant al recuperat en les excavacions de 
I'assentament, arnb una datació entre el final del segle IWprincipi 
del 11 i l'inici de 1'1 i el seuflnruit en la segona meitat del segle 11. 

5. L a  platja de Morro de Gos (Orpesa) 
Fernández Izquierdo, 1980, 169-1 7 1 ; Arasa, s. 11. "Orpesa", 

TIR WJ-31, 1997, 1 14. 
Fernández Izquierdo (1980) va donar a conéixer la troballa 

d'imfores Dressel 1C i Lamboglia 2 en la costa entre aquest petit 
cap i l'assentament de la Torre de la Sal, situat a 5 km cap al nord. 
La datació d'aquestes troballes pot situar-se des del final del segle 
11 i fins al tercer quart del segle 1. 

6. La platja de la "Conxa" (Orpesa) 
Col.lecció de F. Esteve. 
Villaronga, 1984, 21-23 i 33; Villaronga, 1993, 33, núm. 36; 

Arasa, s. u. "Orpesa", a Aranegui, 1996, 115; Arasa, s. 11. 

"Orpesa", TIR WJ-31, 1997, 114; Esteve, 2001, 37-49. 
En la decada dels seixanta es va trobar en un punt indeterminat 

d'aquesta platja un tresor de monedes formant un bloc, possiblement 
perque es conservaven dins d'una bossa. Estava compost de dracmes 
emporitanes, la major part d'imitació, de les quals un lot de 25 es con- 
serva en la col~lecció de F. Esteve i la resta va dispersar-se. En con- 
junt el formaven més de 200 monedes. Villaronga va poder estudiar 
el lot majoritari que el formaven 175 peces. Es tractava de 42 drac- 
mes emporitanes, 3 iberitzants arnb Uegenda grega, 40 d'estil iberic i 
90 dracmes iberiques. La seua datació pot situar-se entre la darreria 



del segle III i el principi del 11, en l'kpoca de la conquesta romana. La 
seua troballa pot relacionar-se amb la freqüentació de la platja per 
raons comercials, tal vegada per l'existkncia d'un derelicte. 

7. LYOlla (Benichssim) 
Fernández Izquierdo, 1980, 17 1 - 173; Fernández Izquierdo, 

1992, 160. 
En la costa de Benichssim s'han trobat algunes irnfores dels tipus 

Dressel 1Ai 1B i Lamboglia 2. Per les característiques del lloc, podria 
tractar-se simplement Cuna zona de refugi, si tenim en compte la dis- 
persió de les troballes i el fet que no es coneix en terra amb seguretat 
un lloc que haja pogut servir de fondejador. Els assentaments ibkncs 
més prbxims no pareixen presentar una fase tardana desenvolupada: 
l'ocupació del Mas del Pi pot arribar fms a l'inici del segle 11. 

8. Benafeli (Almassora) 
SIAP. 
Wagner, 1978; Fernández Izquierdo, 1980; Ramos, Wagner i 

Femández, 1984; Fernández Izquierdo, 1985; Fernández Izquierdo, 
1988b, 11 8; Femández Izquierdo, 1992, 160; Fernández Izquierdo, 
1995b, 125 i 128, fig. 3,5; Arasa, s. u. "Benafeli", a Aranegui, 1996, 
39; Arasa, s. u. "Benafeli", TIR KIJ-31, 1997.47-48. 

A la platja de Benafeli, situada al sud del port de Castelló, 
s'han trobat algunes imfores grecoithliques, Dressel lC, 
Lamboglia 2 i de Brindisi, juntament amb un fragment de chlat, 
que deuen correspondre a un fondejador en activitat des d'kpoca 
tardorepublicana fins al Baix Imperi. Les alteracions de la costa en 
aquesta zona no han permés trobar restes arqueolbgiques en terra. 

9. El Calamó (Borriana) 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Ribera, 1982, 31; Ramos, Wagner i Femández Izquierdo, 

1991; Arasa, s. u. "Calamó, el", a Aranegui, 1996, 44; Arasa, 
1997b, 1151-1152; Arasa, 2000b, 107. 

Ribera (1982) va publicar un fragment d'imfora fenícia trobat a 
la desembocadura del Millars. Postenorment, Ramos, Wagner i 
Fernández Izquierdo (1991) esmenten la troballa d'amfores grecoith- 
liques, Dressel 1A i Lamboglia 2, amb una datació general en els 
segles 11-1 que es correspon amb el matenals trobats a l'assentament. 

10. La Torre dYOnda (Borriana) 
Museu Arqueolbgic Comarcal de la Plana Baixa-Borriana. 
Sarthou, 1913-15, 775; Peris, 1931, 8-10; Roca y Alcayde, 

1932, 32 i 42-43; Rull, 1943 [1967], 38; Fletcher i Alcácer, 1956, 
143, 152, 154 i 160; Utrilla, 1964, 10-11; Utrilla, 1965, 13-15; 
Mesado, 1973b. 267; Fernández Izquierdo, 1980, 185-1 86; 
Ramos, Wagner i Femández, 1991, 33 i 39-40, fig. 5-6, B, D, E; 
Fernández Izquierdo, 1992, 160. 

Les troballes submarines són escasses en el litoral immediat 
al jaciment per les dificultats inherents a la proximitat del port 
de Borriana. En operacions de dragatge a principi de segle es 
van trobar al mateix port 2 hmfores, la fotografia de les quals 
reprodueix Sarthou (1913-15, 777); es tracta d'una hmfora itili- 
ca del tipus Dressel 1A i d'una púnica del tipus C2. Del primer 
tipus es va trobar un col1 del tipus Dressel IA al sud de la Torre 
d'Onda, mentre que del segon hom va trobar un segon exemplar 
a uns 400 m de la costa. 

11. La Gola de I'Estany (Nules) 
Wagner, 1980; Felip i Vicent, 1991, 20. 
A la zona costera de Nules es coneix la troballa d'hmfores, 

entre les quals hi ha un exemplar del tipus Dressel lB, a més 
d'una altra púnica del tipus Mañá C2. La Gola de 1'Estany era uti- 
litzada encara en el segle XVI per les naus berberisques per abas- 
tir-se d'aigua dolca. Possiblement l'aparició d'hmfores correspon 
al seu aprofitament des d'kpoca romana, també com a zona d'an- 
coratge per a l'intercanvi comercial. 

12. Els Columbrets (Castelló de la Plana) 
Pascual, 1975b; Femández Izquierdo, 1995b; Arasa, s. u. 

"Illes Columbretes", a Aranegui, 1996, 88. 
A l'interior de 1'Illa Gran o Montcolibre, en el port natural for- 

mat pel criter volchnic conegut com "Port Tofiño", s'ha trobat un 
grup de quatre exemplars de chlats incomplets i sense decoració 
juntament amb alguns fragments d'hmfores del tipus Dressel 1 
(Fernández Izquierdo, 1995b). Aquestes troballes proven la fre- 
qüentació del lloc, possiblement com a lloc de refugi per a la 
navegació de cabotatge, en els segles 11-1. 





VIII. ESTUDI DELS ASSENTAMENTS 

A partir d'un intens treball de recollida d'informació i de pros- 
pecció he pogut elaborar un inventari de 220 jaciments i troballes 
arqueolbgiques d'epoca iberica. A grans trets, la seua distribució per 
tot el territori és prou regular, encara que hi ha algunes zones amb una 
menor densitat, probablement a causa d'una menor intensitat en els 
trebds de prospecció. L'aparició dels assentaments iberics al llarg 
del segle VI, en diversos casos sobre nivells del Ferro Antic (Oliver, 
1990-91; 1992-93), segueix una evolució molt semblant a la d'altres 
zones prbximes (Gusi i Oliver, 1986; Oliver, 1989b). En general, els 
oppidci ocupen els cims que envolten les planes litorals i els corredors 
interiors, així com les muntanyes aiiiades que en comptades ocasions 
s'alcen enmig d'aquests. La seua distribució, doncs, adopta un carkc- 
ter periferic respecte a les millors terres de cultiu i s'estén per les 
vores de les serres i massissos que les envolten, amb un marcat carkc- 
ter defensiu i de control del temtori. Són aquests els assentaments 
més importants, als quals cal afegir els pocs casos situats a la vora de 
la mar. Aixo no obstant, la revisió de velles troballes i les noves pros- 
peccions han permes comprovar la importancia d'un altre tipus d'as- 
sentaments, d'una altra categoria en la jerarquia del poblament for- 
mada per petits assentaments situats en llomes, vessants i pla. 

Del total de 220 jaciments iberics inventariats, 100 (45'4%) es 
poden incloure amb seguretat en el període Iberic Final (fig. 10). 
D'aquests, 97 poden considerar-se amb prou seguretat assenta- 
ments i 6 són troballes de localització concreta desconeguda. 

Assentaments: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,48,49, 50, 51,52,53,54,55,58,59,60,61,63,64. 
65,66.67,68.69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81, 82, 83.84. 
85,86,87,88,89,90,91,92.93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 

Troballes de localització concreta desconeguda: 10, 11,20,56,57,62 

L'estudi dels assentaments ocupats en epoca iberoromana per- 
met oferir una visió de I'estat del poblament iberic en els segles 
11-1, en el període final d'aquesta cultura. La utilització de mate- 
rials romans com a element discriminador en el conjunt de jaci- 
ments iberics permet determinar-ne la datació i fer un estudi del 
territon en aquest penode. Es tracta, doncs, d'un gmp prou homo- 
geni en que es dóna un ampli marge de contemporaneitat. L'estudi 
sobre aspectes com ara la dispersió i la jerarquia troba així major 
justificació i resulta més significatiu. 

En I'estudi dels assentaments comentaré amb l'analisi de les rela- 
cions entre el medi ambient físic i i'hkbitat (distnbució, localització, 

cotes sobre el nivell del mar i aprofitament dels recursos hídrics); 
seguiré amb les seues característiques (superfície, estructures defensi- 
ves, visibilitat, dispersió, jerarquització i funcionalitat); a continuació 
tractaré de I'estructura poblacional i el control del temiton, per a aca- 
bar amb una valoració del desenvolupament del poblament en la zona. 

L'elecció d'un lloc determinat per a I'assentament depén de dife- 
rents factors, normalment interrelacionats: geopifics, econbmics, 
defensius, sbciopolítics, etc. Els llocs es trien per a satisfer les neces- 
sitats col.lectives. Pel que fa als factors geografics, en general hom 
tria llocs no massa elevats que requereixen un esforc menor i no 
estan molt allunyats de les terres de conreu. Els que estan situats en 
altura exerceixen un major control del temtori circumdant i tenen 
major visibilitat. Aquest sembla el cas dels oppida de major antigui- 
tat que, en molts casos, es constitueixen en llocs centrals d'un terri- 
ton d'extensió variable. En el cas dels assentaments que no ocupen 
altures, el lloc tnat sol estar protegit del vent del nord i orientat a I'est 
o a migdia; el mateix s'observa en les zones d'habitació dels jaci- 
ments situats en altura. Alguns llocs acompleixen al mateix temps un 
paper de control d'un camí natural o de passos determinats 

Les característiques geomorfolbgiques de la regió estudiada per- 
meten veure que no es tracta d'una zona homogenia, sino que pre- 
senta uns acusats contrasts definits per I'alternanca entre planes lito- 
r a l ~  i corredors interiors i serralades i massissos. De manera general 
hom pot observar que el poblament iberoromk s'agrupa al voltant 
d'aquestes planes i corredors i se situa tant en les vores de les serres 
i massissos que les delimiten comen les zones més baixes de I'inte- 
rior d'aquests. Aquest fet denota I'existencia d'una clara tendencia a 
l'elecció de llocs prbxims als espais oberts, arnb pendents poc pro- 
nunciats, els quals reuneixen condicions especialment favorables per 
a I'hibitat: permeten I'elecció d'emplacaments amb condicions 
defensives, són prbxims a les terres de cultiu i de pastura, tenen a I'a- 
bast recursos forestals i solen tenir més Ecil l'aprovisionament d'ai- 
gua. Aquesta disposició s'ha observat, per exemple, en els casos de 
les valls dels rius Jiloca i Huerva (Burillo, 1980, 255-257). 



La proximitat d'una hrea de cultiu és un dels factors determi- 
nants a I'hora de triar el lloc de l'assentament. El conreu esta con- 
dicionat per altres factors corn són la topografia, els sbls, el clima 
i els recursos hídrics. Les pnncipals arees de cultiu se situen en les 
zones de depbsits de materials quaternaris: corredors interiors i 
planes litorals, vessants i valls dels rius i barrancs. La qualitat dels 
sbls varia segons les zones: en els peus de muntanya hi ha una 
major proporció d'arenes i, per tant, una menor capacitat de reten- 
ció d'aigua i de materies organiques, perla qual cosa són zones de 
baix rendiment que s'aprofiten exclusivament per a cereals; en els 
plans hi ha una major proporció de llims, per la qual cosa són més 
aptes peral cultiu intensiu. El clima mediterrani de la zona permet 
el cultiu de cereals en hivern (blat, ordi), d'especies frutals varia- 
des (pomes, prunes, figues), de verdures, etc, tot i que la regulari- 
tat de les collites depén dels estiatges i de les gelades. 

En relació arnb la topografia de la zona ocupada es troba la 
visibilitat que proporciona l'elecció de llocs en altura. La tenden- 
cia a ocupar espais oberts, proxims als corredors interiors i les pla- 
nes litorals, garanteix un ampli control visual que varia en relació 
arnb la cota de l'assentament i la seua ubicació orografica. Al 
mateix temps, l'elecció de cotes altes possibilita la intervisibilitat 
dels assentaments situats en una mateixa unitat paisatgística. 

Un tercer factor determinant és el de les comunicacions. El 
tracat de vies naturals en sentit NE-SO seguint els corredors inte- 
riors i les planes litorals, així com d'altres en sentit SE-NO que 
segueixen els cursos d'alguns rius i barrancs, agrupa nombrosos 
assentaments que es distribueixen en formacions allargades 
seguint aquests eixos. La seua distribució permet així establir la 
importancia de les vies de comunicació. 

En I'estudi de la distribució seguiré la mateixa divisió en uni- 
tats paisatgístiques utilitzada en I'inventari de jaciments. De 
manera general, la seua distribució és prou regular per tot el terri- 
ton, amb algunes zones de menor densitat i altres practicament 
sense jaciments, fet que en part deu trobar expiicació en la manca 
de prospeccions. Quant als trets generals de distribució territorial, 
destaca el seu agrupament en conjunts que es corresponen arnb 
les unitats paisatgístiques al llarg dels tres grans eixos longitudi- 
nals en que es pot dividir el temtori: les planes litorals i els corre- 
d o r ~  de les Coves de Vinroma i d'Albocasser. Pel que fa als assen- 
taments, la major concentració es dóna en el corredor central, arnb 
28 assentaments (28'8%); segueix la Plana de Castelló i zones 
muntanyoses prbximes arnb 24 (24'7%). Tots dos reuneixen 52 
assentaments (53'6%), rnés de la meitat del total. 

El pla de Vinarbs: 9 assentaments. 
El corredor d'Alcali de Xivert: 8 assentarnents i 2 trobaiies de loca- 
lització concreta desconeguda. 
La Ribera de Cabanes: 10 assentaments i 1 troballa de localització 
concreta desconeguda. 

La Plana de Castelló: 24 assentaments. 1 1 El corredor de les Coves de Vinroma: 28 assentaments i 3 troballes 1 
de localització concreta desconeguda. 
El corredor de Borriol: 2 assentaments. 1 
El corredor d'Albocisser: 12 assentaments. 
La depressió de I'Alcora: 4 assentaments. 1 

El pla de Vinarbs: en aquest pla litoral i en la zona de 
relleu suau situada a I'oest, al voltant de la rambla de Cervera, 
es coneixen un total de 10 jaciments iberics. Segueixen ocu- 
pats els mateixos emplacaments que en el període Iberic Ple, 
sense a penes canvis. La principal diferencia és I'abandona- 
ment de l'important poblat del Puig de la Nau en el segle IV. 
Un procés semblant experimenten altres assentaments fortifi- 
cats en altura corn el Puig de la Misericordia i la Picossa, arnb 
la diferencia que aquests tornen a ser ocupats en el segle 11. 
Uns altres corn la Tossa Alta i el Mas d'Aragó, amb materials 
dels segles V-IV, no es coneixen suficientment corn per a 
determinar si fins a I'ocupació iberoromana hi ha continuitat 
o un hiatus ocupacional. En el cas del Poaig, arnb materials 
del Ferro Antic, sembla rnés segur el seu abandonament fins a 
l'ocupació iberoromana. A la Curolla, el rnés apartat de les 
vies de comunicació, sembla rnés segura la continuitat des del 
segle IV fins al 11. Els emplacaments nous són dos: el 
Perengil, possiblement del segle 111, i el Puig de la Nau, del 
segle 11, situat als peus de l'anteriorment esmentat arnb el 
mateix topbnim. També és probable la continuitat del Castell 
de Cervera del Maestre, on s'han trobat importacions gregues 
dels segles V-IV i ceramica iberica tardana. 

El corredor d'Alcalh de Xivert: dels 16 jaciments i troballes 
coneguts en aquesta zona, 10 (62'5%) poden datar-se en epoca 
iberoromana. Hi destaca la presencia d'assentaments en altura for- 
tificats del període Iberic Antic, corn els Barrancs i la Mallada de 
Teixó, que no presenten materials posteriors. Les recents excava- 
cions al Castell de Xivert han permes trobar ceramiques que 
demostren la practica continuitat en I'ocupació des del Ferro Antic 
fins a I'Iberic Final. Altres assentaments de característiques sem- 
blants, com el Castell de Polpís, no han proporcionat materials 
que permeten fer precisions cronol6giques. La resta són les necrb- 
polis del Camp, el Mas i la Solivella, aquesta pertanyent a 1'Iberic 
Antic. Entre els assentaments iberoromans I'únic situat en altura, 
possiblement fortificat, és el Castell de Xivert. Hi ha un primer 
grup format per notícies antigues que no han pogut ser confirma- 
des: el Corral del Roio i Polpís. Dels assentaments restants, només 
un sembla tenir certa importancia i continuitat des del segle VI: el 
Palau. Altres 5 són petits assentaments situats en el pla o en ves- 
sant: Alió, el Corral Blanc, la Séquia de Lava, el Maset i 
Regalfarí, dels quals sembla que tots menys el Maset són de nova 
creació. En la mateixa població d'Alcali de Xivert s'han trobat 
restes que poden correspondre a una necrbpolis d'aquesta epoca. 

L a  Ribera d e  Cabanes: es coneixen 27 jaciments i notí- 
cies arqueolbgiques, 11 (40'7%) dels quals corresponen al 
període Iberic Final. El poblament esta ben repartit en tota la 
seua extensió, arnb diversos assentaments fortificats en altura. 
Un d'aquests, la Torrassa, no presenta ceramiques posteriors al 
segle VI. Uns altres, corn el Castell dlAlbalat, a penes han pro- 
porcionat materials i no en tenim referencies cronolbgiques. 
Diverses necrbpolis es daten en els períodes Iberic Antic i Ple, 
corn la Palava, les Torres i les de les finques de Tarrega, 
Pitarch, el Confit i la Senieta. Una serie de petits jaciments 
corn Ribavaques, dos del barranc de Miravet, Orpesa la Vella i 
els Quarts, no han proporcionat materials que puguen datar-se. 
Al nord de la rambla de Sant Miquel es troba el poblat en altu- 
ra del Tossalet, ocupat des del segle VI. En la costa, a la platja 
de Morro de Gos, un possible fondejador relacionat arnb I'an- 
terior jaciment, no s'ha trobat cerhrnica posterior al segle VI. 
Prop de la desembocadura de l'esmentada rambla, a Capicorp, 



hi ha notícies de troballes que no han pogut confirmar-se. Al 
sud, destaca el poblat fortificat dels Pasquals, ocupat almenys 
des del segle V. En la costa es troba I'extens assentament de la 
Torre de la Sal, arnb cerkmiques del segle VI, que possiblement 
continua ocupat sense interrupció fins al segle 1. Seguint un 
camí que puja cap al Pla de 1'Arc es troben els assentaments 
del Bordissal, aquest possiblement de nova creació en el segle 
11, el Tancat i el Campello, aquest ja ocupat almenys des dels 
segles V-IV. A I'extrem sud d'aquesta plana trobem sengles 
assentaments en altura poc coneguts perb ocupats en el perío- 
de Iberic Final: el Castell d'Orpesa i la Punta de les Llances. 

La Plana de Castelló: es coneixen 41 jaciments, en 24 
(58'5%) dels quals s'han trobat evidencies d'ocupació en epoca 
iberoromana. En general s'obsema la continuitat en I'ocupació, 
arnb escasses excepcions. La resta de jaciments on no s'han trobat 
materials dels segles 11-1 són poc importants, en la seua major part 
notícies de jaciments desapareguts, com la necrhpolis del Quadro, 
la Séquia de 1'Obra i el Pujol de Burgaleta; i altres conservats com 
Salandó, el Castellet, la Font de la Reina i la Ruisseta. Molts altres 
són poc coneguts o han estat destruits: el Pla dels Olivars, el 
Bovalar, Vilaseca, el Castell d'Almassora, el Tirao, Llombai, el 
Punt del Cid i la Torre Caiguda. Hi ha també dues coves: Sant 
Josep i les Cinc. 

Entre els assentaments iberoromans, dels 5 que es troben al 
nord del riu Millars, el Mas del Pi i el Castell de la Magdalena 
estan situats en sengles contraforts de la serra del Desert de les 
Palmes, el Pujol de Gasset ho esta a la vora de la mar i el 
Torrelló del Boverot i el Torrelló d'Onda es troben a la vora del 
riu Millars. Possiblement aquesta escassesa d'assentaments 
puga explicar-se per les transformacions paisatgístiques; futu- 
res excavacions i noves prospeccions permetran ampliar sens 
dubte aquest reduit conjunt. Al sud del Millars, els 19 assenta- 
ments restants apareixen distribuits de manera regular per tota 
la comarca, en els contraforts muntanyosos, la plana i la costa. 
Els primers ocupen I'orla muntanyosa que s'estén a l'oest de la 
comarca (9): el Castell d'Onda, el Solaig, el Castell de la 
Vilavella, la Muntanya de Santa Birbara, la Punta, Sant Josep, 
el Castellar, la Corona, el Castell d'Almenara i la Muntanyeta 
dels Estanys; i en les escasses altures aillades que s'alcen enrnig 
del pla (2): la Muntanyeta de Sant Antoni i el Tossal. Altres 2 
assentaments estan situats a la vora de la mar: el Calamó i la 
Torre d'Onda. La resta (5) estan situats en el pla: 1'Alter de 
Vinarragell, Carabona, l'Alcúdia, Vinambros i 1'Horta Seca, 
tipus d'assentament conegut des del Bronze FinalFerro Antic 
com es pot veure en el primer d'ells. 

Finalment, entre els 7 jaciments iberics coneguts en I'orla 
muntanyosa formada per la sena Espada, no n'hi ha cap que pre- 
sente materials tardans. En aquest segon cas, a la val1 d'Artana es 
reconeix el model de lloc central a petita escala al voltant del 
Castell, arnb assentaments menors no fortificats al Llomet de Sant 
Joan, els Clots de la Terra Blanca i el Puntal, perb la reocupació 
del primer dificulta la prospecció i no s'han pogut trobar eviden- 
cies de la seua continuitat fins als segles 11-1. 

El corredor de les Coves de Vinromh: aquesta zona, a la 
qual incorporem els jaciments existents en els contraforts mun- 
tanyosos que la flanquegen per l'oest, presenta un gran nombre de 
jaciments coneguts: 82, dels quals 28 (34'1%) han proporcionat 
restes d'epoca iberoromana. En el sector septentrional, fins a les 
Coves de Vimoma, es coneixen 29 jaciments iberics, dels quals 
només 8 (27'5%) estan ocupats en aquest període. Hi ha un alt 

nombre d'assentaments fortificats en altura, molts arnb una ocu- 
pació inicial en el Ferro Antic, que no ultrapassen 1'Iberic Ple: el 
Polsegué, el Cementeri, el Mas de les Clapisses, el Tossal de 
Carruana, ]'Ermita de la Mare de Déu dels Angels, les Llargueres, 
el Mas d'En Torres, el Degollat i la Coroneta del Mas Vell. Altres 
de menor importancia que ocupen llomes han proporcionat també 
materials de I'Ibkric Ple: el Mas de Caperó, els Vilars Rojos, la 
necropolis del Mas d'En Rieres i la Punta. Uns altres són escassa- 
ments coneguts: la Moleta, Canet lo Roig, la Serra de Sant Pere, 
la Moleta Rodona, 1'Ermita de Sant Marc de la Barcella, la 
Rabosera, la mateixa població de les Coves de Vimoma i la 
Moreria. En tot aquest extens sector, contrariament, només es 
coneixen 4 assentaments fortificats en altura ocupats en epoca 
iberoromana: el Mas de Víctor, Traiguera, la Curolla i els 
Tossalets. Altres 4 ocupen llocs situats en altura mitjana o en ves- 
sant: el Mas de Melsa, els Molins, els Barranquets i la Bassa. S'hi 
poden afegir tres troballes de localització concreta desconeguda: 
el Pla dels Vinyets, els Hostalets i Sant Mateu. 

En el sector meridional el nombre d'assentaments és més 
important i una proporció també més elevada presenta una ocu- 
pació en el període Iberic Final: en total es coneixen 53 jaci- 
ments iberics, dels quals 20 (37'7%) continuen ocupats en els 
segles 11-1. Entre els assentaments en altura i almenys en part 
fortificats, alguns arnb materials del Ferro Antic i importacions 
fenícies no ultrapassen I'Ibkric Ple: els Racons, la Vilavella, la 
Coroneta del Mas Vell, el Castellar, la Coroneta, I'Olivar 
d701zina i el Clot. Altres, tant en altura com en llomes o ves- 
sants, són insuficientment coneguts: el Tossal de l'Argamassa, 
les Forques, el Col1 dels Martins, el Tossal Redó, el Mas de 
Blau, el Mas de la Blanca, el Mas de Fura, el Castell de 
Vilafamés, etc. 

Els jaciments arnb materials dels segles 11-1 pertanyen a diver- 
ses categories i ocupen de manera regular tot aquest sector del 
corredor, tant les seues vores muntayoses en el cas dels fortificats 
en altura, com la zona intermitja en el dels que ocupen Ilomes, 
arnb buits que almenys en part poden atribuir-se a una insuficient 
prospecció. Els fortificats en altura són: el Puigpedró, el Tossal de 
Subarra, el Tossal de Gaidó, el Tossal de la Balaguera -tots arnb 
una ocupació possiblement continuada almenys des dels segles V- 
IV- i el Racó de Rata, aquest sembla que de nova creació en aquest 
període. Els que ocupen llomes o vessants, de menor importancia, 
sembla que són tots de nova creació: els Racons, els Torners, la 
Garrida, els Vilarets, el Mas d'En Senyor, el Vilaret, Barberes, 
Banisques, la Serreta, el Mas de la Costa, la Costa, el Corral d'En 
Llopis i Velleretes. 

El corredor de Borriol: en aquest curt corredor es coneixen 
5 assentaments iberics, 2 (40%) dels quals segueixen ocupats en 
el període Iberic Final. D'aquests, el Tossalet de les Forques va ser 
ocupat des del segle VI i el Tossal de 1'Assut almenys des dels 
segles V m .  La resta d'assentaments a penes són coneguts i no 
se'n pot fer cap precisió cronolbgica. Cal destacar que els dos 
esmentats ocupen contraforts situats en la mateixa vora est del 
corredor, en relació directa arnb les terres de cultiu i el camí que 
el travessa, uns altres dos ocupen alts cims a la sena de les 
Conteses que el flanqueja pel costat oest i només un ocupa una 
posició en peu de muntanya. 

El corredor d'Albochsser: s'hi coneixen 19 jaciments, en la 
seua major part concentrats en el sector septentrional, dels quals 
12 (63'1%) poden datar-se en els segles 11-1. Entre els assenta- 
ments fortificats en altura es dóna un alt grau de continui'tat. 



Poden datar-se en 1'Ibkric Antic o Ple els Peters, el Mas d'En 
Peraire i el Bovalar, i entre els situats en Iloma, Mitreres i la 
Rourera. Són poc coneguts la Cova de la Rabosa i la necrbpolis 
del Mas de les Casetes. 

Els que continuen ocupats en el període iberoromi estan con- 
centrats també en el sector septentrional, al voltant del pla 
d' Albocasser. Entre els assentaments fortificats en altura conti- 
nuen ocupats el Cormulló dels Moros, la Moleta, el Castellar i el 
Tossalet del la Valera, en la zona meridional. La resta estan situats 
en Iloma, vessant o pla; la Rourera, el Mas de Bracet i potser el 
Mas de la Sémola van ser ocupats anteriorment i la resta són ocu- 
pats ara per primera vegada: Tírig, les Forques, el Mas de la 
Bassa, el Pou de Llobet i el Mas de Sant Pere. 

L a  depressió de I'Alcora: en aquesta zona i els contraforts 
muntanyosos de I'interior es coneixen un total de 8 jaciments, 
dels quals 4 (50%) segueixen ocupats en el període iberoroma. 
Entre els assentaments fortificats en altura, s'abandonen en 
I'Iberic Antic o Ple els tossals de les Foies Ferrades i de la 
Ferrissa. Els altres, situats en lloma i en pla (Carapito i les 
Eres), són poc coneguts. Dels 4 assentaments ocupats en els 
segles 11-1, 2 són fortificats en altura: el Tossalet de Montmira 
i Montnegre; 1 ocupa una petita illa fluvial: la Moratella; i 1 
esta situat en Iloma: Santa. D'aquests, el primer és el situat més 
cap a l'oest, en el Iímit de la unitat, mentre que el darrer esta 
situat en el límit est, en un contrafort de la serra de les 
Conteses. 

L'elecció dels emplacaments segueix unes pautes comunes 
a les observades en la major part dels territoris de la cultura 
ibkrica, arnb una adaptació a les condicions del territori. Els 
assentaments es troben tant en les zones de relleu com en les 
planes, encara que segueixen unes pautes determinades en 
relació arnb les característiques del terreny. Segons el lloc que 
ocupen, hom pot distingir entre assentaments d'altura, de mitja 
altura (Iloma o vessant) i de plana. En cadascuna d'aquestes 
categories poden distingir-se subtipus segons la localització i 
característiques del lloc triat per a I'assentament. La classifica- 
ció de tots els assentaments no pot considerar-se tancada, per 
la varietat de possibilitats que es dóna i per la diversitat de cri- 
teris que poden aplicar-s'hi. 

La seua situació topografica constitueix un dels aspectes 
més variables, arnb I'única constant de situar-se per damunt o 
per fora de les terres potencialment conreables (Bonet, Guerin 
i Mata, 1994, 116), arnb l'excepció d'alguns casos a la Plana. 
L'emplacament no sols obeeix a questions defensives, sinó que 
cal considerar les raons d'estratkgia economica, com ara la 
proxirnitat a les vies de comunicació, les fonts de primeres 
matkries i l'explotació agrícola i ramadera. En conseqükncia, a 
partir d'aquest tret comú s'obre un venta11 de possibilitats 
quant a la localització: tossals de diferents altures i grandaries, 
aillats enmig del pla o prbxims a una serra; contraforts de les 
serres; Ilomes, vessants i fins i tot el pla, són els diversos 
emplacaments dels assentaments ibkrics. La seua distribució 
segons les tres categories generals en funció del relleu és la 
seguent: 

En el total de 97 assentaments considerats, entre els tres grups 
definits resulta més nombrós el dels assentaments situats en altu- 
ra, arnb 41 (42'2%); en segon lloc es troben els situats en altura 
mitjana, arnb 36 (37' 1%); i en tercer lloc, els situats en pla en són 
20 (20'6%), poc més de la cinquena part. En conjunt, els situats 
en altura i en altura mitjana (77) suposen el 80' 1%, quatre cin- 
quenes parts del total. 

Tipus d'emplacament 
Ar\entamentc en altura 

A~centaments en altura 
mitjana 

Assentament~ en pla 

1.2.1. ASSENTAMENTS EN ALTURA (TOSSAL, 
PUIG, MOLA) 

Estan situats en Llocs preeminents del terreny, sobre les valls 
o planes. Comprenen tant els situats a I'interior com a la vora de 
les serres i massissos muntanyosos, i en les muntanyes aillades 
que s'alcen enmig de les planes. Aquests punts tenen una funció 
clarament defensiva i de control del territori. Són majoritkiament 
els que compten arnb sistemes defensius més o menys complexos: 
muralles, torres i valls. Estan regulannent distribuits per totes les 
unitats i, arnb un total de 41, són el tipus d'emplacament més 
nombrós. 
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84.86, 87,95.96.98,99, 100, 101 

3.5. 7. 12, 17. 18.44.54,58.60,61, 
63.65.66,67.68,69.71.72,73,74. 
75. 78.79,80.81.82,85.89.90.91, 
93,9497, 101,102 

13. 14, 16. 19.22.25.26.27.33.34. 
35.39,40,41.42,43.47.49.88.9? 

1.2.1.1. A L'INTERIOR DE LES SERRES 1 MASSISSOS MUNTANYOSOS 

TOTAL 

41 

36 

20 

Unitat paisatgistica 

El pla de Vmarbs 

El corredor d'Alcali de Xiven 

La Ribera de Cabanes 

La Plana de Castelló 

El corredor de les Coves de Vinromi 

El corredor de Borriol 

El corredor d'Albocisser 

La depressió de I'Alcora 

És un grup reduit, format per 9 assentaments, pero aquest fet 
pot atribuir-se en part a un coneixement desigual del territori, ja 
que en general aquestes zones han estat menys prospectades i, 
sens dubte, futurs treballs poden ampliar-ne el nombre. En gene- 
ral, són més freqüents en les serres interiors, on ocupen llocs 
preeminents. Solen presentar restes de fortificacions, arnb un o 
dos recintes emmurallats i alguna torre. Hi destaquen els tres 

% 

42'2 

37'1 

20'6 

Número 

1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 9  

15 

21,23,24.28,29,30 

31,32,36, 37, 38,45,46,48,50.51,52,53 

55,59,64.70,76, 77.83,84 

86,87 

95,96,98, 99 

100.103 



situats en la zona muntanyosa a l'oest del pla de Vinarbs (la 
Picossa, la Curolla, el Castell de Cervera), el segon dels quals 
esta ubicat a la vora d'una plana interior. A I'oest, a la serra Es- 
parreguera destaca el Castellar per la seua cota, la major del con- 
junt estudiat. La resta controla passos transversals entre els plans 
litorals i els corredors, corn el Campello a la vora del camí de la 
Fusta; entre els mateixos corredors, corn la Moleta a la Serra 
d'En Galzeran sobre el camí de la Calcada; o cap a l'interior, 
corn el Tossalet de la Valera en I'extrem meridional de la serra 
Esparreguera sobre el camí de Vistabella i el Tossalet de 
Montmira sobre el camí dels Bandejats. 

1.2.1.2. A LA VORA DE LES SERRES 1 MASSISSOS MUNTANYOSOS 

Unitat paisatgística 

El pla de Viarbs 

La Ribera de Cabanes 

El corredor d'Albochsser 

La depressió de I'Alcora 

És la categoria rnés nombrosa, amb 27 casos, ja que s'hi reu- 
neixen diversos trets: proxirnitat a les vies de comunicació, proxi- 
mitat a les terres de cultiu i de pastura i condicions defensives. 
Ocupen els contraforts de les vores de les serres i massissos mun- 
tanyosos, tant en els corredors interiors corn en les planes litorals. 
Si considerem criteris relatius a la cronologia, aquests assenta- 
ments sovint presenten nivells del Ferro Antic i proporcionen 
importacions fenícies, gregues i etrusques. Hom pot deduir que en 
general aquest tipus és el més característic del períodes Iberic 
Antic i Ple i va sempre associat a sistemes de fortificació més o 
menys complexos, amb muralles i torres. 

Número 

6 , 8 , 9  

24,28 

96,98,99 

100 

Unitat paisatgística 

El pla de Vinads 

El corredor d' Alcali de Xivert 

La Ribera de Cabanes 

La Plana de Castelló 

El corredor de les Coves de Vinrorni 

El corredor d' Albocisser 

El corredor de Borriol 

La depressió de I'Alcora 

Número 
4 

15 

21,23 

31,32,36,37,45,46.48,50,51.52,53 

55, 59,64, 70. 76, 77. 83, 84 

95 

86.87 

103 

Es tracta d'un grup reduit constituit per 5 assentaments que 
ocupa els anomenats puigs-testimoni, les muntanyes que han que- 
dat aillades per la colmatació de les cubetes litorals o prelitorals, 
que es dóna de manera limitada en les tres unitats que ocupen 
aquesta posició. L'ocupació, en relació amb la grandiria de la 

muntanya, pot ocupar tota la superfície del cim, corn en el cas de 
la Muntanyeta de Sant Antoni o només un extrem, com en el cas 
del Puig de la Misericordia. Només en un cas es tracta d'un pro- 
montori situat a la vora de la mar: la Punta de les Llances. 

Número 

El pla de Vinarbs 

La Ribera de Cabanes 29.30 

La Plana de Castelló 

1.2.2. ASSENTAMENTS EN ALTURA MITJANA 
(LLOMA O VESSANT) 

Es tracta del segon tipus rnés nombrós, amb 36 casos. La seua 
aparició sembla donar-se ja en el període Ibkric Antic i continua 
en el Ple, pero el seu nombre augmenta de manera significativa en 
epoca iberoromana. Es distribueixen de manera prou regular per 
tot el temtori, pero són molt rnés abundants en els corredors pre- 
litorals i, particularment, en el de les Coves de Vinromh, tal vega- 
da a causa d'una major concentració de les prospeccions en alguns 
dels seus trams. En la seua major part es tracta d'assentaments 
petits que no conserven estructures defensives importants. 

1.2.2.1. AL CIM 

Unitat paisatgística 

El pla de Vinads 

El corredor d'Alcalb de Xiven 

La Plana de Castelló 

El corredor de les Coves de V i o m i  

El corredor d'Albocisser 

La depressió de I'Alcora 

Ocupen el cim d'una lloma o altipli que se situa a la vora o 
enmig d'una plana. Es tracta de 20 assentaments situats en llocs 
que reuneixen unes mínimes condicions defensives i de control 
visual del territori prbxim. La seua diferenciació dels assenta- 
ments en altura rau en la cota, en l'altura relativa i en la morfolo- 
gia del iloc que ocupen, sense que siga facil diferenciar-ne tots els 
casos. En jaciments actualment destruits corn el Tossal i la 
Muntanyeta dels Estanys no és possible precisar si es trobaven al 
cim o al vessant. En alguns casos aprofiten els accidents formats 
pels cursos fluvials corn els puntals (el Cormulló dels Moros) i les 
illes fluvials (la Moratella). No solen conservar estructures defen- 
sives o aquestes són mínimes i solen ser de petita grandhia, amb 
algunes excepcions corn l'anteriorment esmentat, el Poaig i tal 
vegada el Mas d'Aragó. La seua distribució és prou regular per 
totes les unitats, pero són més nombrosos en el corredor de les 
Coves de Vinromii. 

Número 
3.5.7 

12. 17, 18 

44,54 

58, 60, 61. 63, 65, 66. 67, 68. 69, 71, 
72,73,74,75,78,79. 80, 81, 82.85 

89,90.91,93,94,97 

101.102 



1.2.3.2. SITUATS A LA VORA DE LA MAR 
Es tracta d'assentaments situats al vessant d'una lloma o mun- 

tanya que cerquen la proximitat del relleu pera garantir un hhbitat 
arrecerat i majors possibilitats defensives i de control visual. S'hi 
han inclbs 14 casos, entre els quals es poden distingir tres s u b  
grups, segons les característiques del lloc: el cas més freqüent és el 
d'aquells que ocupen la part arrecerada del vessant &una muntan- 
ya (el h i g  de la Nau, el Constantí), lloma (els Racons, els Tomers, 
la Garrida, el Vilaret, Barrisques, la Serreta, les Forques) o fins i tot 
d'un barranc (el Mas d'En Senyor); uns altres se situen en un punt 
del vessant que no és arrecerat perb pot estar orientat a I'est (el 
Corral Blanc, el Mas de Melsa); finalment, altres estan situats al 
mateix peu de muntanya (els Barranquets). La seua distribució és 
desigual, puix no es troben a la Plana de Castelló; són també més 
nombrosos en el corredor de les Coves de Vinroma. 

1.2.3.1. APROFITEN ALGUN ACCIDENT NATURAL 

Aprofiten algun accident natural, normalment per a dotar-se de 
condicions defensives, i tenen un control visual de I'entom molt limi- 
tat. El seu nombre és molt redui't, amb només 3 casos, i apareixen 
només en dues unitats (la Plana de Castelló i el corredor 

Unitat paisatgística 
El pla de Vinarbs 

El corredor d' Alcala de Xivert 

El corredor de les Coves de V i o m i  

El corredor d'Albocisser 

La depressió de I'Alcora 

El corredor d'Alcalh de Xivert 

El corredor de les Coves de Vinromi 60. 63,66.67.68.71. 72. 74.78,82 

d'Albocasser). Poden distingir-se entre els que estan situats a la vora 
d'un riu o barranc (el Torrelló d'Onda i el Torrelló del Boverot) i els 
que aprofiten un lleuger desnivel1 del terreny (el Mas de la Bassa). Els 
dos primers presenten nivells d'ocupació des de 1'Edat del Bronze. 

Número 

5.7 
17,18 

58.61,65,69,73,75,79,80,81,85 

89,93,94.97 

101, 102 

1.2.3. ASSENTAMENTS EN PLA 

Estan situat en planes, tant litorals com dels corredors prelito- 
rals. Hi he inclbs un total de 20 assentaments. Hom pot distingir 
entre els que aprofiten algun accident natural per augmentar les 
possibilitats defensives, aspecte que els relaciona arnb els situats 
en altura, els situats a la vora de la mar i els situats enrnig del pla. 
En un cas (Capicorp) el jaciment no esta ben localitzat i no pot 
classificar-se arnb seguretat. Són absents al pla de Vinarbs i al 
corredor de les Coves de Vinrorni i són més nombrosos a la Plana 
de Castelló, on són presents des de 1'Edat del Bronze i al llarg del 
Bronze FinaVFerro Antic (1'Alter de Vinarragell) i I'Iberic Ple 
(1'Alcúdia i 1'Horta Seca). 

La Ribera de Cabanes 22.25, 26.27 

La Plana de Castelló 27, 33.35,39.40. 41,42, 43.47,49 

Són assentaments situats a la vora de la mar, normalment en una 
zona un poc elevada sobre les albuferes prbximes, sobre o darrere 
de la restinga litoral. Es tracta també d'un grup poc nombrós, arnb 
4 casos. Les importacions fenícies trobades en alguns d'aquests 
jaciments confirmen que apareixen en I'kpoca de les primeres rela- 
cions comercials per via mari'tima. La seua distribució regular per la 
costa es veu truncada pel fet que en el cas del jaciment submm' de 
les Roques de la Barbada, el més important fondejador del tram 
septentrional de la costa, sembla no existir l'assentament terrestre o 
almenys no ha estat identificat. N'hi ha un a la Ribera de Cabanes 
(la Torre de la Sal) i són més nombrosos a la Plana de Casteiló, on 
se'n coneixen tres (el Pujo1 de Gasset, el Calamó i la Torre d'Onda) 
i és molt possible l'existkncia d'un altre (la Torre Caiguda). 

1.2.3.3. SITUATS ENMIG DEL PLA 

Estan situats enmig del pla, aparentment sense altres possibili- 
tats defensives que les denvades de la construcció de fortificacions. 
És el gmp més nombrós, arnb 10 casos. Són, en la seua rnajoria, 
petits assentaments, possiblement sense estruchires defensives 
(Alió, la Séquia de Lava, el Maset, el Bordissal, Carabona, 
l'Alcúdia, I'Horta Seca, Vinambros i Tíng), arnb I'excepció de 
1'Alter de Vinarragell. Apareixen majoritariament en les planes Lito- 
rals, exceptuant el pla de Vinarbs, i el corredor d'Alcali de Xivert. 

El corredor d' Alcalh de Xivert 13, 14. 19 

La Ribera de Cabanes 

La Plana de Castelló 39,42.43,47,49 

El corredor d'Albochsser 8 1 

1.2.4. ALTITUD 

La mitjana de les altures absolutes de tots els assentaments és 
de 252'9 m. Pel que fa als extrems, la menor cota habitada és d' l -  
2 m, representada per 4 assentaments situats a la vora de la mar, 2 
dels quals estan sent destruits en I'actualitat per I'acció de I'aigua; 



i la major és de 878 m, representada per un dels assentaments L'agrupació de les cotes d'altitud en segments de 25 m permet 
situats en el corredor d'Albocasser. En el següent quadre figura el determinar l'existencia de tres "pics" arnb la major concentració 
llistat dels 97 jaciments arnb les seues cotes d'altitud respectives. d'assentaments: de O a 25 n'hi ha 10 (10'3%); de 176 a 200, 

(11'3%); i de 276 a 300, 8 (8'2%). 

NÚMERo 
100 
15,74.75 
55,77.89 
88 
76,83,90 
97,99 
60,92 
59,91 
93,94 
87 
95 
96 
98 

ALTITUD 
351.375 
376-400 
426-450 
451-475 
476-500 
501-525 
526-550 
551-575 
576-600 
601-625 
676-700 
801-825 
876-900 

ALTITUD 
0-25 
26-50 
51-75 
76-100 
101-125 
126-150 
151-175 
176-200 
201-225 
226-250 
251-275 
276-300 
301-325 
326-350 

NUMERO 
22,27.30,33.39,40,41,42.43,54 
5,26,29,44 
3, 25,51 
21,23,34,47,49.52 
2,32,35,50 
38,45,48 
1,4. 8, 16, 17,53 
6,7,12,13,14,18,19,31,46,101,102 

65 
36,64 
24,28, 58,68, 80, 85 
63,67,69.78,79,81,84,86 
61,66,70,72 
9,37,71,73,82, 103 

Per trams de 100 m, s'observa que hi ha una disminució 
gradual del nombre d'assentaments des del primer, que en reu- 
neix prop de la quarta part. La suma dels dos primers trams és 
de 47 assentaments (48'4%), prop de la meitat del total; si hi 
afegim el tercer, en tenim 64 (65'9%), practicament dues terce- 
res parts del total. 2 101-200 0-100 

201-300 17 '5  601-700 

301-400 14'4 801-900 

1.2.4.2. ALTITUD RELATIVA 

Per unitats, les més baixes són les planes litorals i, entre elles, la 
Ribera de Cabanes (86'9 m); segueix la Plana de Castelló (99'8 m) i, La mitjana dels 97 casos analitzats és de 38'4 m. La menor 
amb caes molt més elevades, el pla de Vinarbs (160'4 m). Entre els de les altituds relatives és de O m en els casos deis assenta- 
corredors prelitorals, la mitjana més baixa és la del d'Alcala de Xivert ments situats a la vara del mar, com la Torre de la Sal o el 
(205'5 m), el més prbxim a la costa; segueix el corredor de Bomol Calamó, mentre que la majar és de 400 m en el cas del 
(252 m) i la depressió de 1'Alcora (265'5 m), arnb mitjanes prbximes; Castellar. 
a continuació el corredor central de les Coves de Vinroma (339'5 m) Per segments de 10 m, la major concentració es dóna en el 
i, arnb la rnitjana més alta, el d'Alboc2sser (592'1 m), el més interior. primer, on es troben 55 assentaments, més de la meitat (56'7%). 

De manera general, el fet que un important nombre d'assenta- 
ments s'agrupe en aquest segment pot posar-se en relació arnb 
la importancia limitada del factor defensiu i de control del terri- 

tori a I'hora de triar-ne l'emplaqament. A continuació s'observa 
una important davallada i en el segment 11-20 m només en tro- 
bem 7 (7'2%); aquesta disminució continua amb petites agru- 
pacions en els 31-40 m, també amb 7 (7'2%); 51-60 m, amb 4 
(4'1%); 71-80 m, amb 5 (5'1%); 111-120 i 151-160, amb 4 
cadascun (4' 1 %). Els altres 11 valors apareixen quasi aillats i es 
troben repartits en 8 segments fins al 400 m. 

UNITAT PAISATG~STICA 
E l  pla de Vinarbs 
El corredor d'Alcali de Xivert 
La Ribera de Cabanes 
La Plana de Castelló 
El corredor de les Coves de Vinromi 
El corredor de Bomol 
E l  corredor d' Albochsser 
La depresió de l'Alcora 

ALTITUD 
1 6 0 ' 4  
2 0 5 ' 5  
86'9 
99'8 

339 '5  
2 5 2  

592 '  1 
265 '5  



1.3. APROFITAMENT DELS RECURSOS H ~ R I C S  

ALTITUD 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

101-110 

111-120 

151-160 

191-200 

201-210 

211-220 

391-400 

L'aprofitament dels recursos hídrics per a I'aprovisionament i 
per al regadiu resulta en molts casos problematic. La major part 
dels rius, rambles i barrancs de la zona són de curs estaciona1 i 
estan secs bona part de I'any. La seua utilització per al consum 
només és possible en alguns casos determinats (rius de la Sénia, 
Millars, Bellcaire). El seu aprofitament per a l'agricultura és forca 
improbable en els dos primers casos pel fet d'anar prou encaixats, 
ja que hi haurien estat necessanes importants obres d'enginyeria 
que no s'han documentat en la zona per al penode iberoroma 
(assuts, séquies). La forma més freqüent d'abastiment degueren 
ser els barrancs de curs perenne i les fonts, les quals permetrien 
també el regadiu en zones proximes. La seua proximitat als assen- 
taments és molt relativa, sobretot en aquells situats en altura. He 
elaborat un quadre amb els 5 tipus de recursos més proxims als 
assentaments, segons la denominació tradicional. 

NÚMERO 

3, 5.7. 12, 13, 14, 16. 17, 18, 19,22,24,25, 26, 27,33, 34, 45, 39, 
40.41.42, 43. 44. 47. 49. 54. 55, 58. 60.61.63, 65.68. 69. 71. 72. 
73,74,75,78,79, 80, 81. 85, 87. 88,89,90,91.92,96,97. 101, 102 

21,23,29,48,64. 66. 67 

2,30 

8, 50, 51.52. 84. 86.93 

94, 100 

6,36,38, 82 

32,59 

1,4.9,45.70 

99 

31,46.53, 103 

28 ,7677 ,  95 

15 

37 

83 

98 

barrancs porten un cabdal petit pero regular. De tota manera, 
qualsevol aproximació es basa en el rkgim pluviometric actual, 
sens dubte diferent a l'existent en epoca iberoromana. A més cal 
tenir en compte, almenys per als assentaments situats en els 
plans litorals, el possible aprovisionament hídric mitjancant 
pous, com els que s'han trobat a la Torre de la Sal. 

Pel que fa a la distancia als recursos hídrics, cal recordar 
que les mesures preses són linials i que en el recompte total no 
s'han quantificat les inferiors a 100 m. La distancia menor com- 
provada és de O m, quan l'assentament esta situat a la mateixa 
vora de I'hipotktic recurs considerat, mentre que la major és de 
3 km. La mitjana d'aquestes distancies és de 0'4 km. La major 
concentració es dóna en el primer segment, de O a 0'1 km, on 
trobem 36 assentaments (37'1%), mentre que en el segon, de 
0'1 a 0'2 km, se n'agrupen 8 (8'2%). En conjunt, un total de 7 1 
assentaments (73'1%), quasi 3 de cada 4, estan situats a una 
distancia inferior a 0'5 km, és a dir, a menys de 12 minuts d'un 
recurs hídric potencialment utilitzable. Sembla, doncs, que la 
proximitat dels recursos hídrics és un factor important a I'hora 
de triar el lloc d'habitació. 

2. CARACTER~STIQUES DELS 
ASSENTAMENTS 

En aquest apartat consideraré diversos aspectes que resulten 
fonamentals per a I'estudi dels assentaments: superfície, existen- 
cia d'estructures defensives, visibilitat, dispersió, jerarquització i 
funció. 

La superfície dels assentaments només es coneix amb seguretat 
en els casos que ha estat mesurada mitjancant la topografia: 13 casos 

RECURS 
Riu 

Rambla 

Barranc 

Font 

Albufera 

sobre 97 (13'4%). D'altres 10 (10'3%) tenim mesuraments aproxi- 
matius, en 2 dels quals (la Torre de la Sal i la Torre d'Onda) han estat 
fets sobre planols o fotografies aeries i poden considerar-se prou 
aproximats. En una gran part dels assentaments no és facil fxar-ne els 
límits, tant per la seua deficient conservació com per la inexistencia 
de treballs d'excavació o pel limitat abast d'aquests quan s'hi han rea- 
litzat, cosa que dificulta la determinació de llur superfície. En total, 
són 23 (23'7%) els assentaments que, amb major o menor grau de 
precisió, han estat objecte de mesurament de la seua superfície. 

Els 13 assentaments que han estat topografiats poden agrupar- 

NÚMERO 
1, 2. 34, 35. 36. 39. 40.47, 48, 49. 50. 63, 65. 68, 
81.87, 100, 101. 102 

5.6.9, 22, 82, 89,92, 97 

3.4.7.8, 12. 13. 14. 15, 16, 17. 18, 19.23,24,25, 

26. 29, 32, 37. 38, 42, 43.44. 52, 53. 55. 60. 64, 

66. 67. 69. 71. 74, 75, 76.77, 78. 79. 80, 84. 85. 

86, 88,90.91, 93. 95 

21,28,31,45,46,51.58,59.61.70.72.73.83. 
94, 96.98, 99. 103 

27,30,33.41.54 
se en quatre categones segons la seua superfície, ordenada de 
major a menor: 

TOTAL 

La major part dels assentaments, 47 sobre un total de 97, Total 
tenen un barranc com a possible lloc d'aprovisionament més 
proxim; segueixen els rius i les fonts i, a molta distancia, les 0,8-1 83, 89 
rambles i les albuferes. No obstant aixo, cal tenir en compte que 

0.2-0,3 77, 84,96, 103 
la utilitat d'aquestes dades és molt relativa. En principi, els rius 

>0,2 i les fonts són els recursos més segurs, pero també alguns 1, 2, 31,34,48, 55 

97 

TOTAL 

19 

8 

47 

18 

5 

% 

19'5 

8'2 

48'4 

18'5 

5'1 



Aquesta agrupació presenta una categoria que resulta la més 
nombrosa, la dels assentaments menors de 0'2 ha; amb els de 0'2-0'3 
constitueixen un grup majoritari i netament diferenciat de la resta. 
Encara que la distribució geografica dels assentaments triats no és 
uniforme, ja que 8 dels 13 estan situats en la meitat meridional del 
temtori estudiat, sembla que la categoria majorithia en aquesta mos- 
tra és prou representativa entre els assentarnents fortiftcats en altura. 

Si afegim els assentaments que només han estat objecte de 
mesuraments aproximatius, que en són altres 10, s'amplia el seg- 
ment corresponent a les superfícies més grans, alhora que es refor- 
cen el grup mitjh i el dels molts petits. Passem a veure el llistat 
dels 23 assentaments ordenats segons la seua superfície (en negre- 
ta s'indiquen els 13 assentaments que han estat topografiats): 

Tot i que aquest grup de 23 assentaments suposa menys de la 
quarta part del total, creiem que és prou representatiu de les dife- 
rents categories existents en el conjunt dels assentaments ibkrics 
coneguts i, en particular, entre els ocupats en epoca iberoromana. 

2.2. ESTRUCTURES DEFENSIVES 

Una part considerable dels assentaments estan delimitats per 
recintes murats, sovint acompanyats de torres i en algun cas de 
valls, o es troben en llocs que permeten suposar-ne l'existencia, 
majorithriament aquells que estan situats en altura que es concen- 
tren en els contraforts de les serres que envolten els plans litorals i 
el corredors interiors i en els puigs ai'llats. Són els que en termine 
logia llatina denominem oppidn i arrres. En general es tracta d'un 
nucli de població ben delimitat per unes estructures amb una clara 
funció protectora i situat en un punt natural o artificalment acondi- 
cionat a tal efecte. En aquest sentit, la presencia d'un recinte peri- 
metral es considera un dels trets definidors d'un assentament ibe- 
n c  (Bonet i Mata, 1991, 12; Bonet, Guerin i Mata, 1994, 115). 

L'existencia d'aquest tipus d'estructures, perb, no permet la seua 
consideració corn assentaments eminentment defensius o fortificats, 
jaque aquesta concepció dóna un valor excessiu als components for- 
m a l ~  que els defineixen. La delimitació d'un assentament rnitjancant 
qualsevol tipus de barrera física no implica necessbiament un con- 
cepte de defensa front a algun tipus d'agressió; pel contrari, és una 
resposta o elecció d'una determinada comunitat donada en funció 
dels seus models d'ocupació del temtori i, per tant, expressió "mate- 
rial" o "física" de les seues prbpies característiques socials i culturals 
(Rowlands, 1972,448 i 456 SS). La muralla assenyala el h i t  de I'es- 
pai habitat i el separa del rural i és reflex d'un patró d'assentament 
basat en la concentració de la població en habitats tancats. 

Sense pretendre entrar en un estudi més profund, les estructures 
conservades i reconeixibles són les normals en aquests tipus de jaci- 
ments: valls, muralles i torres (Gusi, Díaz i Oliver, 1991; Moret, 1996). 

En molts casos els assentarnents fortificats presenten nivells o alrnenys 
materials, tant iberics corn d'irnportació, pertanyents als períodes Iberic 
Antic i Ple. Aquest fet permet plantejar la possibitat Cuna datació 
contemporinia de les estructures defensives, entre els segles VI i Iíi, les 
quals poden haver estat mantingudes o fms i tot reformades posterior- 
ment. La seua perduració en els segles 11-1 -si bé és cert que en la rnajor 
part dels casos en condicions que ens resulta impossible determinar- 
prova que la intervenció romana no va afectar de manera general les 
estructures defensives iberiques, amb I'excepció d'episodis bellics 
possiblement concentrats en moments molt detenninats corn la conso- 
lidació del domini militar en els primers anys de la conquesta, i que cal 
matisar molt I'abast de fets corn I'ordre del cbnsol Cató d'endenoca- 
ment de les muralles de les ciutats iberiques en el 195 (vegeu V.3). 

En els casos dels jaciments excavats s'observen situacions 
diverses. Al Puig de la Misericordia aquestes estructures estaven 
amortítzades en el moment de la reocupació del segle 11 i, per tant, 
no es reaprofiten. Al Castell d' Almenara, les habitacions del segle 
11 que foren excavades s'alcen sobre el que sembla una torre del 
recinte murat, també amortitzat. En un cas, I'estructura defensiva - 
en aquest cas una gran edificació turriforme (el Perengi1)- sembla 
haver estat construida en el segle 111 i amortitzada en pocs anys. En 
altres casos probablement hi ha una continuitat en l'ocupació que 
permet suposar-ne almenys el manteniment: el Tossal de la 
Balaguera, el Racó de Rata, el Torrelló del Boverot, el Solaig, la 
Punta i Sant Josep. Aquesta consideració també pot aplicar-se a 
altres assentaments que no han estat excavats: la Tossa Alta, el 
Cormulló dels Moros, la Moleta, el Castellar, el Puigpedró, el 
Tossal de Gaidó, els Pasquals, el Mas del Pi i Montnegre. 

Almenys en un cas ha pogut documentar-se en les excava- 
cions la presencia d'un recinte murat en un dels assentaments 
situats a la vora del mar i de cronologia més tardana: la Torre 
d'Onda, possiblement una fundació del segle 1 aC. 

En conclusió, sembla que les estructures defensives segueixen 
sent aprofitades mentre dura I'ocupació dels assentaments i, en 
ocasions, la seua construcció pot datar-se amb seguretat en aques- 
ta epoca. No hi ha, per tant, constancia de destruccions generals 
d'estructures defensives. Els casos on resulta evident l'amortitza- 
ció d'aquestes estructures, corn ara el Puig de la Misericordia i el 
Castell dlAlmenara, tenen l'inconvenient que aquesta és molt ante- 
rior o només pot datar-se amb anterioritat a I'ocupació del segle 11. 

2.3. VISIBILITAT 

L'elecció d'un punt determinat per a establir un assentament esta 
relacionada amb el domini visual d'una area i és, per tant, una de les 
variables considerades. La seua localització en llocs preeminents 
permet la possibilitat d'establir comunicacions bptiques (Balil, 
1977; Burillo, 1980,263-265). L'existhncia de connexió visual entre 
els assentaments esta relacionada amb el rol defensiu del lloc central. 
D'aquests parhetres horn pot fer deduccions sobre l'estrategia per 
al control del territon i, consegüentment, sobre la seua delimitació. 
Perque la connexió visual puga ser efectiva s'estirna una distancia 
mhxima de 10 km; quan aquesta és major, cal pensar en I'existencia 
de llocs intermedis. La localització de talaies en llocs alts permet una 
gran visibilitat. Les torres existents als llocs més elevats d'aquestes 
té una doble funció defensiva i corn a plataforma de vigilancia pera 
l'ernissió/recepció de senyals. Aquest tipus d'estructura territorial 
s'ha estudiat en el territon d'Edeta (Bemabeu, Bonet i Mata, 1985; 
Bonet i Mata, 1991; Bonet, 1995,524-525). 



2.3.1. CONTROL VISUAL 

Els assentaments situats en altura són els que exerceixen un 
major control visual de les zones més aptes per al conreu i de les 
vies de comunicació. Aquest factor, perb, no sembla excessiva- 
ment important entre els assentaments estudiats. En conjunt, els 
que tenen una visibilitat limitada o escassa constitueixen el grup 
més nombrós arnb un total de 54, més de la meitat del total 
(55'6%). En el grup dels que tenen una visibilitat maxima hem 
inclbs 14 assentamenets (14'4%); es tracta, doncs, de la categoria 
menys representada. Entre ells, els que tenen una major visibilitat 
són els que ocupen altures aillades situades enmig del pla (el 
Castell d'orpesa, el Castell d'Onda, la Muntanyeta de Sant 
Antoni), en cims destacats de serres (el Castell $Almenara, el 
Tossal de Subarra, el Castellar) o situats en corredors naturals (el 
Tossalet de Montmira). Com totes en general, també aquesta cate- 
goria pot matisar-se per la distancia fins a les muntanyes proximes 
(el Tossalet de Montmira) i per l'existencia de graons orografics 
prbxims de menor altitud (el Castell d'Almenara, el Castellar). 

Els assentaments arnb un bon control visual, pero arnb una o 
més zones d'ombra en la zona muntanyosa en que esta situat el 
contrafort que ocupen, constitueixen la segona categoria més 
nombrosa, arnb 29 casos (29'8%). El control visual s'orienta, 
doncs, cap a una o dues arees determinades, en funció del lloc que 
ocupen. L'accés des de la muntanya és, en conseqü&ncia, el que 
esta sotmés a un menor control, perb és justament el que sol estar 
protegit per una fortificació, normalment una torre que reforca la 
muralla, particularment en els emplacaments que són accessibles 
des del col1 que els uneix a la muntanya. D'altra banda, aquesta és 
la zona per on es pot efectuar la retirada quan la defensa és impos- 
sible i el perill prové del pla. Entre ells hi ha alguns que ocupen 
l'extrem d'una altura aillada enmig del pla (el Puig de la 
Misericordia) o un cim destacat d'una serra situada entre dues pla- 
nes (la Tossa Alta), perb el cas més freqüent és el d'aquells que 
ocupen un contrafort d'una serra o l'extrem d'un conjunt d'altu- 
res mitjanes, que són la resta d'assentaments d'aquesta categoria. 
En conjunt, els assentaments arnb una visibilitat miixima i arnb 
una o més zones d'ombra que la limiten són 43 (44'3%). 

En general, el control visual de l'entom queda més lirnitat en el 
cas dels assentaments situats en altura mitjana. En aquesta catego- 
ria hem inclbs 19 assentaments. Els ubicats al vessant d'una serra 
(el Corral Blanc, el Mas de Sant Pere) exerceixen, arnb les matei- 
xes limitacions que els anteriors, un major control visual de les 
zones prbximes situades a menor altura. Els situats al cim d'una 
lloma tenen una visibilitat limitada a la zona circumdant (el Poaig, 
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el Mas dYAragó, el Palau, el Tossal, la Muntanyeta dels Estanys, 
Traiguera, Velleretes, Santa). Finalment, els situats al vessant d'una 
lloma de mitjana altura tenen una visibilitat limitada per la seua 
escassa altura relativa i perla zona d'ombra (els Tomers). 

Finalment, el grup d'assentaments arnb una visibilitat escassa 
és el més nombrós (35). Hi podem diferenciar quatre grups: els 
situats al cim o a l'extrem d'una lloma baixa (la Bassa, els 
Racons, la Gamda, els Vilarets, el Vilaret, Barberes, el Mas de la 
Bassa), al vessant d'una lloma baixa (les Forques), al peu d'una 
muntanya o lloma (el Puig de la Nau, el Tancat, Barrisques, la 
Serreta) i els situats al pla (Alió, la Séquia de Lava, el Maset, el 
Bordissal, la Torre de la Sal, el Pujol de Gasset, el Torrelló del 
Boverot, el Torrelló, I'Alter de Vinarragell, el Calamó, la Torre 
d'Onda, Carabona, 1' Alcúdia, I'Horta Seca, Vinambros. Tírig). Hi 
destaca el considerable nombre d'assentaments situats al pla (22). 

En resum, sembla que per a una part considerable dels assenta- 
ments del període iberoroma no és una necessitat fonamental asse- 
gura  el control visual de I'entom. Aquest fet esta estretament rela- 
cionat arnb la importancia quantitativa d'un tipus d'assentaments 
que no ocupen llocs preeminents del relleu -els situats en altura mit- 
jana o en pla (56)- i que, per tant, no manifesten en I'elecció del lloc 
un interés destacat per les seues condicions defensives. 

2.3.2. INTERVISIBILITAT 

Número 

8.9, 15.29,30.32.36.38. 53.76.83, 86.98, 100 
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41.42.43.47.49,68.69.71.7?. 73. 74.78.81. 88,89. 
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En el següent quadre figura el llistat dels assentaments arnb el 
número dels que hi resulten visibles, tot considerant la distancia 
mkxima de 10 km que sembla apropiada per a aquest tipus de rela- 
ció (fig. 155). 
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Fig. 155.- Intervisibilitat 
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El pla de Vinaros: entre els 9 assentaments estudiats, la 
Tossa Alta i la Picossa són els que permeten veure'n un major 
nombre (6 ) ,  als quals cal afegir en el primer cas el fondejador de 
les Roques de la Barbada. Aquest fet es justifica per la posició 
centrica que ocupa el primer; la desaparició del poblat del Puig de 
la Nau al principi del segle IV li permet assolir una posició privi- 
legiada en la distribució d'assentaments a nivel1 comarcal. D'altra 
banda, a través del Puig de la Misericordia prolonga les seues 
relacions al nord del riu de la Sénia amb els assentaments del 
Castell d'ulldecona i la Moleta del Remei (Alcanar). El cas de la 
Picossa és semblant. Ambdós s'erigeixen en centres de control 
visual del territori. Per l'oest el Castell de Cervera i pel sud el 
Poaig garanteixen el control efectiu de la zona. 

El corredor d'Alcalk de Xivert: entre els 8 assentaments 
d'aquesta unitat el centre indiscutible és el Castell d'Alcali per la 
seua posició preerninent, que resulta visible des de quasi tots els 
altres. Pel que fa a la resta, situats a menor altitud, destaquen el 
Corral Blanc i la població d'Alcali de Xivert, des del quals són 
visibles altres 4 assentaments. Aquest fet i la posició central que 
ocupa la població són factors favorables a la seua consideració 
com assentament. Sens dubte el control visual d'aquesta part del 
corredor l'efectuava el Castell dlAlcali, en una situació paral.lela 
en el temps al model definit per la fortificació isliimica i les seues 
alqueries. En el sector nord del corredor no coneixem cap assen- 
tament ocupat en aquesta epoca, pero és possible que el model fos 
semblant, a menor escala, articulat al voltant del Castell de Polpís. 

La Ribera de Cabanes: entre els 10 assentaments estudiats 
sembla haver un sistema d'intervisibilitat amb el centre a la Torre 
de la Sal, des del qual en són visibles altres 5. Tota la unitat, de 
nord a sud. es troba comunicada visualment, des del Tossalet fins 

al Castell d'orpesa. Si bé el primer queda desplaqat per la seua 
localització en I'extrem septentrional, la seua presencia resulta 
necessiria per garantir-hi el control de l'accés per aquesta banda. 
La connexió visual és possible a través dels Pasquals. Aquest i el 
Castell d'Orpesa estan situats en els extrems d'una zona que té el 
seu centre a la Torre de la Sal, l'assentament més gran al nord del 
riu Millars. En conjunt, el sistema d'intervisibilitat d'aquesta uni- 
tat sembla característic d'un model de lloc central situat en aquest 
assentament, amb els accessos nord i sud coberts per sengles 
assentaments en altura i una serie de llogarets distribuits al seu 
voltant (el Tancat, el Bordissal). En l'orla muntanyosa, altres dos 
assentaments en altura controlen els passos cap al corredor cen- 
tral. A I'oest el Campello, sense connexió visual, i al SO el Castell 
de Miravet des del qual resulten visibles tant el Tossal de Gaidó, 
en el corredor central, com el Bordissal, a la plana litoral; així 
doncs, la comunicació visual entre la Torre de la Sal i el Tossal de 
Gaidó és possible a través d'aquests assentaments. 

La Plana de Castelló: el sector septentrional ofereix un 
panorama forqa esbiaixat, amb només 3 assentaments, dels quals 
els dos situats en altura (el Mas del Pi i el Castell de la 
Magdalena) -que no són visibles entre si- mantenen relacions 
visuals amb el tercer (el h j o l  de Gasset), tot i que el primer es 
troba prou allunyat (9'4 km). Les diferents característiques i cro- 
nologia que hi ha entre els dos primers i el tercer fan improbable 
la seua relació continuada al llarg de tot el període. En l'implia 
plana litoral devien existir, sens dubte, diversos assentaments més 
no identificats. 

En la zona central de la comarca, l'ampliria del pla litoral fa 
que els assentaments situats en altura estiguen molt allunyats de la 
zona costera, amb els consegüents problemes d'intervisibilitat. En 



la Iínia del riu Millars, a una i altra vora es troben tres assentaments 
(el Torrelló d'Onda, el Torrelló del Boverot, 1'Alter de Vinarragell), 
dels quals els situats més a l'oest mantenen relacions visuals arnb 
els situats en altura que dominen tot el sector occidental del centre 
de la comarca (el Castell d'Onda, el Solaig i la Muntanyeta de Sant 
Antoni). Els situats a la part baixa del riu i proxirnitats (1'Alter de 
Vinarragell i el Calamó) queden molt lluny de qualsevol d'aquells. 

Al sud del Millars, en la zona oest hi ha 2 assentaments que 
mantenen el major nombre de relacions d'intervisibilitat, I'un per 
raó de la seua altitud (el Solaig, arnb 9) i l'altre per la seua posi- 
ció ai'llada enmig del pla (la Muntanyeta de Sant Antoni, arnb 12). 
La seua posició preeminent els permet mantenir Iínies de visibili- 
tat arnb l'assentament situat en l'extrem oest (el Castell dlOnda), 
els que flanquegen la línia del Millars (el Torrelló d'Onda i el 
Torrelló del Boverot) i el situat a l'inici del sector meridional (el 
Castell de la Vilavella). També, cap a la part baixa del pla, es rela- 
cionen arnb els petits assentaments disseminats pel pla (Carabona, 
el Tossal i I'Alcúdia) i fins i tot arnb el situat a la mateixa costa (la 
Torre dlOnda). Aquest complex sistema de relacions d'intemisi- 
bilitat convergeix al Solaig, que sembla erigir-se en el referent del 
sector centre-oest de la comarca. Les relacions entre aquest i la 
Muntanyeta de Sant Antoni pareixen molt estretes, i més si consi- 
derem la seua proximitat. Possiblement, només arnb la desapari- 
ció del Solaig el segon va passar a ocupar una posició principal 
respecte dels assentaments situats al pla. 

El sector meridional de la comarca té dos referents visuals 
clars, el Castell de la Vilavella, des del qual es veuen 8 assenta- 
ments, i la Punta, des del qual se'n veuen 7. El primer es veu afa- 
vorit per la seua particular posició en un contrafort que separa la 
zona oest de la sud, i la Punta per ocupar una posició central en el 
sector meridional de la comarca. Aquest darrer, doncs, presenta un 
sistema de relacions visuals arnb altres oppidn: al nord el Castell 
de la Vilavella i a l'oest San Josep; al sud, la connexió arnb el 
Castellar necesita d'un punt intermedi al cim de 176 m que els 
separa; possiblement, també cap a I'est mantenia relació visual 
arnb el fondejador de la Torre Caiguda. D'altra banda, des de la 
Punta també s'albiren altres assentaments menors situats al pla 
(1'Horta Seca i Vinambros). Quant als 3 situats a la serra 
d'Almenara (la Corona, el Castell i la Muntanyeta dels Estanys), 
mantenen relacions visuals arnb el Castell de Sagunt, del qual pos- 
siblement el segon devia ser una talaia 

El corredor de les Coves de Vinroma: en conjunt presenta 
una segmentació que pot justificar-se per la seua considerable 
llarghria; en alguns sectors, la falta d'articulació deu trobar expli- 
cació en una prospecció insuficient. En el sector centre-nord, el 
poblament conegut es troba molt dispers, i aquest fet -posible- 
ment explicable perque falta localitzar assentaments- es reflecteix 
en I'abskncia de relacions d'intervisibilitat entre els escassos 
coneguts. El Mas de Víctor, Traiguera, la Curolla i el Mas de 
Melsa romanen aillats en diferents sectors del corredor. Falten, 
clarament, altres assentaments que facen possible establir un 
mínim sistema de relacions visuals omplint no únicament els 
espais intermedis, sinó també les subunitats on no se'n coneixen, 
com la depressió de Canet, on el situat en la mateixa població 
devia exercir un important paper de control. En l'organització del 
poblament iberic d'aquesta zona, la talaia de la serra de Sant Pere 
degué exercir un important paper de control visual. 

En direcció sud, en la zona de Sant Mateu, els Molins i els 
Barranquets són petits assentaments arnb relacions d'intervisibili- 
tat que, per les seues característiques, devien estar relacionats arnb 
algun altre situat en altura, tal vegada I'existent a l'ermita de la 

Mare de Déu dels ~ n g e l s .  En aquest context encaixaria un altre 
assentament semblant als dos coneguts en la mateixa població de 
Sant Mateu i possiblement algun altre més. En la zona central de 
les Coves de Vinromh, el petit oppidunl dels Tossalets resulta visi- 
ble des de la Bassa. Cap al sud, en la zona de Vilanova d'Alcolea, 
al voltant del Puigpedró es troben 3 petits assentaments que direc- 
ta (els Tomers i la Gamda) o indirectament (els Vilarets) s'hi rela- 
cionen visualment. Tanmateix, la seua particular localització 
orogrhfica fa que aquest petit oppidunz quede un poc amagat i, 
consegüentment, tinga un angle de visió redui't i no puga ser el 
centre -almenys directament- de la resta dels petits assentaments 
existents al seu voltant (els Racons, el Vilaret i Barberes). 

Cap al sud, la considerable altitud del Tossal de Subarra el fa 
visible des de petits assentaments prbxims com Barberes, les 
Llhnties i Bamsques i l'oppidznn del Tossal del Gaidó. Aquest s'e- 
rigeix en la talaia del Pla de I'Arc, on sens dubte el poblament dis- 
seminat devia ser més nombrós, i es relaciona també arnb la 
Serreta, el Mas de Costa i la Costa, pero la seua particular localit- 
zació impossibilita la visibilitat cap al sud si no és amb mediació. 
En I'extrem meridional del corredor, al Pla de Vilafamés, el Tossal 
de la Balaguera permet un extraordinari control visual de la zona 
i manté relacions d'intervisibilitat arnb els altres 4 assentaments 
coneguts, tant arnb el petit oppidunz del Racó de Rata com arnb els 
del Constantí, el Corral d'En Llopis i Velleretes. 

El corredor de Borriol: els 2 assentaments coneguts en 
aquesta unitat (el Tossal de 1'Assut i el Tossalet de les Forques) no 
poden mantenir relacions d'intervisibilitat per la seua posició en 
el mateix costat est de l'estret corredor. Una talaia situada en el 
costat oest podria comunicar-los. 

El corredor d'Albociisser: en conjunt presenta una segmenta- 
ció que pot justificar-se per la seua llarghna; en alguns sectors, I'a- 
parent ai'llament d'alguns assentaments deu trobar explicació en 
una prospecció insuficient. En el sector septentrional, l'únic assen- 
tament conegut a la val1 de Tírig queda aillat visualment. Un poc 
al sud, en el límit entre aquesta subunitat i el pla d'lübochsser, el 
Cormulló dels Moros, possiblement el més important oj7pidurn de 
la zona, tampoc resulta visible des d'altres assentaments a causa de 
la seua localització. Necessitaria d'una talaia per a fer possible un 
mínim control visual del seu entom. Al pla d'lübochsser una serie 
de petits assentaments situats en pla o en vessant (el Mas de la 
Sémola, les Forques, el Mas de la Bassa, el Mas de Sant Pere, la 
Rourera, el Pou de Llobet i el Mas de Bracet) mantenen relacions 
d'intervisibilitat entre si i arnb el Castellar, una talaia situada cap al 
sud que domina també l'extrem septentrional del corredor de la 
rambla Carbonera. L'altre petit opprdzrrn que hi ha en la zona, la 
Moleta, queda molt amagat per la seua posició orogrhfica i només 
és visible des del Mas de la Bassa; el seu control visual es dirigeix 
en direcció NO cap al corredor transversal que puja al col1 d'Ares 
del Maestre. En aquest sector, que aglutina la major concentració 
d'assentaments del corredor, la situació excentrica dels tres oppida 
fa inviable l'aplicació d'un model de lloc central. En el sector 
meridional del corredor només es coneix un assentament (el 
Tossalet de la Valera), que queda completament ai'llat. 

La depressió de I'Alcora: el Tossalet de Montmira es troba 
situat en I'estret corredor del riu de I'Alcora i queda ai'llat visual- 
ment dels altres assentaments coneguts. Per als altres 2 situats en 
la zona central de la unitat (la Moratella i Santa), que no són visi- 
bles entre si, el referent visual és Montnegre, situat també en la 
periferia de la unitat. No hi ha cap assentament de fora de la uni- 
tat que siga visible. 



La dispersió de I'hibitat ha estat estudiada a partir de la 
distancia a I'assentament més prbxim. La distancia major (7'8 
km) es dóna en el sector septentrional del corredor de les Coves 
de Vinroma, mentre que la menor es dóna en el corredor 
d'Alcala (0'3 km). La distancia mitjana entre els 97 assenta- 
ments és de 2'2 km. De manera general, aquesta és notablement 
menor a I'obtinguda en el curs inferior del riu Ebre per al con- 
junt dels assentaments iberics, que se situa en 3'32 km (Diloli, 
1995, 104). Per unitats, de manera individual cap arriba a tenir 
una mitjana tan alta; la major de les constatades, 2'8 km a la 
Ribera de Cabanes, queda lluny d'aquella, i la documentada a la 
zona més prbxima a l'Ebre, el pla de Vinaros, és de 2'6 km, 
encara menor. 

Per unitats, amb I'excepció del corredor d'Alcala de 
Xivert, amb una mitjana de 0'9 km, la resta d'unitats presenta 
mitjanes que oscil.len entre 2 i 3 km. De manera general, l'es- 
tudi de les distancies fins al veí més prbxim palesa l'adaptació 
del poblament a la geomorfologia del territori i la idoneitat de 
les unitats paisatgístiques com a base per al seu estudi. A par- 
tir de l'analisi per unitats de menor grandaria i subunitats en 
els casos de les més grans, el calcul de les distancies mitjanes 
mostra la cohesió del poblament, amb diferents nivells, en 
aquestes zones: pla de Vinarbs, sector meridional del corredor 
d'Alcali de Xivert, Ribera de Cabanes, sector meridional del 
corredor de les Coves de Vinromh, corredor de Borriol, sector 
d'Albocasser i depressió de I'Alcora. El cas de la Plana de 
Castelló planteja una problematica particular, donada la seua 
gran extensió; amb l'excepció del sector septentrional, al nord 
del riu Millars, on és molt probable la falta d'assentaments, al 
sud d'aquest riu sembla donar-se també un cert equilibri i 
cohesió. 
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El pla de Vinarhs: amb 9 assentaments, la distancia mitjana és 
de 2'6 km, amb distancies majors entre els dos més mendionals (la 
Tossa Alta i el Poaig). La major proximitat dels tres assentaments 
més septentnonals i dels quatre més occidentals proporciona aques- 
ta mitjana baixa. 
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El corredor d'Alcalh de Xivert: amb 8 assentaments, es 
dóna la distancia mitjana més baixa, de 0'9 km, pero cal destacar 
la seua concentració en la meitat meridional, on consegüentment 
el poblament presenta el major grau de cohesió. Possiblement, la 
localització dels altres dos jaciments d'ubicació desconeguda (el 
Corral del Roio i Polpís) augmentaria la mitjana. 
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La Ribera de Cabanes: amb 10 assentaments, la distancia mitjana 
és de 2'8 km, també amb una Ueugera distorsió en el sector septenttb 
nal a causa de I'aillament dels Pasquals (7 km). Si ens limitem al terq 
meridional de la unitat, amb 7 assentaments, la mitjana baixa a 1'9 h. 

La Plana de Castelló: amb 24 assentaments, la mitjana és de 2'6 
km. Els valors més alts es donen en el sector septentrional, al nord del 
riu Millars (el Pujo1 de Gasset), amb distancies que arriben fins als 
7' 1 km, i en l'extrem oest de la comarca (el Castell $Onda), amb una 
distancia de 5'9 km. Tot i que la mitjana no és elevada, estic segur que 
la densitat del poblament en epoca iberoromana devia ser major al 
pla, on les escasses troballes permeten deduir I'existencia d'un major 
nombre d'assentaments, cosa que permetria rebaixar-la. Tanmateix, 
la important antropització del territori dificulta la prospecció. 
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El corredor de les Coves de Vinromh: la distancia mitjana és de 
2 km, perb es produeix una distorsió per l'escassesa d'assentaments 
al sector septentrional, on en una extensa zona de més de 16 km entre 
el riu de la Sénia i la rambla de Cervera no se'n coneixen més que 4 
(el Mas de Víctor, Traiguera, la CuroIla i el Mas de Melsa). Si d'a- 
quests 28 assentaments excloem els 4 situats en l'extrem septentrio- 
nal del corredor, on es donen les disthcies majors, la rnitjana entre 
els altres 24 -en la franja més prospectada entre Sant Mateu i 
Vilafamés- baixa a 1'3 km, cosa que per a tractar-se $una zona inte- 
rior resulta de gran interés. Sobretot en la zona centre-meridional, 
entre Vilanova d'Alcolea i Vilafamés, el poblament es presenta nota- 
blement cohesionat. Al sector septentrional les grans distancies poden 
explicar-se, almenys en part, per una insuficient prospecció, malgrat 
els considerables esforqos que hi ha desplegat Oliver (1993 i 1996a) 
en els darrers anys. La troballa de ceramica iberica al casc urbi de 
Canet lo Roig i al vessant de la Moleta Rodona (Xert), segons notícia 
de V. Meseguer, i a la serra de Sant Pere (Traiguera), segons notícia 
de J. L1. Viciano, així com la darrera localització dels dos assenta- 
ments estudiats a Sant Mateu, deixen oberta la porta a la troballa de 
nous jaciments que sens dubte modificaran aquesta situació. 
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El corredor de Borriol: amb només 2 assentaments, la distancia 
mitjana és de 2'6 km i les referencies es donen dins de la mateixa uni- 
tat. Considerem molt possible I'exist&ncia d'altres assentaments 
menors que, possiblement, permetrien rebaixar més aquesta mitjana. 



El corredor d'Albochsser: arnb 12 assentaments, la mitjana 
és de 2'2 km, i apareix molt distorsionada pel fet que l'únic assen- 
tament conegut en la seua meitat meridional (el Tossalet de la 
Valera) es troba molt aillat, arnb un veí que resta fora del territori 
estudiat. El grup situat en el sector d'Albochsser, el més nombrós, 
presenta un alt grau de cohesió. El desigual coneixement de la uni- 
tat, arnb la zona d'Albocisser intensament prospectada i extenses 
zones on fins ara no s'ha pogut trobar cap jaciment, ofereix una 
visió deformada. 

La depressió de I'Alcora: amb 4 assentaments, la distancia 
mitjana és de 2'3 km, arnb la particularitat que Montnegre, que 
dóna la distancia major (5 km), té corn a veí més prhxim a un del 
corredor de Borriol (el Tossalet de les Forques). 

Des d'una perspectiva geogrhfica, la situació i el lloc d'una 
ciutat poden explicar-se en relació arnb el context regional i local 
(George, 1952, 19-20). La situació es defineix generalment pels 
carhcters geogrhfics, a una escala superior, i ofereix diverses pos- 
sibilitats d'instal.lació, mentre que el lloc és generalment més cir- 
cumstancial. Els factors que intervenen en la localització de les 
ciutats són diversos. Per a Johnson (1974, 117), els quatre princi- 
p a l ~  són I'accessibiiitat, el factor cruilla de camins, l'existkncia de 
recursos físics i I'atzar o el capritx humi. 

Els factors o trets que defineixen la ciutat ibkrica han estat 
establerts per diversos autors (Jacob, 1985b; Bendala et nlii, 1987, 
126; Ruiz Rodríguez, 1987). Al seu torn, Almagro Gorbea (1987) 
ha posat de relleu la diferencia en el "grau d'urbanització" entre 
el món ibkric meridional i septentrional, i ha destacat la reduida 
grandhria de les ciutats ibkriques en relació arnb altres cultures 
urbanes del Mediterrani. Sense pretendre aprofundir en la qüestió 
de la caracterització de la ciutat iberica, cal assenyalar que en una 
cultura avancada corn la iberica alguns d'aquests trets són comuns 
a més assentaments que els estrictament considerats corn a ciutats, 
i per tant el factor superfície esdevé determinant a l'hora d'ex- 
cloure els més grans dels assentaments estudiats d'aquesta cate- 
goria. 

Els estudis sobre la jerarquització dels assentaments ibkrics 
a partir de les aproximacions sobre la seua superfície (Almagro 
Gorbea, 1986), han proliferat en els darrers anys en diverses 
zones corn el Camp del Túria (Bernabeu, Bonet i Mata, 1985; 
Bonet i Guérin, 1989; Bonet i Guérin, 1991; Bonet,1992a i 
1993). les valls del Huerva i del Jiloca (Burillo, 1980), la val1 
del Huecha (Royo, 1984), Mora de Rubielos (Perales, 1989). la 
costa del Penedes (Sanmartí i Santacana, 1986) i I'alt 
Guadalquivir (Ruiz i Molinos, 1981; Ruiz Rodríguez, 1987). La 
grandiria, perb, no és més que una de les variables més impor- 
tants (recinte emmurallat, emplaqament) que, en combinació 
arnb altres procedents de l'estudi del medi ambient, dels resul- 
tats de les excavacions, de les notícies proporcionades per les 
fonts literhries, etc, permeten detectar I'existkncia d'una jerar- 
quització dels assentaments, arnb la identificació dels nuclis al 
voltant dels quals s'organitza I'ocupació del territori (Bonet, 
Guérin i Mata, 1994, 116). 

Gil-Mascarell (1971, 12 SS) va ser pionera en la diferenciació 
dels tipus d'assentaments en el poblament iberic valencih, ja que 
hi distingia ciutats, centres destacats, agrupacions a mode de case- 
rius o aldees, agrupacions a mode de masies i fortins defensius. 

Pocs anys després, Rodríguez Blanco (1977, 170) va fer una divi- 
só dels assentaments a la Celtibkria Citerior a partir de les notícies 
que proporcionen les fonts clhssiques: 

- molt grans o ciutats (~trb.7, ciiiitns, oppid~rn~, polis). 
- grans o aldees de grans dimensions (~negalnskotr~as). 
- mitjans, aldees o castells (uicos, castelln). 
- petits, tant els d'explotació agraria, semblants a les masies 

actuals (ngros), corn els de carhcter defensiu o de vigilancia 
(turris, specula, pyrgoi). 

Pel que fa al terme oppidum, cal assenyalar que fa referencia 
originiriament al sentit defensiu de l'assentament, perb no ne- 
cesshriament a la seua grandhria. Livi (XL, 49). en parlar dels cel- 
tíbers, distingeix entre oppidn i urbs. L'ús més freqüent del terme 
es refereix només a aquest aspecte i s'acompanya arnb un qualifi- 
catiu que precisa la seua grandhria. Em pareix, doncs, un terme 
idoni per a la denominació dels assentaments fortificats en altura, 
el tipus més freqüent en el poblament ibkric. 

L'estudi del patró d'assentament del territori d'Edera 
(Bernabeu, Bonet i Mata, 1985; Bonet, 1995,521-527) en el perí- 
ode Iberic Ple (segles IV-111), ha permks establir una estructura 
jerhrquica organitzada en quatre categories: 

La ciutat: amb una superfície entre 10 i 15 ha de superfície, 
situada al cap de l'escala corn a centre polític i comercial (el 
Tossal de Sant Miquel). 

Els pobles o aldees: assentaments mitjans entre 0'5 i 2 ha, 
dedicats a l'explotació dels recursos naturals del territori: La 
Aceña, la Monravana, el Tos Pelat, La Torre Seca. 

Els llogarets o granges fortificades: petits nuclis entre 1 .O00 i 
2.500 m', arnb idkntica funció: el Castellet de Bernabé. 

Les talaies o fortins: petits recintes de 500 a 2.500 m' de 
carhcter predominantment militar que formen una xarxa de defen- 
sa i vigilancia: el Puntal dels Llops. 

La sobtada desaparició d'aquest model al principi del segle 11, 
a causa de la destrucció de nombrosos assentaments, entre ells el 
mateix Tossal de Sant Miquel, provoca un canvi important en el 
poblament rural, arnb l'aparició d'assentaments en vessant i peu 
de muntanya. 

Al Baix Palhncia, en el teritori de la ciutat d'Arse-Sagr~nturn, 
Martí Bonafé (1998, 228-240) distingeix diferents categories: 

- Grup 1: el Tossal del Castell, la ciutat, arnb una superfície 
entre 8 i 10 ha, que ocupa el cim de I'escala jerhrquica del pobla- 
ment en la zona. 

- Grup 11: assentaments amb una superfície entre 3 i 6 ha, arnb 
un únic cas, el Rabosero, arnb una superfície de 5 ha. 

- Grup 111: assentaments arnb una superfície entre 1 i 0'5 ha, 
arnb tres casos definits: el Tossalet de les Panses, Chrcer i Riera. 

- Grup N: assentaments menors de 0'25 ha, la categoria més 
nombrosa, representada per 17 jaciments, entre els quals poden 
distingir-se algunes talaies. 

En el curs inferior del riu Ebre, Diloli (1995, 103) distingeix 
igualment quatre categories: 

A) Assentaments grans: arnb una superfície superior a 1 ha. 
B) Assentaments mitjans o poblats: arnb una superfície entre 

0'1 i l ha. 
C) Assentaments petits; torres o Ilogarets, arnb una superfície 

entre 0'05 i 0' 1 ha. 
D) Assentaments molt petits: arnb una superfície menor de 

0'05 ha. 
Atenent a la seua grandiria, de manera general al País 

Valencia hom distingeix quatre tipus d'assentaments (Bernabeu, 



Bonet i Mata, 1985; Bonet i Guérin, 1989; Guérin, Bonet i Mata, 
1989; Bonet, Guérin i Mata, 1994, 116): 

Molt grans: arnb més de 8 ha. 
Grans: entre 3 i 5 ha. 
Mitjans: entre 1 i 2 ha. 
Petits: entre 0'05 i 0'5 ha. 

L'absencia d'assentaments molt grans en el temtori estudiat i 
les característiques del poblament existent, obliguen a configurar 
una escala distinta caracteritzada per la diferent distribució dels 
segments de superfície i la divisió de la categoria inferior. A par- 
tir de I'estudi aproximatiu de superfícies exposat anteriorment 
(vegeu 2.1 .), hom pot establir la següent jerarquia: 

La categoria més nombrosa correspon a les talaies i Ilogarets, 
seguida dels oppida petits. La categoria superior, la dels oppida 
mitjans, es redueix considerablement en relació amb I'anterior. 
Quant a la diferencia entre els oppidn grans i els petits, sembla tan 
redu'ida perque els primers hi estan tots considerats, mentre que 
dels petits només s'hi han inclbs alguns. Una apreciació superfi- 
cial de la resta dels assentaments, només arnb un valor orientatiu, 
ens permet distribuir-los en la seua major part en aquestes cinc 
categories. Amb aquesta projecció, mentre la primera quedaria 
igual i la segona podria experimentar un lleuger augment, el major 
creixement es donaria en les altres tres, arnb un important aug- 
ment de les dues darreres, particularment de l'última. Encara que 
no es tracte més que d'una aproximació, donada I'escassesa de 
treballs topogrhfics en assentaments iberics, hom pot afirmar que 
l'escala de superfícies proposada s'aproxima molt a la realitat del 
conjunt del poblament iberic de la zona. 

En la categoria d'assentaments grans es troben els 4 majors, 
dels quals 2 són veritables oppido (el Solaig i la Punta) i els altres 
2 són poblats marítims (la Torre de la Sal i la Torre d'Onda), més 
difícils d'encasellar. En la categoria de mitjans trobem de manera 
exclusiva oppida, en menor nombre (3) i distribuits per la meitat 
septentrional del territori: la Curolla (Xert), el Cormulló dels 
Moros i el Tossal de la Balaguera. En la tercera categoria aparei- 
xen també oppirlcr de manera exclusiva, en nombre major (6); tal 
vegada també s'hi puga incloure un dels poblats marítims (el 
Pujo1 de Gasset) i algun assentament situat en pla (1'Alter de 
Vinarragell). La categoria de talaies i llogarets comprén el major 
nombre d'assentaments (S), en tots els casos fortificats. La seua 
diferenciació formal respecte dels petits oppida pot ser mínima, 
arnb les dificultats d'adscripció a un o altre grup que aixb com- 
porta, puix els dos poden estar fortificats i la diferencia de super- 
ficie no és excesiva. Quant a la darrera categoria (masies i 
torres), el terme masia s'aplica a les construccions aillades situa- 
des en el medi rural (Font et alii, 1996), que poden estar consti- 
tuides per una sola casa o per una reduit nombre d'aquestes. S'ha 
pogut caracteritzar només a partir de 2 assentaments fortificats (el 
Puig de la Misericordia i el Perengil), dels quals el primer seria 
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representatiu de les masies grans, arnb diverses cases, i el segon 
de la fortificació en forma de torre. El grup de les masies devia ser 
molt nombrós, i ha estat identificat sobretot en els corredors 
d'Alcala, les Coves de Vinroma i Albocasser. 

En el present estudi, els criteris de jerarquització s'han aplicat 
només entre assentaments ocupats en els segles Ii-1, cosa que 
requereix algunes explicacions. En primer Iloc, crec que el siste- 
ma de relacions visuals obeeix a les necessitats prbpies d'una 
situació anterior a la conquesta romana, encara que la distribució 
del poblament que el fa possible perdura en diversos casos. En 
segon lloc, les relacions visuals s'han establert entre assentaments 
que no hi ha seguretat absoluta que siguen contemporanis, puix la 
diferencia cronolbgica entre el moment final d'alguns (el Solaig) 
i I'inicial d'altres (la Torre d'Onda) pot arribar a un període de 
temps superior a un segle. Arnb tot, la pervivenca d'aquesta 
estructura del poblament resulta indicativa de la continuitat que a 
grans trets sembla caracteritzar I'epoca iberoromana en relació 
amb el període anterior. 

El primer tret destacable en el poblament iberoroma del terri- 
tori estudiat és I'absencia de nuclis urbans; cap dels assentaments 
té més de 4 ha i, per tant, els de major superfície queden molt 
lluny de les superfícies mínimes utilitzades normalment per a deli- 
mitar la categoria urbana, que poden situar-se al voltant de les 
8/10 ha, i és també molt inferior a la dels grans assentaments ibe- 
rics de la resta del País Valencia (10-15 ha). La maxima superfí- 
cie registrada (4 ha) tampoc es troba molt probablement en cap 
dels assentaments ibkrics coneguts a la resta de les comarques 
septentrionals del País Valencia, tal vegada arnb I'excepció -difí- 
cilrnent comprovable per la continuitat de I'ocupació en epoca 
romana- de la Moleta dels Frares a la comarca dels Ports (Arasa, 
1987a), que abasta les 8 ha. Per aixb crec que no es pot parlar de 
veritables ciutats iberiques en el territori estudiat. 

De manera general, el modeI observat en aquesta zona palesa 
una tendencia clara cap a la disminució en la superfície dels assen- 
taments rnés grans a mesura que avancem cap al nord, de manera 
que a partir de la Iínia dibuixada pel riu Millars la categoria supe- 
rior és la dels oppida arnb superfícies compreses entre 0'8 i 1'1 
ha, arnb l'excepció de I'assentament comercial de la Torre de la 
Sal. Aquesta tendencia s'accentua al nord del temtori estudiat, en 
el curs del riu Ebre, on l'assentament de major superfície entre els 
estudiats per Diloli (1995) no ultrapassa les 0'4 ha. Ens trobem, 
doncs, arnb un model diferent d'estructuració del poblament en 
que el nivel1 de concentració/desenvolupament urba es troba nota- 
blement més endarrerit. 

El segment més alt dels assentaments estudiats, els anomenats 
oppida grans, se situa entre 2 i 4 ha i comprén 4 assentaments, 3 
dels quals estan situats al sud del riu Millars i, per tant, arnb prou 
seguretat en territori edetk el Solaig, la Torre d'Onda i la Punta 
(fig. 156). L'altre, la Torre de la Sal, deu pertanyer arnb prou segu- 
retat a territori ilercavó. La distancia mitjana d'aquests assenta- 
ments fins a la costa és de 4'3 km i la dels oppidn mitjans de 20'9 
km; sembla que poden associar-se major categoria i proximitat a 
la costa, puix la primera disminueix quan augmenta la segona. 
Dels primers, 2 són veritables oppida situats en altura i arnb siste- 
mes defensius complexos (el Solaig i la Punta), mentre que els 
altres 2 estan situats al pla i a la vora de la costa (la Torre de la Sal 
i la Torre d'Onda), i, almenys en un cas, devien comptar també 
arnb un recinte murat (la Torre d'Onda). Tots estan situats en la 
meitat meridional del territori: el primer (la Torre de la Sal) esta 
situat practicament en el centre, mentre que els altres tres (el 
Solaig, la Torre d'Onda i la Punta) estan situats al sud del riu 
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Millars, en un radi inferior a 26'5 km al nord de Sogirnfuin. Entre 
els oppido, un tret que creiem d'interés en la caracterització del 
segment més alt és I'existencia d'una veritable ciutadella o acrb- 
polis diferenciada, com l'existent a la Punta i possiblement al 
Tossal de la Balaguera. 

Fig. 156.- Assentaments amb superfícies de 0'8 o més hectarees. 

L'aplicació de la teoria del lloc central sobre aquest model de 
poblament només proporciona alguns exemples d'organització 
jerarquitzada, que concretaré en la següent descripció per unitats. 

El pla de Vinarbs: I'abandonament del Puig de la Nau al prin- 
cipi del segle IV va suposar, arnb prou seguretat, la desaparició del 
lloc central de la comarca i el desplacament del centre de gravetat 
del poblament cap al SO. Cap dels 9 assentaments ocupats en 
epoca iberoromana presenta unes característiques que permeten 
atribuir-li arnb seguretat una posició preeminent. En la zona mun- 
tanyosa situada al sud de la rambla de Cewera es concentren 4 
assentaments arnb unes característiques semblants: es tracta d'op- 
pida petits arnb una superfície de 0'410'7 ha. La Picossa sembla 
ocupar una posició prou ckntrica i és un referent visual important. 
Al seu voltant es distribueixen, a l'oest el Mas d'Aragó (2'1 km), 
al sud la Curolla (2'7 km) i al SE la Tossa Alta (4 km). Pero aquest 
és el referent visual més important de la zona i controla el cam' 
litoral i el fondejador de les Roques de la Barbada. Tanmateix, la 
Curolla, que ocupa una posició perifhica en la petita depressió 
prelitoral del pou Bonet, ha proporcionat major quantitat d'im- 
portacions italiques i sembla manifestar major vitalitat en el segle 
11. No acaba de dibuixar-se, doncs, un model clar. Pel que fa a la 
resta de la unitat, al nord, el Puig de la Misericordia és una masia 
i el Perengil una torre; la distancia d'1'4 km que els separa potser 
siga indicativa de la relació de continuitat entre ambdós. Cap al 

sud, el Puig de la Nau possiblement no passa de ser també una 
masia. A I'extrem meridional, el Poaig es troba en I'entrada del 
corredor d'Alcala de Xivert i presenta una característiques defen- 
sives molt limitades; la seua ocupació es prolonga fins a la prime- 
ra meitat del segle 1, quan els altres assentaments no proporcionen 
indicis d'activitat. Tots els assentaments es troben situats en un 
radi inferior als 12 km al voltant del fondejador de les Roques de 
la Barbada, amb I'excepció del Castell de Cervera (14'3 km). 

El corredor d9Alcal& de Xivert: destaca I'absencia d'assen- 
taments en el sector septentrional de Santa Magdalena de Polpís, 
el que sens dubte pot explicar-se per una insuficient prospecció, 
malgrat els esforqos d'investigadors com Meseguer i Oliver. 
L'abandonament dels assentaments dels Barrancs i el més impor- 
tant de la Mallada de Teixó deixen un buit poblacional que sem- 
bla no haver-se omplert en aquesta epoca; les troballes cerhmiques 
del Castell de Polpís no permeten precisions cronolbgiques, enca- 
ra que perla seua posició podria haver-hi tingut un paper destacat. 
Dels 8 jaciments coneguts en el sector meridional, la major part 
són petits assentaments situats en vessant o en pla que poden con- 
siderar-se masies: el Corral Blanc, Alió, la Séquia de Lava, 
Regalfarí, el Maset i el Palau. L'assentament existent a la mateixa 
població d'Alcali de Xivert és d'importancia desconeguda. 
L'únic assentament situat en altura és el Castell d'Alcala, respec- 
te del qual possiblement la resta manté una relació de dependen- 
cia. Aquest, pero, si tenia la mateixa superfície (0'2 ha) de la for- 
tificació medieval, no passana de ser una talaia o un petit oppi- 
dum. Amb tot, és I'únic existent en aquest tram del corredor i per 
la seua localització pot fer de lloc de control i de referent del 
poblament disseminat pel pla, aparentment amb un model orga- 
nitzatiu simple constituit per dues categories. D'altra banda, és 
possible que el Corral del Roio i Polpís, no localitzats, correspon- 
guen a la mateixa categoria que la majoria dels coneguts. 

L a  Ribera de Cabanes: aquí és possible I'existencia d'un 
model basat en la coexistencia de diversos assentaments fortificats 
en altura i situats a I'orla muntanyosa que envolta la plana litoral 
(el Tossalet, els Pasquals, el Campello, el Castell de Miravet i el 
Castell d'orpesa), distribuits al voltant d'un dels majors assenta- 
ments coneguts, situat en el sector meridional del pla litoral, el 
poblat marítim de la Torre de la Sal. Amb aquest poden posar-se 
en relació, almenys, els petits assentaments del Tancat i el 
Bordissal, situats en un itinerari que es dirigeix cap al NO. Entre 
els 10 assentaments coneguts hi ha, per tant, una clara escala jerar- 
quica encapcalada per la Torre de la Sal, amb almenys 5 oppida 
petits distribuits d'un extrem a l'altre del pla litoral i en els corre- 
d o r ~  que el comuniquen cap a I'oest arnb el corredor central, i, en 
darrer lloc, 2 petits assentaments o masies. La vigilancia dels 
accessos nord i sud estava garantida, doncs, per dos oppida (el 
Tossalet i el Castell d'orpesa), i el sistema es completava possi- 
blement amb sengles talaies situades en els camins que des del 
lloc central pujaven cap al corredor de les Coves de Vinromk el 
Campello i el Castell de Miravet. El control de la resta del territo- 
ri devia efectuar-se rnitjancant altres petits oppida situats als con- 
traforts de I'orla muntanyosa que flanqueja el pla, com els 
Pasquals i, tal vegada altres com el Castell dlAlbalat, on s'ha tro- 
bat ceramica ibkrica. El poblament devia completar-se arnb aitres 
masies i llogarets situats al pla. Aquest model s'identifica bé en el 
corredor del riu Xinxilla amb els dos nivells inferiors, on al vol- 
tant del Castell de Miravet -una veritable talaia natural- es conei- 
xen almenys 3 petits assentaments situats a la val1 que, per la 
pobresa dels materials trobats, no han pogut datar-se; el conjunt 



presenta una estructura molt semblant a la que ha estudiat 
Bazzana en epoca islamica, arnb el hisn com a lloc de defensa i 
control i diverses alqueries com a unitats d'explotació. 

La Plana de Castelló: en el sector septentrional d'aquesta 
comarca, al nord del riu Millars, destaca I'absencia d'assenta- 
ments importants. En conjunt, només es coneixen dos petits oppi- 
da situats als contraforts de la serra de les Palmes (el Mas del Pi i 
el Castell de la Magdalena). Altres petits assentaments dissemi- 
nats pel pla i altures prbximes (el Quadro, la Font de la Reina, la 
Séquia de I'Obra, la Ruisseta, etc), devien configurar un model de 
poblament disserninat per tot el pla litoral (Arasa, 1979), perb que 
no pot datar-se arnb seguretat. Dels 2 assentaments esmentats, el 
Mas del Pi és una talaia situada en I'extrem NE que controla el 
cam' litoral i sembla abandonar-se al principi del segle 11, mentre 
que el Castell de la Magdalena a penes és conegut. Un tercer 
assentament, el Pujo1 de Gasset, és un poblat marítim del qual 
poca cosa sabem més que perdura fins a la primera meitat de 1'1, 
per tant, i fins a on sabem, més que els altres dos ja vistos. Cap al 
sud, a la platja de Benafeli devia haver un fondejador en activitat 
almenys en el segle II. Aquesta escassesa d'assentaments al nord 
del riu Millars deu trobar explicació sens dubte en la dificultat de 
la prospecció en una zona fortament antropitzada. 

En la línia del Millars es troben una serie d'assentaments molt 
petits, als quals se'ls ha atribuit en ocasions una funció de vigilan- 
cia fronterera. Es tracta de llogarets o masies, possiblement fortifi- 
cats, que en alguns casos poden relacionar-se arnb guals del riu al 
pas de carnins que travessen la comarca en direcció N-S: 1'Alter de 
Vinarragell, situat a la vora del Caminas; el Castell d'Almassora, 
sense referencies cronolbgiques, pero situat en un dels punts pro- 
posat per al pas de la via Augusta, i tal vegada Vilamontcarro 
(Almassora). En el curs superior del riu, altres petits assentaments 
com Vilaseca (Mesado, 1993), arnb cerimiques dels segles V-IV, 
poden afegir-se als ací estudiats (el Torrelló del Boverot i el 
Torrelló dYOnda). Cal destacar que aquests 3 i el Castell 
d'Almassora estan situats a la vora nord del riu. El Torrelló d'Onda 
pot relacionar-se, per la seua proximitat (5'9 km), amb I'oppidum 
del Castell $Onda, mentre que el Tomelló del Boverot queda prou 
lluny de qualsevol dels més importants oppidn de la zona sud del 
riu (7'8 km de la Muntanyeta de Sant Antoni). Si aquestes turres, 
masies o llogarets han exercit una funció de vigilancia, caldria rela- 
cionar-les arnb el més prbxim dels grans oppida, el Solaig, arnb el 
qual poden comunicar-se directament o per mediació d'altres. 

Al sud del riu Millars destaquen 3 importants assentaments: 2 
oppidn (el Solaig i la Punta) i un poblat marítim (la Torre d'Onda). 
Si considerem I'aspecte cronolbgic, caldria deixar de banda 
aquest darrer per ser la seua ocupació posterior a la dels altres dos. 
D'aquests oppidn, un (el Solaig) sembla abandonar-se al principi 
del segle 11, i l'altre (la Punta) -sense arribar a abandonar-se- sem- 
bla experimentar una important perdua d'importancia també a 
partir d'aquest moment. L'auge de la Torre d'Onda, doncs, es pro- 
dueix quan els altres 2 han desaparegut o devien ser molt poc 
importants. Es tracta, en consequencia, de dues situacions ben 
diferents que es donen en kpoques allunyades. L'auge del Solaig i 
la Punta esdevé en el període Ibkric Ple, i és aleshores quan pot 
intentar-se la interpretació de I'organització del poblament. 

D'aquests dos grans oppidn, la Punta sembla doblar en super- 
ficie al Solaig, i aquest fet pot resultar determinant en I'establi- 
ment de relacions entre ambdós. La distancia de 10'7 km que els 
separa sembla molt curta com per a pensar en una dualitat de llocs 
centrals, pero aquesta no pot descartar-se. La localització del 
Solaig en el sector oest de la plana i de la Punta en el meridional 

fa que els seus dominis territorials estiguen també prou diferen- 
ciats. Ambdós pareixen configurar sengles sistemes jerhrquics 
arnb territoris que devien tenir un punt de contacte en el petit oppi- 
dunz del Castell de la Vilavella. En el primer cas, el Solaig es veu 
flanquejat per almenys 2 petits oppidn: el Castell #Onda en l'ex- 
trem oest de la comarca, a 7'5 km cap al NO, i la Muntanyeta de 
Sant Antoni a 3'2 km cap a I'est; el Castell de la Vilavella queda 
a 5'3 km cap al SSE. Els petits assentaments de la Iínia del Millars 
(el Torrelló d'Onda i el Torrelló del Boverot) poden configurar el 
Iímit de la seua krea d'influencia cap al nord. Diversos Ilogarets, 
masies i turres completanen el poblament: el Tossal, i altres arnb 
datacions anteriors o indeterminades com la Vilaseca i el Pla dels 
Olivars. Cap al SO, en els primers contraforts de la serra Espada i 
en una irnportant zona minera, potser el Castell dlArtana, situat a 
4'6 km, era un altre petit oppidum depenent, al voltant del qual 
s'organitzava un poblament disseminat (el Llomet de Sant Joan, 
els Clots de la Terra Blanca, el Puntal, etc), perb ens falten 
referencies cronolbgiques de tots ells. 

En el sector meridional de la Plana, la Punta s'erigeix en centre 
indiscutible si considerem la seua localització en un punt central, 
superfície i sistema defensiu. L'organització del seu temtori s'arti- 
cula al voltant d'alguns petits oppidn i talaies distribui'ts estrategi- 
cament: a 5'5 km cap al NNE el Castell de la Vilavella; a 5 km cap 
a I'ONO Sant Josep, estrategicament situat a la vora del camí d'en- 
trada a la serra Espada, i a 3'6 cap al sud el Castellar; cap a I'est, a 
5'5 km devia existir un fondejador, la Torre Caiguda. Algunes 
masies com 1'Horta Seca i Vinambros completarien el poblament 
del seu territori. A 6'4 km cap al SSO, el Castell d'Almenara s'alca 
amb una més que probable funció de talaia; la seua situació a 10'4 
km del castell de Sagunt i el paper de control del camí litoral fan 
molt probable la seua relació amb aquesta ciutat. L'existkncia d'al- 
menys dos petits assentaments al seu voltant assenyala també ací la 
presencia del nivell inferior de l'escala del poblament. 

A partir de la intervenció romana l'estructuració del pobla- 
ment canvia a la Plana. De manera general desapareix el model 
articulat al voltant de dos grans nuclis poblacionals, amb una 
xarxa de petits oppida i talaies i llogarets i masies dispersos, i es 
produeix una potenciació de la segona categoria i una major dis- 
persió de la població. Així, doncs, al llarg del segle II esdevenen 
alguns canvis importants: quant als oppida grans, en un moment 
inicial el Solaig s'abandona i la Punta perd importancia sense arri- 
bar a abandonar-se del tot, mentre que dels petits oppida, el 
Castellar també sembla abandonar-se i el Castell #Almenara tal 
vegada experimenta una destrucció perb es reocupa al llarg d'a- 
quest segle. En la zona central, a I'oest continua ocupat el Castell 
d'Onda, possiblement fins al segle 1, i la Muntanyeta de Sant 
Antoni continua ocupat al llarg del segle 11, perb no sembla anar 
més enlla. Contrariament, el Castell de la Viavella segueix ocu- 
pat fins a ben avancat el segle 1 i sembla erigir-se en el nucli amb 
major vitaiitat dels antics oppida. Al'extrem SO, Sant Josep sem- 
bla abandonar-se abans del final del segle II. Alguns dels petits 
assentaments situats al pla, com I'Alter de Vinarragell i I'Horta 
Seca, segueixen ocupats almenys fins al principi del segle 1. En 
aquest context d'importants canvis, en un moment avancat del 
segle 1 sorgeix la Torre d'Onda, arnb un graii de desenvolupament 
sense precedents entre els del seu tipus a la comarca, que esdevé 
sens dubte el més important assentament a la Plana. Amb el seu 
abandonament, possiblement ja en el tercer quaa d'aquest segle, 
es produeix el trencament definitu amb el patró d'assentament 
iberic i es dóna pas a la generalització del model de poblament 
altimperial basat en les uillne. 



El corredor de les Coves: en el sector septentrional d'aquest 
corredor només es coneixen 2 petits assentaments situats a consi- 
derable distancia de la resta (el Mas de Víctor i Traiguera); uns 
altres dos situats cap al NO, la Curolla i el Mas de Melsa, es tro- 
ben igualment ayllats. En I'extrem septentrional, el Mas de Víctor 
es troba a 7'8 km i Traiguera a 7'4 km dels més proxims. Aquestes 
distancies pareixen excessives i molt possiblement deu haver 
algun altre assentament en la zona central del triangle que formen 
els tres, sens dubte en la depressió de Canet lo Roig, tal vegada en 
la mateixa població com ja he assenyalat. El Mas de Víctor sem- 
bla I'únic que perdura d'una important concentració de petits 
assentaments ocupats en el Ferro Antic i 1'Iberic Antic (Oliver, 
1996a), la presencia dels quals es relaciona arnb les explotacions 
mineres del rerapaís muntanyós, a la Tinenca de Benifassi. La 
població de Traiguera és I'assentament que menys possibilitats 
defensives presenta, arnb el qual deuen estar relacionades les res- 
tes cerhmiques trobades al cim de la serra de Sant Pere, una talaia 
natural que per la seua posició estrategica enmig del corredor per- 
met la comunicació visual de tots els assentaments coneguts, i 
potser el petit assentament del Mas de Caperó, tots dos sense 
referencies cronolbgiques. Finalment, la Curolla sembla un oppi- 
dum de certa importancia que perdura fins a un moment avancat 
del segle 1 aC, la posició del qual permet el control del camí que 
segueix la rambla de Cervera cap a l'interior de la comarca dels 
Ports. Sens dubte, al seu voltant deuen existir altres assentaments 
menors que, com és el cas del Mas de Melsa, la continuació dels 
treballs de prospecció permetrh localitzar. En la franja septentrio- 
nal del corredor, entre els rius de la Sénia i Cervol, no es coneix 
cap jaciment entre el Mas de Víctor i el Puig de la Misericordia, 
situat ja al pla litoral, i és molt possible que per les característiques 
del terreny estigués molt poc habitada. 

Cap al sud, diversos assentaments com els Vilars Rojos (la 
Jana), el Tossal de Carruana i la Mare de Déu dels h g e l s  (Sant 
Mateu), sembla que no ultrapassen els segles V/IV. La localitza- 
ció de dos petits assentaments als Molins i el Barranquets a la 
banda est del corredor prova l'ocupació de la zona i deixa oberta 
la possibilitat a la continuitat d'algun dels petits assentaments 
situats en altura, tal vegada el de la Mare de Déu dels k g e l s ,  el 
pitjor conegut. És possible que en I'emplacament de la població 
de Sant Mateu, on es conserva una inscripció iberica, hi hagués 
també un petit assentament. 

En la banda SO, a I'extrem nord de la serra d'En Galzeran, 
l'assentament dels Peters (la Salzedella) deixa un important buit 
arnb el seu abandonament, que afecta tarnbé al sector septentrio- 
nal del corredor d' Albocasser. Cap al sud, el corredor s'estreny en 
passar la Salzedella i, de nou, trobem assentaments antics com les 
Llargueres; a les Coves de Vinromi, seguim trobant assentaments 
que pareixen abandonar-se arnb anterioritat a a I'epoca iberoro- 
mana i deixen tot aquest tram del corredor aparentment buit: el 
Mas d'En Torres; cap al sud, el Mas d'En Rieres i, quasi a I'en- 
trada de la depressió de les Coves de Vinromi, la Punta i el 
Degollat. 

La presencia d'assentarnents ocupats en epoca iberoromana 
continua a les Coves de Vinromh, on trobem els Tossalets i el petit 
assentament de la Bassa. La presencia d'altres jaciments iberics 
en la zona, com la mateixa població de les Coves de Vinroma 
(Esteve, 1992, 597-598) i la Coroneta del Mas Vell, que no poden 
datar-se més en@ dels segles VKV, mostren I'existencia d'un 
important poblament que sembla disminuir en aquesta epoca. 

Cap al sud, a Vilanova d'Alcolea trobem el petit oppidlrin del 
Puigpedró, que sembla erigir-se en el centre d'un conjunt d'al- 

menys 7 petits assentaments (masies) de les mateixes caractensti- 
ques: els Racons, els Torners, la Garrida, els Vilarets, el Vilaret, 
Barberes i el Mas d'En Senyor, situats en un radi rnaxirn de 3'5 
km; un poc més allunyats cap al SO encara se'n troben dos més 
semblants: les Llanties (4km) i Barrisques (4'5 km). Sembla con- 
figurar-se, doncs, un model d'organització arnb dues categories 
que pareix estar vigent almenys en el segle 11. A la banda oest del 
corredor, l'abandonament del Castellas (la Serra d'En Galzeran) 
en els segles VAV deixa aquest flanc buit en un llarg tram. A 6'4 
km al sud del Puigpedró es troba un altre assentament situat en 
altura, el Tossal de Subarra (Bell-lloc), insuficientment conegut, 
pero que pot exercir un paper semblant al d'aquell en aquest tram 
del corredor. 

Entre la Val1 d'Alba i Cabanes, el Pla de 1'Arc esta dominat 
pel Tossal de Gaidó, en I'extrem NE del qual es troba un petit 
assentament fortificat, situat a 7 km al SO del Tossal de Subarra. 
Al voltant del pla de les Foies, situat al SE del primer, es conei- 
xen quatre petits assentaments, tres dels quals estan ocupats en 
aquesta epoca: la Serreta, el Mas de la Costa i la Costa. En les 
rodalies del Tossal de Gaidó es coneix un altre assentament sem- 
blant sense referencies cronolbgiques: el Col1 dels Martins. 
Sembla reproduir-se de nou el model d'organització amb dues 
categories: aldea i masies. En la banda oest del corredor no es 
coneix cap assentament des de Barrisques en una distancia d'uns 
13 km cap al SO. Només a 4'7 km cap al SO del Tossal de Gaidó 
es troba l'important oppidurn del Tossal de la Balaguera, el més 
gran dels existents en la zona i el cinqué en superfície de tot el 
territori estudiat. Aquest sembla erigir-se en el lloc central d'un 
temtori format pels plans de 1'Arc i de Vilafamés, que controla 
des de la seua elevada posició en l'extrem septentrional de la serra 
de les Conteses, juntament arnb el pas cap a la Plana de Castelló 
a través de les costes de la Pobla i el corredor de Borriol. En I'ex- 
trem oest d'aquest territori, en posició quasi simetrica al Tossal de 
Gaidó, esti  situat el segon petit assentarnent fortificat de la zona, 
el Racó de Rata. El Tossal de la Balaguera es troba enmig dels dos 
anteriors: el primer a 4'7 km i el segon a 5'3 km; un tercer assen- 
tament semblant pot haver existit al Castell de Vilafamés, situat a 
3'3 km cap a I'oest d'aquell, on s'ha trobat cerimica iberica, pero 
sense major concreció cronolbgica. Almenys dos petits assenta- 
ments situats en iloma es troben en les proximitats: el Corral d'En 
Llopis i Velleretes. 

Sembla configurar-se ací un model d'organització del pobla- 
ment en tres categories, semblant als ja vistos en la meitat meri- 
dional de la Plana de Castelló, pero arnb la diferencia que el cim 
de la piramide l'ocupa un oppidi~m de grandiria mitjana; el 
segueixen dues aldees situades en els flancs d'aquest, que ocupa 
així una posició central, i, en la base, de nou les masies sempre 
situades en llomes o en vessants. Una serie de petits assentaments 
de difícil datació situats a I'oest del Tossal de Gaidó (les masies 
de la Blanca, del Blau i de Fura), i al SO del Pla de Vilafamés (el 
Clot i les Ferreries), són mostra de la importancia de I'escala més 
baixa del poblament en aquesta zona. Finalment, la notícia de la 
trobaila de cerimica iberica a la Penya, una talaia natural de la 
serra de les Conteses situada a 4'6 km cap al SO del Tossal de la 
Balaguera, pot posar-se en relació amb aquest com un lloc de 
guaita d'aquest flanc que roman en ombra. 

El corredor de Borriol: en aquest curt corredor sembla exis- 
tir un equilibri entre els 2 únics petits assentaments ocupats en 
aquest període (el Tossal de I'Assut i el Tossalet de les Forques). 
La diferent cronologia d'ambdós, arnb una major perduració del 
primer, pot haver fet bascular el centre de gravetat del corredor 



amb el pas del segle 11 a 1'1. Altres petits assentaments pertanyents 
a la categoria més baixa del poblament, a penes coneguts, com- 
pletarien un model organitzatiu format de nou per dos nivells, 
pero sense seguretat de la seua perduració en epoca iberoromana 
i sense I'existencia segura d'un lloc central. Un jaciment existent 
en la part alta del barranc de les Emites podria haver fet la funció 
de talaia per al Tossalet de les Forques, ja que permet controlar 
l'entrada meridional del corredor des de la Plana de Castelló. 

El corredor d'Albochsser: en el comentan sobre el corredor 
de les Coves de Vinroma ja he avancat que I'abandonament dels 
Peters deixa la val1 de Tírig, en el sector septentrional del 
d'Albocasser, sense cap assentament fortificat en altura. No pot 
descartar-se I'existencia d'algun altre en els contraforts que flan- 
quegen el seu costat NO des del pla de Sant Mateu. El petit assen- 
tament existent en la mateixa població de Tírig deu estar relacio- 
nat arnb algun altre major, tal vegada el Cormulló dels Moros 
situat a 3'7 km cap al SO. Per la localització d'aquest en una posi- 
ció intermedia entre la val1 de Tírig i el pla d'Albocasser, i dona- 
da la seua considerable superfície, aquest s'erigeix en centre d'un 
extens territori. La seua perduració fins a la primera meitat del 
segle 1 sembla confirmar la seua importancia estratkgica. Almenys 
6 petits assentaments situats en un radi maxim de 7 km cap al SO 
(el Mas de la Sémola, les Forques, el Mas de la Bassa, el Mas de 
Sant Pere, el Mas de llobet i la Rourera), confirmen la importan- 
cia del nivel1 inferior de I'escala de poblament i poden haver estat 
relacionats jerkquicament arnb aquell. Altres assentaments sense 
referencies cronologiques clares com el Mas d'En Peraire, situat a 
2 km cap al SSE, poden confirmar I'existencia d'una categoria 
intermedia. No queda clar el paper del petit assentament de la 
Moleta, situat a 8'2 km al SO del Cormulló dels Moros, que con- 
trola el camí que travessa la serra d'En Galzeran i s'enfila a l'oest 
cap al pas de muntanya d'Ares del Maestre, on I'escassesa de tro- 
balles pot assenyalar el seu abandonament al principi del segle II. 

Cap al sud, a 12'6 km al SO del Cormulló dels Moros es troba 
el Castellar, situat en una talaia natural que controla tot un ampli 
tram del corredor i es relaciona visualment arnb el corredor 
d'Atzeneta, situat a I'oest. Aquest i la Moleta estan separats 6' 1 
km, perb no hi ha intervisibilitat sense mediació. La seua localit- 
zació en la zona nord del corredor de la rambla Carbonera i el seu 
allunyament de la resta d'assentaments, fan que quede a'illat. 
Només el Mas de Bracet, situat a 3'7 km cap al NE, pot haver estat 
situat en la seua area d'influencia. 

El Tossalet de la Valera és el següent assentament, que esta 
situat a 17'2 km al SO de l'anterior i queda completament aillat. 
La seua localització en un pas natural entre aquest corredor i el 
d'Atzeneta li proporciona un control del cam' que els uneix. 
L'assentament més prbxim a aquest queda ja fora del territori estu- 
diat: el Castell (Atzeneta del Maestrat), situat només a 2'5 km a 
l'oest, que sembla perdurar fins a la primera meitat del segle 1 
(Arasa, 1994,206-207). 

L a  depressió de 1'Alcora: entre els 4 assentaments coneguts 
no sembla haver una relació clara de jerarquització, almenys 
segons la seua grandaria, donat l'aparent equilibri existent entre el 
Tossalet de Montmira, la Moratella i Montnegre. Només Santa, 
insuficientment conegut i situat en un lloc no preeminent, sembla 
un petit assentament, tal vegada relacionat arnb la Moratella, 
situat només a 0'5 km. La desaparició d'altres assentaments forti- 
ficats en altura com els tossals de les Foies Ferrades i de la 
Ferrissa, situats en la banda oest de la unitat, possiblement va per- 
metre el desenvolupament del Tossalet de Montmira, que sembla 

quedar un tant apartat, arnb un clar paper de control del camí dels 
Bandejats que segueix el riu de 1'Alcora. El seu abandonament al 
principi del segle 11 sembla desplacar el centre de la unitat cap a 
l'est. La Moratella segueix habitat en el segle Ii i ocupa una posi- 
ció intermedia entre I'anterior (3' 1 km al NO) i Montnegre (6' 1 
km a l'ESE), perb només manté relacions visuals arnb el segon. 
Finalment, Montnegre perdura arnb seguretat fins al segle 1, perb 
esta situat a la vora est de la unitat, en una posició periferica. 
Encara que insuficientment conegut, sembla configurar-se també 
ací un sistema organitzat en dos nivells, amb petits assentaments 
fortificats i alguns llogarets i masies dispersos pels seus voltants, 
com Santa, als quals possiblement poden afegir-se altres que no 
han pogut ser datats com Carapito i les Eres. 

Tractaré ací dels jaciments amb funcions especifiques i dife- 
renciades de les dels oppidn comuns, cosa per la quaI no m'ocu- 
paré dels aspectes relacionats arnb la defensa. Em centraré, doncs, 
en aspectes comprovats arqueologicament i relacionats amb les 
activitats comercials, com són els assentaments situats en la costa, 
els fondejadors, i en les zones extramurs que presenten evidencies 
d'ocupació i han pogut individualitzar-se en alguns dels oppidn 
estudiats. Abordaré, per últim, la qüestió dels mercats, en relació 
arnb els altres dos apartats, i la problematica de l'únic jaciment 
que ha estat considerat com un santuari. 

2.6.1. FONDEJADORS 

El primer tret a destacar sobre la funció de determinats assen- 
taments esta relacionat amb la posició a la vora de la mar de 2 dels 
5 més grans (la Torre de la Sal i la Torre d'Onda), la qual cosa per- 
met atribuir-los una doble funció pesquera i comercial. Ambdues 
deuen ser compartides per tots aquells assentaments situats a curta 
distancia de la mar, alguns dels quals, segons la seua importancia, 
devien tenir una zona de desembarcament i potser una mena de 
petit bani marítim. L'existencia de zones arqueologiques a la vora 
de la mar, com ara a la Torre Derrocada (Moncofa) en el cas de la 
Punta, o la platja del Morro de Gos (Alcala de Xivert) en el cas del 
Tossalet, o de restes submarines en zones proximes, com és el cas 
millor conegut de les Roques de la Barbada (Benicarló) per a una 
serie d'assentaments situats a poca distancia de la costa (la Tossa 
Alta, la Picossa, el Mas dlAragó, la Curolla i el Poaig), permeten 
c o n f i a r  I'existkncia d'una activitat comercial en relació almenys 
arnb aquests assentaments, tot i que no sempre haja estat possible 
establir-hi una relació cronolbgica, i probablement amb una pro- 
jecció cap a altres zones prbximes. 

Aquesta serie de punts juguen un paper fonarnental en I'activitat 
comercial al llarg dels segles 11-1 i, per tant, en l'arribada dels conte- 
nidors i vaixella ceramica que trobem distnbu'its pels assentaments 
de I'intenor. Són veritables fondejadors que, almenys en tres casos, 
han donat lloc a la formació de sengles assentaments, dos del quals 
es conten entre els més extensos i importants del temtori estudiat (la 
Torre de la Sal i la Torre d'Onda). En un tercer cas (les Roques de la 
Barbada) només hom coneix el jaciment submarí i sembla no haver 
una ocupació directa del Uoc de desembarcament, arnb la consegüent 
formació d'un assentament, tot i que no pot descartar-se la seua 



existencia en la zona urbana o penurbana de Benicarló; ens trobarí- 
em ací amb un model diferent al de la Torre de la Sal, un lloc de 
desembarcament i intercanvi, un veritable mercat, la utilització pun- 
tual del qual no va comportar la fixació d'una població i, per tant, no 
va donar iloc a la formació d'un assentament. 

La distnbució dels fondejadors coneguts al litoral del territori 
estudiat sembla prou regular, arnb una adaptació a les característi- 
ques de la costa. En el sector septentrional, el pla de Vinarbs s'o- 
bre a la mar arnb una costa accessible on trobem el jaciment sub- 
marí de les Roques de la Barbada, prop de la punta del Riu, a la 
desembocadura del riu Sec; 3 km al nord es troben restes d'escas- 
sa entitat a la desembocadura del Barranc d'Aigua Oliva. El lloc 
esta situat a I'eixida natural de la comarca dels Ports i de les terres 
del Baix Aragó. D'altra banda, la continuada utilització d'aquest 
punt de la costa en I'antiguitat prova la importancia secundaria de 
Peníscola, almenys corn a lloc de desembarcament; no podem 
oblidar, pero, la troballa d'una amfora massaliota a la platja d'a- 
questa població. Cap al sud, la costa es toma abrupta al Ilarg de la 
serra d'Irta i el poblament és practicament inexistent. Al sud, la 
costa torna a ser baixa al llarg de la plana litoral de la Ribera de 
Cabanes. El següent punt de desembarcament, arnb escasses cera- 
miques de cronologia imprecisa, es troba a 24 km cap al sud, a 
I'extrem nord d'aquesta plana; es tracta de la platja del Morro de 
Gos, a uns 2'5 km del Tossalet, situat a poca distancia del la ram- 
bla de Sant Miquel, la qual pot haver estat també un corredor de 
comunicació amb les comarques de I'interior. 

El tercer punt de desembarcament esta situat a uns 15 km cap 
al sud, a I'extrem sud de I'extensa albufera que ocupa la zona cen- 
tral d'aquesta plana litoral. Es tracta de la Torre de la Sal, el més 
septentrional dels de major superfície i el de més llarga cronolo- 
gia, en activitat possiblement fins al primer quart del segle 1. El 
lloc es troba a I'eixida del cam' de la Fusta, un eix transversal que 
permet la comunicació amb els corredors interiors. Al seu voltant 
trobem altres assentaments que han proporcionat importacions 
d'epoca republicana. Cap a I'interior, a la vora del cam'histbric es 
troben diversos assentaments corn el Campello, el Mas de la 
Costa, la Costa, el Tossal de Gaidó i el Tossalet de la Valera. Cap 
al sud, la freqüentació de les platges d'Orpesa en I'antiguitat, pos- 
siblement en relació arnb els assentaments de la Punta de les 
Llances i del Castell, sembla clara perla troballa d'algunes amfo- 
res i sobretot del tresor que pren el nom d'aquesta localitat. 

En direcció sud, la costa es toma de nou abrupta per la proxi- 
rnitat de la serra d'orpesa. A I'altra banda s'obre l'extensa plana 
litoral que, al llarg de 44 km, configura una costa baixa i accessi- 
ble, on s'agrupen 4 dels 7 assentaments costaners. Uns 12 km cap 
al sud, a 1'011a de Benicassim s'han trobat restes submarines que 
poden indicar la presencia d'algun altre fondejador desfet per la 
intensa urbanització de la costa, tal vegada relacionat amb I'assen- 
tament del Mas del Pi. A 22 km al sud de la Torre de la Sal trobem 
el següent, el Pujol de Gasset, en activitat fins a la primera meitat 
del segle 1. Cap a l'interior, diversos assentaments com el Castell 
de la Magdalena, el Tossal de I'Assut, el Tossalet de les Forques, 
Montnegre, la Moratella, Santa i el Tossalet de Montmira poden 
haver estat abastits des d'aquell. Uns 4 km cap al S S 0  es troben les 
restes submarines del fondejador de Benafeli, arnb un assentament 
terrestre que pot haver desaparegut per l'erosió; la seua ocupació 
sembla iniciar-se en el segle 11 i es prolonga fins al Baix Imperi. 

Només a 2 km cap al sud es troba la desembocadura del riu 
Millars, al voltant de la qual s'han efectuat diverses troballes sub- 
marines que es daten des del segle VI. Només a 1'5 km al sud d'a- 
questa es troba el fondejador del Calamó, arnb un assentament 

ocupat almenys en el segle 11. Des d'ací pot remuntar-se el Millars 
per la seua vora dreta i passant pels assentaments de I'Alter de 
Vinarragell i, per la vora esquema, el Torrelló del Boverot i el 
Torrelló d30nda, cap a les comarques muntanyoses de I'interior. A 
poc més de 6 km cap al sud trobem I'important assentament cos- 
taner de la Torre d'Onda, lloc on se situa l'histbric fondejador de 
la població d'Onda, localitzada en el vertex oest de la Plana. 
Diversos assentaments es troben al seu voltant en un radi maxim 
de 19 km cap a I'oest: el Castell d'Onda, el Solaig, la Muntanyeta 
de Sant Antoni, Carabona, 1'Alcúdia i el Tossal. El darrer punt de 
desembarcament a la costa de la Plana és la Torre Derrocada 
(Moncofa), situat a uns 10 km al sud i probablement en relació 
directa arnb I'important oppidrrnr de la Punta. Cap a I'interior se'n 
troben altres tres: Vinambros, 1'Horta Seca i Sant Josep, i cap al 
sud, el Castellar. En l'extrem meridional del territon estudiat, la 
proximitat de la ciutat d'Arse-Sriguiztu~t, el port de la qual és ben 
conegut i assoleix una gran importancia en aquesta epoca 
(Aranegui, 1982a), permet suposar la seua influencia sobre els 
assentaments més prbxims: la Corona, el Castell d'Almenara i la 
Muntanyeta dels Estanys. 

En conclusió, hom pot destacar algunes característiques sobre 
la localització d'aquests fondejadors: 

1) la seua dispersió regular per tota la costa, d'on pot deduir- 
se que l'activitat comercial s'efectuava d'una manera descentra- 
litzada, arnb diversos punts d'escala. 

2) I'activitat comercial en aquests punts no sempre ha donat 
lloc a la formació d'assentaments (les Roques de la Barbada); aixb 
ha estat documentat només en la meitat meridional del territori. 
Alguns d'aquests assentaments figuren entre els de major exten- 
sió (la Torre de la Sal i la Torre d'Onda). 

3) al voltant d'aquests punts es troben una serie d'assenta- 
rnents d'importancia desigual en els quals es troben cerarniques 
d'importació (amfores vinbies i vaixella de vernís negre), que hi 
deuen arribar des dels fondejadors. 

4) aquests punts estan situats a I'inici de camins de penetració 
cap a l'interior, corn els de Morella i Vistabella, alguns del quals 
han tingut una especial importancia histbrica. Hom pot pensar en 
el seu paper corn a vies comercials per a la distribució dels pro- 
ductes d'importació. 

2.6.2. ZONES D'OCUPACIÓ EXTRAMURS 

Una segona qüestió d'interés és I'existencia en alguns assen- 
taments de dues zones arqueolbgiques, en certs casos molt ben 
diferenciades: l'assentament fortificat en altura i als seus peus una 
zona rnés o menys extensa amb cerarniques iberiques tardanes i 
d'importació. En els assentaments situats a baixa altura, arnb cotes 
inferiors als 90 m i altures relatives inferiors als 30 m, es consta- 
ta la continuitat entre ambdues zones, corn succeeix al Tossalet, 
on I'area de dispersió dels fragments de contenidors amforics és 
prou extensa i esta situada al peu de I'assentament en altura, corn 
una continuació de la superfície ocupada; i els Pasquals, de carac- 
terístiques semblants, pero amb una area de dispersió més redui- 
da. En els assentaments situats en cotes superiors als 300 m, arnb 
altures relatives superiors als 120 m, la diferenciació entre amb- 
dues zones és Ibgicament rnés clara: el Tossal de la Balaguera i 
Montnegre, on la distancia entre ambdues zones és a més a rnés 
notable. La presencia d 'h fores  d'importació als peus de I'assen- 
tament s'ha pogut comprovar també en el cas del Puig de la 



Misericordia. En el cas de Montnegre, la presencia de nombrosos 
fragments d'hmfora, de pesos de teler i de morters és l'únic argu- 
ment que permet descartar la possibilitat que es tracte de la necrb- 
polis; la seua localització prop d'un punt d'aiguada recolza la 
hipbtesi que veritablement es tracta d'una zona d'assentament. 

L'explicació de la presencia d'aquestes zones d'ocupació 
extramurs no és segura, pero el que sí sembla clar és la seua data- 
ció en els segles 11-1, en alguns casos sembla que de manera exclu- 
siva. Les hipbtesis són diverses. Pot tractar-se tant d'un augment 
de la població que explicaria I'ocupació extramurs, com del seu 
trasllat a zones més accessibles, al peu dels vells oppida. En alguns 
casos no pot descartar-se que es tracte de la necrbpolis del darrer 
període d'ocupació dels assentaments, ja que la utilització d'hmfo- 
res amb finalitat funeraria no és estranya (Laubenheimer, 1990,56- 
59). Resta també la possibilitat que es tracte d'una zona comercial 
situada extramurs, del lloc on es feia el mercat. Fins i tot en alguns 
casos no pot descartar-se que es tracte de restes arrossegades per 
l'erosió i l'activitat agrícola. La resposta a aquest interrogant és 
difícil i exigeix un estudi particular de cada cas. Així, al Tossalet, 
situat prop de la costa, on és remarcable la importancia quantitati- 
va dels fragments d'hmfora, podria tractar-se efectivament d'una 
zona de mercat, com també en el cas de Montnegre. 

2.6.3. MERCATS 

Els mercats rurals són elements imprescindibles en les regions 
sense ciutats i, al mateix temps, la seua celebració és un esdeve- 
niment de gran importancia en la vida social i econbmica. Els 
estudis d'arqueologia espacial han permes arribar a interessants 
conclusions sobre la seua presencia (Hodder i Orton, 1990, 69- 
72). Donat que el desplacament a i des d'un mercat es fa a peu o 
en carro, s'observen regularitats en la ubicació d'aquests centres 
de serveis locals. La distancia rnitjana de 10 km combina la 
minimització del desplacament amb l'economia simple de mercat 
i és la més eficaq entre mercats locals. Quan la dispersió del 
poblament no garantia una demanda suficient perque els centres 
de serveis funcionassen contínuament, els mercats peribdics 
devien obrir uns dies concrets de la setmana, el que permetia als 
comerciants desplaca-se d'un a l'altre en un cicle de dies de mer- 
cat amb la finalitat d'obtenir una clientela suficientment gran 
(Beny, 1971). 

La documentació disponible per a I'estudi dels llocs de mer- 
cat en epoca iberoromana és forca limitada. Pel que fa als assen- 
taments situats a la costa (la Torre de la Sal, el Pujol de Gasset, el 
Calamó, la Torre d'Onda) o prop d'ella (el Tossalet, els Pasquals, 
la Punta), en alguns casos sembla més clara aquesta funció. 
Quants als assentaments situats en els corredors interiors, es pot 
plantejar que aquesta funció s'associa a criteris de jerarquia i, per - .  

tant, als petits llocs centrais, als de major importancia i millor 
localització geogrhfica: la Curolla de Xert, el Puigpedró, el Tossal 
de la Balaguera, el Cormulló dels Moros i Montnegre. 

2.6.4. SANTUARIS 

Entre els assentaments estudiats cal destacar la inexistencia de 
llocs de culte, de santuaris com els identificats a la Serreta (Alcoi) 

o al Castell de Guardamar. La manca d'indicadors arqueolbgics de 
ritual d'epoca iberica o iberoromana a la Muntanya de Santa 
Bhrbara, on en el període altimperial sí que trobem aquestes 
evidencies, I'exclou amb seguretat, contrhriament al que s'ha dit 
(Vicent, 1979, 200-202; Oliver, 1986d, 117-1 18; Bonet, Guérin i 
Mata, 1994, 119; Prevosti, 1996, 97-98). 

El jaciment presenta restes d'una primera ocupació iberica, 
sobre les quals cal fer algunes matisacions. La presencia d'aquests 
materials pot respondre, efectivament, a una ocupació curta del 
lloc en epoca iberoromana, pero entre ells no hi ha cap evidencia 
de culte; en aquest supbsit, resulta estranya la manca de figures 
votives. D'altra banda, almenys una part d'aquests materials, com 
les cerhiques pintades de tradició iberica, fins i tot podria tenir 
un carhcter residual en un context del segle 1 dC. Els únics indi- 
cador~ arqueolbgics de ritual poden datar-se amb seguretat en els 
segles 1-11 dC; hi ha un evident buit de materials durant els segles 
11-1 aC (campaniana), i fins i tot els que poden datar-se en epoca 
juliclhudia (sigil4ata italica i monedes) són molt escassos. 

La font podria haver tingut un carhcter sagrat en epoca iberi- 
ca, tal vegada per raó de la seua condició de "calda", que hauria 
continuat amb la romanització. L'ocupació altimperial al seu vol- 
tant ho fa possible. El lloc és el característic en aquest tipus de 
santuaris; en un elevat cim es troben també els altres dos santua- 
ris valencians coneguts: la Serreta (Alcoi) i la Muntanya Frontera 
(Sagunt). Per aixb, crec que no pot parlar-se d'un santuari iberic 
que perdura en epoca imperial, sinó estrictament d'un santuari 
d'epoca altimperial. 

3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 1 
CONTROL DEL TERRITORI 

De manera general, I'estudi de la dispersió i jerarquia del 
poblament d'aquesta zona en epoca iberica permet caracteritzar 
un patró d'assentament diferent als de ]'Alta Andalusia i del Camp 
del Túria, i més prbxim al de la ve.ina comarca del Baix Ebre. A 
1'Alta Andalusia les dimensions i característiques dels oppida han 
configurat un model interpretatiu establert a partir del control de 
grans superfícies de temtori per un nucli poiíticadministratiu cen- 
tral (Ruiz i Molinos, 1984; Ruiz et alii, 1985). En la zona central 
valenciana el poblament s'estructura de forma semblant, amb una 
serie de grans oppida que es caracteritzen com veritables ciutats 
(Arse-Sagunturn, Edeta, Los VillareslKelin, la Carencia, Saiti i El 
Castellar de Meca), que compten amb un ampli temtori al seu vol- 
tant, organitzat -almenys en el cas d'Edeta, I'únic estudiat fins 
ara- segons una estructura jerhrquica i funcional. En el cas del 
territori d'Arse-Sagunturn, I'estructura del poblament en aquest 
període és insuficientment coneguda (Martí Bonafé, 1998). El 
territori millor estudiat se situa a la comarca del Camp del Túria 
(Bemabeu, Bonet i Mata, 1985; Bonet, 199 1,1992a i 1995; Bonet 
i Guérin, 1991), on hi ha un poblament dispers constitui't per 
talaies i llogaets que s'estructura de manera piramidal al voltant 
del gran oppidunl d'Edeta. Aquesta estructura poblacional carac- 
terística del període Iberic Ple experimenta una profunda transfor- 
mació en el pas del segle 111 al LI, amb la intewenció romana, quan 
la destrucció/abandonament de la ciutat i una part important dels 
assentaments mitjans provoca un canvi en el poblament rural, amb 
I'aparició de nous assentaments sense fortificacions i situats en 
vessant i peu de muntanya. Contrhriament, a la zona del Baix Ebre 



el poblament es caracteritza per la diversitat de petits assenta- 
ments (Gracia i Munilla, 1993). 

Les característiques del poblament del temton estudiat en el 
període Iberic Ple deixen veure I'allunyament del model estudiat 
a les comarques centrals del País Valencia. La causa fonamental 
és la inexistencia de grans assentaments que puguen considerar-se 
ciutats. La diversitat de nuclis de grandaria petita i mitjana deixa 
entreveure l'existencia d'un poblament articulat en petites unitats 
territorials. La limitada supefície dels assentaments majors, així 
corn la seua escassesa, dóna corn a resultat un model diferent de 
jerarquització de poblament, arnb una multiplicitat de nuclis que 
dibuixen una fragmentació del temton (microregions) i una con- 
centració dels nuclis majors en la meitat meridional del temtori. 
Quan han pogut elaborar-se hipotesis sobre I'organització del 
poblament, aquestes configuren un sistema piramidal en tres 
nivells, arnb els oppida grans o mitjans al cap, una categoria 
intermedia formada pels oppida petits i els llogarets i una tercera 
formada per les masies i turres; en altres casos, I'organització 
sembla limitar-se a les dues categories inferiors. 

La interpretació "política" d'aquest model indica una diver- 
sitat de petits nuclis arnb territons de desigual grandaria, on la 
cohesió no s'aconsegueix mitjanqant un poder centralitzat. 
Sembla, doncs, que el model organitzatiu de petites ciutats (1 0- 
15 ha) que caracteritza les comarques centrals valencianes, 
sobretot en territori edeti, perb també en altres limítrofes corn el 
contesta, al nord d'Arse-Saguntum va transformant-se en un 
altre caracteritzat per la progressiva disminució de la superfície 
dels assentaments. Els oppida grans -a una escala menor que l'a- 
plicada en aquella zona- apareixen encara a la plana litoral situa- 
da al sud del Millars, en una veritable "zona de transició" situa- 
da encara en territori edeta, pero cap al nord la seua grandhia 
disminueix encara rnés i sembla definir-se un model diferent, 
caracteritzat per un poblament més homogeni, en que els assen- 
taments més grans tenen unes reduides dimensions, arnb I'ex- 
cepció de I'assentament coster de la Torre de la Sal. Aquest 
model s'ha documentat també a la zona del Baix Ebre i sembla 
el característic almenys de la meitat meridional del territori iler- 
cavó, entre els nus Ebre i Millars. 

La conquesta romana sembla afectar de manera rnés important 
la zona situada al sud del riu Millars, en territori edeth, on es 
detecta un sobtat abandonament/destrucció (el Solaig) o una nota- 
ble perdua d'importancia (la Punta) dels inés importants oppida, 
en el que suposa un veritable escapqament de I'organització jerhr- 
quica del poblarnent. D'aquesta manera, el poblament de tot el 
temtori estudiat sembla homogeneitzar-se arnb la reducció de 
l'escala a les quatre categories inferiors. En aquest context, la con- 
tinuitat de la Torre de la Sal ha de trobar explicació en el seu paper 
corn a fondejador i lloc d'intercavis comercials. Les possibles des- 
truccions/abandonaments entre els petits oppida són escasses i 
poc significatives (el Mas del Pi, el Tossalet de Montmira). La 
resta del poblament, a diferencia del que succeeix al Camp del 
Túria, es caracteritza per la seua continuitat, arnb la configuració 
d'una xarxa formada per oppida mitjans i sobretot petits distri- 
buits per tot el territori corn a punts claus de control (el Tossalet, 
el Castell de la Vilavella, la Curolla de Xert, el Puigpedró, el 
Tossal de la Balaguera, el Tossal de I'Assut, el Cormulló dels 
Moros, Montnegre, entre els millor coneguts), que perduren fins a 
ben entrat el segle 1. La continuitat en el poblament sembla esten- 
dre's, almenys en el cas de I'oppirlurn del Tossal de la Balaguera i 
corn a mixim exponent d'aquest fet, a I'organització del seu terri- 
tori. Aquest fet es complementa arnb la proliferació de petits 

assentaments que comformen la categoria més baixa del pobla- 
ment, ara sí arnb una situació paral.lela a la descrita al Camp del 
Túria, i de diversos poblats costers i fondejadors relacionats sens 
dubte arnb la important activitat comercial que caracteritza aquest 
període (el Pujol de Gasset, el Calamó), un dels quals es conver- 
teix en els decennis centrals del segle 1 en el rnés important assen- 
tament de tot el territori estudiat (la Torre d'Onda). 

Aquesta estructura poblacional perdura, almenys en alguns 
casos fins al tercer quart del segle, quan tal vegada comencen a 
instal.lar-se les primeres vil.les, sense que puga determinar-se la 
incidencia real de I'activitat bel.lica de la guerra sertonana en la 
continuitat d'aquests assentaments. 

Una part important dels jaciments ibkrics poden datar-se en 
els segles 11-1, 100 (45'4%) sobre un total de 220 identificats per 
a tot el període ibenc. La continuitat, doncs, és un fenomen prou 
generalitzat. L'evolució del poblament, perb, no és uniforme, sinó 
que presenta un desenvolupament desigual. Entre els assenta- 
ments que presenten restes d'epoca republicana alguns s'abando- 
nen en el pas del segle 111 al Ii o experimenten una important crisi 
d'ocupació; la majoria continuen ocupats; altres, abandonats feia 
temps, es reocupen; finalment, n'apareixen de nous. Hi ha una 
mena de procés sel.lectiu que deixa ocupats un nombre limitat 
d'assentaments en el segle 1, quan fins i tot apareix el que sembla 
una veritable gran fundació corn és la Torre d'Onda. El limitat 
coneixement arqueolbgic de la majoria d'aquests assentaments 
n'impedeix conéixer arnb precisió I'evolució de la superfície ocu- 
pada en la seua darrera etapa. 

La datació de l'ocupació dels assentaments ibkrics en el segle 
111 mitjanqant les importacions presenta grans limitacions a causa 
de la seua escassesa (vegeu: Mata, 1991, 37-39; Santos Velasco, 
1994, 225; Pérez Ballester, 1994). La majoria pertanyen a petits 
obradors arnb un volum exportador limitat (Morel, 1980,96-100). 
El recent treball de Principal (1998) ha contribuit decissivament al 
coneixement de la distribució d'aquestes produccions a Ca- 
talunya. Aixb no obstant, no sempre resulta facil identificar-les a 
partir de material fragmentar¡. Per aquesta raó en molts casos, fins 
i tot en alguns assentaments excavats, resulta impossible confir- 
mar la seua ocupació en el segle 111, encara que aquesta siga molt 
posible. 

En etapes anteriors de la investigació ha estat un fet freqüent 
en les excavacions d'assentaments ibeiics la identificació de des- 
truccions violentes a partir d'incendis suposadament generalitzats. 
En algunes zones, la lectura catastrofista de les fonts literaries per- 
metia donar una explicació histbrica a aquestes destruccions en el 
context de determinats episodis b&l.lics, corn ara I'acció del cbnsol 
Cató l'any 195. L'arqueologia no ha confirmat de manera general 
aquestes conseqü2ncies catastrbfiques de la repressió romana 
(Nolla i Sanmartí, 1984, 17). En alguns casos la revisió de la docu- 
mentació arqueolbgica d'aquestes velles excavacions ha permes 
qüestionar l'existencia de les suposades destrucccions o n'ha 
modificat la datació proposada inicialment. És el cas del Molí de 
I'Espígol, I'incendi del qual ha passat de datar-se del 218 al 140 
(Gracia, 1988), o del Tossal de Sant Miquel, I'antiga Edeta, la des- 
trucció del qual ha passat de datar-se del 75 a un moment comprés 
entre el final del segle 111 i el principi del II (220-175) (Bonet, 



1995, 327, 393 i 528). En altres casos, l'acurada excavació d'un 
assentament ha permks comprovar que mentre hi ha zones que s'a- 
bandonen, altres segueixen ocupades, com és el cas d'Alorda Park 
(Sanmartí i Santacana, 1992). En alguns casos, com el del Turó de1 
Montgros dlOsona, s'ha pogut documentar un nivel1 de destrucció 
amb incendi que es data en aquest període (Molist i Rovira, 1993). 

Un gran assentament no sol abandonar-se completament, fins i 
tot després de la seua destrucció; l'excavació d'un sector pot per- 
metre arribar a conclusions que poden no ser valides per al conjunt. 
És més normal el seu lent abandonament o, si ha estat objecte de 
destmcció, que tome a ser ocupat almenys en una zona més redui- 
da: l'anomenada ciutat 1 del Cabezo de Alcalá (Azaila) fou destrui- 
da per un incendi en un moment imprecís que ha volgut situar-se 
entre la darreria del segle IIi i I'inici del 11, i sobre les seues niines 
va reconstruir-se una nova ciutat. Després de la seua destrucció, el 
Tossal de Sant Miquel va tornar a ocupar-se possiblement per una 
població més reduida i concentrada (Bonet, 1995,528-529). Un cas 
similar deu ser el del Castellar de Meca. D'altra banda, la datació 
del moment fmal d'un assentament només pot realitzar-se a partir 
d'un conjunt important de materials d'importació en un context 
homoge~.  Quant a la seua destrucció pel foc, aquesta no és motiu 
suficient per documentar un fet histbric. Els incendis devien ser un 
fet relativament freqüent en l'antiguitat, i alguns casos amb data- 
cions clarament allunyades de conjuntures historiques conflictives 
recolzen aquesta interpretació, com ara el h i g  de la Misericordia. 

La perduració de nombrosos assentaments ibkrics en el segles 
11-1 és un fet general, documentat a les comarques de Girona 
(Nolla i Casas, 1984), el Baix Llobregat (Solias i Menéndez, 
1993), el Baix Ebre (Gracia i Munilla, 1993), el territon Ilerget 
(Garcés, 1990), Aragó (Burillo, 1980; Beltrán Llons, 1996), 
Múrcia (Lillo, 198 1) i Andalusia (Ruiz et nlri, 1985). 

4.1. EL PAS DEL SEGLE 111 AL 11 

L'estudi de les ceramiques d'importació dels assentaments 
ibkrics de les comarques septentrionals del litoral valencia permet 
descobrir indicis de les repercussions que la conquesta i I'ocupa- 
ció romana tingueren en la continuitat del poblament. Els esdeve- 
niments bkl.lics que acompanyen aquest procés sembla que no 
van afectar de manera decisiva la base del poblament indígena, 
perb sí van incidir de manera sel.lectiva en alguns dels més impor- 
tants. Per aix6, a la llum dels estudis actuals, sembla que la mptu- 
ra més important en l'evolució del poblament s'esdevé entre els 
segles V i IV, en I'anomenada crisi de 1'Ibkric Antic, per raons 
inherents a l'evolució interna d'aquesta cultura, quan per causes 
desconegudes s'abandonen nombrosos assentaments, i no entre 
els segles 111 i 11 a causa dels esdeveniments de la Segona Guerra 
Púnica i la consegüent ocupació romana. 

Almenys en 37 dels assentaments ocupats en el segle 11 
s'han trobat cerimiques atiques que poden datar-se en els segles 
V-IV: el Puig de la Misericordia, la Tossa Alta, la Picossa, el 
Mas d7Aragó, la Curolla (Cervera del Maestre), el Castell de 
Cervera, el Castell d'Alcal2, el Palau, el Maset, els Pasquals, el 
Campello, el Bordissal la Torre de la Sal, el Mas del Pi, el 
Castell de la Magdalena, el Torrelló del Boverot, el Torrelló 
d'Onda, el Castell d'Onda, 1'Alter de Vinarragell, I'Alcúdia, el 
Castell de la Vilavella, I'Horta Seca, Sant Josep, la Punta, el 
Castellar, el Castell d'Almenara, la Curolla (Xert), el Puigpedró, 
el Tossal de Gaidó, el Tossal de la Balaguera, el Tossal de 

I'Assut, el Tossalet de les Forques, el Cormulló dels Moros, el 
Tossalet de Montmira, la Moratella, Santa i Montnegre. El nom- 
bre d'assentaments que han proporcionat importacions del segle 
111 experimenta una forta davallada, 8 en total: el Perengil, el 
Torrelló del Boverot, el Solaig, 1'Alter de Vinarragell, Sant 
Josep, la Punta, el Castell d'Almenara i el Tossalet de les 
Forques, amb una major concentració en la meitat sud del terri- 
tori. Aixo no obstant, en la seua major part pot suposar-se'n la 
continuitat en I'ocupació entre els períodes Ibkric Ple i Ibkric 
Final, i atribuir la manca d'importacions del segle 111 a la seua 
escassesa general. Certament, alguns assentaments poden haver 
estat abandonats i presentar un hiatus ocupacional fins a la seua 
reocupació en el segle 11: sembla que és el cas del Puig de la 
Misericordia, el Poaig, la Picossa i el Mas de Víctor i, amb segu- 
retat, del Puig de la Nau, on a més hi ha un canvi d'emplaca- 
ment. La presencia de ceramica itica en nivells del segle 11, que 
hem pogut documentar en assentaments com el Puig de la 
Misericordia, no és un fet excepcional, puix també es troba en 
altres jaciments. En els dos casos esmentats, pero, no esta sufi- 
cientment explicada la relació d'aquestes ceramiques amb els 
nivells d'ocupació del segle 11. La continuitat en I'ocupació 
entre els segles V-IV i el II sembla, perb, que ha de ser el fet més 
normal. 

Fig. 157.- Assentaments amb materials que poden 
datar-se en el segle 111. 

Encara que I'escassesa general d'importacions, i també la 
seua difícil identificació sobre material fragmentari, dificulten 
la datació dels assentaments en el segle 111 (Oliver i Gusi, 



1998), n'hi ha un reduit grup que ha proporcionat importacions la zona de l'assentament es documenta un fenomen semblant: 
cerhmiques d'adscripció segura (fig. 157). Es tracta de 8 jaci- la campaniana A i les hmfores ithliques hi són escasses; de fet, 
ments que en la seua major part només han proporcionat una les excavacions realitzades pel SIAP a I'acrbpolis no han pro- 
peca d'algunes produccions que apareixen en aquest segle, porcionat materials d'aquesta epoca. Sembla, doncs, que la 
majorithriament italiques. Un cas particular és el Perengil, l'ú- importancia de l'assentament disminueix de manera important 
nic on fins ara s'han identificat dues produccions dels tallers en el pas del segle 111 al 11, per a abandonar-se possiblement en 
de Roses (tres palmetes radials i N ~ ~ i a c -  "Iwv), i també el que els primers decennis de 1'1. 
major nombre d'individus ha proporcionat. En la resta de jaci- 
ments només s'ha trobat un exemplar de diferents produccions 
italiques, entre les quals és majoritaria la ceramica de Gnathia, 
que apareix en 3 d'aquests: el Torrelló del Boverot, el Solaig i 
1'Alter de Vinarragell. Del primer és també un exemplar atri- 
buit aIs tallers de Roses i del Solaig és un exemplar atribuit 
arnb dubtes a Teano. De Sant Josep és un exemplar atribuit als 
tallers de Roses. De la necrbpolis de la Punta es coneix un 
exemplar del taller de les petites estampilles i del Castell 
dlAlmenara un altre tal vegada de cerhmica de Cales. 
Finalment, el Tossalet de les Forques és I'únic en que fins ara 
s'han trobat fragments d'almenys un vas plhstic, producció 
aquesta atribuida al nord d'Africa. En el cas del Castell 
d'Almenara, sens dubte les cerhmiques d'importació arriben a 
través del port d'Arse-Saguntum, en les excavacions del qual 
s'han trobat cerhmiques dels tallers de Roses i de les petites 
estampilles (Aranegui, 1982a, 8 1-89). 

Amb posterioritat, a la Plana de Castelló pot individualit- 
zar-se un reduit grup d'assentaments en que s'observen alguns 
trets que poden correspondre a canvis importants en la seua 
evolució, arnb una datació aproximada en el pas del segle 111 
al 11. Es tracta del Mas del Pi, el Tossalet de Montmira, el 
Solaig, la Punta, el Castellar j el Castell d'Almenara (fig. 
158). 

La Punta és l'assentament de major extensió, l'evolució del 
qual pot seguir-se mitjancant les cerhmiques d'importació de la 
seua necrbpolis. Aquestes hi són extraordinhriament abun- 
dants: centenars de fragments pertanyents majorithriament a 
copes de cerhmica htica de vernís negre i, en escassa quantitat, 
a ceramica htica de figures negres i de figures roges. L'arribada 
de cerhmiques d'importació comenca en la segona meitat del 
segle VI i creix enormement al llarg dels segles V-IV. El segle 
111, com ocorre en la gran majoria dels assentaments iberics, 
significa una davallada important en aquest fluix; només un 
bol del taller de les petites estampilles denota la continuitat de 
l'activitat funeraria i de l'arribada de les importacions. El pas 
del segle 111 al 11 esta representat per un mínim de tres exem- 
plars del plat Lamboglia 23. El segle 11 esta representat per 
alguns fragments de campaniana A i B que proven una Ilango- 
rosa activitat en un moment en que les importacions de cera- 
mica de vernís negre tornen a generalitzar-se per tot arreu. En 
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Fig. 158.- Assentaments arnb materials que poden datar-se entre el 
final del segle 111 i el principi del 11. 

El Castell d'Almenara, de menor extensió, tenia també una 
necrbpolis malauradament destniida molt rica en cerhmiques hti- 
ques, arnb nombroses peces de figures roges que es daten en el 
segle IV. Entre el final del segle 111 i el principi del 11 poden datar- 
se tres peces de campaniana A: una copa de la forma Lamboglia 
33a-F 2154 decorada arnb bandes, punts i fuiies pintades i un 
medalló en relleu en el fons interior que representa un cap de 
Medusa; una base arnb una roseta de 8 radis i un fragment de plat 
de peix Lamboglia 23. Entre els nombrosos fragments de cerhmi- 
ques d'importació procedents de la necrbpolis conservats al Museu 
Arqueolbgic de Borriana només hi ha un fragment de campaniana 
A. El sondeig realitzat pel SIAP en 1976 va descobrir dues habita- 
cions que poden datar-se en el segle Ii mitjancant les cerhmiques 
d'importació. Aquestes habitacions estaven edificades sobre els 
fonaments del que pareixia una torre circular d'un recinte murat ja 
amortitzat, en el reblit de la qual va trobar-se un fragment de cam- 
paniana A de la forma Lamboglia 23 que va datar-se en el segle III. 
Sembla, doncs, que poden distingir-se dues fases en l'ocupació 
d'aquest assentament; la segona fase se superposa a les estructures 
defensives de la primera; la necrbpolis, almenys pels materials 
recuperats, sembla estar abandonada o almenys no esti ben docu- 
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mentada en aquesta epoca. La recuperació del poblat pareix indub- 
table en el segle 11, almenys per al16 visten aquest sondeig. Encara 
que la torre no ha pogut datar-se, és molt possible que correspon- 
ga a la primera fase documentada mitjancant les importacions %ti- 
ques, en el segles V-IV. La seua amortització, doncs, caldria situar- 
la entre els segles 111 i II. D'altra banda, sembla clar que les cera- 
miques importades d'aquest període -com abans les itiques- deuen 
arribar a través del port d'Arse-Saguntz~m, el que estableix una 
clara relació entre ambdós assentaments. 

Tarnbé altres assentaments presenten una problernitica 
semblant, tot i que no són tan coneguts. En primer lloc, al 
Solaig I'ocupació en el segle 111 es data mitjancant sengles 
fragrnents de cerimica de G~zathia i Teano. La resta de les 
importacions conegudes són alguns fragments de campaniana 
A antiga (Larnboglia 49b) i d'imfores itiliques de tipus inde- 
terminat. El Tossalet de Montmira també ha proporcionat un 
reduit nombre de cerhmiques d'importació d'epoca republica- 
na; hi destaquen un guttus arnb el bec en forma de cap d'ani- 
mal de la forma Lamboglia 45 i un plat de peix de la forma 
Lamboglia 23 i 2 piteres de la forma Lamboglia 28. El 
Castellar ha proporcionat alguns fragments d'amfora, entre els 
quals hi ha una vora del tipus grecoitilic, i 5 monedes, entre les 
quals hi ha una úncia semilibral que es data en 217-215. Al 
Mas del Pi s'han trobat també alguns fragments d'hmfora, 
entre els quals hi ha una vora del tipus grecoitilic de transició. 
En tots ells el final de I'ocupació, arnb la provisionalitat que 
imposa I'escassesa de materials analitzats, pot datar-se entre el 
final del segle 111 i el principi del 11. D'altra banda, destaca el 
fet -possiblement casual- que alguns dels assentaments de 
caricter comercial que experimentaran un gran auge en el segle 
11, fonamentalment la Torre de la Sal, arnb materials que pro- 
ven la seua ocupació entre els segles VI i IV, no hagen propor- 
cionat ceramiques que puguen datar-se en el segle 111 ni formes 
antigues de campaniana A arnb una datació entre el final d'a- 
quest i el principi del 11. 

Finalment, altres assentaments que continuen ocupats en el 
segle 11 han proporcionat formes cerhrniques de campaniana A que 
poden datar-se igualrnent en el pas del segle 111 al 11: un exemplar 
del plat de peix Lamboglia 23 a la Curolla de Cervera del Maestre, 
un exemplar del bol Larnboglia 3 1 arnb decoració pintada i incisa 
a 1'Alter de Vinarragell, dos exemplars de la copa Lamboglia 49 a 
la Muntanyeta de Sant Antoni i un exemplar del plat de peix 
Lamboglia 23 a Sant Josep. 

Els paral.lels rnés prbxims d'assentaments ben coneguts que 
són destniits o abandonats en un període de ternps compres entre 
els darrers decennis del segle 111 i els primers del 11, estan situats 
al Camp del Túria, en el territori de I'antiga Edeta. El primer és el 
Tossal de Sant Miquel, jaciment al qual es redueix aquesta ciutat, 
que ha estat objecte d'una profunda revisió (Bonet, 1995). 
Alrnenys uns altres dos jaciments de la comarca, talaies o Iloga- 
rets del territori d'aquesta ciutat, presenten una problematica sem- 
blant quant a les importacions cerimiques i la datació final. 
L'ocupació del Puntal dels Llops (Olocau) i del Castellet de 
Bernabé (Llíria) presenta una evolució semblant, arnb un final 
causat per incendi i escassos fragrnents de campaniana A. 

A partir de I'estudi de la cerhrnica carnpaniana A, Guérin 
(1994, 57-59) ha proposat una periodització de I'abandonament 
dels poblats iberics valencians excavats en tres horitzonts que s'es- 
calonen entre el darrer quart del segle Iü i el primer del II. En pn- 
mer Iloc, cap al 220 es datarien assentarnents com Los Villares i la 
Cova Alta, a partir de l'aparició de formes antigues corn la copa 

Lamboglia 42b trobada en el primer. En segon lloc, entre el final 
del segle 111 i el principi del 11 se situarien el Castellet de Bernabé 
i el Grau Vell. El primer presenta dos nivells de destrucció conse- 
cutius: en el primer es troben les formes Lamboglia 27 i 28 de cam- 
paniana A i More1 68 dels tallers de Roses; en el segon es troben 
també les formes Lamboglia 27 i 28 de campanianaA i Lamboglia 
27 i 40 dels tallers de Roses. Finalment, en tercer lloc se situarien 
jaciments que poden datar-se al principi del segle 11, corn el Tossal 
de Sant Miquel, el Puntal dels Llops, la Monravana, la Serreta i 
l'Albufereta, en els quals hi ha una major diversitat de formes de 
carnpaniana A (Lamboglia 23, 3 1 ,  36,45,48,49 i Morel 68). 

Tot i que estic d'acord arnb la datació general proposada, 
aquesta periodització em sembla excessivament precisa. En pri- 
mer lloc crec que cal considerar dues qüestions relacionades arnb 
la distribució de la vaixella d'importació: aquesta deu ser rnés 
nornbrosa, i també major la diversitat de formes presents, en els 
assentaments més importants que devien fer el paper de redistri- 
buidors, corn ara el Tossal de Sant Miquel, sense que aixb supo- 
se que la seua datació final haja de ser necesshriament rnés tar- 
dana; la quantitat de vaixella d'importació, i tarnbé la varietat de 
formes presents, sembla disminuir en els assentaments que estan 
situats rnés cap a I'interior, com és el cas de Los Villares, sense 
que aixb supose que hagen de datar-se en un moment rnés antic; 
a rnés a més, en aquest jaciment també hi ha presents altres for- 
mes de carnpaniana A (Lamboglia 27c, 28, 45 i 49). En segon 
lloc, les datacions de les formes d'aquesta ceramica no poden ser 
tan exactes si atenem a la seua perduració, que podem veure en 
els quadres cronolbgics que presente més endavant. Arnb les 
agrupacions d'algunes formes es pot caracteritzar una facies que 
pot situar-se en un determinat horitzó cronolbgic, pero crec 
irnpossible establir diferencies cronolbgiques tan ajustades entre 
conjunts cerimics en ocasions molt reduits. D'altra banda, en el 
cas dels assentaments del Camp del Túria (el Tossal de Sant 
Miquel, el Castellet de Bernabé, el Puntal dels Llops, La Aceña i 
possiblemenet la Monravana), la destrucció hauria de ser 
simultania en una mateixa acció bkl.lica i no escalonada, deixant 
de banda reocupacions posteriors. 

A la llum d'aquestes dades hom pot afirmar que entre el final 
del segle 111 i el brincipi del 11, en un període de temps que de 
manera rnolt amplia pot situar-se en el 220-180, un nombre con- 
siderable d'assentaments del territori de l'antiga Edeta -inclosa la 
mateixa ciutat- fou objecte de destruccions que en la major part 
dels casos van comportar el seu abandonament definitiu (Guérin, 
Bonet i Mata, 1989). Amb algunes matisacions i la prudencia que 
imposa un coneixement molt exigu dels jaciments, aquest fet pot 
fer-se extensiu a alguns assentaments ibkrics de la Plana de 
Castelló, la major part dels quals també es troba situat en territori 
edeta, entre ells els rnés importants del Solaig i la Punta, a rnés del 
Castellar, el Castell dlAlmenara, el Mas del Pi i el Tossalet de 
Montmira, aquests dos darrers situats al nord del Millars i potser 
en territori ilercavó, que, o bé desapareixen, o bé experimenten 
una important crisi en la seua ocupació. També en altres regions 
diversos assentaments vresenten nivells de destrucciólabandona- 
ment que poden datar-se en aquesta epoca: la Serreta (Alcoi), El 
Amarejo (Albacete), Sant Antoni (Calaceit), el Turó del Montgrós 
(Osona), el Puig Castellet (Girona) i altres en terres de Múrcia 
(Lillo, 1981, 57-59) i d'Aragó (Burillo, 1980, 326 i 329; Beltrán 
Lloris, 1996). A la zona central de la costa catalana, també alguns 
assentaments pateixen abandonaments parcials (Miret, Sanmartí i 
Santacana, 1991, 50). Crec que la coincidkncia d'aquests fets no 
permet reduir-los a successos accidentals. Cal cercar una explica- 



ció en el context dels esdeveniments histbrics que tingueren lloc 
en aquest període, en el marc de la Segona Guerra Púnica i de la 
posterior conquesta romana. 

Tanmateix, la interpretació histbrica d'aquest daltabaix que va 
afectar de manera tan important el poblament edetk resulta pro- 
blemitica, puix el marc cronolbgic que proporcionen els materials 
arqueolbgics comprén un període d'intensa activitat en que se 
succeeixen almenys dos grans esdeveniments bel.lics, la inciden- 
cia dels quals en el poblament iberic no ha pogut ser determinada 
encara arnb precisió (cf. Mata, 2000). En primer Iloc, les fonts no 
són massa explícites sobre I'abast de I'expedició d'Anníbal el 219 
contra Sngunturn, puix la presenten com un fet aillat, corn una 
acció de forqa que devia buscar la submissió dels pobles prbxims. 
D'altra banda, la menció d'Ecleco11/Edesco, regul dels edetans que 
tenia la seua família captiva a Carthago Noun, corn el primer cab- 
di11 hisph que l'any 209 va mostrar la seua fidelitat a Escipió 
(Polibi, X, 34-35, 1-3, i 40, 3; Livi, XXXVII, 17, 1-2), permet 
suposar que la seua ciutat no havia estat arrasada per Anníbal. 
Segons Livi (XXVIII, 13), I'any 207, en la campanya que va cul- 
minar arnb la batalla d'llipn, Escipió va incorporar al seu exercit 
petits contingents d'aliats que residien a prop del camí. És possi- 
ble que, corn creu Uroz (1983, 1 lo), entre aquests figurasen ede- 
tans, cosa que provaria les bones relacions existents fins alesho- 
res amb els romans. Aquesta situació explicaria l'afirmació de 
Livi (XXVIII, l), segons la qual la costa mediterdnia i tota la 
Hispinia que mira a orient estaven sotmeses a Escipió. Amb pos- 
terioritat, no hi ha notícies sobre una hipotktica adhesió dels ede- 
tans a la rebel4ió encapcalada per Indíbil i Mandoni en territori 
ilerget l'any 206, tot i que no puga descartar-se. El segon esdeve- 
niment histbric a tenir en compte és la rebeblió dels ibers I'any 
197 i la consegüent repressió de Cató després de dos intents con- 
secutius i fracassats de reprimir-la, respecte de la qual les fonts no 
fan cap al.lusió a la seua incidencia en territon edeta (vegeu V.3.), 
fins al punt que part dels autors que se n'han ocupat opinen que 
no va tenir repercussions més que a Catalunya i a Andalusia. 

En resum, no hi ha en les fonts cap referencia a esdeveni- 
ments bel.lics que puguen localitzar-se amb seguretat en aquesta 
zona, i que permeten explicar la destrucció d'importants assenta- 
ments corn la mateixa Ecletn. Sembla evident que es tracta de fets 
ignorats per aquestes, d'episodis que no meresqueren I'atenció 
dels historiadors. Quant a la datació de la destrucció d'Ecletn -1%- 
nic assentament que hom pot considerar esmentat de manera indi- 
recta per les fonts a través de la menció del seu rkgul Ede- 
con/Edesco- sembla clar que ha de situar-se arnb posterioritat a 
I'any 209 i, possiblement, del 207. 

D'altra banda, la troballa d'importacions itiliques en escks 
nombre en les excavacions pot interpretar-se corn que la destruc- 
ció va tenir lloc en un moment en que tot just comencava la 
importació de vi i de vaixella de taula ithlics, ja sota la dominació 
romana. La datació d'algunes de les formes de campaniana A 
recolza aquesta interpretació. És justament ací on es troba la clau 
de la interpretació, en la datació de les primeres cerkmiques cam- 
panianes. Si considerem que l'inici de la producció industrial i de 
l'exportació massiva d'aquesta cerimica han de datar-se arnb pos- 
teriontat a la instauració del portoriurn de Puzzoli I'any 199 i, 
possiblement, a la fundació de la colonia romana de P ~ ~ t e o l i  l'any 
194, hem de concloure que la seua ambada massiva a la Península 
Iberica ha de datar-se també amb posterioritat a la rebeLlió dels 
ibers del 197; abans d'aquesta data, potser fins i tot abans de la 
presa de Sagunt I'any 219, I'arribada d'exportacions devia ser 
escassa, arnb un panorama corn el que trobem en els assentaments 

esmentats. Tal vegada el derelicte del Grand Congloué 1 ,  si ens 
atenem a la datació del 205 defensada per alguns autors (vegeu 
IX.l. 1. l), siga un exemple d'aquestes exportacions primerenques. 
La represa del comerc ithlic, tot considerant la situació a 
Hispinia, ha de datar-se necesshriament a partir de la fi de les hos- 
tilitats arnb els cartaginesos, després de la conquesta de Saguntum 
l'any 212, i molt possiblement del final de la guerra el 206. El 
redu'it volum de la vaixella importada trobada a Edetn i a altres 
llogarets i fortins del seu territori, deu correspondre a I'arribada 
en aquest moment inicial de la producció massiva i de les expor- 
tacions a la península, corn ha proposat Guérin (1994, 100-101). 
De l'anilisi dels esdeveniments histbrics i de I'estudi de les cera- 
miques d'importació, hom pot determinar el període cronolbgic 
del 206-197 corn el més favorable per a aquestes importacions, 
arnb un datació final en el context de la rebel.lió dels pobles ibers. 

A partir d'aquestes consideracions, crec possible mantenir la 
hipbtesi segons la qual és en la conjuntura de repressió exercida 
pels romans sobre els pobles iberics rebel.lats I'any 197, que cul- 
mina I'any 195 arnb la campanya de Cató, quan cal situar la des- 
trucció d'Edeta i possiblement dels llogarets i fortins del seu terri- 
ton (Guérin, Bonet i Mata, 1989,202-203; Bonet, 1995,500). En 
aquesta Iínia, Jacob (sld) considera que aquestes destruccions han 
de datar-se en els anys 196-1 95. 

L'assentament del Tossal de Sant Miquel i els del seu territo- 
ri esdevenen, doncs, jaciments de referencia per a la datació dels 
primers anys de presencia romana en terres valencianes. Amb elis 
pot definir-se una facies de campaniana A formada per un grup de 
formes antigues que trobem no únicament en altres jaciments del 
Camp del Túria, sinó també en alguns de la Plana de Castelló. En 
aquesta comarca, assentaments corn el Mas del Pi, el Tossalet de 
Montmira, el Solaig, la Punta i el Castellar crec que tenen un 
moment final o de declivi que pot datar-se també en aquesta 
epoca, sense que hom puga determinar si aquest fet va ser una 
conseqüencia directa de la guerra o no. Altres jaciments han pro- 
porcionat materials que poden datar-se també en aquesta epoca 
primerenca, pero arnb una clara continuitat en I'ocupació, corn 
1'Alter de Vinarragell. la Muntanyeta de Sant Antoni, Sant Josep, 
el Castell #Almenara i la Curolla de Cervera del Maestre. 

La conflictivitat de I'epoca es fa ben palesa en el registre 
arqueolbgic. A més dels nivells de destmcció documentats en 
diversos assentaments, s'ha comprovat la realització d'obres de 
fortificació i de bloqueig o de cegament de les portes. En I'únic 
tram de muralla conservat de la ciutat ibenca d'Arse/Saguntuni hi 
ha una porta que apareix cegada, tot i que no ha estat possible datar 
l'obra (Rouillard, 1979, fig. 3). En el port de la ciutat, el Grau Vell, 
arnb posterioritat al 214 es construeix una torre defensiva 
(Aranegui et alii, 1985). A la Serreta (Alcoi), I'entrada al poblat es 
fortifica arnb un nou sistema defensiu la construcció del qual es 
data al principi del segle 11 (Llobregat et alii, 1995). Dispositius de 
bloqueig de la porta, arnb una indubtable funció defensiva, s'han 
trobat al Castellet de Bemabé (Guérin i Bonet, 1993), relacionat 
arnb la destrucció del jaciment, i al Castellar de Meca (Alfaro i 
Broncano, 1992), aquesta sense referencia cronologica. 

La troballa de materials més recents en aquests assentaments, 
sempre en quantitats reduides, corn ara al mateix Tossal de Sant 
Miquel, Los Villares i la Punta, no contradiu aquestes conclusions. 
Aquests deuen correspondre a reocupacions posteriors o simple- 
ment a la continuitat d'una zona determinada de I'assentament. 
Aquesta ocupació residual o esporkdica s'ha pogut constatar en 
diversos assentaments catalans corn el Castellet de Banyoles de 
Tivissa (Asensio, Cela i Ferrer, 1996, 187), Margalef a Torregrossa 



(Principal, 1996b, 160) i Alorda Park, on les excavacions han 
permks comprovar la destrucció i abandonament d'un ampli sector 
en la primeria del segle 11, mentre que en un altre continua l'ocu- 
pació més de mig segle (Sanmartí i Santacana, 1992). Aquesta per- 
duració sembla més important sempre que es tracta d'assentaments 
grans, sobretot en les ciutats, com el Tossal de Sant Miquel, Los 
Villares i, a menor escala, en el territori estudiat, la Punta. 

La presencia de monedes romanes en aquests jaciments, 
sobretot asos de Ianus bifront i també alguns denaris, tot 
acompanyant la vaixella de campaniana A amb formes anti- 
gues i les imfores grecoitaliques, reforca la hipbtesi de la seua 
destrucció en els primers anys de l'ocupació romana, quan ja 
s'havia repres el comer$ marítim interromput per la Segona 
Guerra Púnica, havien comencat a arribar les primeres impor- 
tacions de vi i de vaixella itilics i circulaven les primeres 
encunyacions romanes. Les monedes que estaven en circu- 
lació en aquests primers anys de presencia romana són sobre- 
tot púniques, d'Arse i romanes (Ripolles, 1994, 123-128). En 
aquest sentit, és significatiu el cas de la moneda púnica (221- 
210) del departament 36 trobada en les excavacions del Tossal 
de Sant Miquel (Llorens, a Bonet, 1995, 473-374). Sobre la 
presencia primerenca de moneda romana, Llobregat (1975, 
13-14) va assenyalar els casos dels tresors de Los Villares, en 
que hi ha un quadrigatus, i de Moixent, en que hi ha un mig- 
victoriat; ambdós poden datar-se en l'última decada del segle 
111. 

Els tresors hispinics de la Segona Guerra Púnica han estat 
estudiats per García-Bellido (1990), que estableix una seriació 
cronolbgica basada en la abundincialpobresa de moneda cartagi- 
nesa i romana. Entre els valencians se'n troben els següents: 

- La Escuera (San Fulgencio, Alacant): constituit exclusiva- 
ment per moneda hispanocartaginesa, arnb una datació entre cn. 
218 i ca. 215. 

- Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): joies, 1 qua- 
drigatus i almenys 1 dracma emporitana, arnb una datació possi- 
blement anterior al 2 1 1. 

- Moixent (Valencia): plata en forma i quantitat indeterminades, 
115 monedes hispanocartagineses, 2 d'Ebussus, 1 semivictonat 
anbnim, 3 dracmes i 8 divisors emporitans, 16 divisors d'imitació 
emporitana i 1 divisor arnb signe de Tanit, arnb una datació de ea. 
209, poc posterior a la presa de Cnrrhngo Noira en aquest any. 

- Vallada (Valencia): notícia sobre la troballa de "més de mil" 
monedes; la composició és aproximada: moneda hispanocartagi- 
nesa, dYEbussus i dracmes i divisors emporitans i d'imitació en 
quantitat indeterminada i 2 victoriats, amb una datació posterior a 
ca. 209 (Ripolles, 1982, 57). 

Uns altres dos tresors es daten arnb posterioritat a la Segona 
Guerra Púnica i possiblement s'han de relacionar arnb la rebel.lió 
del 197 i la repressió posterior: 

- Xest (Valencia): joies, argent fos i monedes en quantitat 
indeterminada, de les quals es van poder estudiar 25 divisors his- 
panocartaginesos, 1 denari, 3 dracmes emporitanes, 4 dracrnes 
d'imitació empontana, 1 d'Arse de la serie 11 i 2 bbols massalio- 
tes, arnb una datació poc anterior a ca. 195. 

- La Plana de Utiel (Valencia): 2 quinaris, 1 dracma emporita- 
na, 4 divisors d'imitació ernporitana, 1 divisor arnb estrella, 3 
bbols massaliotes, 9 monedes "a la croix" i 1 moneda cartaginesa 
extrapeninsular, amb una datació de en. 195 (Ripolles, 198 1). 

En aquesta relació cal afegir el tresor d'orpesa, del qual es coneix 
una part constituida per 42 dracrnes ernporitanes, 3 dracmes iberit- 

zants amb llegenda grega, 40 dracmes d'estil iberic i 90 dracmes ibe- 
riques, arnb una datació entre el final del segle 111 i el principi del 11. 

Segons aquesta autora, en aquest conjunt d'ocultacions es dife- 
rencien dos horitzonts cronolbgics que poden relacionar-se arnb la 
Segona Guerra Púnica el primer, i arnb la rebel.lió del 197 i la 
repressió posterior el segon. En el primer hi ha només quadrigats i 
victoriats i en el segon fan la seua aparició els denaris i divisors. 
Destaca el fet que dues de les més antigues ernissions de victoriats 
romans procedeixen d'Hispinia i, tot i que porten la llegenda 
Roma, són encunyades arnb seguretat en alguna seca hispinica. 

Així, doncs, el numari en circulació entre els darrers anys 
del segle 111 i els primers del 11 es caracteritza sobretot per la 
seua escassesa i, pel que fa a la composició, per la diversitat de 
procedencia, l'important component púnic i la presencia 
minoritaria de moneda romana. Aquesta mena de "facies mone- 
tal" pot identificar-se en algun dels assentaments estudiats, 
sobretot al Castellar, i també en major o menor mesura en altres 
dels assentaments esmentats, com el Tossal de Sant Miquel, el 
Puntal dels Llops i el Grau Vell. 

En conclusió, podem dir que el període que va entre el final 
del segle 111 i el principi del 11 es caracteritza, quant a la ceramica 
de vemís negre, per una facies antiga en que destaca la presencia 
d'algunes formes com el plat de peix Lamboglia 23, les cíliques 
Lamboglia 42B i 49 i el g u t t ~ ~ s  Lamboglia 45. La presencia d'a- 
questes formes, en associació arnb altres de més llarga duració 
com les Lamboglia 27b i c, 28, 31, 33b, 34 i Morel 68b i amfores 
grecoitaliques de transició, en absencia d'altres materials poste- 
r ior~,  permet datar arnb prou seguretat I'ocupació d'un assenta- 
ment en el primer quart del segle 11. En aquest context destaca 
I'abskncia de formes arcaiques, la cronologia de les quals no ultra- 
passa el segle ILI, com la copeta Lamboglia 21125B-F 2714, pre- 
sent en jaciments del sud de Franca i a Emporiae, que també és 
absent a la Catalunya sud i occidental. 

A continuació figura una relació de jaciments de referencia 
arnb conjunts de rnaterials datats en aquesta epoca; en l'ordre 
d'exposició primer figuren els valencians ordenats de nord a 
sud, després la resta de sud a nord i finalment I'únic derelicte 
inclbs: 

El Grau Ve11 (Sagunt): les excavacions a I'antic port de la ciu- 
tat d'Arse/Sagzlntuni han proporcionat una datació per a la fortifi- 
cació de I'assentament, arnb la construcció d'una torre, entre la 
darreria del segle 111 i el principi del 11, en un context format per 
monedes púniques que es daten a partir del 214, 3 fragments de 
campaniana A de les formes Lamboglia 27a-b i Lamboglia 36 i 
arnfores grecoitaliques (Aranegui et alii, 1985, 213-214; Bonet i 
Mata, 1998, 54). 

Edetalel Tossal de Sant Miquel (Llíria): Bonet (1995) ha fet 
una profunda revisió de la zona excavada d'aquesta ciutat. Els 
matenals més moderns, a excepció dels atribuits a una reocupació 
posterior, són 18 peces de carnpaniana A per a una superfície exca- 
vada de 5.000 m' que corresponen a les formes Lamboglia 23,25, 
27b, 28, 3 1 ,  33, 34b, 36,45 i Morel 68; 2 exemplars de campania- 
na B etrusca i 2 kmfores grecoitaliques de transició, que permeten 
situar la seua destrucció entre el final del segle 111 i el piincipi del 
segle 11, de manera general en el període 220- 175 (Bonet i Mata, 
1982; Bonet, 1992a. 1992b i 1995; Bonet i Mata, 1998, 54-56). 



El Castellet del Bernabé (Llíria): el final d'aquest llogaret de 
950 m', causat per un incendi, es data a partir d'alguns escassos 
fragments de campaniana A antiga, cap al 200 I 10 (Guénn i 
Bonet, 1988 i 1993; Guénn, 1989 i 1994; Bonet i Mata, 1998,56- 
59). Les formes presents són Lamboglia 27,28 i More1 68; no hi 
ha hmfores ni troballes monetbies. 

El Puntal dels Llops (Olocau): algunes importacions del segle 
111, com sengles gutti, un arnb bec leonckfal arnb medalló i I'altre 
en forma de peu, i un repertori molt reduit de 7 peces de campa- 
niana A de les formes Lamboglia 23, 27, 28, 36, More1 68 i sen- 
gles Ilhnties Ricci D i E, sense hmfores itiliques, permeten fixar 
la seua datació final cap al 190-180 (Bonet i Mata, 1981; 1982, 
79; 1998,59). Les troballes monethries ofereixen un terminuspost 
quem: 2 asos de Ianus bifront i un denari de Roma i els Dibscurs 
daten la destrucció del jaciment després del 21 1 (Guérin, Bonet i 
Mata, 1989, 202, fig. 5). 

Los VillareslKelin (Caudete de las Fuentes): la destrucció del 
jaciment es data al final del segle 111 a partir d'un conjunt d'im- 
portacions de campaniana A antiga trobat en el nivell IVb i cons- 
tituit per les formes Lamboglia 27b, 28,45 i 49; altres peces sense 
context estratigrhfic de les formes Lamboglia 34, 36, 42B i 68 
(Mata, 1991, 43-45; Bonet i Mata, 1998, 59-62), poden corres- 
pondre a la mateixa fase d'ocupació que podria allargar-se així 
fins al principi del segle II (220-180). Un tresoret rnonetal trobat 
en el nivell N b  format per una didracma, una dracma emporitana 
i dos fragments de dracmes emporitanes pot datar-se entre el final 
del segle 111 i el principi del 11 (Ripollks, 1982, 271) 

La Cova Alta (Albaida): entre els materials estudiats per Vall 
(1971) i revisats per Raga (1994; Bonet i Mata, 1998, 62-68), hi 
ha diversos exemplars de produccions del segle IíI i una copa de 
campaniana A de la forma Lamboglia 28, que poden portar la seua 
destrucció al darrer quart d'aquest segle. 

La Serreta (Alcoi): a partir de I'estudi d'un lot de materials de 
les excavacions antigues, Abad (1983, 195- 196) va establir I'últim 
moment d'ocupació de I'assentament entre els darrers decennis del 
segle 111 i els primers del 11. Al seu torn, Llobregat (1984, 239) va 
donar a conéixer una copa More1 68 de campaniana A que s'adiu 
arnb aquesta datació. Les excavacions en la porta d'entrada d'a- 
quest important assentament de 5'5 ha proporcionat un lot de cerh- 
mica d'importació constituit per les formes Lamboglia 23,27b, 36, 
49 i Morel 68 que permeten datar la seua construcció al pnncipi del 
segle II, com a conseqüencia d'un moment de crisi (Llobregat et 
alii, 1995, 148- 149 i 15 1 - 152). La revisió dels materials recuperats 
en les excavacions de 1953 i 1956 en hrees baixes del vessant meri- 
dional permet determinar l'existkncia d'un sol nivell d'ocupació 
que pot datar-se entre el segle 111 i l'inici del 11 (Grau Mira, 1996, 
116-117; Olcina et alii, 1998, 37 i 44). 

L' Albufereta (Alacant): la revisió dels matenals procedents de 
les excavacions d'aquesta necrbpolis permet datar la darrera fase 
d'utilització en un moment que pot situar-se entre el final del 
segle 111 i el principi del segle II, a partir de la presencia -almenys 
en la tomba L 15- d'un plat de la forma Larnboglia 36 de carnpa- 
niana A, arnb posterioritat a la data de mitjan del segle 111 propo- 
sada per I'autor (Rubio, 1986, 180 i 386, fig. 75). 

El Cabecico del Tesoro (Verdolay): algunes tombes d'aquesta 
necrbpolis es daten cap al 200, com les núm. 47, 55, 71, 72, 127, 
136, 141, 278, 386, 445, 449 i 467 (García Cano, García Cano i 
Ruiz Valderas, 1989). 

El Amarejo (Albacete): segons Broncano i Blánquez (1985, 
263-265) la seua ocupació s'interromp entre el final de1 segle 111 i 
I'inici del 11. La vaixella fina d'importació esta constituida exclu- 
sivament per campaniana A, arnb les formes Lamboglia 27b, 27c, 
28 i 34. 

Sant Antoni (Calaceit): Pallarés (1965, 48 i 104-105) data 
l'ampliació de la muralla en la segona meitat del segle m, en rela- 
ció arnb els episodis de la Segona Guerra Púnica i la conquesta 
romana. Atribueix la seua destrucció a aquests mateixos fets histb- 
rics en un moment anterior al 200. La revisió per Sanmartí (1975, 
102-111, fig. 6, 1-4; 7, 1, 6, 8) de les cerhmiques d'importació, 
entre les quals hi ha una base decorada possiblement de la forma 
Lamboglia 27, una base possiblement de la forma Lamboglia 
42Bb i diversos fragments de la forma More1 68b-c, permet rebai- 
xar la datació final del poblat cap a I'inici del segle 11. 

El Castellet de Banyoles (Tivissa): la destrucció i abandona- 
ment d'aquest oppidum es data cap al 200. Entre els materials tro- 
bats, la ceramica de vernís negre esta representada per les formes 
Lamboglia 23, 27B, 28a-b, 36 i Morel 68; i les hmfores per un 
exemplar de tipus grecoithlic (Asensio, Cela i Ferrer, 1996). 

Tarraco: els nivells d'habitació de l'assentament ibkric de 
Kesse, en la part baixa de la ciutat, que es daten en la segona mei- 
tat del segle III, han proporcionat una forma Lamboglia 48 de 
campaniana A i fragments d'hmfores grecoithliques (Adserias et 
alii, 1994). Pel que fa a la ciutat romana, la primera fase de cons- 
trucció de la muralla republicana es data en el primer quart del 
segle II a partir de les troballes cerhmiques del reblit de la Torre 
del Cabiscol (Vegas, 1984-85), on aparegué un plat de la forma 
Lamboglia 23 acompanyat de dos bols de la forma Lamboglia 27 
i una hmfora grecoitalica, i del baluart de Santa Bhrbara, on apa- 
regueren les formes Lamboglia 25,27, 31 i 36 (Hauschild, 1983, 
131-192). 

Alorda Park (Calafell): el sector occidental de l'assentament 
va ser en gran part abandonat cap al 200 (Sanmartí i Santacana, 
1992). En la primera meitat del segle 11 es daten algunes peces de 
campaniana A de les formes Lamboglia 23, 28, 33a, More1 68 i F 
2823. 

Castellruf (Santa Maria de Martorelles): l'abandonament d'a- 
quest oppidum se situa al final del segle 111 a partir d'un conjunt 
de campaniana A constituit per les formes Larnboglia 23,25,27a- 
b, 27B, 28a-b, 31, 33b, 34, 36, 49 i 55, i hmfores grecoithliques 
(Gasull et nlii, 1995). Es tracta d'un conjunt rnolt semblant al del 
derelicte del Grand Congloué 1. 

El Puig Castellet (Lloret de Mar): I'ocupació del recinte es 
data, especialment a partir dels materials d'importació, en un breu 
penode entre els anys 2501240 i 2101200 (Pons et alii, 1981 i 
1989). 

El Turó del Montgrbs (el Brull): aquest oppidum auseth pre- 
senta un nivell de destrucció arnb incendi que es data entre el final 
del segle 111 i el pnncipi del iI. Els materials més recents són 3 
bases de campaniana A decorades arnb rosetes (Molist i Rovira, 
1993, 133, fig. 18, 22-24). 

El Caso1 de Puigcastellet (Folgueroles): aquesta fortalesa es 
construeix en el tercer quart del segle III i s'abandona no més tard 
del principi del segle U. La cerhmica de vernís negre és del taller 
de les 3 palmetes radials i no hi ha campaniana A ni hmfores iti- 



liques; les monedes són dracmes emporitanes i d'imitació (Molas, 
Mestres i Rocafiguera, 1990-91). 

El Puig de Sant Andreu (Ullastret): a través de les troballes 
fetes en els nivells superficials (campanianana A antiga, amfores 
grecoitiiliques, etc), hom suposa que fou abandonat a la darreria 
del segle 111 o en el primer quart del Ii (Nolla i Casas, 1984, 158; 
Martín, 1997, 15). 

El Turó dels dos Pins (Sabadell): la datació general d'aquesta 
necrbpolis se situa en el període 250-180 (Garcia i Rosselló, 
1993). 

Les Castels (Nages): en el nivel1 9c (225-200) de I'abocador 
J1 són presents les formes Lamboglia 27B, 28a-b, 34a i 42B (Py, 
1978b, 58-59). 

La Teste-Negre (les Pennes): la darrera fase d'ocupació es 
data cap al 210-190 a partir d'un conjunt ceriimic de campaniana 
Aformat per les formes Lamboglia 23,21/25B, 27c, 28,3 Ic, 33b, 
34,48,49 i Morel 68b, en que només hom troba a faltar el gutms 
Lamboglia 45 (Gantks, 1978). 

Lnttara (Lattes): en la fase 1C1 (225-200) es troben les for- 
mes Lamboglia 25, 27b, 28a i 42Bc de campaniana A i amfores 
grecoitkliques (Py et alii, 1990). En la fase 3E (225-200) es tro- 
ben les formes Lamboglia 23,27a-b, 28a-b i 42 Bc. En la fase 1 B2 
(ca. 200) es troben les formes Larnboglia 27a-b i 27B, 28a-b i 42 
Bc, també amb iimfores grecoitkliques. 

Pech Maho (Sigean): la destrucció d'aquest oppidurn es data 
en el darrer quart del segle 111 (Solier, 1979). 

Grand Congloué 1 (Marseille): aquest derelicte localitzat a la 
costa de la Provenqa és el primer conegut que transportava campa- 
niana A (Benoit, 1961; Lamboglia, 1961c; Long, 1987). La seua 
c h e g a  estava formada per hmfores grecoitaliques de transició 
(Will C) i ceramica campaniana A, amb un repertori de formes prou 
diversificat i molt representatiu de la facies antiga: Lamboglia 23, 
25, 27a-b, 27B-c, 28a-b, 31a-b, 33b, 34b, 36,45, 49A, 59 i More1 
68b-c. La seua datació és polkrnica, puix mentre More1 (More1 
1981a, 62) el data cap al 190 a partir de l'analisi de la ckega ,  altres 
autors com Vandermersch (1994, 83) porten aquesta datació al 205 
basant-se en els segells de les kmfores rbdies (Grace, 1985, 40). 
Hom pot fixar la seua datació de manera aproximada ca. 200 
(Morel, 1998,492; Sanmartí i Principal, 1998, 194-195). 

4.2. EL SEGLE 11 

En conjunt, dels 97 assentaments estudiats almenys 56 (57'3%) 
estan ocupats en el segle Ii: el Puig de la Misericordia, el Puig de la 
Nau, la Tossa Alta, el Poaig, la Picossa, el Mas d'Aragó, la Curolla 
(Cervera del Maestre), Alió, el Castell d'Alcalii, el Palau, el Maset, 
el Tossalet, els Pasquals, el Campello, la Torre de la Sal, el Castell 
de Miravet, el Torrelló del Boverot, el Torrelló d'Onda, el Castell 
d'Onda, la Muntanyeta de Sant Antoni, I'Alter de Vinarragell, el 
Calamó, l'Alcúdia, el Castell de la Vilavella, 1'Horta Seca, Sant 
Josep, la Punta, el Casteil dlAlmenara, el Mas de Víctor, la Curolla 
(Xert), el Mas de Melsa, els Molins, els Barranquets, els Tossalets, 
els Racons, els Torners, la Garrida, els Vilarets, el Puigpedró, 
Barberes, el Tossal de Gaidó, el Mas de la Costa, la Costa, el Tossal 
de la Balaguera, el Racó de Rata, el Tossal de l'Assut, el Tossalet de 
les Forques, el Cormulló dels Moros, el Mas de la Bassa, el Mas de 

Sant Pere, la Moleta, el Castellar, el Tossalet de la Valera, la 
Moratella, Santa i Montnegre. És molt possible que s'hi puguen 
incloure també uns altres 19 que ha proporcionat escassos matenals 
que no permeten més que una aproximació cronolbgica en els 
segles 11-1, amb la qual cosa el seu nombre s'elevaria a 75 (77'3%): 
la Séquia de Lava, Regalfarí, el Tancat, el Bordissal, la Punta de les 
Llances, Carabona, Vinambros, la Corona, la Muntanyeta dels 
Estanys, la Bassa, el Vilaret, Barrisques, la Serreta, el Corral d'En 
Llopis, Velleretes, Tírig, el Mas de la Sémola, el Pou de Llobet i el 
Mas de Bracet. Tanmateix, en la major part dels casos desconeixem 
la importancia i duració d'aquesta ocupació. 

Pel que fa al patró d'assentament, de manera general s'obser- 
va una doble tendencia en l'evolució del poblament ibkric al llarg 
d'aquest segle (fig. 159): d'una banda cap a la continui'tat, puix 
segueixen ocupats una part considerable dels assentaments que ho 
estaven en els segles V-IV, un mínim de 35 que suposen un 36%; 
i d'altra banda cap al canvi, amb la reocupació d'alguns assenta- 
ments i I'aparició d'altres nous caractentzats per la seua localitza- 
ció en iloma, vessant o pla, sense restes de fortificacions ni con- 
dicions defensives notables i que majoritiriament són de petita 
grandaria. Dels primers, els situats en altura són els següents 18: 
el Puig de la Misericordia, la Tossa Alta, la Picossa, la Curolla 
(Cewera del Maestre), els Pasquals, el Campello, el Castell 
d'Onda, el Castell de la Vilavella, Sant Josep, la Punta, el Castell 
dlAlmenara, la Curolla (Xert), el Puigpedró, el Tossal de Gaidó, 
el Tossal de la Balaguera, el Tossal de l'Assut, el Tossalet de les 
Forques i Montnegre. 

Fig. 159.- Assentaments ocupats en el segle 11. 



Quant als assentaments en altura mitjana o en pla, la seua 
presencia al corredor dlAlcali de Xivert i a la Plana de 
Castelló no és nova, puix des del Bronze FinaVFerro Antic 
(1'Alter de Vinarragell) o des dels segles V/IV (el Maset, 
I'Alcúdia, 1'Horta Seca) coneixem alguns assentaments d'a- 
questes característiques. Aquests, perb, són més ficilment 
detectables en els corredors interiors, on solen estar situats en 
llomes baixes o vessants, i en molts casos són de nova creació. 
D'aquesta categoria, els que havien estat ocupats anteriorment 
en són 8: el Mas d'Aragó, el Palau, el Torrelló del Boverot, el 
Torrelló d'Onda, la Costa, el Cormulló dels Moros, la 
Moratella i Santa. Possiblement es puga afegir el Poaig. Quant 
als de nova creació, n'hi ha un mínim de 13 que poden datar- 
se arnb prou seguretat en aquest segle: el Puig de la Nau, Alió, 
el Mas de Melsa, els Molins, els Barranquets, els Racons, els 
Torners, la Garrida, els Vilarets, Barberes, el Mas de la Costa, 
el Mas de la Bassa i el Mas de Sant Pere. Tenim, doncs, 21 
assentaments que ocupen llocs sense característiques defensi- 
ves rellevants. És molt possible que s'hi puguen incloure 
també 17 dels altres esmentats anteriorment que han propor- 
cionat escassos materials que no permeten rnés que una apro- 
ximació cronolbgica en els segles 11-1, i que en tots eIs casos 
tenen un emplacament semblant, arnb la qual cosa el seu nom- 
bre s'elevaria a 38 (39'1%), més d'un terc del total. Una con- 
sideració especial tenen aquells que per la seua situació a la 
vora del mar devien exercir una funció eminentment comer- 
cial i havien estat ocupats anteriorment, corn la Torre de la Sal 
i el Calamó. 

Els models organitzatius anteriorment analitzats d'agrupacions 
jerarquitzades de petits assentaments al voltant d'un oppidum, 
majoritiriament arnb només dues categories, perdura en aquest 
segle. Alguns dels casos mes evidents són el Castell d' Alcala, arnb 
un mínim de 7 petits assentaments dispersos per la vall; el 
Puigpedró, arnb un mínim de 6 d'aquests assentaments al seu vol- 
tant; el Tossal de la Balaguera, un oppidlrm mitjh que possiblement 
ofereix el model més complex, arnb una escala jerhrquica de tres 
categories que comprendria 2 talaies o llogarets i almenys 6 petits 
assentaments; i el Cormulló dels Moros, també un oppid~l~li mitji 
arnb un mínim de 6 petits assentaments al seu voltant. 

Respecte a la hipotetica localització de la seca abai-iltur en la 
zona septentrional d'aquest temtori (vegeu IX.5), el llistat d'as- 
sentaments de relativa importancia als quals podria reduir-se és 
prou limitat: la Torre de la Sal, la Curolla (Xert), el Tossal de la 
Balaguera i el Cormulló dels Moros. Es tracta d'un assentament 
comercial i tres oppirln mitjans que són els més grans de la meitat 
septentrional del territori estudiat. Tres reuneixen alguns trets que 
potser els fan rnés idonis per a la reducció d'una seca: la Torre de 
la Sal és l'assentament més gran (3'5-4 ha), té un indubtable ca- 
ricter comercial per estar situat en la costa i haver-hi pogut docu- 
mentar un important volum d'importacions de contenidors amfo- 
ncs i vaixella de vernís negre, i sembla experimentar un important 
auge en la segona meitat del segle 11; el Tossal de la Balaguera és 
el rnés gran dels tres oppidn (1  - 1 ' 1 ha), no esti molt allunyat de 
l'anterior, controla el camí que segueix el corredor central per on 
es construiri la via Augusta i sembla mantenir intacta I'estructura 
del poblament del seu temtori almenys en el segle 11; i la Curolla 
(Xert) té també una superfície considerable en I'escala local (0'9 
ha) i controla el camí que des del fondejador de les Roques de la 
Barbada (Benicarló) segueix cap a la comarca dels Ports de 
Morella i el Baix Aragó. El darrer dels esmentats, el Comulló 
dels Moros, tot i tenir una superfície important (0'8 ha), es troba 

allunyat dels principals camins i la seua capacitat de control del 
territori és més limitada; a més, les recents excavacions en una 
zona de 300 m' no han proporcionat cap troballa significativa al 
respecte. Només l'anilisi de la dispersió del numari d'aquesta 
seca i el desenvolupament en la investigació sobre aquests assen- 
taments permetri avancar en la seua reducció. 

La producció ceramica que millor permet caracteritzar aquest 
segle és sens dubte la campaniana A. El reperton de formes de la 
producció mitjana es completa ja cap al canvi de segle, com es pot 
veure en el derelicte del Grand Congloué 1, i perdura al llarg de 
tot el segle fins a I'aparició de les formes i motius decoratius tar- 
d a n ~  cap al seu final. El conjunt trobat a Cnrtlzago és representa- 
tiu de la producció del segon quart de segle. El tipus d'imfora 
vinhria que s'hi relaciona és el grecoitilic de transició, la presen- 
cia del qual omple tota la primera meitat de segle. Ja en el segon 
quart del segle comencen les importacions de campaniana B de la 
producció mitjana de Cales, presents a Carthago, que comencen 
a ser rnés freqüents en el tercer quart. Aproximadarnent des de 
mitjan de segle apareix el tipus amforic Dressel lA, la presencia 
del qual ompliri la segona meitat. El darrer tere de segle esti  ben 
representat a Valentia, on s'observa el predomini de la campania- 
na A i la presencia important de la B mitjana. Aquesta facies és la 
predominant entre els assentaments rnillor caracteritzats d'aquest 
segle. Caparició de campaniana B tardana i de nous tipus a&- 
rics corn els Dressel 1C i Lamboglia 2 permet caractentzar el final 
de segle i el pas a 1'1. 

En relació arnb la importancia de les ceramiques d'importació 
que han pogut estudiar-se, la continuitat des del segle 111 deu 
donar-se, molt possiblement, en diversos assentaments en que el 
segle 11 esta ben caracteritzat, corn la Curolla (Cervera del 
Maestre), el Palau, el Tossalet, els Pasquals, la Torre de la Sal, 
1'Alter de Vinarragell, el Castell de la Vilavella, la Punta, Sant 
Josep, el Castell d'Almenara, el Puigpedró, el Tossal de la Ba- 
laguera i el Tossalet de les Forques. La primera meitat del segle 
esti ben representada al Torrelló del Boverot, jaciment excavat i 
prou ben conegut. Els decennis centrals del segle 11 estan ben 
caracteritzats en un assentament també excavat i millor conegut, 
el Puig de la Misericordia, arnb una ocupació que es data entre 
1801170 i 13011 20. Altres assentaments presenten una facies ceri- 
mica semblant, encara que molt rnés pobre, corn ara el Mas de 
Sant Pere. En el cas de la Torre de la Sal, les importacions ceri- 
miques poden datar-se majontariament a partir del segon quart de 
segle, per la qual cosa sembla que la seua importancia, probable- 
ment en funció de les relacions comercials, augmenta gradual- 
ment al llarg del segle fins abastar elfloruit en la segona meitat, 
quan esdevé un important augment en el consum de vi palés en la 
proliferació d'imfores del tipus Dressel LA i de la vaixella de ver- 
nís negre que I'acompanya. 

Pel que fa al final de segle, alguns assentaments poden haver 
desaparegut en aquesta epoca, tot i que aquesta precisió cronolb- 
gica no resulta ficil. La presencia minoritaria de la producció final 
de campaniana B de Cales i dels nous tipus amfbrics permeten 
aproximar una datació entre el final del segle 11 i el principi de 1'1, 
sense que siga facil precisar més. Aquest és el cas d'alguns impor- 
tants assentaments corn la Curolla (Cewera del Maestre), els 
Pasquals i tal vegada la Torre de la Sal, insuficientment conegut. 
En altres casos, corn el Tossalet de les Forques, l'absencia de cam- 
paniana B tardana entre els materials estudiats fins i tot pot donar 
una data d'abandonament anterior. 

En aquest segle no hi na notícies de les fonts sobre el temtori 
estudiat. Els escenaris bel.lics queden lluny i aquest període sem- 



bla caracteritzar-se per l'estabilitat i el desenvolupament, més evi- 
dents en la segona meitat de segle arnb la massificació de les 
importacions i la proliferació de nous assentaments. Els canvis en 
el patró d'assentament, doncs, han d'obeir a altres factors, fo- 
namentalment relacionats amb el contacte intercultural. La possi- 
ble ubicació de la seca abalilt~4r en algun assentament situat en la 
meitat septentrional del territori, cal situar-la en el context d'auge 
economic que sembla donar-se en la segona meitat d'aquest segle 
que es reflecteix en l'augment de petits assentaments i l'increment 
de les importacions. 

Les referencies estratigrifiques recolzades en datacions abso- 
lutes per a aquest segle són nombroses, encara que es concentren 
particularment en la seua segona meitat: Carthago, destruida el 
146; Valentia, fundada el 138; els campaments de Numantia, entre 
153 i 133; Pollentia, fundada el 123. Altres ciutats italianes arnb 
una cronologia semblant són encara insuficientment conegudes, 
com per exemple Fregellae, destruida el 125, i Fabrateria Noua, 
fundada el 124. D'altra banda, hi ha nombroses estratigrafies de 
jaciments que es poden prendre com a referencia: Tarraco, 
Emporiae, Les Castels, Lattara, Albintimilium, Luna i Cosa. 
Completen el marc referencia1 els derelictes del Grand Congloué 
1, que es data cap al 200; La Chretienne C, en el segon quart del 
segle; Na Guardis, cap al 1501130; i Punta Scaletta (Giannutri) i 
Capo Graziano (Filicudi A), cap al 1401130. 

A continuació exposem una relació de jaciments de referencia 
arnb conjunts de materials datats en aquesta epoca; els derelictes 
s'agrupen al final per ordre cronologic: 

Saguntum: l'excavació d'una torre a la vora nord del Tossal 
del Castell, fora del que es considera la zona ocupada per I'oppi- 
rlu~n iberic, ha permes identificar restes d'un recinte murat de la 
ciutat republicana que es data en el primer quart del segle 11 
(Pascua1 i Aranegui, 1993; Bonet i Mata, 1998,50-53). La datació 
ve donada per la presencia en el nivell fundacional d'un conjunt 
de campaniana A arnb les formes Lamboglia 23, 27b, 31,33,36 i 
Morel 68 i d'amfores grecoitiiliques de transició (Will e). D'altra 
banda, a la zona nord de fbrum es van detectar diversos estrats de 
regularització per a l'anivellament del terreny anteriors a la cons- 
trucció del temple que oferien un context homogeni, en el qual la 
campaniana A era predominant entre la vaixella de vemís negre, 
arnb les formes Lamboglia 23, 27a-b, 27B, 28a-b, 31a-b, 33a-b, 
34b, 36,49A i More1 68b-c; completaven el conjunt imfores gre- 
coitiliques (Will c). La datació proposada és del primer terc del 
segle Ii (Aranegui, 1995). Finalment, el reblit de la cisterna del 
fbrum va proporcionar escassos fragments de campaniana A i 
d'imfora Lamboglia 2 que poden datar-se cap al 100 o ja en el pri- 
mer quart del segle 1 (Aranegui, 1984). 

El Grau Ve11 (Sagunt): l'antic port de la ciutat d'Arse- 
Sagtlnturn ha proporcionat un important volum d'importacions 
que es daten entre el segle 11 i la primera meitat de 1'1 (Aranegui, 
1982a). La cerimica campaniana A presenta un repertori de for- 
mes semblant als dels reblit de la torre i del forum: Lamboglia 23, 
27a-b, 27B,28a-b, 31a-b, 36 i More1 68b-c; també hi són presents 
algunes formes més tardanes com Lamboglia 517, la campaniana 
B i les imfores Lamboglia 2 (Bonet i Mata, 1998, 54) 

Valentia: per al darrer terc del segle II la referencia més proxi- 
ma i millor coneguda són els nivells fundacionals d'aquesta ciutat, 
documentats sobretot en les excavacions del Palau de les Corts 
(Marín Jordá, 1990, 224-226; Ribera, 1998a, 3 19-331 i 337-344). 
Els nivells 11 (fundacional) i 111 (primeres construccions) presenten 
un panorama arqueologic caracteritzat, entre les cerirniques d'im- 

portació, per la presencia majoritkia de la campaniana A (75%) 
entre les cerirniques de vemís negre, amb un predornini de les for- 
mes Lamboglia 27B-c (32%), Lamboglia 31b (27'4%) i 
Lamboglia 36 (22'1 %); són escasses les formes Lamboglia 5, 6, 
8B, 25,27a-b, 28a-b, 33b i 55 i són residuals les formes Lamboglia 
23,33a, 34 i Morel 68b-c i 113. Segueixen la campaniana B etrus- 
ca, arnb el 13'4% (formes Lamboglia 2, 3, 4, 5, 6, 8 i F 2653); la 
campaniana B de Cales (7'4%), majoritiriament de la producció 
"Byrsa 661" (formes Lamboglia 5, 6, 36, MP 116 i 147 i F 2110); 
els gobelets de parets fines (formes Mayet 1 i sobretot II); la ceri- 
mica de cuina (Vegas 2, 13, 14 i 16) i escasses imfores grecoitili- 
ques de transició i molt abundants Dressel 1A; entre la terrissa ibe- 
rica destaca, com a formes més característiques, la presencia de 
tenalles de la variant 1.2.2.1. de Bonet i Mata (1992) i els cilats. 

El Cerro de la CNZ (Almedinilla, Cordova): presenta un nivell 
de destrucció que pot datar-se en els primers decennis de la sego- 
na meitat del segle II (Vaquerizo et alii, 1991, 187 i 192). 
D'aquest assentament d'unes 3 ha de superfície s'han excavat 600 
mL, on s'han trobat 92 fragments de cerimica de vernís negre, 
entre els quals hi ha un 77% de campaniana A i un 3'3% de cam- 
paniana B. El repertori de formes presents de campaniana A és 
prou limitat: Lamboglia 23, 27, 31, 33, 55 i More1 68; quant a la 
campaniana B, només s'hi ha documentat la forma Lamboglia 6. 

Corduba: les dates proposades per a la fundació de la colonia 
llatina per M. Claudi Marcel són el 169-168 i el 152-151. Les 
importacions republicanes, fonamentalment la cerimica de vem's 
negre, han estat estudiades per Ventura (1992 i 1996) i Hita, 
Marfil i Marín (1993). El repertori formal de la campaniana A és 
el següent: Lamboglia 5, 517, 6, 27a-b, 27B, 28a-b, 31a-b, 33a-b, 
36,49A, 55, More1 68b-c i F 342 1. Algunes formes i motius deco- 
ratius (Lamboglia 517 i canaletes concentriques) poden datar-se 
clarament en un moment avanqat del segle, pero la resta encaixa 
en general arnb la facies del seu segon quart representada a 
Carthago, sense que puga precisar-se més. 

Els campaments numantins: excavats per Schulten (1927a i 
1929), els materials d'importació han estat revisats per Sanmartí 
(1992) i Sanmartí i Principal (1997 i 1998, 201-204). Segons 
aquests investigadors el campament de la Gran Atalaya (Renieblas 
m) seria el constniit per M. Fulvi Nobilior l'any 153. Els de 
Travesadas, Valdevorrón, Peña Redonda, Molino, Alto Real, 
Saledilla, Valdelilla Vega, Renieblas V i la Circumvalació corres- 
pondrien al setge de P. Comeli Escipió Emilih i datarien dels anys 
134-133. Al de Renieblas III (153) es va trobar campaniana A i B, 
imfores grecoitiliques de transició, parets fines de la forma Mayet 
11 i altres materials menys significatius. El repertori de la campa- 
niana A és molt semblant al de Carthago i esta format per les 
següents formes: Lamboglia 5,6,  21/25, 27a-b, 27B, 28a-b, 31a-b, 
33a-b, 34b, 45,48A, 49A, 55,59, More1 68b-c, More1 113 i F 3421. 
Quant als motius decoratius, hi ha estampiiles en forma de fulla + 
orla d'estries i rosetes, i són absents les canaletes conckntriques. La 
campaniana B és etrusca i les formes presents són les següents: 
Lamboglia 3,5,6,8 i MP 127, aquesta tal vegada calena. Els motius 
decoratius són: palmetalflor de lotus + canaletes + orla d'estries i 
sobretot canaletes + orla d'estries. Quant als campaments del setge 
dlEscipió (134-133), les produccions presents són: campaniana A 
(Lamboglia 6,27a-b i 31b), B etrusca (Lamboglia 2, 3,5, 6 i 8), B 
calena ? (Lamboglia 5 ? i Sanmartí 166), parets fines (Mayet 1 i II), 
Ilintia Ricci E i M o r e s  grecoitiliques (Will e) i Dressel lA, a més 
d'altres materials poc significatius. 



Tarraco: el tercer quart del segle 11 ha estat ben documentat en 
aquesta ciutat. Pel que fa a la muralla, en l'excavació realitzada 
per Lamboglia l'any 195 1 (Sánchez Real, 1985) es van trobar les 
formes Lamboglia 5, 28, 31, 33, 36 i 55 de campaniana A, imfo- 
res grecoitiliques, cerimica comuna i possiblement de parets 
fines que, malgrat la controvertida interpretació (Aquilué et alii, 
1991,278-284), sembla que poden datar-se cap al 150-125. Altres 
autors creuen que aquesta fase pot remuntar-se al segon quart del 
segle (Vegas, 1985). La datació en el tercer quart del segle ha estat 
confirmada en els sondeigs oberts en el tram de la muralla del 
carrer de Sant Hermenegild, en la zona C del sector 1.200, on apa- 
regueren les formes Lamboglia 25 i 27 de campaniana A, diversos 
fragments de campaniana B de la producció mitjana (sengles frag- 
ments de les produccions "Byrsa 401 i 661n), i de la producció tar- 
dana "B-oide") arnb la forma Lamboglia 517, i cerimica de parets 
fines (Aquilué et alii, 1991,285-294, fig. 17). En I'estrat d'expla- 
nació excavat en els solars de la nova seu del Col.legi Oficial 
dlArquitectes, que es data també en aquest període (Aquilué,; 
1993a, 69-78), hi ha un predomini de campaniana A, arnb les for- 
mes Lamboglia 6, 25, 27, 28, 31, 33b, 36, 55 i Morel 68b-c, i 
presencia de la B, arnb les formes Lamboglia 517 i 6, imfores 
Dressel lA, ceramica de parets fines de les formes Mayet 1,111, IV 
i V i cerimica comuna. 

Alorda Park (Calafell): en el segle 11 I'ocupació es redueix 
notablement (Sanmartí i Santacana, 1992). Al sector occidental 
l'estrat 6b es data cap al 150-125 a partir d'un petit lot de campa- 
niana A constituit per les formes Lamboglia 27c, 27b, 55 i Morel 
68; la campaniana B és absent. Els fragments d'imfora pertanyen 
als tipus grecoitalic i Dressel 1A i suposen el 60% dels de cera- 
mica d'importació, el 52'6% dels quals aparegueren en I'estrat 6b. 

L'Argilera (Calafell): I'última fase d'ocupació es data en el 
darrer quart del segle 11 i fins als primers anys de 1'1 (Sanmartí, 
Santacana i Serra, 1984, 28-29 i 30-31). La campaniana A suposa 
encara el 80% de les ceramiques de vernís negre, mentre que el 
gmp de la B només comprén el 17%; la cerimica de parets fines 
s'aproxima al 25% de la cerimica de taula i, pel que fa a les imfo- 
res, apareixen les primeres Dressel 1B. 

Emporiae: els nivells fundacionals de l'edifici suburbi (sego- 
na fase) de la zona de I'aparcament situat al sud de la Neapolis es 
daten al principi del segle 11 i han proporcionat campaniana A arnb 
les formes Lamboglia 23, 27a-b, 27B, 28a-b, 31a-b, 33a-b, 36, 
42Bc i More1 68b-c, i imfores grecoithliques del tipus Will c 
(Sanmartí, Nolla i Aquilué, 1987, 125-129 i 133-146). Els nivells 
fundacionals de I'edifici de les cisternes del praesidium roma es 
daten cap al 175, arnb les formes de campaniana A Lamboglia 23, 
25, 25/27, 27, 28, 31, 33b, 34, 36, 55 i More1 68b-c, cerimica 
comuna i imfores grecoitiliques (Aquilué et nlii, 1984, 36-47). A 
la Neapolis, els reblits constructius de I'ampliació de la muralla 
meridional es daten en la primera meitat del segle 11, arnb les for- 
mes de campaniana A Lamboglia 23,25b, 27a-b, 27c, 28,31,33b, 
34, 36, 42B, 55 i Morel 68b-c, cerimica comuna, ungüentans i 
imfores grecoitiliques evolucionades (Sanmartí i Nolla, 1986). 

Pollentia: colonia fundada I'any 123 per Q. Cecili Mete1.a 
vaixella de vernís negre ha estat publicada per Sanmartí et alii 
(1996). Les formes presents de campaniana A són les següents: 
Lamboglia 5, 6, 8B, 27a-b, 28a-b, 3lb, 33b, 36 i More1 68b-c i 
113. Les formes més antigues (Lamboglia 28a-b i Morel 68 b-c) 
es consideren intrusions dels nivells talaiotics anteriors a I'esta- 
bliment romi. Les decoracions es limiten a les canaletes conckn- 

triques i la pintada sobre la forma Lamboglia 31a, arnb I'abskncia 
total de motius impresos i orles d'estries. 

La Cloche (les Pennes-Mirabeau): la fase 1 es data entre 210 i 
130 (Arcelin i Chabot, 1980); les formes presents de campaniana 
A són les següents: Lamboglia 23a, 27a-b, 27b-c, 27B, 28a-b, 
31a-b, 33a, 33b, 34a-b, 36b, 42Bb, 49, 55, 59 i Morel 68b-c. 

Les Castels (Nages): el nivell 11 recent d'aquest oppiduin 
(175-100) ha proporcionat les següents formes de campaniana A: 
Lamboglia 5, 517, 6, 25b, 27b, 27c, 28a, 31, 34, 36, 42/49, 49 i 
Morel 68; i les següents de campaniana B: Lamboglia la, 6 i 7 (Py 
1978a, 223-229). A l'abocador J l  hi havia diferents nivells que 
poden datar-se des del canvi de segle (Py, 1978b). En els nivells 
9a-9b (200-175) les formes presents són Lamboglia 23a, 27b-c, 
28a-b, 34a, 36, 42b i Morel 68b. En el nivell 8 (ca. 175) les for- 
mes presents són: Lamboglia 517, 25, 27b, 27c, 28a-b, 31b, 33b, 
34a-b, 36, 42b, 49 i Morel 68b. En els nivells 7-6 (175-150) les 
formes presents són: Lamboglia 517, 25, 27b, 27c, 28a-b, 31b. 
33b, 34b, 36b, 42b, 49 i More1 68b. En els nivells 5-4 (ca. 150) les 
formes presents són: Lamboglia 517, 27b, 27c, 28a-b, 31b, 33b, 
34a-b, 36b, 42b, 55 i Morel 68b. Finalment, en els nivells 3-2 
(150-125) les formes presents són: Lamboglia 517, 25, 25/34a, 
27b, 27c, 28a-b, 31b, 34a-b, 36a-b, 42b i More1 68b. 

Lnttara (Lattes): en la fase 1B 1 (200- 175), de campaniana A 
es troben les formes Lamboglia 23,27a-b i 27B, 28a-b i 36 (Py et 
alii, 1990). En la fase 3D2b (200-175) es troben les formes 
Lamboglia 5, 23, 25, 27a-b, 27c, 27B, 28a-b, 33b, 34a, 36, 42Bc, 
49 i Morel 68. En la fase 3D2a (175-150) es troben les formes 
Lamboglia 23,27a-b, 27c, 27B, 28a-b, 31,33b, 36,42Bc i F 331 1 ; 
de parets fines la forma Marabini 1 i d'imfores les grecoitiliques. 
En la fase 3Dl (150-125) es troben les formes Lamboglia 5, 517, 
6, 27a-b, 27c, 27B, 28a-b, 31, 33b, 34a-b, 36 i 42Bb; de campa- 
niana B es troben les formes Lamboglia l ,  7 i 33b i MP 127; de 
parets fines la forma Marabini 1 i d'imfores les grecoitiliques i 
Dressel 1A. En la fase 4nG (150-125), de campaniana A es troben 
les formes Lamboglia 8B, 23,25,27a-b, 27c, 27B, 28a-b, 31,33b, 
36,42Bb i Morel 68; de campaniana B la forma Lamboglia 33b i 
d'imfores les grecoitiliques i Dressel 1A. 

Le Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard): la fase IIA (200-175) es 
caracteritza per la presencia de ceramica de I'obrador de les peti- 
tes estampilles i de campaniana A, arnb les formes Lamboglia 25, 
27b, 31, 33b i 42Bb. En la fase IIB1 (175-125) es troben campa- 
niana A, amb les formes Lamboglia 6, 27b i B-c, 3 l ,  36, 49 (?) i 
More1 68, i irnfores grecoitiliques i Dressel 1A. En la fase IIB2 
(125-1 00) es troben campaniana A, arnb les formes Lamboglia 5, 
6, 27 b i B-c, 28a-b, 31, 33b, 36 i Morel 68; escassa campaniana 
B. arnb les formes Lamboglia 1 , 5  i MP 127, i imfores Dressel 1A 
(Py i Lebeaupin, 1986). 

Carthago: per a la primera meitat del segle 11 resulta fona- 
mental l'excavació del barri de Byrsa, arnb una datació anterior al 
1491146. Els materials han estat publicats parcialment per Lance1 
et alii (1979 i 1982) i per Morel (1983a, 1986a, 1990a i b). Entre 
les imfores, les grecoitiliques són majoritkies, pero ja hi aparei- 
xen algunes Dressel 1A. Pel que fa a la cerimica de vemís negre, 
la facies que hi apareix esti formada fonamentalment per campa- 
niana A antiga i mitjana i per campaniana B etrusca i mitjana de 
Cales ("Byrsa 661") i la siciliana "Byrsa 401", i s'hauria consti- 
tuit fonamentalment en el segon quart del segle (Sanmartí i 
Principal, 1998, 198-199). Les formes presents de campaniana A 
són les següents: Lamboglia 5, 6, 21/25, 23, 27a-b, 27B, 28a-b, 



31a-b, 33a-b, 34b, 36,45, 48A, 49A, 55, 59, More1 68b-c, More1 
113 i F 3421. Entre els motius decoratius, el més freqüent és 4 
fulles + estries (67'51%), seguit de 4 palmetes radials + estries 
(23'25%), 1 roseta central sense estries (7'28%) i 1 gran rosicia 
complexa central (1'96%). Morel opina que la important preskn- 
cia de la decoració a base de fulles correspon al moment final de 
la decoració impresa. També són presents els festons incisos i 
sobrepintats, dels quals es pot seguir l'evolució. D'altra banda, tot 
just hi comencen a aparéixer les canaletes conckntriques, arnb 3 
exemplars. Quant a la campaniana B etrusca, hi és menys freqúent 
i són presents les següent formes: Lamboglia 2 ,3  5 , 6  i F 41 11. La 
decoració consisteix en canaletes conckntriques arnb pseudome- 
lics, en ocasions combinades arnb orles d'estries; aquestes, al seu 
tom, es combinen arnb palmetes o flors de lotus impreses. 

Ses Lloses-Lazareto (Menorca): aquesta nau enfonsada al port 
de Maó portava una cirrega formada per M o r e s  grecoitiliques 
de transició (Will b i e), imfores gregues orientals i un reduit con- 
junt de cerimica campaniana A possiblement per a ús de la tripu- 
lació, arnb les formes Lamboglia 27a-b, 27B, 28a-b, 31b, 34a-b, 
36 i 45. La seua datació s'ha situat cap al 1801160 (De Nicoliis, 
1979), pero Sanmartí i Principal (1998, 195-196) consideren que 
hi ha un evident para1,lelisme arnb el derelicte del Grand 
Congloué 1 i proposen una datació més antiga, en l'última dkcada 
del segle 111. Pel fet de comptar amb un reduit nombre de peces de 
campaniana A, crec que no hi ha una base consistent per a fixar 
una datació tan antiga i concreta; aquesta ha de ser necessiriament 
més amplia i s'endinsa clarament en el segle 11, possiblement fins 
al seu primer quart. 

La Chretienne C: es data en el segon quart del segle Ii i por- 
tava una cirrega d'imfores grecoitiliques de transició (Joncheray, 
1975). La vaixella de taula estava formada per cinc peces de cam- 
paniana A de les formes Lamboglia 27, 36 i 55. 

Na Guardis (Mallorca): es data cap al 15011 30 (Guerrero, 
1984). De campaniana A hi apareixen les formes Lamboglia 23, 
36, 55 i More1 68. 

F'unta Scaletta (Giannutri): es data cap al 1401130 (Lamboglia, 
1964). Encara que la seua chrrega no és molt ben coneguda, el 
repertori de la campaniana A estava format per les formes 
Lamboglia 5, 517, 6, 8B, 25, 27a-b, 27B, 31b, 33b, 36, 49A i 55 i 
F 2974 i F 2614. Entre els motius decoratius hi ha palmetes, rose- 
tes i fulles, a soles o en combinació arnb una canaleta i una orla 
d'estries. Quant a les imfores, hi ha un grup de grecoitiliques pro- 
ximes al tipus Will e. Per comparació amb Can'hago i els campa- 
ments de Numantia, Sanmartí (1992, 428-429; Sanmartí i 
Principal, 1998, 205) el data en el període 146-133. 

Capo Graziano (Filicudi A): la vaixella de cerimica de vernís 
negre esti constituida majoritiriament per campaniana B, arnb les 
formes Lamboglia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, MP 127 i F 4753, i 
decoració de canaletes conckntriques. De campaniana A hi són 
presents les formes Lamboglia 7, 27 i 36. Quant a les imfores, la 
seua c h e g a  era de Dressel 1 A. La seua datació ha estat polkmi- 
ea. More1 (1 98 1 a, 63; 1998, 492-493) proposava una datació cap 
al 1801170. Posteriorment Cavalier (1985) va publicar l'estudi de 
l'excavació, on mantenia una datació cap al 175 basant-se en les 
monedes trobades. Tchemia (1990,293) va fer veure que la data- 
ció d'aquestes és forca més amplia i, per tant, no permet mantenir 
una data tan alta; aquesta pot ser la de construcció del barco i no 
la de la c k e g a .  Hom pot admetre com a més ajustada una data- 
ció baixa en la forquilla 1501130 proposada per Lamboglia 

(1961b, 380; 1969, 266), considerant les precisions actuals sobre 
la data d'aparició de les imfores Dressel 1 A. Bats (1988,79) el va 
datar cap a 150. Al seu tom, Pérez Ballester (1992, 125-126) ha 
proposat una datació baixa en aquesta forquilla, posterior al 140, 
a partir de l'estudi del vas crateriforme F 4753. Prenem com a data 
aproximada, dones, la compresa en la forquilla 1401130. 

L'Illa Pedrosa (1'Estartit): la seua datació és especialment con- 
trovertida (Roman, 1987). La c h e g a  la constituyen imfores dels 
tipus Dressel IA i 1B i Lamboglia 2; la vaixella fina estava formada 
per campaniana A, arnb les formes Lamboglia 6,27B, 31a-b, 36 i 55; 
i campaniana B, amb la forma MP 127. La decoració es limita a la 
fulla + orla d'estries sobre les formes Lamboglia 27Bi 55. Les dife- 
rents datacions proposades pels seus estudiosos (Barberá, 1959 i 
1975a; Pascual, 1975a) i la important bibliografia que se n'ha ocu- 
pat requereix una breu revisió. More1 (1 98 1 a, 63) va proposar una 
datació cap al 1501140, ja que considerava la campaniana Ad'aquest 
derelicte lleugerament anterior a la de Punta Scaletta. Al seu tom, 
Dedet i Py (1979, 117, núm. 21) consideren que la facies de la cam- 
paniana i la presencia d'imfores del tipus Dressel 1B permeten 
acceptar la datació cap al 100 proposada pels seus descobridors. Bats 
(1988, 1 13, núm 52) creu difícil rebaixar la data de la ceramica c m -  
paniana més enlli del 120, i proposa una datació cap al 1301120. 
Finalment, Sanmartí (1985,155- 156; Sanmartí i Principal, 998,206- 
107) proposa una datació cap al 14011 30 per la proximitat als cam- 
paments del 133, que és la que em sembla més encertada. Tanrnateix, 
cal considerar les reserves exposades per Tchernia (1990,292-293), 
que recorda com Oliva (1960) parlava d'un o més derelictes. 

Gran Ribaud A: la datació proposada per Carrazé (1975,49) 
és cap al 130. El carregament del barco estava format per imfores 
Dressel 1A i 1C; I'única peca de vernís negre és un plat de cam- 
paniana A de la forma Lamboglia 36. L'aparició de les arnfores 
Dressel 1C es data cap al 1201110, de manera que sembla aconse- 
llable rebaixar la seua datació cap a la darreria del segle 11. 

Sant'Andrea B: la datació proposada per Maggiani (1982, 73- 
74) és la segona meitat del segle Ii, per referencia als de Punta 
Scaletta i, sobretot, d'spargi, i del darrer quart de segle per com- 
paració arnb el depbsit D de Cosa. El carregament del barco esta- 
va format per imfores dels tipus Dressel 1, 1B i IC, i entre la vai- 
xella de vemís negre només apareixen dues piteres de campaniana 
A tardana de la forma Lamboglia 517. L'associació d'aquests ele- 
ments crec que permet precisar una datació posterior al 110 i, pos- 
siblement, en els primers decennis del segle 1. El limitat nombre de 
peces i de formes de cerimica campaniana impedeix precisar més 
la datació, que crec prudent situar en la forquilla 110-90180. 

Les dificultats per a precisar les datacions dels assentarnents, 
sobretot a partir del coneixement superficial de la major part, expli- 
quen que el seu nombre siga reduit i que en molts casos les datacions 
siguen purament aproximatives (fig. 160). Aixb no obstant, n'hi ha 
alguns que han proporcionat materials que poden datar-se de manera 
general en la primera meitat de segle: el Poaig, el Bordissal, el Pujo1 
de Gasset, la Torre d'Onda, el Castell de la Vilavella, la Punta, la 
Curolla (Xert), els Barranquets, el Puigpedró, el Mas d'En Senyor, el 
Tossal de la Balaguera, el Tossal de 1' Assut, el Cormulló dels Moros, 
les Forques i Montnegre. Uns altres, en part esmentats antenorment, 
presenten un moment final que pareix situar-se cap al canvi de segle: 



la Curolla (Cervera del Maestre), el Palau i els Pasquals; o en el pri- 
mer quart del segle 1: Alcalh de Xivert, el Tossalet, la Torre de la Sal, 
1'Alter de Viarragell i la Moratella. Altres que presenten troballes 
ceramiques poc importants, com Sant Josep i la Rourera, també 
poden estar ocupats en la primera meitat del segle. Cal tenir present, 
pero, que en la major part dels casos es tracta de jaciments insuficient 
o parcialment coneguts, per la qual cosa s'ha d'entendre la provisio- 
nalitat d'aquestes datacions. Aixb passa fins i tot en un dels jacirnents 
excavats, la Torre de la Sal, que molt possiblement haja perdurat fms 
al primer quart del segle 1, pero la documentació arnb que comptem 
actualment no és concloent al respecte. Finalment, altres també insu- 
ficientment coneguts poden seguir ocupats també almenys fms al pri- 
mer quart de segle: la Punta de les Llances, els Molins, la Bassa, la 
Serreta, el Mas de la Bassa, etc. 

Fig. 160.- Assentaments ocupats en el segle 1. 

Pel que fa al patró d'assentament, s'observa la continúitat en 1 ' e  
cupació d'alguns uppida petits i mitjans i en almenys una part dels 
petits assentaments situats en altura mitjana o plana, i l'aparició d'al- 
guns nous entre aquests. Entre els primers trobem: el Tossalet, el 
Castell de la Vilavella, la Punta, la Curolla (Xert), el Puigpedró, el 
Tossal de la Balaguera, el Tossal de 1' Assut, el Cormulló dels Moros 
i Montnegre. Entre els segons possiblement es troben una part dels 
ja vistos en el segle 11, amb dificultats de datació, que deuen perdu- 
rar almenys fins al primer quart de 1'1: el Poaig, el Mas d'Aragó, 
1'Alter de Vinarragell, el Torrelló $Onda, 1'Horta Seca, els Racons, 
la Garrida, els Vilarets, el Mas de la Bassa, etc. Alguns, pero, poden 
ser assentaments nous, com possiblement el Mas d'En Senyor i les 
Forques. Finalment, entre els assentaments comercials situats en la 

mateixa línia de costa estan ocupats la Torre de la Sal (almenys a 
principis de segle), el Pujo1 de Gasset, tal vegada el Calamó i n'apa- 
reix un de nou: la Torre d'Onda. 

La principal característica en el poblament de la zona és la 
continuitat, arnb una accentuació de les dues tendencies ja obser- 
vades en el segle 11: un lent abandonament dels oppida i un aug- 
ment progressiu dels petits assentaments situats en altura mitjana 
o plana. Tot i que no ha estat documentada la seua incidencia real 
en el poblament, cal tenir present el daltabaix general que suposa 
la guerra entre Sertori i Pompeu en el poblament de la tarraco- 
nense. És possible que alguns assentaments -com succeeix en 
altres zones- es veren afectats pels esdevenirnents bel.lics. L'única 
ocultació monetaria d'aquest segle, la del Tossal de I'Assut, situat 
a la vora del traqat del que després sera la via Augusta, ha estat 
datada en els anys 76175 i es relaciona arnb aquest episodi. Aixo 
no obstant, avui no hi ha evidencies arqueolbgiques de la seua 
incidencia en el poblament de la zona, només comptem arnb data- 
cions aproximades, majoritariament a partir de conjunts de mate- 
rials de superfície o d'excavacions parcials. 

Amb posterioritat, pocs assentaments presenten indicis d'ocu- 
pació. Alguns elements decoratius de la campaniana B, com ara les 
"losanges" que trobem al Poaig, i les estampilles arnb dues C con- 
traposades que trobem a la Torre dYOnda i el Castell de la Vilavella 
-sobre aretina de vemís negre en el primer cas i possiblement sobre 
campaniana B en el segon- poden datar-se entre el segon i el tercer 
quart de segle. Només un exemplar incomplet d'irnfora del tipus 
Tarraconense 1 de la Torre d'Onda, arnb una estampilla malaura- 
dament il.legible, pot datar-se també en aquesta epoca. 
Possiblement siga també el cas de les imfores Dressel 1 tarraco- 
nenses trobades al Poaig, el Bordissal, els Barranquets, el Tossal de 
I'Assut, el Cormulló dels Moros i les Forques, pero la seua pro- 
ducció és encara poc coneguda. Aquests són els únics documents 
que poden provar la continuitat en l'ocupació dels assentaments 
ibkrics en el segon quart de segle. Tampoc els materials numismh- 
tics permeten omplir arnb seguretat els decennis compresos entre 
l'horitzó sertorii i el regnat d'August, ja que els exemplars més tar- 
d a n ~  són encunyacions hispanoromanes datades de forma molt 
aproximada que normalment perduren llarg temps. L'escassesa 
d'altres produccions contemporinies pot explicar-se per la seua 
difusió minoritaria i fonamentalment urbana. Finalment, l'absencia 
de sigil.lata itilica situa un terminus ante qquefn per a l'abandona- 
ment d'aquests assentaments cap al 50140 aC. 

Cassentament millor conegut dels ocupats en els decennis 
centrals d'aquest segle i sens dubte el de major interés és el de la 
Torre d'Onda. La facies cerhmica que trobem en aquest assenta- 
ment es caracteritza per la presencia quasi exclusiva de campa- 
niana B tardana de Cales, arnb un repertori tipolbgic molt reduit i 
una gran pobresa de motius decoratius, i és semblant a la que tro- 
bem en nivells que es daten fonamentalment des del 80170. La 
presencia testimonial de campaniana A indica que la vaixella 
importada esti constituida per les adquisicions fetes en un perío- 
de en que aquella practicament ha desaparegut del mercat. Aquest 
fet i la composició homogenia de la vaixella són propis d'un 
assentament de nova creació i de curta existencia. La presencia de 
dues produccions minorithries recolza la datació proposada: I'are- 
tina de vemís negre i sobretot I'imfora Tarraconense 1 que sem- 
bla comencar a produir-se en el segon quart del segle. Pel que fa 
al final de I'ocupació, l'absencia de sigil.lata ithlica permet datar- 
la arnb anterioritat al 50140. D'aquesta manera, la seua ocupació 
pot arribar a I'epoca cesariana, quan es daten els últims derelictes 
arnb carregaments de campaniana B, en el darrer període d'a- 



questes produccions de v e d s  negre, entre 80170 i 50140. Quant al 
desfase cronolbgic que hi ha entre la datació que proporciona la 
cerimica d'importació i el conjunt monetari, pot explicar-se per la 
perduració del numari. 

En relació arnb aquestes qüestions, cal destacar el caricter 
plenament iberic de I'assentament en un període que se situa en el 
segon quart del segle 1 aC. Aquest iberisme es palesa tant en les 
tecniques constructives utilitzades corn en el material moble, arnb 
I'excepció de les cerhmiques i altres materials d'importació. En 
les estructures arquitectoniques trobades destaca I'absencia de 
paviments d'opns signinum corn els que trobem en nombrosos 
jaciments que poden datar-se en el període 150-75, i també de 
material cerimic de constmcció. Les plantes dels edificis tampoc 
es corresponen arnb models italics corn els coneguts a La Caridad. 
Aixo no obstant, cal destacar el caracter quasi urbh d'aquest 
assentament, tant per la xarxa de carrers corn per la superfície, 
prou considerable en el context del poblament tardoibkric de les 
comarques septentrionals del País Valencia, pero sense que puga 
comparar-se amb l'urbanisme ortogonal de les fundacions repu- 
blicanes documentades a Aragó (Asensio, 1994 i 1995). Les res- 
tes trobades tampoc es corresponen amb un assentamente castren- 
se. D'altra banda, I'existkncia d'un sol nivel1 d'ocupació i I'ho- 
mogenei'tat dels materials trobats sembla que permeten parlar 
d'una fundació ex rzo11o d'ocupació relativament curta. Per la seua 
situació en la mateixa Iínia de costa, pot deduir-se la seua relació 
arnb les activitats marítimes, tant pesqueres corn de tipus comer- 
cial. Pel que fa a les causes del final de l'ocupació, els resultats de 
les excavacions no han permks identificar indicis d'incendi, ni 
tampoc han proporcionat elements que permeten fer pensar en una 
destmcció produida per una acció bel.lica. Només les troballes de 
gran bosses de cerimica trencada davant les obertures d'algunes 
construccions permeten plantejar la possiblitat d'un abandona- 
ment sobtat acompanyat de saqueig. 

Amb les reserves que imposa la continui'tat de la investigació 
en el jaciment, sembla que es tracta d'un gran assentament ibero- 
roma de nova creació, ben diferent d'un altre semblant perb de 
major antiguitat corn la Torre de la Sal. Pel que fa a les raons que 
expliquen la seua fundació en el segon quart del segle 1 aC, pot 
tractar-se d'un reassentament de població després de les convul- 
sions a que va estar sotmés el litoral valencii durant la guerra 
civil, corn una iniciativa potser paral.lela -a menor escala- a la 
fundació d'una serie de nuclis urbans al NE de la Citerior (Iluro, 
Baetitlo, Gerzrnda), segons la proposta d'Olesti (1995), en el marc 
de les actuacions de Pompeu a Hispinia. En aquest sentit, cal des- 
tacar I'esmentat caricter quasi urbi del jaciment; la població es 
reassenta de manera concentrada, perb sense la creació expressa 
d'un nucli urbi. No es reassenta de manera dispersa, de la mane- 
ra que ha portat a Pujo1 i Garcia i Rosselló (1994) a parlar de colo- 
nització agrícola al Maresme. Quant a la seua desaparició, 
I'absencia d'indicis de destrucció i I'allunyament del litoral valen- 
ci2 dels escenaris de la guerra civil entre César i Pompeu a partir 
de l'any 49 permeten desvincular-la de qualsevol episodi bel.lic. 
Possiblement, la causa del seu abandonament també és un canvi 
en el patró d'assentament, tal vegada en relació arnb les actua- 
cions de César a Hispinia. Un nou i transcendent reassentament 
de la població en aquesta epoca que degué posar les bases per al 
desenvolupament del sistema de uillae en les comarques septen- 
trional~ del País Valencia. La curta durada de I'ocupació de la 
Torre d'Onda, doncs, podria explicar-se per les característiques 
del període histbric en que es data, una epoca de canvis, de tran- 
sició, de conflictes interns al final de la República que van produir 

importants reestructuracions en el poblament. Sens dubte ens tro- 
bem arnb el que degué ser la rnés important de les darreres mani- 
festacions del poblament ibkric a la Plana de Castelló, ja en el Ilin- 
dar del model de poblament altimperial. 

La problemitica que planteja aquest assentament ens permet 
abordar la qüestió del final de l'ocupació del poblament ibero- 
roma, que inevitablement s'associa a la generalització del model 
altimperial. Precisar el darrer període d'ocupació dels assenta- 
ments iberics, tant corn determinar el moment fundacional de les 
vibles altimperials, sembla un repte important en la investigació 
arqueolbgica d'aquesta epoca. El canvi en el patró d'assentament 
sembla un dels trets més significatius de la romanització, possi- 
blement el que marca la inflexió en el procés de canvi cultural, el 
rnés definitiu. En general, al País Valencia sembla no donar-se I'a- 
parició primerenca d'assentaments rurals que prefiguren vil.les 
republicanes i la seua convivencia arnb els assentaments tardoibk- 
rics, corn succeeix a Catalunya, encara que el poblament rural és 
en general molt desconegut. En aquest context, doncs, no s'ha 
documentat una incorporació primerenca de les tecniques cons- 
tructives romanes, corn ara els paviments d'opus signinum, que 
apareixen de manera més esporhdica i sobretot en els grans nuclis 
urbans. 

En alguns casos, pocs i insuficientment coneguts, la presencia 
d'un assentament altimperial al peu, en les proximitats o fins i tot 
en el mateix lloc on n'hi ha un d'iberoromi, permet plantejar la 
possible continuitat entre ambdues fases d'ocupació. És el cas del 
Mas d'Aragó, el Calamó, la Torre d'Onda, el Castell de la 
Vilavella, la Punta, 1'Horta Seca, Traiguera, els Molins, els Tos- 
salets, els Racons i el Mas d'En Senyor. Aquest fenomen ha estat 
documentat en altres krees, corn el territori d'Edeta (Bernabeu, 
Bonet i Mata, 1987), el territori dels Ilergets (Garcés, 1990), les 
comarques de Girona (Casas i Nolla, 1983), etc. Més difícil sem- 
bla concretar el tipus de relació que hi ha entre ambdós, ja que 
aquesta pot ser simplement espacial i no cronolbgica, supbsit 
aquest que exigeix una estricta continuitat en els materials. Encara 
en aquest cas poden donar-se diferents possibilitats: la continui'tat 
del mateix gmp de població, o I'establiment d'un grup de població 
diferent després d'un breu hiatus en I'ocupació de l'assentament. 

El problema de la datació del moment final dels assentaments 
iberoromans esti estretament relacionat arnb el de l'inici de 1'0- 
cupació de les vil.les. Ambdós fenbmens esdevenen alhora, en un 
període que podem situar de manera general entre el final de la 
guerra sertoriana i l'inici del regnat dlAugust (75170-30125). Ja 
hem vist corn l'únic assentament que sembla fundar-se després de 
la guerra de Sertori, en el segon quart del segle 1 aC, la Torre 
d'Onda, presenta una cultura material típicament ibkrica i sembla 
perdurar fins a I'inici de la segona meitat de segle. Pel que fa a les 
vil.les, l'estat actual de la investigació no permet considerar cap 
de les conegudes corn tardorepublicana. Excepte en els casos 
esmentats de continuitat en l'ocupació del Iloc, en que resulta més 
difícil establir-hi diferencies, la presencia de cerimiques d'aques- 
ta epoca sempre és poc significativa i és la sigi1,lata itilica la que 
en dóna la data inicial d'ocupació a partir del regnat d'August. 
Una datació tan baixa comportaria l'existkncia d'un hiatus difícil- 
ment explicable entre l'amortització del patró iberoromi (50140) i 
la implantació de l'altimperial (30120). Aquest problema pot 
resoldre's només arnb l'aproximació cronolbgica d'ambdues data- 
cions: podem suposar que I'ocupació d'alguns assentaments 
iberoromans pot prolongar-se fins al 40130, decenni al qual es 
remuntaria també l'establiment de les primeres vil.les. 



De manera general, la precisió cronolbgica en els jaciments 
hispknics de la primera meitat del segle 1 aC té una referencia 
fonamental en aquells que foren destrui'ts durant la guerra de 
Sertori, com Valentia (López et alii, 1994, 99-100; Ribera, 
1998a), La Caridad (Caminreal) (Vicente et alii, 1991,92-93) i El 
Cabezo de Alcalá (Azaila) (Beltrán Lloris, 1979). La facies cera- 
mica de les importacions italiques, constituida pel predornini de la 
campaniana B tardana, la presencia de nous motius decoratius i 
noves produccions i el carhcter minoritari de la campaniana A, 
caracteritza el primer quart de segle. Aquest panorama, perb, no és 
molt diferent del que trobem en jaciments que s'endinsen en el 
segon quart del segle, com el depbsit del sector occidental de 
Bumac (Miró, Pujo1 i García, 1988), I'estrat IV de la Muralla 
Robert d'Emporiae (Sanmartí, 1978) i el Pou D-18 de Pollentia 
(Equip de Pollentia, 1993). La presencia en ambdós grups de jaci- 
ments de nous motius decoratius sobre campaniana B tardana com 
les losanges, o de noves produccions com l'aretina de vernís 
negre, la cronologia dels quals encara no és molt ben coneguda, - 

no dóna més seguretat a les datacions. Només hi contribueix la 
presencia d'alguns tipus de llknties i de les produccions de vernís 
roig (presigi1,lata i prearetina). La numismhtica no ajuda a causa 
de la practica desaparició de les encunyacions a partir de la gue- 
rra de Sertori. Per exemple, a la Torre d'Onda la practica totalitat 
de les monedes trobades poden datar-se abans del 75, i I'única 
moneda de la segona meitat d'aquest segle trobada a la Punta de 
les Llances no pot descartar-se que corresponga a una fase d'ocu- 
pació posterior, ja en epoca imperial. 

L'absencia de sigil.lata ithlica marca un terminus ante quenz 
per a I'abandonament d'aquests assentaments que pot situar-se 
cap al 50140, si ens atenem a la datació anterior al 47 del derelic- 
te de Planier 3 (Tchernia, 1968-70), on s'ha documentat la fins ara 
més antiga exportació d'aquesta produccib. L'escassa i selectiva 
arribada de productes d'importació als assentaments rurals no 
facilita les precisions cronol6giques: per exemple, entre els estu- 
diats estan completament absents les ceramiques prearetina i de 
vemís roig pompeia i les amfores Dressel 2-4 itiliques; i la cera- 
mica presigiblata, els bols hel.lenístics de relleus, els lagynoi pin- 
tats i les imfores del Mediterrani oriental (Pérez Ballester, 1995a), 
que pareixen tenir una distribució eminentment urbana. Altres 
produccions, com els contenidors Dressel 1B i lC, apareixen en 
escassa quantitat i en pocs assentaments. A priori, doncs, no pot 
descartar-se la perduració d'alguns d'aquests assentaments fins a 
una data immediatament anterior a l'arribada de les primeres 
importacions de sigil.lata italica. 

El moment millor caracteritzat d'aquest segle és el primer 
quart, ja que les destruccions atribuides a la guerra civil -1'ano- 
menat "horitzó sertoria" (76172)- han permes estudiar la cultura 
material d'importants assentaments com El Cabezo de Alcalá 
(Azaila), La Caridad (Caminreal), El Cabezo de las Minas 
(Botorrita), Cáceres el Viejo i Valentia. Per al final del segle 
IYprincipi de 1'1 també poden tenir-se en compte els jaciments 
del sud de Franca: Saint-Marcel (Guichard et alii, 1988), Saint- 
Blaise (Cayot, 1984) i Baou-Roux (Gateau, 1990, només les 
kmfores). De manera general, nombrosos jaciments presenten 
nivells o conjunts datables en aquest segle, alguns dels quals pro- 
longuen la seua cronologia fins a passada la seua meitat. A 

avancat del segle 1 aC). Al sud de Franca la facies cerimica és 
diferent: tenim les fases IIa i IIb de la Cloche (90-50); les fases 
3C2 (125-75), 3C1 (75-25), 4nf (125-75), 4nE (75-50) i 4nD (50- 
25) de Lnttara; La Galere (100190-40130); la fase Nages 111 mitji 
(70-30) de Les Castels; La Vayede (55150-50) i la fase IB de Le 
Marduel (75-25). A Italia tenim I'estrat VIA d'dlbintimilium 
(100190-30120); el nivell IV de Bolsena (90-40) i el depbsit V de 
Cosa (1101100-50125). Finalment, al nord d7Africa ens trobem 
amb el nivell maurita 2 de Dchar Jdid (80-40). Pel que fa als 
derelictes, els exemples són nombrosos i un nombre considerable 
es data de manera aproximada al voltant de la meitat de segle: 
Cavaliere (110/90), Spargi (100), Sant Jordi (100180), Albenga 
(90180), Grand Congloué 2 (principi del segle 1 aC), La 
Madrague (60150), Titan (ca. SO), Planier 3 (ca. SO), ile Plane 
(ca. SO), San Ferreol (ca. SO), Fos 1 (principi de la segona meitat 
del segle 1 aC) i Cap Béar 3 (50-30). 

A continuació expose una relació de jaciments de referencia 
amb conjunts de materials datats en aquesta epoca: 

Valentia: segons Ribera (1998a, 348-359), a la fase final, en el 
conjunt de la ceramica de vem's negre predomina la campaniana B 
de Cales amb el 47'3%, la campaniana A representa el 38'7%, la 
campaniana B etrusca el 6'3%, la campaniana C el 0'5% i les imi- 
tacions de campaniana en pasta grisa -que h i  apareixen per prime- 
ra vegada-, entre elles les eivissenques, el 4'6%. La forma 
Lamboglia 5 representa la meitat de les formes de la campaniana 
B de Cales, i apareix per primera vegada la decoració "2 losange" 
sobre un fons de la forma Lamboglia 1. Les formes predominants 
de campaniana A són Lamboglia 27 i 3 1, la Lamboglia 36 redueix 
la seua presencia i la resta (Lamboglia 5, 6,28, 33b, Morel 113) és 
forca minoritaria. En la ceramica de parets fines, junt a les formes 
Mayet 1 i Ií apareix per primera vegada la 111. Entre les amfores 
predomina el tipus Dressel IA, continua la Dressel 1B i apareixen 
per primera vegada les Dressel 1C i Lamboglia 2. Per últim, en la 
ceramica de cuina apareixen per primera vegada la forma Vegas 4 
i la producció d'engalba roig pompeia. 

En l'excavació del Palau de les Corts (Marín, 1990,227-229) 
es veu representada I'evolució de les importacions. En el nivell IV 
-corresponent al desenvolupament urbanístic de la ciutat republi- 
cana-, que es data entre la darreria del segle 11 i el principi de 1'1, 
el gmp de ceramiques de vemís negre de la campaniana B aug- 
menta fins a suposar el 54%; a banda de la B etrusca (9'3%), la 
resta de cerhmiques del "cercle de la B" passa a representar el 
34'5% (formes Lamboglia 2, 5, 6 i 8); les imfores són majoriti- 
riament Dressel 1A (52%) i comencen a aparéixer les Dressel 1B 
i Lamboglia 2. En el nivell IVB, ja al principi del segle 1, aparei- 
xen la cerimica "B-oide" (12%) i les amfores Dressel 1C. El pri- 
mer quart del segle 1 esta representat pel nivell V, que acaba amb 
una violenta destrucció del centre monumental de la ciutat repu- 
blicana que es data l'any 75. Entre les ceramiques de vernís negre, 
la campaniana A disminueix fins al 28%, mentre que el total de la 
campaniana B puja al 71%, distribuida entre la B etrusca, el "cer- 
cle de la B" (32'2%) i la "B-oide" (33'8%); la forma predominant 
és la pitera Lamboglia 5, seguida de la copa Lamboglia 1. Quant 
a les arnfores, el tipus Dressel 1A disminueix fins al 10'2% i pre- 
dominen les Dressel 1C i B. 

Hisphnia tenim el depbsit del sector occidental de Burriac (90- El Tossal de la Cala (Benidorm): tot i que és insuficientment 
40); el nivell IV del carrer Porticat de Pollentia (principi del conegut, també és possible que la seua ocupació es prolongue 
segle 1-30 aC); i l'estrat IV de la Muralla Robert (80-40), el nivell fins a un moment avanqat del segle 1 aC si ens atenem a l'im- 
III del jardí del peristil i el nivell inferior de la cisterna de la portant volum de campaniana B tardana (Tarradell, 1985; 
terrassa inferior de la casa núm. 1 d'Enzporiae (segon quart Ribera, 1998a, 71). 



Ilici: de manera general, l'estrat E es data entre el segle 111 i 
mitjan de 1'1 aC (Ramos Fernández, 1975). L'únic conjunt publi- 
cat fins ara és el depbsit de l'anomenada "botiga del terrisser", que 
contenia un important lot de ceramiques d'importació que ha estat 
datat entre el final del segle 11 i I'inici de 1'1 (Sala, 1992). De cam- 
paniana A les formes presents són Lamboglia 27c, 34, 50 i 55; la 
major part de la vaixella d'importació, pero, es de campaniana B, 
arnb les formes Lamboglia 1, 2, 3, 4, 5 i 10. També hi ha un 
ungüentari i ceramica comuna. 

El Cabezo de Alcalá (Azaila): el conjunt de materials consi- 
derats propis del jaciment després de la darrera revisió (Beltrán 
Lloris, 1984) esta format, entre les ceramiques de vernís negre, 
per un 12% de campaniana A, la meitat de la qual és tardana (6%); 
un 68% de campaniana B; un 1% de campaniana C; un 3% de 
campaniana d'imitació i un 1% d'imitacions locals. De campania- 
na A, les formes presents són Lambogiia 517, 27, 27c, 27/55, 3 1, 
F 2234, F 2611 i F 2822. De campaniana B, és predominant el 
grup Lamboglia 517 (41%), al qual segueixen les formes 
Lamboglia 1 (18%), 3 (13%), 2 (lo%), 4 (6%), 10 (4%) i 12 (1%), 
arnb percentatges ínfims per a les formes F 1443, F 2445, F 2841, 
F 2 11 1 i F 7 11 2. Altres materials presents són les arnfores Dressel 
IA, 1B i lC, Dressel 2-4 i de Brindisi; gobelets de parets fines de 
les formes Mayet 11 i IX, morters campanians i tarraconenses, 
llinties de tipus cilíndric de lYEsquilí, cassoles d'engalba roig 
pompeia i tapadores de ceramica comuna. 

En la datació d'aquest important assentament seguim la darre- 
ra proposada per Beltrán Lloris (1984; 1990, 184; Beltrán Lloris, 
Mostalac i Guiral, 1995, 239), que estableix el moment de la des- 
trucció en el context de les guerres civils cap al 76172 (Roddaz, 
1986, 330-331). L'estudi de la decoració pictbrica ha confirmat la 
datació en el darrer quart del segle 11 per l'associació del 1 estil i 
els paviments d'opus signinum (Mostalac i Guiral, 1992), amor- 
titzada possiblement per una reforma posterior del primer quart 
del segle L Tanmateix aquesta datació contrasta amb l'atribuida a 
l'anomenat bust d'August, que Trillmich (a AA.DD., 1990,48-50) 
situa cap al 40130 (Ribera, 1998a, 50-51). Ambdues datacions són 
inconciliables, pero sembla que el final de I'assentament no pot 
portar-se a un moment tan tarda, quan hi haurien d'aparéixer 
determinades produccions cerirniques (aretina de vem's negre, 
sigil.lata oriental, hmfora Tarraconense 1, o fins i tot la mateixa si- 
gil.lata italica) que són absents. 

La Caridad (Caminreal): aquesta ciutat també és destruida en 
el context de les guerres civils cap al 76/72 (Vicente et alii, 1986 
i 1991). El principal espai excavat fins ara és I'anomenada Casa 
1.1 o de Likine, de planta hel.lenística, arnb paviments d'opus sig- 
ninum i decoració pictorica. Pel que fa a la ceramica, de campa- 
niana A hi ha només un exemplar de la forma Lamboglia 36; la 
major part de la vaixella fina esta formada per campaniana B, arnb 
les formes Lamboglia 1, 2, 3, 4 i 5, aquesta darrera la més nom- 
brosa; una plata de la forma Lamboglia 7 decorada arnb estampi- 
lles geometriques deu pertanyer a la producció d'aretina de vemís 
negre; també hi ha gobelets de parets fines de les formes Mayet 11 
i III; Ilhnties dels tipus Broneer 1 i XI; i arnfores dels tipus Dressel 
IA, lB, 1C i Brindisi. 

Celsa (Velilla de Ebro): Beltrán Lloris (1979,201; 1990,225) 
assenyala la presencia d'un nivell de la primera meitat de segle en 
que la sigil.lata italica encara no és present, que ha proporcionat 
campaniana A tardana (forma Lamboglia 27c), majoritariament 
campaniana B (Lamboglia 1, 2, 3 i 5/7), imitacions de carnpania- 
na i h f o r e s  del tipus Dressel 1 A i 2-4 itilica. 

Cáceres el Viejo: campament roma el final del qual es data mit- 
jancant la numismatica l'any 80+ 3 aC, també en el context de la 
guerra de Sertori. Pel que fa a la ceramica, la vaixella fina esta cons- 
titui'da exclusivament per campaniana B, amb les formes Lamboglia 
1, 2, 3 , 4  i 5. Hi ha també gobelets de parets fines, ungüentaris, I lh-  
ties, ceramica comuna i M o r e s  dels tipus Dressel lA, 1B i IC. 

Tarraco: en les excavacions de la rambla Nova es data un 
nivell en el 100-90 (Aquilué i Dupré, 1986), arnb les formes 
Lamboglia 27 i 36 de campaniana A, campaniana B amb les for- 
mes Lamboglia 3 i F 4753 i h f o r e s  Dressel 1A i 1C. 

Burriac (Mataró): el reblit del depbsit del sector occidental es 
data entre els anys 90 i 40, arnb 3 fases (1: 90-80; 2: 80-70; i 3: 
70-40) (Miró, Pujol i García, 1988, 96-1 10). Els percentatges de 
campaniana A decreixen des de la fase 1 (56'1 %) fins a la 3 
(15'2%), i es tracta majoritariament de la producció tardana. 
ParaLlelament, la campaniana B experimenta un considerable 
creixement i passa del 40'2% de la fase 1, al 55'1% de la fase 2, 
per a decréixer un poc al 52'5% en la 3. Les "B-oides" apareixen 
en la fase 1 (115%), passen al 15% en la 2 i es mantenen en el 
15'2% en la 3. Entre els tipus amfbrics presents hi ha els Dressel 
1 A, B i C i Lamboglia 2. La datació final es fixa per l'absencia de 
sigil.lata itilica i dels tipus amforics Tarraconense 1 i Pascua1 1. 
També els materials de les sitges núm. 36 i 37 corresponen a 
aquesta epoca (Banús, 1991). 

Baetulo (Mataró): Guitart (1976) va establir una data de fun- 
dació cap al 100 aC, la qual ha defensat basant-se en la datació 
dels paviments d'opus signinum (Guitart i Padrós, 1990; Guitart, 
1994). Entre els matenals estudiats, la major part sense contextos 
estratigrafics segurs, hi ha un aclaparador domini del grup de la 
campaniana B sobre la A, que només representa el 10%; les for- 
mes predominants d'aquella són Lamboglia 1, 5 i 7, arnb un 78% 
del total. Sobre aquesta evidencia i l'estudi d'algunes troballes 
més recents, Aquilué i Subias (1986) van proposar una data de 
fundació en un moment més avancat de la primera meitat del segle 
1 aC. En aquesta línia, Olesti (1995) situa la fundació de Betulo, 
Iluro i Gerunda en el segon quart del segle 1 aC, en el marc de les 
actuacions de Pompeu a Hispania. Cerda i altres (1994, 99) han 
datat un conjunt de materials cap al 80-70 i les primeres estructu- 
res cap a mitjan de segle. Al seu tom, Pujo1 i Garcia (1994, 109 i 
111) plantegen la seua fundació cap a mitjan segle 1 aC, sobre un 
assentament anterior almenys del principi d'aquest segle. En con- 
junt, la major part dels materials aconsellen una datació a partir 
del segon quart del segle 1, sense que puga descartar-se I'existen- 
cia d'un hiibitat anterior a partir de la presencia d'algunes formes 
antigues de campaniana A (Lamboglia 23 i 34). 

Emporiae: els treballs de construcció de la nova ciutat, singu- 
larment del fbrum i del recinte murat s'han datat tradicionalment 
cap al canvi de segle (100). Aquesta datació actualment es troba 
en revisió. Els materials trobats possiblement permeten l'amplia- 
ció del marge cronolbgic fins als primers decennis del segle 1. En 
aquest moment es daten els reblits de colmatació de les sitges 
situades junt a I'ala est del criptopbrtic republica i davall el cardo 
B (Aquilué e? alii, 1984, 367-419), arnb campaniana A tardana 
(Lamboglia 5, 517, 27c, 31, 33b, 36 i More1 113), B o "B-oide" 
(Lamboglia 1, 3, 4 i 8), C (Lamboglia 5), parets fines (Mayet 1 i 
11), d'engalba roig pompeia, cerhmica comuna i amfores Dressel 
1A i 1B. EIs materials del reblit interior del tram oriental de la 
muralla fundacional, sectors Robert i Roura, permeten una data- 
ció semblant, arnb la presencia de campaniana A (Lamboglia 25, 



26, 27, 31 i 36), B de Cales (Lamboglia 1, 3 i 5), parets fines, 
d'engalba roig pompeii, cerimica comuna i amfores Dressel 1A i 
1B (Sanmartí i Santos, 1986-89, 304-308). Per últim, també es 
data en aquesta epoca la fase U1 de I'excavació de I'aparcament, 
arnb la presencia de campaniana C i imfores Dressel 1B 
(Sanmartí, Nolla i Aquilué, 1983-84, 146- 149). 

Pollentia: en les excavacions de Sa Portella (Arribas, 
Tarradell i Wood, 1973) es distingeixen dos nivells d'interés. En 
el V, que es data entre un moment posterior a la fundació el 123 i 
el 70160, apareix campaniana A (Lamboglia 3 l b  i 36); carnpania- 
na B (Lamboglia 1, 3 i 5); campaniana C (Lamboglia 1 i 5); i 
arnfores dels tipus grecoitilic, Dressel lA, 1B i 1C. En el nivell 
IV, que es data entre el principi del segle 1 aC i el 30, apareix cam- 
paniana A (Lamboglia 517); campaniana B (Lamboglia 1, 3, 5 i 
517) arnb decoració de "losanges"; presigiblata i imfores dels 
tipus Dressel IA, 1B i IC. 

El Pou D- 18 es data en el segon quart del segle 1 aC (Equip de 
Pollentia, 1993). Els materials trobats són els següents: campa- 
niana A arnb les formes Lamboglia 5-7, 8b, 27a-b, 3 la-b i Morel 
113; campaniana B arnb les formes Lamboglia 1, 2, 3, 4, 5,  6, 8 i 
MP 127; parets fines de les formes Mayet 1,II i III; bols hel.lenís- 
tics en relleu; ungüentaris; Ilinties; cerimica comuna; i h f o r e s  
dels tipus Dressel lA, 1B i IC. 

Les Castels (Nages): en la fase Nages 111 antic (100-70) és 
present la campaniana A (formes Lambogiia 27,31 i 36); campa- 
niana B, arnb les varietats clissica (Lamboglia la, 3a i 5) i pesant 
(Lamboglia 5 o 7); la campaniana C és molt escassa i apareixen 
altres produccions de pasta grisa arnb les formes Lamboglia 7 i 
18; d'imfores és present el tipus Dressel 1A. En la fase Nages IIí 
mitji (70-30) apareix campaniana A (Lamboglia 517, 6, 27c, 3 la, 
34a, 36 i 49), campaniana B (Lamboglia la, 3a, 6a i 7), la campa- 
niana C és molt escassa (Lamboglia 6 i 7) i es troben altres pro- 
duccions de pasta gnsa (Lamboglia la,  2, 6, 7 i 19); en aquesta 
fase apareix l'imfora Dressel 1B. 

Le Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard): la seua ocupació es divi- 
deix en les fases iA (100-75) i IB (75-25) (Py i Lebeaupin, 1986), 
arnb abundant campaniana A (formes Lamboglia 5, 517, 6, 27b i 
Bc, 28a-b, 31, 36, More1 68 i 113), escassa campaniana B 
(Lamboglia 5, 7, 10 ? i MP 127) i C (Lamboglia 5 i 7), imitacions 
de campaniana C, cerimica de parets fines, imfores Dressel 1A i 
C, morters i cerimica comuna. 

La Galere (ile de Porquerolles): el penode de plena ocupació 
es data en la primera meitat del segle 1 (Brun, 1991). El material 
trobat és semblant als dels derelictes del principi del segle 1 
(Cavaliere, Sant Jordi i Grand Congloué 2) i en el segon quart d'a- 
quest segle (Albenga i La Madrague de Giens). La darrera fase 
d'ocupació es prolonga fins al 40130 prenent com a indici segur 
I'absencia de sigil.lata aretina, que comenqa a difondre's per la 
costa a partir del 40, i d'imfores que, com les Dressel 2-4 o les 
hispaniques, comencen a ser fabricades cap mitjan segle. 

La Vayede (les Baux-de-Provence): Arcelin (1981b) data la 
formació dels abocadors de deixalles domestiques excavats al 
Punt 16 entre 55150 i 40. Tot i que hi ha alguns objectes més 
antics, la major part dels materials els data cap a la meitat del 
segle 1 aC. La cerimica d'importació esti constituida per campa- 
niana A (formes Lamboglia 5/7,6, XBc, 27B, 28b, 33b, 36 i More1 
113), campaniana B (formes Lamboglia la, 3a, 4 i 5), campania- 
na C i altres produccions de pasta grisa (formes Lamboglia 7 i 

19a), parets fines (Mayet 1 i Marabini 111 i IV); cerimica comuna; 
i imfores dels tipus Dressel lA, 1B i IC, Lamboglia 2 i Brindisi. 

La Cloche (les Pennes-Mirabeau): en les fases IIa i IIb (90180-50) 
es troben, de campaniana A, les formes Lamboglia 5/7,6,8Bc, 27b-c, 
27B, 3 1,34a, 36 i More1 11 3; de campaniana B, les formes Lamboglia 
lA, 2,3a, 5 i MP 127; i de campaniana C, les formes Lamboglia 3a, 7 
i semblant a Lamboglia 18-19 (Arcelin i Chabot, 1980). 

Larrara (Lattes): en la fase 3C2 (125-75) es troba campaniana 
A (formes Lamboglia 6,27a-b, 27c, 27B, 28a-b, 3 1, 33b, 36, 55 i 
F 1411 ?), campaniana B (Lamboglia 1, 2, 5 i 33b), derivades de 
la campaniana C (Lamboglia 7), parets fines (Marabini IV) i 
imfores dels tipus grecoitilic, Dressel LA, 1B i 1C. En la fase 4nf 
(125-75) hi ha campaniana A (Lamboglia 5,5/7,6,8B, 27a-b, 27c, 
27B, 28a-b, 31, 33b, 36 i Bats 42Bc), campaniana B (Lamboglia 
1, 33b i MP 127), parets fines (Marabini 1) i imfores dels tipus 
grecoitilic i Dressel 1A. En la fase 4nE (75-50) hi ha campaniana 
A (Lamboglia 6,8B, 27b, 27c, 27B, 3 1,33b i 37), campaniana B 
(Lamboglia 1, 3, 5 i MP 127), parets fines (Marabini 1 i IV) i 
imfores dels tipus Dressel lA, IB i 1C. En la fase 3C 1 (75-25) hi 
ha campaniana A (Lamboglia 27c, 27B, 31, 33b, 36 i F 2941), 
campaniana C (Lamboglia 2 i 7), parets fines (Marabini 1 i IV) i 
a d o r e s  dels tipus Dressel 1A i 1B. Finalment, en la fase 4nD (50- 
25) hi ha campaniana A (Lamboglia 5, 517, 6, 27b, 27c, 27B, 31, 
33b, 36 i F 2941), campaniana B (Lamboglia 1,5,33b i MP 127), 
campaniana C (Lamboglia 1 i 7), parets fines (Marabini IV) i 
imfores dels tipus Dressel I A i 1B. 

Dchar Jdid (Marroc): en el nivell mauriti 2 (80-40) es troba 
ceramica campaniana A tardana arnb la forma Lamboglia 3 1 ; cam- 
paniana "B-oide" nombrosa, arnb les formes Lamboglia 1, 3, 4, 
517, 6 i 8; una plata de la forma Lamboglia 7 de presigil.lata deco- 
rada arnb estampilles geometriques; parets fines de les formes 1 a 
VII de Marabini; cerimica d'engalba roig pompeii; ungüentans 
de vemís negre i imfores dels tipus Dressel lA, lC, Lamboglia 2 
i de Brindisi (Akerraz et alii, 1981-82). 

Spargi: la cirrega d'aquest derelicte estava formada per una 
majoria d'imfores Dressel 1A i 1 B i algunes Dressel 1 C. Algunes 
poques peces de campaniana A de les formes Lamboglia 5, 6, 3 1 
i 36 s'atribueixen a la vaixella de la tripulació; devia formar part 
de la c h e g a  una gran quantitat de peces de campaniana B tarda- 
na de Cales de les formes Lamboglia 1, 2,4, 5, 6, 8, 10 i F 4753, 
on apareix per primera vegada la decoració "a losange". La seua 
datació és controvertida. More1 (1981a, 64) el va datar inicialment 
cap al 120, una de les dates més altes proposades per Lamboglia, 
qui en els darrers articles en que s'hi va ocupar proposava una 
datació cap al 120/100 (Lamboglia, 1961a, 159-160) i la darreria 
del segle 11 (Lamboglia, 197 1, 210). En els posteriors treballs de 
Pallarés (1979, 1975-81, 1983 i 1986), I'autora s'inclina per la 
data més baixa d'aquesta forquilla, cap al 100. Els arguments 
adduits per Tchernia (1990,297-299) en relació arnb la presencia 
de plats de presigil.lata ("Eastern Sigillata A") pareixen definitius, 
i així ho ha admes el mateix Morel (1992,227; 1998,493). D'altra 
banda, la presencia d'imfores dels tipus Dressel 1B i C i de ceri- 
mica campaniana B tardana ("B-oide"), probablement de Coles, 
entre la qual hi ha diverses peces decorades arnb "losanges", cree 
que no aconsellen una datació anterior. Seguesc, dones, la datació 
proposada per Pallarés cap al 100. 

CavaLiere: la cirrega de la nau estava formada per imfores 
Dressel lA, 1C i Lamboglia 2 (Charlin, Gassend i Lequément, 
1978). La vaixella fina la constituien algunes peces de campania- 



na A (formes Lamboglia 517, 27 i 36); campaniana B (Lamboglia 
2, 4 i 7); campaniana C (Lamboglia 4) i gobelets de parets fines. 
A més hi ha llknties i cerkmica comuna. La seua datació pot situar- 
se cap al 1 10190 (Morel, 1998,493). 

Riou 3: transportava imfores dels tipus Dressel 1A i 1C i cam- 
paniana A tardana (Larnboglia 517). Long i Ximénes (1988) daten 
aquest barco de procedencia napolitana cap al 110-80 (cap al 100: 
Morel, 1998, 495). 

Sant Jordi: estudiat per Cerdá (1980) i Colls (1987), la seua 
cirrega la formaven imfores Dressel lA, 1C i Lamboglia 2. La 
vaixella fina esta constituida per campaniana B (formes 
Lamboglia 1, 2, 3, 5, 8, 10 i MP 127); campaniana C (Lamboglia 
6 i 7); bols hel.lenístics; gobelets de parets fines i ungüentaris. 
Completaven la cirrega Ilinties i cerimica comuna. La seua data- 
ció se situa cap al 100180. 

Albenga: segons Lamboglia (1952) la c h e g a  d'aquesta nau 
estava formada per imfores Dressel lB, 1C i Lamboglia 2. La vai- 
xella fina la constitu'ien campaniana A (forma Lamboglia 517), 
campaniana C (Lamboglia 6) i imitacions de campaniana 
(Lamboglia 7 i 8). A més hi havia nombroses peces de cerkrnica 
comuna. La seua datació se situa cap al 90180. 

Grand Congloué 2: segons Long (1987, 11-14, fig, 2), la 
cirrega del segon derelicte estava constituida per entre 1.200 i 
1.500 imfores Dressel IA, la majoria amb el segell Sestius 
(Panella, 1998, 537-540) La vaixella fina estava formada per una 
quinzena de vasos de campaniana B pertanyents a les formes 
Lamboglia 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 (Lamboglia, 1961c, 150, fig. 6); 3 
exemplars de campaniana C, entre les quals hi havia una plata de 
la forma Lamboglia 7; a més hi havia fragments de bols hel.lenís- 
tics i gobelets de parets fines i unes 40 peces de cerimica comu- 
na. La datació proposada és del principi del segle 1 aC. 

La Madrague de Giens: la seua cirrega estava formada per 
imfores Dressel 1B. La major part de la vaixella fina era de cam- 
paniana B, de la qual són presents les formes Lamboglia 1,2,3,4,  
5.7, 8 i 10; hi apareix la decoració de "losanges". De campaniana 
de pasta gnsa es troben les formes Lamboglia 517,6 i 19. També hi 
ha 10 llinties, de les quals 2 són del tipus Warze~zlainpen, i alguns 

fragments de parets fines de la forma XXVIII. Es data cap al 60150 
(Tchernia et alii, 1978; Panella, 1998, 540-541). 

Titan: per a Benoit (a Tailliez, 1961, 197) aquest derelicte pot 
ser contemporani del setge de Mclssalia (5 1-49). La datació adme- 
sa, cap al 75/65, s'ha efectuat a partir de la seua cirrega d'imfo- 
res. Pero com ha fet veure Tchernia (1990, 300), amb aquests ele- 
ments la data sembla prou insegura i pot ser més baixa, cap al 50 
o fins i tot posterior. 

Planier 3: la seua cirrega la formaven imfores Dressel 1B i 
Lamboglia 2 (Panella, 1998, 548-549). La vaixella fina era de 
campaniana B (formes Lamboglia 1,2,  3,4, 5 , 7  i 10) i aretina de 
vernís negre de la forma Lamboglia 7 amb decoració d'estampi- 
lles geometriques. Completa el repertori una llintia del tipus 
Warzenlampen. Tchemia (1968-70) el data cap a la meitat del 
segle 1 aC (Morel, 1998, 493). 

fle Plane 1: la c h e g a  d'aquest derelicte estava formada per 
h f o r e s  Dressel 1B. Entre la vaixella fina hi havia un m k i m  de 12 
peces de campaniana B, amb les formes Lamboglia 1 i 10, i 8 grans 
plates d'aretina de vemís negre de la forma Lamboglia 7 amb dece  
ració d'estampilles geometriques i epigrkfiques. Completaven el 
material recuperat 7 llinties del tipus Warzenlainpeii i nombroses 
peces de ceramica comuna. Lequément i Liou (1976) el daten cap a 
la meitat del segle 1 aC (Morel, 1998, 493). 

San Ferreol: segons Mas (1985) la principal cirrega estava consti- 
tuida per campaniana B, de la qual són presents les formes Larnboglia 
1,2, 3,4,5, 6,7, 8 i 10; algun fons esta decorat amb "losanges". Les 
h fores  són del tipus Dressel IB. Es van trobar tarnbé Ilhnties Dressel 
2, gobelets de parets fines, ungüentaris i ceramica comuna. La seua 
datació pot situar-se cap a la meitat del segle 1 aC. Pascua1 Berlanga 
(1998,272) el data en un moment més antic, cap al 110-80. 

Fos 1: la seua cirrega estava formada per irnfores Dressel 1B. 
La vaixella la constituya campaniana A (formes F 2610 i F 2900), 
campaniana B (Lamboglia 1, 4 i 5/7), campaniana B-o'ide 
(Lamboglia 5/7), campaniana de pasta grisa (Lamboglia 2 i 517) i 
parets fines. També hi havia llinties i cerkrnica comuna. Segons 
Giacobbi-Lequément (1987), aquest derelicte es data al principi 
de la segona meitat del segle 1 aC. 





A l'hora de donar datacions de les diverses formes de les dife- 
rents produccions estudiades, quan ha estat possible he reunit una 
serie de referencies cronolbgiques escalonades en una selecció 
més o menys amplia. Com és obvi, la perduració de les formes 
que pot comprovar-se en aquests quadres palesa la necessitat de 
treballa arnb contextos a l'hora d'establir datacions. En general 
he seguit les indicacions cronolbgiques que va reunir Morel 
(1981a) en el seu estudi sobre les formes de la ceramica de vemís 
negre, arnb algunes poques precisions que assenyale. Per als jaci- 
ments o derelictes donats a conéixer o revisats arnb posterioritat a 
aquest compendi, o que poden ser problematics, anteriorment he 
plantejat la discussió al voltant de la seua datació. 

Sanmartí (198la) va posar de relleu el paper fonamental de les 
cerarniques de tradició heblenística en la delimitació dels horit- 
zonts tardoiberics. A banda de I'interés cronolbgic, la presencia 
d'aquest veritable fbssil-director junt a les amfores, la ceramica 
comuna, els vasos de parets fines, les encunyacions iberiques i 
romanorepublicanes i altres objectes menors, és un testimoni 
fonamental del procés d'aculturació a que es veu sotmesa la cul- 
tura iberica al llarg de més de 150 anys. 

1.1.1. CAMPANIANAA 

És una producció característica del segle 11, originaria de la 
zona de Nipols, destinada sobretot a l'exportació i transportada 
com a c h e g a  secundaria dels barcos que exportaven les imfores 
de vi itilic. La seua exportació es caracteritza, doncs, per ser marí- 
tima i complementiria. Les seues característiques i problemitica 

han estat assenyalades en diferents ocasions (Lamboglia, 1950, 
65; Lamboglia, 1952a, 140 i 163-166; Morel, 1963, 15-16; 1962- 
65, 109-110; 1965a. 15; 1965c, 80; 1968,57; Py, 1976,552-553; 
Morel, 1978, 157-161; Py, 1978a, 213; Sanmartí, 1978, 21-22; 
Morel, 1980, 102; 1981a, 47; 1981b, 82 i 87-95; Pérez Ballester, 
1986, 34-36; DICOCER, 1993, 146; Adroher i López Marcos, 
1996, 12-18; Morel, 1998, 11-12; Principal, 1998, 119-120). 

De manera general, poden assenyalar-se una serie de trets que 
la diferencien d'altres produccions, singularment de la campania- 
na B: pasta no calcaria; formes ceramiques, no toreutiques; peus 
de perfils simples; raresa de les formes profundes; repertori for- 
mal essencialment retrbgrad, caracteritzat per la simplificació i la 
standardització, que no exerceix cap influencia sobre altres pro- 
duccions; és una producció anbnima, sense estampilles nominal~; 
i presenta una absoluta concentració geografica de la producció. 

A partir de la seua periodització per Morel (1980), la seua pro- 
ducció pot dividir-se en cinc períodes (Py, a DICOCER, 1993): 
primitiva (segle IV), arcaica (cn. 280-220), antiga (220-180), mit- 
jana o classica (1 80-100) i tardana (100-40). Tot i que no es conei- 
xen els obradors, es considera que el primer centre productor es 
trobaria a l'illa d'Ischia, al golf de Napols, arnb un període d'ac- 
tivitat en els segles N-111. Els únics foms coneguts s'han excavat 
a la mateixa ciutat de Nipols, a Corso UmbertolRettifilo i Vico 
San Marcelino (Accarona et alii, 1985; Morel, 1986c, 342), amb 
una datació entre el final del segle 111 i el principi de 1'1. Aquesta 
c e r h i c a  experimenta un gran desenvolupament manufacturer i 
comercial a partir del 200, coincidint arnb el domini roma sobre la 
Campinia, que posibilita la seua difusió per tot el Mediterrani 
occidental. L'exportació es generalitza a partir del 190 i perdura 
fins al 50140. La seua producció industrial i I'exportació massiva 
han de datar-se arnb posterioritat a la instauració del portoriirrn de 
Puzzoli l'any 199 i, possiblement, a la fundació de la colonia 
romana de Puteoli I'any 194. Cal recordar que precisament aques- 
ta decada fou també decisiva a Hispinia per la rebel.lió dels ibers 
contra la dominació romana I'any 197 i els continus conflictes que 
s'estengueren més en@ del mandat del cbnsol Cató l'any 195. 
Quant al final de la seua exportació, per a More1 el fet que C. Sulln 
castigués durament Neapolis i arrassés I'illa d'Ischia I'any 82 per 
haver donat refugi a C. Mnrius, degué suposar un colp decissiu en 
l'activitat industrial de la zona. El darrer derelicte conegut que 
transportava aquesta ceramica, el d'Albenga, es data precisament 
cap al 90180. 



- Pollentia: la seua fundació en el 123 li confereix un paper Pel que fa a la producció antiga, l'arribada de la campaniana 
A a Les Castels (Nages) es data en els darrers anys del segle 111, 
puix apareix al nivell 9c (225-200) de I'abocador J1, i és massiva 
i sobtada, ja que en aquest nivell representa el 69'5% de les cera- 
miques de vernís negre, percentatge que augmenta fins a abastar 
el 100% en el nivell 3 (150-125), paral4elament a la progressiva 
diversificació del repertori tipolbgic; aquest augment suposa, en 
termes absoluts, un gran creixement de les importacions de cera- 
mica de vernís negre, que arriben a multiplicar-se per 25 (Py, 
1978a, 221 ; 1978b, 66 i 68-69). A Lartara apareix igualment en el 
darrer quart del segle 111 (Py, 1990, 85 i 153). Aquest fet situa I'i- 
nici de les exportacions en un moment en que els obradors cam- 
panians eren capagos de mantenir una producció industrial, lluny 
per tant de I'inici d'aquesta en una fase artesanal, a partir del qual 
la campaniana A anirk desplacant altres produccions fins a erigir- 
se en veritable monopoli de les produccions de vernís negre. 

El repertori de formes de la producció antiga (Lamboglia 23, 
24125, 27, 28, 31b, 33b, 34, 36, 42B, 45, 49 i Morel 68b-c) 
comenca a exportar-se cap al 21011 90 i és present en la seua major 
part en el derelicte del Grand Congloué 1, la Teste-Negre (2 10- 
190) i en els nivells 9c-9a de l'abocador J1 de Les Castels (Nages) 
(225-175). Algunes d'aquestes formes, corn el plat de peix 
Lamboglia 23 i la cílica Lamboglia 42, s'insereixen en la tradició 
atica i mostren el caracter arcaic del repertori antic de la campa- 
niana A. D'aquestes, algunes corn el plat Lamboglia 23, el guttus 
Lamboglia 45, la copa apoda Lamboglia 33 = F 2150 decorada 
amb una gran roseta complexa en relleu i la copeta F 2710 deixen 
de fabricar-se després del 175 (Morel, 1962-65, 114; 1978, 167- 
168; 1986b, 488-489); altres perduren fins a mitjan segle 11 aC 
(Lamboglia 49, More1 68b-c); finalment, la resta formen part de la 
producció mitjana i perduren sense modificacions importants 
(Lamboglia 27a-b, 27B-c, 28, 31a-b, 33b, 34, 36b) (Morel, 1978, 
157; Arcelin i Chabot, 1980, 131-132). És ben il.lustrativa la seua 
aparició progressiva a I'abocador J1 de Les Castels (Nages), on 
les primeres formes documentades abans del 200 són Lamboglia 
27b, 28a-b, 34 i 42B; a continuació, en el primer quart del segle 
11, apareixen les formes Lamboglia 23,27c petita, 36 i More1 68b; 
cap al 175 s'incorporen les formes Lamboglia 25, 27c gran, 31b, 
33b i 49; i cap al 150 s'afegeix la forma Lamboglia 55. 

La producció mitjana omple els tres darrers quarts del segle 11. 
El pas de la fase antiga a la mitjana ve donat, en part, per I'apan- 
cióldesaparició d'algunes formes i també per determinats canvis 
tecnics i formals, i sembla donar-se de manera escalonada. El 
repertori de formes, doncs, és en part el mateix de la producció 
antiga, del qual han desaparegut les formes ~ambo~lia-23,  42B i 
45 i desapareixen gradualment les formes Lamboglia 28, 34 i 49; 
el formen, així, les formes Lamboglia 5, 517, 6,25, 27a-b, 27B-c, 
28, 31b, 33b, 34, 36b, 55 i 68. La fase Nages 11 recent (175-100) 
de Les Castels és representativa d'aquesta producció. 

La producció tardana es data a partir de la darreria del segle 11 
i en la primera meitat de 1'1 (Morel, 1962-65, 116). La problemk- 
tica al voltant d'aquesta producció s'ha centrat en quatre aspectes 
fonamentals: 1) el principi de la producció; 2) el repertori de for- 
mes; 3) la seua importancia quantitativa en relació amb la campa- 
niana B; i 4) el moment final de la producció. 

Quant a la data d'inici d'aquesta producció, se situa de mane- 
ra aproximada cap al 1201100, corn podem veure en els següents 
jaciments: 

- Enzporiae: apareix a la sitja del Camp Laia entre 1101100 i 
80170 i a I'estrat IV de la Muralla Robert entre 80170 i 50140 
(Sanmartí, 1978,I, 299-300; 11,450-451). 

A - 
essencial en la caractentzació de la campaniana A tardana, sobretot 
en el segon i tercer quart del segle 1 (Sanmartí et alii, 1996,22-23). 

- Albi~?ti~nili~r~n: la campaniana A és testimonial en I'estrat 
VIA que es data entre 100190 i 30120 (Lamboglia, 1950, 65 i 98). 

- Hippo Regi~rs: correspon al tercer grup dels materials que 
Morel (1968, 59) data entre 1201100 i 50130. 

Per a Morel (1978, 160) el seu repertori tipolbgic esta consti- 
tuit fonamentalment per les formes Lamboglia 1, 517a i Morel 
11 3, definida aquesta darrera a partir de I'estudi de la campaniana 
A d'Hippona i del Marroc (Morel, 1968, 59). A Pollentia, les for- 
mes presents que procedeixen de contextos datas són: Lamboglia 
5, 517, 8B, 27a-b i 31, amb una presencia esporidica de 
Lamboglia 6, 28, 33b i 36 (Sanmartí et alii, 1996, 22-23). 
Tanmateix, els estudis de jaciments de la Provenga i del 
Llenguadoc oriental han permes ampliar-lo a algunes formes con- 
siderades característiques de la producció mitjana: Lamboglia 6, 
8B-c, 27B, 31 i 36 (Arcelin i Chabot, 1980, 161-165). 

D'altra banda, hi ha un tret morfolbgic singular d'aquesta pro- 
ducció: els peus són trapezoidals i solen presentar una acanaladu- 
ra en la junta amb el cos (Morel, 1962-65,115; 1965a, 37-38 i 225, 
tipus 2-3; 1965c, 80; 1968, 58; Arcelin, 1978, 113, nota 6; Py, 
1978a, 231). Quant a la decoració, els motius impresos resulten 
molt escassos a partir del 100 (Lamboglia, 1960, 303; Morel, 
1962-65, 111; Py 1978a, 231), mentre que els filets pintats a l'in- 
terior perduren fms a la primera meitat del segle 1. Resulta simp 
tomatic que, per exemple, entre les peces trobades en un derelicte 
corn el del Pudnmel (Pascua1 Berlanga, 1998) que es data entre el 
final del segle 11 i el principi de 1'1 i transportava una chega  
secundkia de campaniana A tardana, cap tinga decoració impresa. 

Pel que fa a la data final de les importacions, Morel (1992, 
223) ha assenyalat que en quasi totes les regions que voregen el 
Mediterrani occidental, a excepció de la de Massalia, aquesta 
ceramica és rara en epoca republicana tardana. El cas més signifi- 
catiu és el Marroc (Morel, 1965c, 82), on presenta unes caracte- 
rístiques tardanes i suposa el 2'8% de les ceramiques de vemís 
negre a Thamusida i el 0'5% a Sala (Boube, 1985-86, 122-123). 
Aquesta ceramica tampoc predomina en nivells del segle 1 als 
jaciments del litoral catala, corn ara Ernporiae, on és substituida 
progressivament per la campaniana B tardana de Cales: si en l'es- 
trat V de la muralla Robert (100-80170) encara suposa el 32'3%, 
en l'estrat IV (80170-50140) suposa només el 9'8% (Sanmartí, 
1978,I, 310). Aquesta facies sembla que és la dominant en el lito- 
ral peninsular i a les Illes Balears, i també en altres zones de la 
Gal.lia com la val1 del Saona i Bibracte. Un fet semblant s'obser- 
va a Albirltintiliu~n en comparar la inversió de proporcions entre 
campaniana A i B en els nivells VIB (1801170-100190) i VIA 
(100190-30120) (Lamboglia, 1950, 78; Dedet i Py, 1979, 123). 
Tanmateix, les investigacions realitzades al Llenguadoc oriental i 
a la Provenca occidental han proporcionat dates més baixes que la 
resta dels jaciments del Mediterrani occidental, on al llarg de la 
primera meitat del segle 1 aquesta producció es veu substituida 
gradualment per la campaniana B tardana de Cales. En aquestes 
regions del migdia francés situades al voltant de Massalia, la pro- 
ducció tardana és predominant en la primera meitat del segle 1 
(Arcelin, 1978; Dedet, 1978; Dedet i Py, 1979), corn podem veure 
en els següents jaciments: 

-Les Castels (Nages): en la fase Nages 111 mitjk (70-30) supo- 
sa el 58'3% de les ceramiques de vemís negre (Py, 1976,597). 

- La Cloche (les Pennes-Mirabeau): en la fase IIa (90180-50) 
suposa el 89% (Arcelin i Chabot, 1980, 193). 



- La Vayede (les Baux-de-Provence): cap al 55150-40 suposa el major freqüencia es dóna entre la segona meitat d'aquest segle 
72'4% de les ceramiques de vernís negre (Arcelin, 198 lb, 109- 11 1). i la primera de 1'1. Considerades en conjunt, el grup de les for- 

- Vié-Cioutat (Mons-Monteils): suposa el 59'27% cap al 60- mes Lamboglia 5 i 517 és el millor representat entre la campa- 
30120 (Dedet, 1974, 256-264). niana A de Pollei~tia (Sanmartí et alii, 1996, 13-16). La seua 

Quant al final de la producció, Arcelin (1978, 1 18-1 19) va 
proposar inicialment una data cap al 30120 basant-se en els jaci- 
ments de la baixa val1 del Rbdan, amb un període d'ús que s'a- 
llargaria fins al canvi d'era. Posteriorment, amb I'estudi dels 
conjunts de La Cloche i de La Vayede, va situar aquest final cap 
al 40130 (Arcelin i Chabot, 1980, 195). Aquesta perduració de 
les importacions fins a una data tan avanqada contradiu oberta- 
ment la hipbtesi del final de la producció cap al 80 mantinguda 
per More1 (1981b, 91), que ha fet veure la irregularitat que 
suposa l'existencia d'aquests "clients retardataris" i ha plante- 
jat, per explicar aquest fet, la possibilitat d'una llarga perdura- 
ció dels materials, que ha estat contestada per diversos autors 
com Py i Arcelin. 

D'altra banda, la coexistencia de diferents facies cerirniques 
en diverses regions del Mediterrani occidental, problema ja plan- 
tejat per Morel (1968, 70) aman dels seus estudis al Marroc i 
Algeria, deixa obert un interrogant sobre la qüestió dels circuits 
comercials de distribució d'aquests productes al Mediterrani occi- 
dental. 

Pel que fa a la terminologia funcional (Bats, 1988,52-59 i 65- 
7 1 ; Principal 1998, 8-1 7), de manera general seguiré les següents 
denominacions: 

l .  Platslplates: LambogLia 5, 517, 7, 6, 23, 36 i 55. 
2. Copes: 

2.1. copes sense anses: Lamboglia 27B, 28a-b i 33a-b. 
2.2. copetes: Lamboglia 25-Morel 113 i Lamboglia 34. 
2.3. copes amb anses: Lamboglia 49 i More1 68b-c. 

3. Bols: Lamboglia 27a-b i 3 1 a-b. 
4. Gutti: Lamboglia 45. 

Aquesta producció, veritable fbssil-guia del segle 11, apareix 
en major o menor quantitat en un mínim de 65 (65%) dels jaci- 
ments estudiats: el Puig de la Misericordia, el Puig de la Nau, la 
Tossa Alta, el Poaig, la Picossa, el Mas d'Aragó, la Curolla 
(Cervera del Maestre), Alió, la Séquia de Lava, el Castell 
d'Alcali, Alcali de Xivert, el Palau, el Maset, el Tossalet, els 
Pasquals, la Torre de la Sal, el Castell de Miravet, el Castell de 
la Magdalena, el Torrelló del Boverot, el Torrelló (Onda), el 
Castell d'Onda, el Solaig, la Muntanyeta de Sant Antoni, I'Alter 
de Vinarragell, el Calamó, la Torre d'Onda, I'Alcúdia, el Castell 
de la Vilavella, I'Horta Seca, Sant Josep, la Punta, el Castell 
d'Alrnenara, el Mas de Víctor, la Curolla (Xert), el Mas de 
Melsa, els Molins, els Barranquets, els Tossalets, els Racons, els 
Torners, la Garrida, els Vilarets, el Puigpedró, el Vilaret, 
Barberes, el Tossal de Gaidó, el Mas de la Costa, la Costa, el 
Tossal de la Balaguera, Velleretes, el Tossal de I'Assut, el 
Tossalet de les Forques, el Cormulló dels Moros, el Mas de la 
Sémola, les Forques, el Mas de la Basca, el Mas de Sant Pere, la 
Moleta, el Castellar, el Tossalet de la Valera, el Tossalet de 
Montmira, la Moratella, Santa i Montnegre. 

Lamboglia 5: per a Lamboglia (1952a, 167-168) aquest 
plat es data especialment en el segle 11 (Sanmartí i Principal, 
1998, 208). Apareix en el segon quart del segle 11 i la seua 

decoració es limita a canaletes concentriques. A Olbia, on 
s'estudia junt a la forma Lamboglia 517, totes dues represen- 
ten més del 20% de les formes en la fase tardana, fins a mit- 
jan segle 1 (Bats, 1988, 111). Py (a DICOCER, 147) la data 
entre 175 i 50. La distinció entre les formes Lamboglia 5 i 517 
no sempre és ficil. En la relació drnlprofunditat, la ruptura 
entre els plats plans i els fons sembla situar-se en 12. El seu 
diimetre és molt variable i oscil.la entre 16 i 37 cm, amb un 
mbdul predominant de 25126 cm. En el derelicte de Punta 
Scaletta hi ha una sola talla al voltant de 26 cm. A Olbia es 
constata un agrupament important al voltant dels 25/26 cm, 
encara que hi ha altres talles al voltant de 17118, 21 i les més 
grans de 34/35 cm. 

Entre els jaciments estudiats és una forma poc freqüent. 
Només hi ha 4 exemplars en altres tants jaciments. El material és 
molt fragmentari i només permet aproximar els diimetres en qua- 
tres casos: Alcali de Xivert (26 cm), la Torre de la Sal (20 cm), la 
Curolla (19 cm) i el Puigpedró (16 cm). Es donen, doncs, 3 for- 
mats: 16, 19/20 i 26 cm. 

Lamboglia 517: definida a partir d'un exemplar del dere- 
licte dlAlbenga (Lamboglia, 1952b, 167, fig. 25; 1961b, 
381), que es data cap al 90180, aquest plat és la forma més 
representativa de la producció tardana. Apareix en la segona 
meitat del segle 11 i és característica de la primera de 1'1 
(Arcelin, 1978, 107). Py (a DICOCER, 147) la data entre 125 
i 25. La seua data d'aparició se situa cap al 14011 30 i la major 
freqüencia es dóna en la primera meitat del segle 1. Morel 
(1962-65, 110-111; 1965a, 37-38 i 205) assenyala que el peu 
de secció trapezoidal característic d'aquesta peca és freqüent 
en la campaniana A tardana. Per a Py (1978b, 68; Dedet i Py, 
1979, 122), la copa Lamboglia 27B o la variant 27c gran no 
són més que un plat Lamboglia 517 profund. D'altra banda, la 
distinció entre les formes Lamboglia 5 i 517 no sempre és 
ficil. Per exemple, a Pollentia no es diferencia entre ambdues 
i s'analitzen en conjunt (Sanmartí et nlii, 1998, 13- 16). Per a 
alguns autors la diferenciació a partir de la presencia de la 
carena no pareix significativa i sembla estar més prompte en 
la profunditat (Bats, 1988, 112). A La Cloche, on aquesta 
forma representa el 32'5% en la fase IIb (60-50), Arcelin i 
Chabot (1980, 142-144) han demostrat que les proporcions no 



pareixen seguir una evolució cronolbgica i que les altures de 
les peces no eren regularment proporcionals als diametres; 
per a aquests autors, la relació hldm és molt variable, perb se 
situa sempre en una forquilla de 0'14 a 0'25; la ruptura entre 
les formes Lamboglia 517 i 27B se situa entre 0'25 i 0'30; 
quant al diarnetre, aquests autors proposen series de 16, 19, 
22, 25, 28 i 35 cm. Els seus diametres es troben principalment 
en la forquilla 22-30 cm. A Burriac, on és la forma majorith- 
ria al depbsit del sector occidental (90-40), els diametres 
s'escalonen entre els 17-19, 21-22 i 26 cm. La seua decoració 
esta formada majoritiiriament per canaletes concentriques i, 
en alguns casos, per bandes d'estries (Arcelin i Chabot, 1980, 
fig. 24, 189). 

És una forma poc freqüent i no sempre facil de diferenciar de 
la Lamboglia 5 quan el material és molt fragmentari. S'han pogut 
identificar 5 exemplars de 3 jaciments: 2 de la Torre de la Sal (26 
i 30 cm), 1 de la Curolla de Xert (24 cm) i 2 del Cormulló dels 
Moros (26 i 32 cm); l'únic exemplar complet és el de menor for- 
mat d'aquest darrer jaciment, amb una relació h/v de 0' 16. Els for- 
mats presents són 4: 24, 26, 30 i 32 cm, amb un predomini del 
segon amb dos exemplars. 

Lamboglia 6: aquest plat de vora ondulada, inspirat en les 
produccions etrusques de la primera meitat del segle 11, per a 
Lamboglia (1952a, 168-169) es data en aquest segle i perdura 
en 1'1. Segons Morel (1981a, 114-115; 1986b, 464) es data en el 
segle 11, perb és estrany abans de mitjan segle. Py (a DICOCER, 
147) el data entre 150 i 25. Segons la seua presencia a Car- 
thago, apareix en el segon quart del segle 11 i perdura fins a mit- 
jan segle 1 (Sanmartí i Principal, 1998, 208-209). En aquest 
segle no és tan abundant i presenta alguns trets característics: el 
tornejat rapid dóna unes formes menys estructurades i la vora 
tendeix cap a l'horitzontal (Arcelin i Chabot, 1980, 151-153; 
Bats, 1988, 113). En ocasions apareix decorat amb canaletes al 
fons interior. Pel que fa als diametres, apareixen agrupats en 
series de 16, 18/19, sobretot de 25/26, i 34 cm, amb una relació 
hldm entre 0'15 i 0'20. 

La seua presencia és poc freqüent i norrnalment en estat tan 
fragmentari que a penes proporciona el dihmetre. S'han trobat 5 
exemplars a 3 jaciments: 2 a la Curolla de Cervera del Maestre), 
2 a la Torre de la Sal (un de 26 cm) i 1 al Castell de la Vilavella. 
L'únic format, doncs, és el de 26 cm. 

Lamboglia 23: procedent de la ceramica itica de vemís negre 
(Lamboglia, 1952a, 172), el plat de peix és una de les primeres for- 
mes exportades, característica de les fases arcaica i antiga, amb una 
datació general de 300-175 (DICOCER, 147). Lamboglia (1960, 
295) la va considerar prbpia de la ''ceramica precampana". Aquesta 
forma resulta estranya a partir del segon quart del segle 11, puix no 
apareix a Renieblas DI i Punta Scaletta (Morel, 1962-65, 114; 1978, 
167-168; 1980, 102; 1986b, 488-489; Py, 1976, 562, núm. 1; Bats, 
1988,115; Sanmm'i Principal, 1998,209). A Carthago Noua, Pérez 
Ballester (1995b, 343) ha assenyalat la seua fieqükncia en ambients 
púnics. Segons Morel (1981b, 89), contrhiament a altres produccions 
anteriors, els plats d'aquesta forma en campaniana A mai no van 
decorats amb canaletes al voltant de la depressió central. En general, 
aquest tret es considera arcaitzant i pot ser propi d'exernplars més 
antics. Pel que fa al diarnetre, varia entre 19 i 26 cm, amb una talla 
predominant de 23/24 cm. En el derelicte del Grand Congloué 1, on 
es van recuperar 67 exemplars i fragments, tots tenen 23/24 cm. A 
Olbia apareixen talles des dels 19 fins al 26 cm, perb el 85% dels 
exemplars s'agrupen al voltant dels 22/24 cm. A la Catalunya sud i 
occidental s'han documentat les variants F 1121 i 1122; la primera és 
menys nombrosa i presenta dihetres que osciLlen entre 18 i 24 cm, 
amb una major concentració en els 23/24 cm; la segona és més nom- 
brosa i presenta dos formats, un rnés nombrós al voltant dels 22/24 
cm i l'altre més reduit a partir dels 27 cm (Principal, 1998, 120). 



És una forma poc freqüent i que també apareix sempre molt 
incompleta: la vora o la base són les parts que es recuperen. Hi ha 
6 exemplars de 4 jaciments: 1 de la Curolla de Cervera del 
Maestre, 2 de la Punta (un de 22 cm), 1 de San Josep (24 cm) i 1 
del Tossalet de Montmira. Els formats presents són dos: 22 i 24 
cm. Dos exemplars presenten canaletes: un de la Punta la té al cos- 
tat de la caqoleta i el de Sant Josep la té a la vora. 

Lamboglia 25-Morel 113: la forma Lamboglia 25, definida a 
partir d'exemplars d'Ensérune (Lamboglia, 1952a, 173) i arnb una 
cronologia del segle 11, no sempre és ficil d'identificar perque es 
pot confondre arnb els exemplars petits de la forma Lamboglia 27a- 
b (Lamboglia, 1964, 244), arnb els quals es relaciona la forma 
Morel 113, el que ha portat alguns autors a reunir-les en una matei- 
xa categoria (Bats, 1988, 126-127). La distinció pot fer-se conside- 
rant l'existencia de dues series de dihmetres: una petita al voltant de 
10-11 cm que correspondria a aquesta forma i I'altra al voltant dels 
15-16 cm, present als derelictes del Grand Congloué 1 i Punta 
Scaletta, que correspondria a la forma Lamboglia 27a-b (Bats, 
1988, 126-127). Py (a DICOCER, 147) la data entre 200 i 100. La 
forma 1 13 fou definida per Morel (1 965a, 87-88 i 187, pl. 34, núm. 
496; 1968,58) a partir d'un exemplar reconstniit del Marroc, arnb 
referencia a un altre exemplar millor consewat de Roina, apareix en 
la darreria del segle 11 i és caracteristica de la producció tardana en 
1'1. Per a Arcelin i Chabot (1980, 147-148) la forma Morel 113 és 
producte d'un desenvolupament tarda de la forma Lamboglia 25b. 
Aquests petits bols (forma Lamboglia 25/27) són una de les formes 
més freqüents a la baixa Provenca occidental (Arcelin, 1978, 108). 
En el quadre es pot observar la seua aparició en el darrer quart del 
segle Iíi i la seua perduració fins al primer de I'I. El seu dihmetre se 
situa al voltant dels 9-12 cm. La distinció entre ambdues variants a 
partir de fragments de vora no em sembla segura, cosa per la qual 
les analitze conjuntament. 

No és una forma molt freqüent. A rnés a més, el material estu- 
diat és prou fragmentari. S'han trobat 9 exemplars de 5 jaciments: 
1 del Puig de la Misericordia (10'5 cm), 2 del Totrelló #Onda (un 
de 7'2 cm), 2 de la Punta (els dos de 9 cm), 3 del Castell 
d'Almenara (8, 9 i 10 cm) i 1 del Puigpedró (10 cm). Un dels 
exemplars de la Punta es troba prou complet i presenta una rela- 
ció h/v de 0'28. Els formats trobats estan compresos entre els 7 i 
10'5 cm; els rnés nombrosos són els de 9 cm i 10/10'5 cm, arnb 3 
exemplars cadascun. 

Lamboglia 27a-b: és una de les formes rnés freqüents 
(Lamboglia, 1952a, 176- 177). La diferenciació entre les variants a- 
b i B-c s'estableix a partir de la presencia de la carena. Tanmateix, 
alguns autors mantenen que la distinció entre les variants b i c no esta 
ben establida, ja que els perfils de tots aquests bols són prou sem- 
blants i a més n'hi ha d'intermedis (Arcelin i Chabot, 1980, 146- 
147). Els criteris de diferenciació arnb la forma Lamboglia 25 han 
estat exposats en tractar d'aquesta. Aquest tipus de bols són la forma 
rnillor representada. La variant 27b-F 2780 sembla la rnés freqüent, 
tot i que l'adscripció a aquesta no sempre és segura. En alguns casos, 
exemplars de les produccions antiga i mitjana van decorats amb una 
roseta central, motiu que comenca a fer-se estrany en el tercer quart 
del segle 11. És una de les formes de més Ilarga duració, puix 
comenca a fabricar-se a l'inici de la producció i perdura practica- 
ment fins al final (DICOCER, 147). A Les Castels, en la fase Nages 
11 antic (250-175) és la forma majoritana amb prop del 80%, mentre 
que en I'abocador J1 els bols Lamboglia 27 dominen en el repertori 
de formes del conjunt dels nivells (del 83 al 52'6%); la seua presen- 
cia encara és important en el segle 1 (Py, 1976, 601). A La Teste- 
Negre (2101180) representen el 38% de les formes presents. 

Sanmartí i Principal (1998,211) assenyalen que en la seua evo- 
lució sembla donar-se una certa tendencia a la progressiva obertura 
de la vora i perdua de profunditat, trets que desembocaran en rapa- 
rició del bol Morel 113. Presenta uns dihmetres de 12 a 20 cm, 
sobretot entre 13 i 17 cm. A Les Castels (Nages) la variant 27b evo- 
luciona al llarg del segle II cap a una major obertura (Py, 1978a, 
225). En els derelictes del Grand Congloué 1 i de Punta Scaletta i a 
Saint Blaise hi ha una sola talla al voltant de 15/16 cm. A La 
Vayede, cap al 55150-40, els diametres s'agrupen en 3 series de 19- 
20, 22-24 i 25-29 cm. A OIbia hi ha també una talla gran de 24/25 
cm (Bats, 1988, 127). A la Catalunya sud i occidental s'obsema una 
major concentració entre 12 i 15 cm, amb un grup destacat en els 
13/14 cm (Principal, 1998, 126-127). A Pollenria, on s'han estudiat 
conjuntament arnb la forma Morel 113, els diametres s'agrupen en 
dues series de 9-14 i 15-17 cm (Sanmartí et nlii, 1996, 19-20). 

La forma 27, en general, és molt freqüent entre les cerhmiques 
estudiades, pero no sempre resulta possible determinar-ne la 
variant a causa de I'estat fragmentan del material, perla qual cosa 
en molts casos he indicat tan sols que es tracta de la forma 
Lamboglia 27. El mateix succeeix arnb aquesta variant: quan no 
es pot diferenciar indique que es tracta de la forma Lamboglia 
27a-b. En conjunt, d'aquesta forma s'han pogut individualitzar un 
total de 67 exemplars de 23 jaciments. 

De la forma Larnboglia 27, sense determinar variants, s'han 
identificat 28 exemplars de 13 jaciments: 2 del Castell d'Alcala, 1 
dels Pasquals (26 cm), 7 de la Torre de la Sal (2 de 18 i 19 cm), 2 
del Torrelló del Boverot, 1 de la Muntanyeta de San Antoni (14 
cm), 3 del Castell de la Vilavella (18, 24 i 30 cm), 1 del Mas de 
Melsa, 2 del Puigpedró, 1 de Barberes, 1 del Mas de la Costa, 4 
del Tossalet de les Forques, 2 de les Forques (11 i 26 cm) i 1 de 
Montnegre (20 cm). De la variant 27a s'han identificat 6 exem- 
plars trobats en 2 jaciments: 2 del Puig de la Misericordia (15'5 i 
26 cm) i 4 de la Torre de la Sal (11, 15'6, 16 i 16'2 cm). Els 5 
exemplars més complets pertanyen als tipus F 2983-2984. Del 
Puig de la Misericordia és un exemplar del tipus F 2984 amb un 
diametre de 15'5 cm i una relació hív d' 1'80. De la Torre de la Sal 
és un exemplar del tipus F 2983 arnb una relació h/v de 0'45; els 
altres 3 exemplars són del tipus F 2984 i presenten una relació h/v 
de 0'49 (2) i 0'50. De la variant 27b s'han trobat 7 exemplars en 
2 jaciments: 6 de la Torre de la Sal (15,2 de 16, 16'5, 18 i 19 cm) 
i 1 del Cormulló dels Moros (16 cm). 





És també una forma freqüent, tot i que no sempre és possi- 
ble determinar-ne I'adscripció si el fragment de vora és molt 
petit. De la variant 27c s'han trobat 9 exemplars de 4 jaci- 
ments: 3 del Puig de la Misericordia (13, 14, i 16 cm), 1 de la 
Tossa Alta (15 cm), 4 de la Torre de la Sal (15'6, 16 i 16'2 cm) 
i 1 del Cormulló dels Moros (10 cm). Els formats presents 
varien entre 10 i 16 cm, arnb una major freqüencia dels situats 
en 15-16 cm. De la variant 27B s'han trobat 14 exemplars de 8 
jaciments: 1 del Puig de la Misericordia (24 cm), 1 de la 
Curolla de Cervera del Maestre (20 cm), 1 del Palau (28 cm), 
4 de la Torre de la Sal (17, 18, 19 i 25 cm), 1 del Solaig (20 
cm), 1 de la Punta (22 cm), 3 del Tossal de la Balaguera (24 i 
28 cm) i 2 del Cormulló dels Moros (25 i 27 cm). Els formats 
varien entre 17 i 28 cm, arnb una major concentració en els 
segments 20,24-25 i 27-28 cm. 

Lamboglia 28a-b: és una forma antiga que perdura de manera 
general fms al final del segle 11 (Lamboglia, 1952a, 177-178). Py (a 
DICOCER, 148) la data entre 250 i 75. Sanmartí i Principal (1998, 
210) suposen que deixaria de produir-se a partir de rnitjan segle II. 
Les datacions comprenen un ampli venta11 cronologic entre el darrer 
quart del segle Lü i la primera meitat de 1'1. Sovint va decorada arnb 
quatre palmetes o fulles impreses o una roseta central. Quant als 
diametres, Bats (1988, 1 19) proposa quatre series de 10, 14, 18/19 
i 24 cm, dels quals són predominants els més petits. Py assenyala la 
diversitat de talles, sobretot entre 9 i 16 cm, pero també fins a 25 
cm. En el derelicte del Grand Congloué 1 hi ha 910 exemplars i 
fragments, amb diametres que van des d' 11 '3 fins a 24'5 cm. A la 
Catalunya sud i occidental s'observa una major concentració de di&- 
metres en el format 12/14 cm (Principal, 1998,123). Encara apareix 
una variant evolucionada d'aquesta forma en el derelicte de Fos 1, 
que es data cap al principi de la segona meitat del segle 1. 
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S'han trobat 13 exemplars a 6 jaciments: 3 al Puig de la 
Misericordia (9, 14 i 16 cm), 4 a la Torre de la Sal (11 i 16 cm), 
1 al Castell d'Onda (16 cm), 1 a la Punta, 2 al Tossal de Gaidó 
(15 cm) i 2 al Tossalet de Montmira (18 i 20 cm). Els formats 
varien entre 9 i 20 cm, arnb una major concentració en el seg- 
ment 14-16 cm. 

Lamboglia 31a-b: aquest bol de vora poc exvasada i peu 
anular apareix arnb la producció antiga i perdura fins al segle 1 
(Lamboglia, 1952a, 180-181; Morel, 1980, 102; Bats, 1988, 
123). Sol anar decorada arnb motius pintats a la part interior de 
la vora i al fons interior, acompanyats de motius incisos en la 
producció antiga (Sanmartí i Principal, 1998, 211). Aquests, 
documentats en el derelicte del Grand Conglué 1 i Carthago, 
experimenten una evolució des dels esquemes més elaborats 
arnb la incisió marcant una línia sinuosa, fins als més simples 
en que aquella es redueix a una successió d'arcs angulosos 
(Morel, 1983b, 50). A jaciments posteriors com els derelictes 
de Punta Scaletta i Illa Pedrosa, els campaments numantins, 
Valentia, Pollentin, etc, la decoració és inexistent o, quan apa- 
reix, es redueix a simples bandes pintades de color blanc i oca- 
sionalment algun punt. En alguns exemplars apareix un petit 
solc extern sota la vora. Presenta dues variants: la 31a-F 
2574a1, arnb la vora poc exvasada i una decoració interna pin- 
tada arnb una garlanda, i la 3 1 b-F 2950, arnb les parets un poc 
més divergents i una decoració més senzilla. Py (a DICOCER, 
146 i 148) considera que la variant 31a seria un poc més anti- 
ga que la 31b, i que aquesta quedaria inclosa en la producció 
mitjana. 

En la producció tardana esdevé una de les formes més fre- 
qüents i presenta un esquema decoratiu senzill format per una 
sola banda pintada de blanc davall del llavi i dos cercles 
concentrics també blancs al fons intern. Segons Arcelin i 
Chabot (1980, 138-139) experimenta una certa evolució al 
llarg del seu període de producció: la relació h/v 6s de 0'60- 
0'65 en el derelicte del Grand Congloué 1, on apareixen 382 
exemplars; és proxima a 0'55 en el de Punta Scaletta i de 
0'4510'50 en la fase 11 de La Cloche, mentre que el diametre a 
penes sembla canviar. A Olbia hi ha una gran varietat de di&- 
metres escalonats des de 12 fins a 29 cm, arnb una major con- 
centració en el segment 18/19 cm (Bats, 1988, 125). A la 
Catalunya sud i occidental les dimensions obtingudes són de 
16 i 18 cm (Principal, 1998, 127). A Pollentia s'observa una 
concentració de diametres en dues talles de 13-15 i 15-18 cm 
(Sanmartí et alii, 1996, 21). 

En la major part dels casos estudiats es tracta de fragments 
de vora, per la qual cosa no en resulta fhcil I'adscripció a les 
dues variants. S'han trobat 16 exemplars a 6 jaciments: 2 al 
Puig de la Misericordia, un dels quals és dubtós (1 1 i 16 cm); 
9 a la Torre de la Sal (1 de 14,2 de 15, 1 de 16 i 1 de 23 cm); 
1 de 1'Alter de Vinarragell (17 cm); 1 a la Torre d'Onda (una 
base de 6 cm); 2 al Cormulló dels Moros (23 cm); i 1 dubtós al 
Mas de Sant Pere. Els formats presents, doncs, són 14/15 cm, 
arnb 3 peces; 16/17 cm, arnb 3 peces, i 23 cm, arnb 2 peces. 
D'aquests, 7 exemplars tenen decoració pintada: el de 1'Alter 
de Vinarragell una flor i una garlanda incisa entre dues bandes; 
un dubtós del Puig de la Misericordia, dos de la Torre de la Sal 
i el del Cormulló dels Moros una banda a la vora; el del Mas 
de Sant Pere una banda pintada; i el de la Torre d'Onda i una 
banda en el fons. 





diferenciació cronologica proposada per Lamboglia, per a qui la 
variant de carena angulosa era posterior a la de carena suau. La major 
part de la datacions aplegades es concentren entre el darrer quart del 
segle III i la primera meitat del I1, tot i que perdura en la seua sego- 
na meitat i fms a la primera de 1'1. Per a Bats (1988, 128) es va fabri- 
car arnb una sola talla de 718 cm. Py dóna una forquilla lleugerament 
més hp l ia :  de 7 a 9 cm. A la Catalunya sud i occidental els formats 
de vora documentats són de 6 i 819 cm (Principal, 1998, 129). 

És un forma poc freqüent. Per tractar-se de material fragmen- 
tari, només han pogut ser identificats alguns exemplars de la 
variant 34b per la carena. S'han trobat 3 exemplars d'altres tants 
jaciments, un d'ells dubtós: San Josep, el Tossal de la Balaguera (7 
cm) i el Tossalet de les Forques (?). L'únic format present, doncs, 
és de 7 cm. 

Lamboglia 36: aquest plat té una datació amplia (Lamboglia, 
1952a, 183; 1960, 300; Morel, 1981a, 102-106; Sanmartí i 
Principal, 1998,209). Py (a DICOCER, 149) el data entre 225 i 
25. És característic del segle 11 i comenca a fer-se més estrany en 
el seu darrer quart, pero perdura almenys fins al primer quart de 
1'1. Quant al perfil de la vora, aquesta és més corbada i pendent en 
la variant antiga, mentre que en el segle 1 se suavitza i és quasi 
horitzontal (Arcelin i Chabot, 1980, 132 i 144-146; Bats, 1988, 
109-110). Pel que fa als diametres, les referencies són molt varia- 
des. En el derelicte del Grand Congloué 1, on apareixen 586 
exemplars, s'escalonen en 4 series de 18'5 a 34'5 cm i els més 
grans van decorats arnb 4 palmetes impreses. Py assenyala 3 
mbduls de 18/20, 25/27 i 32/34 cm. A La Cloche s'agrupen en 3 
series de 16-17, 20-22 i 25 cm. Pel que fa a la proporció h/v, en 
aquest jaciment se situa entre 0'16 i 0'25, sense presentar canvis. 
A Saint-Blaise hi ha dues talles al voltant de 18 i 25 cm. A Olbin, 
en les produccions antiga, mitjana i tardana apareixen dos formats 
majoritaris al voltant del 18-20 i 25-27 cm. Al segle II es fabn- 
quen excepcionalment exemplars arnb talles de 30-34 cm. A la 
Catalunya sud i occidental s'observen dos grups de concentració 
de diametres en 16/19 cm i 23/24 cm. (Principal, 1998, 120). 

És, juntament amb la forma Lamboglia 27, la de més amplia 
presencia en aquesta producció. La major part de les peces són 
fragments corresponents a la vora que, en e1 millor dels casos, per- 
meten restituir de forma aproximada el diametre. S'han trobat 57 

exemplars procedents de 19 jaciments: 10 del Puig de la 
Misericordia (20, 22, 24 i 26 cm), 1 de la Curolla de Cervera del 
Maestre (30 cm), 6 del Palau (20 cm), 1 del Maset, 2 del Tossalet 
(18 cm), 1 dels Pasquals (27 cm), 13 de la Torre de la Sal (17'5, 
19, 20, 24 i 27 cm), 1 del Torrelló del Boverot (26'5 cm), 2 de 
I'Alter de Vinarragell (20 cm), 3 de la Punta (19 i 36 cm), 2 de 
1'Horta Seca, 1 del Castell d'Almenara (26 cm), 1 dels Racons, 1 
dels Vilarets, 2 del Puigpedró (26 cm), 3 del Tossal de la 
Balaguera (23 cm), 3 del Tossalet de les Forques (17 cm), 2 del 
Cormulló dels Moros (29 cm) i 2 del Mas de Sant Pere (19 cm). 
Els formats presents varien entre 17'5 i 36 cm, arnb una major 
agrupació en els 20 i 26 cm. Només hi ha 3 exemplars prou com- 
plets arnb dihmetre de base, 2 procedents de la Torre de la Sal amb 
uns d ihe t res  de base de 6'8 i 7'8 cm que donen una relació hlv 
de 0'22, i 1 del Torrelló del Boverot amb una base de 8 cm i una 
relació h/v de 0'20. En alguns casos, com el de la vora del Castell 
d'Almenara, el llavi corbat es correspon arnb els trets morfol¿3gics 
propis de la variant antiga d'aquest plat. 



Lamboglia 45: definit per Lamboglia (1952a, 192-193) a 
partir d'exemplars de ceramica atica de vernís negre i de pro- 
duccions del segle 111, la fabricació d'aquest gurrlrs en campa- 
niana A fou reconeguda després de la seua troballa en el derelic- 
te del Grand Congloué 1, on, de 50 exemplars, només un és aga- 
llonat i va decorat arnb motius pintats en blanc. La variant de cos 
llis (F 8151) és, doncs, molt més nombrosa que I'agallonada (F 
8121), que apareix també en el derelicte de Ses Lloses. Lam- 
boglia (1960, 295) va considerar aquesta forma prbpia de la 
"ceramica protocampana" del segle 111. La seua producció es 
data entre el darrer quart del segle 111 i el primer del segle 11 
(Lamboglia, 1961a, 145, fig. 3 ,2;  Morel, 1980, 104; DICOCER, 
149; Principal, 1998, 140; Sanmartí i Principal, 1998, 212). 
Aquesta forma, freqüent a la Península Ibkrica i el nord d'Afri- 
ca, desapareix en la primera meitat del segle II (Morel, 1962-65, 
114; 1978, 157; 1981a, 425; 1986b, 488-489). Les referkncies 
cronologiques aplegades són escasses, pero totes es concentren 
entre el darrer terg del segle 111 i el primer quart del 11. A la 
Gal.lia és forca escassa (Bats, 1988, 131). Lamboglia 55: aquest plat es data sobretot en el segle 11 

Només s'ha trobat un exemplar, prou incomplet, al Tossalet de (Lamboglia, 1952~1, 196-197; DICOCER, 150; Sanmartí i 
Montmira, que té el cos agallonat i el bec en forma de cap de Ileó. Principal, 1998, 209). Pel fet de no aparéixer al derelicte del 

Grand Congloué 1 i ser molt freqüent a Cartl~ago, sembla que 
degue comencar a produir-se en el primer quart del segle Ii, arnb 
la producció rnitjana. Des del darrer quart d'aquest segle resulta 
estrany, tot i que en alguns casos sembla perdurar fins al primer 
quart de 1'1. Quan presenta decoració, aquesta sol estar formada 
per fulles o més rarament palmetes impreses en disposició radial, 
en ocasions envoltades per una o més orles d'estries (Solier, 1980, 
fig. 1, 1). Pel que fa a la seua talla, a Saint-Blaise els diametres 
presents són 24 i 25 cm (Cayot, 1984, 68); a Luria 20 i 27 cm; a 
Punta Scaletta 27 cm; a I'Illa Pedrosa 14 cm; a Olbia hi ha un 
escalonament des de 17 fins a 29 cm, arnb un agrupament impor- 
tant en els 25-26 cm (Bats, 1988, 114). 

És també una forma poc freqüent que trobem només en 3 oca- 
Lambog'ia 49B-F 3311: definida per Lamboglia (1952ax sions a la Torre de la Sal, 2 dels quals pmporcionen formars de 17 

195) a partir d'un exemplar d'Eniporiae, aquesta copa és una 24 cm. 
forma antiga (Lamboglia, 1961c, 146) que apareix entre les 
primeres produides en campaniana A (Morel, 1981a, 257; 
Sanmartí i Principal, 1998, 212). Lamboglia (1960, 295) la va 
considerar propia de la "ceramica protocampana" del segle 111. 
Py (a DICOCER, 149) la data entre 225 i 150. És una copa de 
vora vertical o lleugerament exvasada, arnb dues anses verti- 
c a l ~  de secció en cinta que poden portar una Ilengüeta horit- 
zontal en la part superior i peu alt cbnic, que ocasionalment va 
decorada arnb bandes pintades a I'interior de la vora. Els 
paral.lels més estrets arnb l'exemplar complet estudiat són de 
Lípari (F 331 la l ) ,  Carthago (F 331 lb l ) ,  La Teste-Negre (F 
33 11 b2) i La Escuera (F 33 1 Icl) ,  que es daten cap al 200 o 
poc després, i Neapolis (F 3311el), de la primera meitat del 
segle 11. Pel que fa a les dimensions, els exemplars de Les 
Castels (Nages) tenen una sola talla de 14115 cm de diametre; 
els de Saint Blaise, Olbia, La Teste-Nkgre i La Cloche tenen 
una sola talla de 10111 cm (Bats, 1988, 130-131). A la Ca- 
talunya sud i occidental el format documentat en els diametres 
de la vora és de 911 1 cm i en les bases de 516 cm (Principal, 
1998, 129). 

És una forma molt poc freqüent, de la qual s'han trobat 3 
exemplars en 2 jaciments: 1 prou complet al Solaig arnb un dia- 
metre de vora d' 11 cm i un diametre de base de 5'4 cm; i 2 a la 
Muntanyeta de Sant Antoni arnb diametres de vora de 10 i 11 cm. 
Les dimensions, doncs, s'ajusten a les anteriorment vistes. 



More1 68b-c: aquesta copa de cos aproximadament hemisferic, 
anses geminades verticals amb un petit nus en la part superior i peu 
cbnic llis o arnb motllures, fou classiíicada inicialment a partir d'un 
exemplar dlEnzporiae sense anses (Almagro Basch, 1953,395), i defi- 
nida per Morel (1965b, 87-88, fig. 1,s) a partir d'exemplars amb anses 
de Pon~peia. És una creació de la producció antiga que imita models 
toreutics i es data entre el 200 i 125 (Morel, 1965b, 87-88; Morel, 
1978, 160; 1981a, 249; F'y, 1978a, 223, núm. 95; 1978b, 67, núm. 41; 
Sanmartí, 1978, 1, 64; DICOCER, 150). Normalment va decorada 
amb bandes pintades a la part interior de la vora i un cercle al fons, que 
sol combinar els colors marró-vinós en els exemplars més antics i 
limitar-se al blanc a partir del segon quart del segle 11 (Sanmartí i 
Principal, 1998,2 12). És la forma de rnés complicada elaboració -amb 
diversos detalis ornamentals com el peu i les anses- que perdura més 
temps sense canvis (Morel, 1981 b, 89). Pel que fa a les dimensions, en 
el derelicte del Grand Congloué I -on aparegueren 450 exemplars- hi 
ha dues series: una arnb diimetres de 7'5-8 cm i 9' 1-10 cm d'altura, i 
I'altra amb diimetres de 8'5-8'7 cm i 10-10'5 cm d'altura. A Saint 
Blaise i a Olbia només hi ha una talla de 9110 cm de diametre (Bats, 
1988, 130). Ala Catalunya sud i occidental tots els exemplars estudiats 
s'agrupen en el segment 9-11 cm, amb un predomini de la talla 10 cm; 
quant a les bases, totes s'agrupen en el grup de 4-6 cm, amb un pre- 
domini dels 5 cm (Principal, 1998, 129). 

Aquesta copa és el vas arnb anses que va tenir una major difu- 
sió. És una forma relativament freqüent, arnb un total de 22 exem- 
plars, que apareix a 14 jaciments: 3 al Puig de la Misericordia (10 
i 12 cm), 1 al Castell d'Alcala, 2 als Pasquals (10 i 10'5 cm), 2 a 
la Torre de la Sal (1 1 cm), 2 al Torrelló del Boverot (1 0 cm; 1 base 
de 5 cm), 1 al Castell d'Onda (1 base de 5'5 cm), 2 a 1'Alter de 
Vinarragell(1 base de 4'7 cm), 1 al Castell de la Vilavella (11 cm), 
2 a la Punta (10'2 cm; 2 bases de 5'5 i 6'5 cm), 1 al Puigpedró (1 1 
cm), 1 al Tossal de I'Assut (1 1 cm), 2 al Tossalet de les Forques 
(10 cm), 1 al Cormulló dels Moros (12 cm) i 1 al Mas de Sant Pere 
(una base de 5'2 cm). Tots els formats presents estan compresos 
en la forquilla 10-12 cm, arnb un predomini del segment 10-11 
cm. Quant a les bases, els diametres són de 4'7, 5, 5'2, 5'5 (2) i 
6'5 cm, arnb un predomini del format 5 cm. Un exemplar de la 
Punta que es conserva prou complet té una relació h/v de 0'76. 

En el camp de la decoració és on resulta rnés notable el feno- 
men de I'estandardització d'aquesta producció (Morel, 198 lb, 90- 
91). Entre els motius presents en el material estudiat no figura la 
gran estampilla central que apareix en la producció antiga sobre 
els bols apods de la forma Lamboglia 33a. Les tecniques decora- 
tives presents són les més freqüents en aquesta producció: hi apa- 
reixen motius pintats, impresos i incisos. 

1.1.1.2.1. DECORACIÓ PINTADA 1 INCIS.4 

Apareix sobre les formes Lamboglia 31a-b i Morel 68b-c. 
L'esquema decoratiu format per la combinació de motius pintats 
i incisos que apareix a la part interior de la vora del bol 
Lamboglia 31a-b és característic de la producció antiga i es data 
entre el final del segle 111 i la primera meitat del 11. Aquesta com- 
binació només ha aparegut en un exemplar de 1'Alter de 
Vinarragell. L'esquema més habitual que apareix en la formes 
Lamboglia 3 1 a-b esta format per 2 bandes pintades de blanc arnb 
una garlanda més fosca a la part interior de la vora, que es repe- 
teix en el fons interior. More1 (1978, 166; 1983b, 50) el data en 
la primera meitat del segle 11. Aquest esquema es dóna, per exem- 
ple, a Corduba (Ventura, 1992, 158) cap a mitjan segle 11. Aixb 
no obstant, la seua presencia en la forma Lamboglia 31a-b -que 
s'estén també al fons interior- en contextos posteriors prova la 
seua perduració en la producció tardana al llarg de la primera 
meitat del segle 1 (Arcelin, 1978, 110). Pel que fa a la forma 
More1 68b-c, la presencia de la decoració pintada és practicament 
general a la part interior de la vora. L'esquema rnés habitual esta 
format per 2 bandes blanques i una tercera roja enmig, encara que 
en alguns casos aquesta no resulta perceptible; no falten exem- 
plars que pareixen estar decorats només arnb un sola banda i 
altres que en porten quatre. Les referencies a la presencia d'a- 
quests motius en els diferents jaciments poden trobar-se en els 
apartats corresponents a les formes esmentades. 

Tots els exemplars trobats van decorats arnb 1 ,2 ,3  o 4 bandes pin- 
tades a l'interior de la vora de color blanc i marró-vinós. 

1.1.1.2.2. DECORACIÓ IMPRESA 

1 Almo. iomba !S 1 Cu. 100 1 Jehabse. 1973. 167-169 
Edeiu 1 220-175 1 Morel. 198la.249-250: Bnna  1995.388. fig 50. U. 
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Jachent 
Mnli d'E<pi;ol 
La Teste-Ylpe 
Gand Con~loué 1 
El Castellei de Ban)oles iíivüsa) 

Els motius impresos són característics de la primera meitat del 
segle 11 i comencen a fer-se rnés estranys i grollers en la segona 
meitat d'aquest segle. La decoració impresa és molt rara en el nivel1 
VIA d'dlbintimilium (90180-40130) (Lamboglia, 1950, fig. 26, S), 
per la qual cosa Lamboglia (1952a, 204; 1960, 303) situa la desa- 

Datació 
Fmal del segle nI 
!IR190 
Cu. !W 
CII. !W 

del carreiTnnims 1 1 

parició d'aquesta tecnica decorativa al voltant del 100-80. Aquests 
motius només han estat objecte d'estudis aproximatius (Lamboglia, 
1952a, 201-204; Morel, 1978a, 158-160; 1983a, 48-49), pero no 

SuIditi~. Don J!m de Arapcín nikeUC2 

d'un treball de sistematització. De manera general, poden dividir-se 
en dos grans grups: roseta central i quatre estampilies radiais; 
aquestes poden ser palmetes o fulles. La roseta central apareix sobre 
vasos de talla petita (formes Lamboglia 25, 27a-b, 27c, 28a-b, 34), 
mentre que les estampilles radials decoren els fons de vasos de gran 
diametre (formes Lamboglia 27B, 36,42Bc i 55). 

En general, la qualitat dels motius impresos és variable i els de 
millor factura es daten en la primera meitat del segle 11 (Arcelin i 

90-M)ISO 1 PuacneUos. a Gdve. 1996.77.5:. 19.4 

Chabot, 1980, 134). encara que I'aspecte groller no sempre és indici 
de cronologia tardana. El derelicte del Grand Congloué 1 és el millor 
exemple sobre la qualitat i diversitat d'aquests motius en eís 



moments inicials de I'exportació massiva de campaniana A entre el 
final del segle TII i el principi del 11. A partir de l'exemple de 
Cn~tl~agn, Morel (1978, 158; 1983a, 43-49) ha elaborat un esquema 
cronologic sobre aquests motius: les grans palmetes complexes i les 
palmetes elaborades, freqüents durant els dos o tres primers decennis 
del segle II, són poc freqüents en aquesta ciutat, per la qual cosa cal 
concloure que la major part de les importacions de campaniana A es 
va efectuar en el segon quart del segle, amb palmetes simplificades i 
un nombre creixent de fulles, el dibuix de les quals degué esquema- 
titzar-se en poc temps, ja que la seua evolució havia comencat abans 
del 1491146. En el tercer quart del segle, I'evolució acabaria arnb les 
palmetes rudimentiries del tipus del derelicte de Punta Scaletta 
(1401130) i de fulles molt esquemitiques, mentre que les rosetes es 
multiplicarien en relació amb les paimetes i fulles. Tanrnateix, el pre- 
domini de les rosetes sobre les estampilles radials (palmetes o fulles) 
no sembla tenir un estricte valor cronologic, com ha posat de relleu 
Bats (1988, 133-134), ja que la presencia d'un o l'altre motiu esta 
relacionat estretament amb la forma del vas i la seua grandhria. 

El motiu imprks més freqüent són les estampilles en forma de 
palmeta, que apareix a 15 jaciments. Aquestes van agrupades en 
nombre de quatre i en disposició radial. Aquest motiu correspon al 
tipus 5 de la taula de decoracions de Lamboglia (1952a, 201). Estan 
formades per una tija central que va flanquejada d'altres tiges 
paral.leles o oblíqües, arnb diferents tipus de bases (en forma d'arc, 
de iínia horitzoial, arnb volutes, etc). A partir d'aquest disseny 
bisic les variants poden ser múltiples. De manera aproximativa, les 
més elaborades i de millor qualitat es daten en la primera meitat del 
segle 11, mentre que les més simplificades i grolleres poden datar-se 
en la segona meitat d'aquest segle. Quant a les dimensions, solen 
ser relativament grans, d'11-12 m, amb dimensions menors, de 7- 
10 mm, per a les palmetes de la producció arcaica. Entre les cera- 
miques estudiades són relativament freqüents, pero normalment 
apareixen incompletes o molt desgastades, per la qual cosa no sem- 
pre és facil precisar llur forma concreta. Entre les de més acurada 
factura es troben les del Torrelló del Boverot, d ' l l  mm; una de la 
Muntanyeta de Sant Antoni, de 13 mm; el Castell de la Vilavella; la 
Punta, de 12 mm; i Sant Josep, de només 10 m. Per les seues 
dimensions destaquen les d'un exemplar del Tossalet de les 
Forques, de 15 mm; un del Tossal de la Balaguera, de 16 mm; i un 
del h i g  de la Misericordia, de 19 rnm. 

Palmeta 

Motiu 

Roseta 

Jaciment 
El Puig de la Misericordia, la Tossa Alta, el Poaig, el Palau, el 
Torrelló del Boverot, el Solaig, la Muntanyeta de Saut Antoni, el 
Castell de la Vilavella, Sant Josep, la Punta, el Puigpedró, el Tossal 
de Gaidó, el Tossal de la Balaguera, el Tossalet de les Forques i el 
Tossalet de Montmira 

El Puig de la Misericordia, la Curolla (Cervera del Maestre), el 
Castell d' Alcala, els Pasquals, la Torre de la Sal, Sant Josep, la Punta. 
el Castell d'Almenara, el Tossal de la Balaguera, el Tossalet de les 

El següent motiu és la roseta, que apareix a 11 jaciments. 
Constitueix el tipus 7 de la taula de decoracions de Lamboglia 
(1952a, 201). Esta formada per un nombre variable de pktals (de 6 a 
9); poden agrupar-se en dues grans famílies, segons estiguen forma- 
des per petals simples de forma ovalada o arrodonida al voltant del 
cor central, o per pktals separats per punts o estambres. També apa- 

Fulla 

Indeterminat 

reix un tipus amb els pktals en forma de creu. En general, els exem- 
plars més antics presenten els trets ben definits i un bon acabat, men- 
tre que a partir de mitjan segle 11 la seua factura va estereotipant-se 
fins a arribar a representar-se amb uns simples punts al voltant d'un 
altre punt central major. Com succeeix arnb les palmetes, entre les 
cerhiques estudiades són relativament freqüents, perb normaiment 
apareixen incompletes o molt desgastades, per la qual cosa no sem- 
pre és facil precisar llur forma concreta. El nombre de gtals  entre els 
exemplars estudiats varia de 5 a 8, freqüent en aquest motiu decora- 
tiu en la campaniana A. L'exemplar del Puig de la Misericordia és de 
6 petals units en el centre; el de la Curolla (Cewera del Maestre) és 
de 5 pktals i botó central amb punts entre aquells; l'exemplar de Sant 
Josep és de 5 $tals i botó central; els 2 de la Punta són de 8 gtals  i 
botó central, perb un d'ells té petits punts entre aquells; el del Castell 
d' Alcalti és semblant a aquest; del Castell d'Almenara se'n coneixen 
2, un en forma d'estrella i l'altre de 7 petals arnb punts allargats a 
mode de radis curts entre aquests; el del Tossal de la Balaguera és de 
6 pktals i botó central arnb punts entre aquells; i el de Montnegre és 
també de 6 pktals i botó central pero els punts són allargats. Els altres 
estan deficientment conservats i no es poden analitzar. 

Les estampilles en forma de fulla constitueixen el grup 6 de la 
taula de decoracions de Lamboglia (1952a, 201). Aquest motiu es 
data al llarg del segle II. El model més freqüent esta constituit per 
un cartutx en l'interior del qual apareix la fulla d'edra o de vinya 
arnb tres Ibbuls i nervatures. Només és present a la Torre de la Sal, 
on se'n coneixen dos exemplars, un prou complet arnb 4 fulles en 
disposició radial de 9 mm i I'altre fragmentat arnb una sola fulla 
d' 11 mm. En el quadre de jaciments on aquest motiu ha estat datat 
es pot veure que és característic del segle 11, arnb una major con- 
centració en el segon i tercer quarts. 

Forques i Montnegre 

La Torre de la Sal 

Els Pasquals i la Punta 

maní, 1978. l. 50. núm. 9. km. 1. 105: 137-118. 

Finalment, les orles d'estries acompanyen des del principi els 
anteriors motius. Les orles apareixen en nombre d' 1 a 3 i la seua 
tipologia és molt variada: poden ser petites, gruixudes, allargades, 
de perfil adiamantat, etc; en ocasions apareixen combinades. 
Normalment estan disposades en forma radiallvertical, encara que 
no són infreqüents els casos en que apareixen inclinades. En rela- 
ció arnb les palmetes, les orles d'estries solen envoltar-les i en 
algun cas aquelles se superposen a aquestes. En la producció tar- 
dana, quan rosetes i palmetes es troben només excepcionalment, 
les estries esdevenen molt curtes i apareixen soles o acompanyen 
les canaletes conckntnques. 



Les canaletes concentriques fan la seua aparició -probable- 
ment com una imitació de la campaniana B- a partir del 1501140, 
ja que són poc freqüents a Carthago abans del 149-146 (Arcelin, 
1978, 108; Morel, 1978, 158; 1980, 102; 1983a, 49-50; 1990b, 
67). A Entremont són més freqüents abans del 124, per la qual 
cosa pot considerar-se que la seua difusió es dóna en el tercer 
quart del segle 11. A Olbia apareixen majoritiriament en la pro- 
ducció mitjana sobre les formes Lamboglia 5, 517, 6, 8B-c, 27B i 
36 (Bats, 1988, 134). De manera general aquest motiu pot datar- 
se entre mitjan segle Ií i el segon quart de 1'1. Es tracta d'un motiu 
relativament freqüent que trobem a 12 jaciments: el Poaig, la 
Curolla (Cervera del Maestre), el Palau, el Tossalet, la Torre de la 
Sal, 1'Alter de Vinarragell, la Torre d'Onda, el Castell de la 
Vilavella, el Puigpedró, el Tossal de la Balaguera, el Cormulló 
dels Moros i la Moratella. 

1 Didel. 1974.259. ZM. fi:.?. ? l .  23,2628 

1.1.2. CAMPANIANA B 

Aquesta denominació -referida genericament a les produc- 
cions de pasta clara- inclou productes d'origen, cronologia i qua- 
litats diverses (Pérez Ballester, 1986, 36; DICOCER, 151; 
Adroher i López Marcos, 1996, 18-23), els quals no han estat 
encara sistematizats de manera satisfactoria. Lamboglia (1950, 
65; 1952a, 140, 143- 155) va definir la campaniana B a partir d'e- 
xemplars d'Albirzti17zilium que pertanyen a la producció tardana de 
Cales, on va asssenyalar-ne l'abundhncia (Lamboglia, 1960, 294; 
196 lc, 150): "la cui origine non e lontana dala Campania trovan- 
dosi in abbondanza le sue forme e i suoi prodotti a pasta chiara 
proprio a Cales". Amb posterioritat, More1 va encunyar diverses 
denominacions -en un primer intent de sistematització- que 
corresponen a un estat de la investigació respecte del qual s'han 
produi't certs avancos en I'actualitat. L'esquema desenvolupat per 
aquest autor (Morel, 1963, 16-17; 1965a, 15-16; 1968, 60-61; 
1978, 162; 1980, 103; 1981a, 46-47; 1981b, 82 i 95-96; 1986b, 
469-470; 1992, 225; 1998, 12-15) inclou tres categories amb llurs 

denominacions particulars, les quals queden incloses en un gmp 
general anomenat "Cercle de la campaniana B" que designa totes 
les produccions de pasta clara. 

En primer lloc es troba la "veritable" B. denominació que cal 
restringir a la d'origen etrusc (Arcelin, 1981b, 5), del tipus 11 de 
Cosa (Taylor, 1957, 152-163), la pasta de la qual Picon ha dife- 
renciat clarament de la resta mitjancant les anilisis; aquesta pro- 
ducció esti  absent entre les cerhmiques ací estudiades, almenys 
de manera inequívoca, en una situació semblant a la que es dóna 
al Marroc (Morel, 1992, 225), la Provenca i el Llenguadoc 
(Bats, 1988, 137), per la qual cosa no tornarem a parlar-ne. En 
segon lloc, el terme "pseudo-B", utilitzat inicialment per a refe- 
rir-se als productes diferents de la B etrusca, inclou aquests i els 
diferents de la "B-oide" tardana de Cales, amb unes característi- 
ques tecniques propies. En tercer lloc, la denominació "B-oi'de" 
pot aplicar-se a diferents produccions semblants a la campania- 
na B, tant per la seua tecnica com per llurs formes i motius deco- 
ratius, que provenen en gran part d'obradors situats a la 
Campinia septentrional i al Laci meridional, particularment a 
Cales, on es desenvolupen a partir de tradicions cerimiques pro- 
pies. Finalment es troben les produccions identificades a 
Carthago, denominades "Byrsa 401" i "Byrsa 661", a les quals 
More1 va atribuir inicialment un origen púnic. 

De manera general, hi ha certes caracteristiques que diferen- 
cien aquest grup de la campaniana A (Morel, 1981b, 82; Arcelin i 
Chabot, 1980, 172-173): la pasta és calciria i tecnicament més 
perfeccionada; les formes adopten uns perfils complexos, de mar- 
cat caricter torkutic; els perfils dels peus són igualment comple- 
xos; les formes profundes són freqüents; hi ha formes "d'avant- 
guarda" que tenen una gran influencia sobre diferents produc- 
cions; el tornejat és més acurat, amb uns canvis de corbatura regu- 
l a r ~  que deixen múltiples petites facetes; en el curs del segle 1 apa- 
reixen les estampilles nominals; i la producció esti  dividida en 
diferents regions (Etníria i la Campinia septentrional), amb una 
probable transferencia d'artesans, models i tecnologia. 

La diferenciació entre dues categories de campaniana B no 
etrusca, que grosso modo corresponen a les dues darreres descri- 
tes, fou assenyalada inicialment al Marroc (Morel, 1968,61), Les 
Castels de Nages (Py, 1976, 556) i Olbia (Bats, 1988, 137). Amb 
posterioritat a la publicació dels materials de Cales per part de 
Pedroni (1986 i 1991), la troballa de peces amb formes i caracte- 
rístiques semblants a les produi'des en aquesta ciutat esti  generant 
I'aparició de diversos treballs on es planteja, amb diferents nivells 
de profunditat, una reflexió al voltant de la problemitica d'aques- 
ta producció. Aquest és el cas de Valentia (Marín, 1990; Escrivá 
et alii, 1992), Corduba (Ventura, 1992, 139), Aeso (Paya, Puig i 
Reyes, 1994, 164), Carthago Noua (Ruiz Valderas, 1994) i el 
territori que estudiem ací (Arasa, 1995a; Arasa i Mesado, 1997). 

D'altra banda, diverses anihsis de laboratori de cerimiques 
del "gmp B" d'Olbia (Bats, 1988,258-259), Les Castels de Nages 
i Espeyran (Arcelin i Chabot, 1980, 187), del derelicte de La 
Madrague de Giens (Tchernia, 1990, 299) i de Delos (Morel, 
1986b, 4 7 3 ,  han confirmat que ambdós gmps cerhmics pertanyen 
a una mateixa producció originiiria de la regió de Cales. 

La revisió dels materials estudiats per Johannowsky a Santa 
Maria di Capua Vetere (prop de Cales) per Arcelin (1 98 1 a), va per- 
metre confirmar l'estreta relació entre les característiques d'aques- 
ta producció 1 les ceramiques estudiades per aquest autor a 
Provenca i a la baixa val1 del Rodan; igualment, la revisió dels 
materials dels deposits D i E de Cosa va permetre identificar entre 
les cerirniques del tipus IV de Taylor un grup que presenta estrets 



paral.lels arnb les esmentades produccions de Cales. D'altra banda, 
Arcelin i Chabot (1980, 187) van assenyalar, enl'estudi dels mate- 
rials de La Cloche, la semblanca existent entre la pasta i I'engalba 
dels fragments de Cales decorats del segle III i la resta de la c m -  
paniana B present en el jaciment, a partir de la qual plantejaven 
aquesta provinenca per a les importacions d'aquest jaciment. 

Amb posterioritat, Pedroni (1986 i 1990) va publicar un impor- 
tant lot de materials de superfície de Cales, arnb nombroses peces 
d'aquestes característiques, que permet confirmar el protagonisme 
dels obradors d'aquesta ciutat en la producció de cerimiques del 
grup B. El mateix Morel (1989, 558) ha donat a conéixer els resul- 
tats de les seues excavacions a Pezzasecca, prop de Cales, en un 
obrador que va produir aquest tipus de cerimica al llarg del segle 1. 
Aquesta producció ha estat identificada en ocasions amb productes 
locals. Inicialment, Morel (1962-65, 120) la va definir a Hippo 
Regius corn el tipus E de procedencia local. Posteriorment, Sanrnartí 
(1978,I, 301-304) la va definir a Emporiae corn els tipus F, G i H de 
procedencia local, segons feu veure Arcelin (198 la, 9, nota 13). 

D'altra banda, hem vist corn Morel (1983b i 1986a) va indivi- 
dualitzar a Byrsa (Carthago), en contextos anteriors a la destrucció 
de la ciutat I'any 146, dues produccions de ceramica de vem's negre 
a les quals va atribuir un origen púnic (DICOCER, 539). 
Posteriorment, en el seu estudi sobre ceramiques de superfície de 
Cales, Pedroni (1990, 160, 165-166 i 189-190) ha pogut identificar 
alguns exemplars arnb les característiques prbpies de la producció 
"Byrsa 661m, per la qual cosa en va proposar un origen en aquesta 
ciutat. D'altra banda, la presencia d'aquests grups ceramics a 
Valentia (Escrivá er alii, 1992), arnb una datació posterior a la seua 
fundació el 138, permet plantejar arnb seguretat que aquests no foren 
fabricats a Cartlzago, ciutat que aleshores ja havia estat destruida. 
Pérez Ballester (1992) també ha assenyalat la probable procedencia 
calena de la serie de vasos crateriformes F 4753, arnb una cronolo- 
gia centrada entre el segle 11 i principis de 1'1. Aquest fet sembla con- 
f m a r  la importancia de Cales corn a centre productor de les cera- 
miques del grup B que no pertanyen a la producció etrusca. 
Recentment, el propi Morel ha confmat que Yorigen de la produc- 
ció "Byrsa 661" és indubtablement Cales i que la producció "Byrsa 
401" deu procedir -amb reserves- de Sicília (Morel, 1998, 18). 

Amb aquestes dades, sembla que hom pot descriure un procés 
evolutiu de les produccions cerirniques de la zona de Cales que 
comenca en el segle 111 arnb una fase antiga caracteritzada pels vasos 
de relleus aplicats (Morel, 1981a, 46 i 544-545; Pedroni, 1990, 187- 
189), el final de la qual se situa en la crisi produ'ida per la Segona 
Guerra Púnica. L'inici de la fase que podem denominar mitjana pot 
situar-se després de la refundació de Cales el 184, amb un repertori 
tipolbgic deutor en bona part de la campaniana A i de la B etrusca 
(Pedroni, 1990, 1 89- 19 1). L'exportació sembla comenex en el se- 
gon quart del segle 11 i és paral4ela -encara que més minoritaria- a la 
de la campaniana A. Els canvis que caracteritzen la producció tarda- 
na degueren comencar a donar-se ja cap a la darreria del segle 11 o 
en el pas a 1'1, si ens atenem a la datació proposada per al derelicte 
d'spargi. Amb posterioritat, els efectes de la guerra social degueren 
provocar la interrupció o almenys una important disminució en I'ac- 
tivitat artesanal de la zona. Probablement, la crisi de producció de la 
campanianaA després de l'arrasament d'Ischia per C. Sulla I'any 82 
va contribuir de manera decisiva a I'increment d'aquesta producció, 
arnb la qual es van abastir la practica totalitat dels mercats medite- 
manis, des del Marroc fins a Delos. 

Ens trobem, per a l'epoca que ens ocupa. arnb dues fases de la 
que podem denominar producció calena de la campaniana B, ente- 
sa lato sensu com de la Campinia septentrional (Arcelin, 1991, 

214): la producció mitjana ("pseudo-B") i la producció tardana 
("B-oide"). Cexistencia de una fase mitjana en la producció de la 
ceramica de vernís negre de Cales (Arasa, 1995a, 138-139), ha 
comencat a ser reconeguda en els darrers anys perla investigació 
(cf. Pérez Ballester, 1995b, 343-345). Ambdues produccions de- 
uen procedir d'un grup d'obradors existents a l'area de Cales en 
epoques -i arnb nivells de qualitat- diferents. La seua evolució 
sembla paral.lela a la de la campaniana A, tant cronolbgicament 
corn pel que fa a I'empobriment del repertori tipolbgic i la pkrdua 
de qualitat, i suposa I'esgotament de la producció ceramica basa- 
da en la tkcnica del vernís negre. El canvi esdevé en la regió 
d'Arretium, on es dóna el pas del vemís negre al roig, fins i tot en 
algun cas de mans d'un mateix terrisser (Lequement i Liou, 1976). 

Passem ara a caracteritzar aquestes dues fases a partir dels 
materials estudiats, atés que la diferenciació entre ambdues -i 
entre elles i altres possibles produccions de diferent origen i carac- 
terístiques semblants- no sempre és facil, ja que hi intervé I'estat 
de conservació de la peca. 

Producció mitjana de Cales: és una ceramica característica del 
segle 11, que apareix de forma minoritaria des del segon quart d'a- 
quest segle acompanyant la producció mitjana de la campaniana A. 
La producció "Byrsa 661 ", identificada a Carthago, que pot datar-se 
des del segon quart del segle, i el grup 2 de Valeiztia, identificat en 
aquesta ciutat, que pot datar-se en el darrer terc del segle, poden con- 
siderar-se produccions d'un taller o grup de tallers d'aquest imbit de 
producció. Aquesta ceramica presenta un repertori tipolbgic ampli, 
pres en part de la campaniana B etrusca i en part de la campaniana 
A, i uns trets tipolbgics, corn ara la forma dels peus, que la diferen- 
cien de la campaniana A. Els motius decoratius són exclusivament 
impresos: estampilles, algunes característiques corn les cordiformes, 
i sobretot orles d'estries. En general es diferencia de la B tardana per 
un millor acabat i una qualitat superior; en alguns casos presenta uns 
trets formals, corn la primesa de la paret, i tipolbgics, corn determi- 
nades formes: Sanmartí 166 i vas crateriforme F 4753, que en resul- 
ten característics. El repertori tipolbgic documentat inclou les formes 
Lamboglia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 16, 27a-b, 27B-c, 31b, 33b, 36, 55, 
59b, Almagro 65, Sanmartí 166, les plates apodes, els bols arnb peus 
figurats i el vas crateriforme F 4753. Les referencies cronolbgiques 
fonamentals per a la seua datació són les següents: 

Carlhago: apareix en el segon quart del segle 11, arnb ante- 
rioritat a la destrucció de la ciutat en el 146 (Morel, 1983b i 1986a). 

Bilporiae: la producció "Byrsa 661" es data en la primera meitat 
del segle II als estrats fundacionals de la part central del tram men- 
dional de la muralla de la Neapolis (Sanmartí i Nolla, 1986,91 i 104), 
i cap a la meitat o el tercer quart d'aquest segle en el nivel1 V del jardí 
del peristil de la casa núm. 1 (Sanmartí i Santos, 1986-89,294). 

Tarracn: es data en el tercer quart del segle 11 al Col.legi 
dlArquitectes (Aquilué, 1993b, 72). 

Carthago Norra: a l'krea de l'amfiteatre, en nivells anteriors al 
125, la producció mitjana de Cales suposa el 18'9 de les peces 
(Pérez Ballester, 1995b, 344-345). 

Valeiztia: es data arnb posterioritat a la seua fundació en el 138 
(Escrivá el alii, 1992). Representa el 24'2% de les ceramiques de 
vemís negre en el primer quart del segle 1 (Ribera, 1998a, 349). 

Capo Graziano: aquest derelicte, que es data cap al 140l130, 
portava una carrega secundaria de campaniana B de bona qualitat 
arnb decoracions impreses (palmetes i fulles) que, corn ha assen- 



yalat Pérez Ballester (1992, 125-126 i 129), deu tenir el seu ori- 
gen a Cales i pot considerar-se característica d'aquesta producció. 

Pollentia: s'hi atribueix arnb reserves una part important de la 
campaniana B trobada al pou D- 18, el reblit del qual es data en el 
segon quart del segle 1 aC (Equip de Polleiztia, 1993, 230). 

Al sud de la Gil.lia l'arribada de les primeres exportacions de 
campaniana B es donaria després de la conquesta de la 
Narbonense, ja que és absent a I'abocador J1 de Les Castels 
(Nages) arnb una datació final cap al 125 (Py, 197813, 65). 

Producció tardana de Cales: es caracteritza de manera general 
per la reducció del repertori tipolbgic, la simplificació dels motius 
decoratius (canaletes conckntriques, orles de rodet) o la creació d'altres 
particulars ("losanges"), i la perdua notable de qualitat en l'acabat i en 
el vemís. Apareix entre la darreria del segle 11 i l'inici de 1'1 i és carac- 
terística de la primera meitat d'aquest, amb un ñnal que pot situar-se de 
manera aproximada cap al 50-40 (Arcelin, 1981a, 7). En diverses 
regions del Mediterrani com la Península Ibkrica i el Marroc esdevé 
majorithia a partir del 90180 i conforma una facies caracteritzada per la 
seua progressiva hegemonia, que desplaqa la campaniana A fins a 
reduir-la en el segon quart del segle a una presencia testirnon~al. M, a 
Sala (Boube, 1985-86, 123-146), Tamuda (83%), Thamusida (74%) i 
Volubilis (63%) el seu predomini sobre la campaniana Aés aclaparador. 
Contrariament a  frica nordoriental aquesta ceramica és molt escas- 
sa, si ens atenem al cas dlHippona on només arriba a 1'1%. Al 
Llenguadoc oriental i la Provenqa occidental, contkiament, es dóna al 
ilarg del segle 1 una facies regional caracteritzada pel predomini de la 
campaniana A tardana. En general, a la Península Iberica aquesta pro- 
ducció caractentza el que hom pot denominar "l'horitzó sertoria", és a 
dir, és el component principal de la vaixella de taula importada que es 
troba en els jaciments destniits o abandonats arran de la guerra civil 
entre Pompeu i Serton, segons es pot veure en assentaments com El 
Cabezo de Alcalá (Azaila), La Caridad (Carnimeal), el campament de 
Cáceres el Viejo, la ciutat de Vale~~tia, etc. Aquesta supremacia sembla 
continuar -tot i que els nivells d'aquesta epoca són rnés escassos- en els 
decennis posteriors almenys fins al 50140. 

Els exemplars estudiats presenten en general una pasta beix, 
arnb tonalitats groguenques, rosades i fins i tot verdoses, en general 
ben depurada. El vem's no és homogeni, arnb zones marró-rogen- 
ques o verdoses i de vegades irisacions, en ocasions lluent i mat. En 
les bases són freqüents les marques de subjecció al voltant del peu 
i el fons exterior en reserva. La relació amb la producció rnitjana 
resulta en ocasions molt evident, i no sempre és facil l'adscripció de 
les peces a una o altra. La decoració és escassa i pobre, normalment 
arnb canaletes conckntriques i orles d'estries oblíqües; excepcional- 
ment apareixen les "losanges", una mena de romb de costats corbats 
arnb vkrtexs acabats en una palmeta molt degradada. El repertori 
tipolbgic és limita a les formes Lamboglia 1, 2, 3,4, 5,6, 8 i 10. 

Les referkncies cronolbgiques per a fixar-ne el moment d'a- 
parició són escasses, pero ja en el segle 1 la seua presencia es 
documenta en nombrosos jaciments: 

Spagi: és el primer derelicte conegut que transportava un 
carregament d'aquesta producció ceramica i es data cap al 100. 

Valeiztin: les produccions "B-oides" comencen a aparéixer en 
el nivell IV, al final del segle 11, i en el nivell V, en el primer quart 
de 1'1, quan amben a suposar el 25'4% de les cerhmiques de ver- 
nís negre (Ribera, 1998a. 339 i 349). 

E~rzporiae: les produccions F, G i H caracteritzen l'estrat IV 
(80170-50140) de la muralla Robert (Sanmartí, 1978, 1, 304). 

Apareixen en el nivell 111 del jardí del peristil de la casa núm. 1 i 
en el nivell inferior del reompliment de la cisterna de la terrassa 
inferior d'aquesta mateixa casa en el segon quart avanqat del segle 
1, i són un component característic dels contextos cerhmics dels 
nivells que poden datar-se arnb posterioritat al 75 (Sanmartí i 
Santos, 1986-89, 297 i 300). 

Burriac: I'aparició dels tipus "B-oides" emporitans (F, G i H) 
se situa en la primera fase del depbsit del sector occidental (90- 
80), arnb un 1'5% (Miró et alii, 1988, 99-103) 

Dchar Jdid: la producció "B-oi'de" és nombrosa en el nivell 
mauriti 2 (80-40) (Akerraz et alii, 1981-82, 203-204). 

Al sud de Franqa (Py et alii, 1990a, 338-339), i particular- 
ment a la baixa val1 del Rbdan (Arcelin, 1978, 114; Py, 1990, 
572), aquesta producció comenqa a importar-se cap al 1401120 i 
és rnés freqüent en el segle 1, sobretot en el segon quart. Cap a 
l'est, a Albintinlilium la campaniana B és majoritiria en contex- 
tos del segle 1. 

Glanitm: en el període 125-25 suposa aproximadament el 15% 
(Arceiin, 1991,214). 

Le Marduel: apareix en la fase TIB2 (125-100) (Py i Le- 
beaupin, 1986, 3 1). 

Vié-Cioutat: suposa el 9'04% cap al 60-30120 (Dedet, 1974, 
264-268). 

La Cloche: suposa el 10'1% en la fase IIa (90180-55145) 
(Arcelin i Chabot, 1980, 172-1 73). 

La Vaykde: cap al 55150-40 suposa el 19% de les cerimiques 
de vernís negre (Arcelin i Arcelin, 198 1 b, 11 1). 

La Catalane: en aquesta necrbpolis que es data cap al 50-25 
suposa el 15% (Arceiin i Arcelin, 1973, 128-131). 

Olbia: el conjunt de cerimica campaniana de Cales represen- 
ta el 15% (Bats, 1988, 137). 

Ruscino: al Llenguadoc occidental resulta rnés abundant, puix 
en aquest jaciment suposa el 38'5% (Solier, 1980, 228), arnb una 
proporció rnés prbxima a la d'En1poi-iae i dels jaciments catalans. 

Pel que fa al final de les importacions, Morel (1978, 160-161) 
ha assenyalat una data cap al 50. Per al sud de Franca, Arcelin 
situa aquest final cap al 40130 (Arcelin i Chabot, 1980, 195; 
Arcelin, 198 la; Arcelin, 1991, 214). 

Quant a la terminologia funcional referida a aquesta produc- 
ció, de manera general seguim la utilitzada per Bats (1988) arnb 
alguns petits canvis: 

1. Platslphteres: Lamboglia 4, 5, 517, 6, 7 i 55. 
2. Plat profund: Lamboglia 16. 
3. Copes: Lamboglia 1, 2, 3, 8 i 33. 
4. Vas arnb anses: Lamboglia 10 i 65. 
5. Bols: Lamboglia 27a-b i 31 i Sanmartí 166. 
6. Botella: Lamboglia 59. 
7. Vasos oberts arnb anses: F 3121 i F 4753a. 

Aquesta producció és present en 44 jaciments (45'3%): el Puig 
de la Misericordia, el Poaig, el Mas dlAragó, la Curoila (Cervera del 
Maestre), el Corral Blanc, Alió, el Castell d'Alcalh, el Palau, el 
Tossalet, els Pasquals, la Torre de la Sal, el h j o l  de Gasset, el 
Torrelló del Boverot, el Torreiló (Onda), el Castell d'Onda, 1'Alter de 
Vinarragell, la Torre d'Onda, el Castell de la Vilavella. 1'Horta Seca, 





Lamboglia 3: definida a partir d'exemplars d'Ensérune 
(Lamboglia, 1952a, 145), aquesta copa apareix majoritkria- 
ment en la producció tardana. La seua datació pot situar-se 
entre el segon quart del segle 11 i el tercer de 1'1. Pel que fa als 
aspectes formals, en ocasions hi apareix un lleuger ressalt 
entre el fons extern i la paret interna del peu. Quant als dik- 
metres, en els derelictes d'Spargi i de La Madrague de Giens 
i a la val1 del Rbdan hi ha dues series de 4' 114'7 i 617'5 cm, i 
en el derelicte del Grand Congloué 2 i a OIbia hi ha una ter- 
cera serie de 8'519 cm (Bats, 1988, 142; DICOCER, 151). A 
Pollentia la gran majoria dels exemplars corresponen a la talla 
mitjana de 6-7'5 cm i només hi ha 1 exemplar de talla petita 
(3'9 cm). La proporció hlv és prhcticament identica a La 
Cloche i en el derelicte de La Madrague de Giens: 0'72-0'91. 
Una variant d'aquesta forma són les miniatures, presents entre 
altres en els derelictes de Capo Graziano i de La Madrague de 
Giens. 

S'han estudiat 16 exemplars procedents de 6 jaciments: 7 de 
la Torre d'Onda (6'9,7 i 9'6), 1 del Castell de la Vilavella (5 cm), 
3 del Tossal de la Balaguera (5 cm), 3 del Cormulló dels Moros (7 
i 7'6 cm), 1 del Racó de Rata i 1 de Montnegre. Els formats estan 
compresos entre 5 i 9'6 cm, amb un predomini del segment 5-7 
cm. Tres exemplars complets de la Torre d'Onda tenen una rela- 
ció h/v de 0'60, 0'70 i 0'78; en uns altres 2 del Cormulló dels 
Moros, aquesta és de 0'64 i 0'7 1. 

(1981a, 11 1 - 1 12) assenyala la seua presencia característica en 
la periferia del món mediterrani, especialment la Península 
Iberica i el Marroc, i en la major part dels casos indica que es 
tracta d'una producció "B-oide" local o regional. La seua 
datació pot situar-se entre el tercer quart del segle 11 i el ter- 
cer de 1'1. La forma dels peus sembla seguir una evolució cro- 
nolbgica: els més alts solen ser més antics i els més baixos i 
amples són de datació més recent (Sanmartí, 1978, 11, 448- 
449; Tchernia er alii, 1978, 55). Pel que fa al dikmetre, a 
Pollentia els seus dihmetres varien entre 9 i 13 cm, amb un 
predomini clar del valor entorn de 10 cm (Sanmartí et alii, 
1996, 29). 

No és una forma freqüent. Apareix en 11 ocasions a 6 jaci- 
ments: 1 a la Torre de la Sal, 5 a la Torre d'Onda (9'2, 9'5, 10, 
10'5 i 11'6 cm), 1 a la Curolla (Xert), 1 al Puigpedró, 1 al Tossal 
de I'Assut i 2 al Cormulló dels Moros (8'4 i 9'2 cm). Els formats 
presents oscil.len entre 8 i 11 cm, amb un predomini del segment 
9-10 cm. Un exemplar complet de la Torre d'Onda té una relació 
h/v de 0'53; en uns altres 2 del Cormulló dels Moros aquesta rela- 
ció és de 0'61 i 0'67. 
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Lamboglia 5: aquest plat és la forma més freqüent entre 
les d'aquesta producció (Lamboglia, 1952a, 146-147; Arcelin, 
1978, 112; DICOCER, 152). No sempre resulta facil diferen- 
ciar-la de les formes Lamboglia 7 i 517 (Morel, 1968, 63, nota 
2; Tchernia et alii, 1978, 55; Beltrán Lloris, 1979, 171), per la 
qual cosa sovint són estudiades conjuntament (Solier, 1980, 
231; Bats, 1988, 137-138). Aix6 passa en el derelicte de San 
Ferreol, on el grup de les pkteres planes suposa el 53% de la 
vaixella. En altres derelictes també hi ha confusions sobre la 
seua classificació: en el de Riou 3 apareixen com a Lamboglia 
517 i en el del Grand Congloué 2 com a Lamboglia 7. Al 
Cabezo de Alcalá (Azaila) el grup format per aquesta forma i 
afins (Lamboglia 517) constitueix el 41%. A Polleiztia les for- 
mes Lamboglia 5 i 517 suposen més del 45% dels vasos atri- 
buible~ trobats a Sa Portella (Sanmartí et alii, 1996, 24). A 

Lamboglia 4: definida per Lamboglia a partir de sengles Dchar Jdid, en el nivel1 maurita 2 s'agrupen les formes 
exemplars de Sant Miquel de Sorba, en el cas de la variant 4a Lamboglia 5 i 7, que constitueixen el grup més nombrós. De 
(F 1413a), i del Cabezo de Alcalá (Azaila) en el cas de la 4b manera aproximada correspon a I'especie F 2250, amb les 
(F 1414a) (Lamboglia, 1952a, 145-146), aquest plateret amb variants Lamboglia 5a (F 2255) i 5b (F 2257). La seua datació 
peana apareix majoritiriament en la producció tardana. Per a pot establir-se entre el tercer quart del segle 11 i el tercer de 1'1 
algunes series, particularment les F 1413 i 1416, More1 (Morel, 1965, 64 i 81; 1968, 58). Sanmartí (1978, 1, 303) ha 
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assenyalat, entre els exemplars d'Einporiae de la producció 
tardana, que el fons extern sol estar a més altura que el punt 
d'unió entre les parets externes del peu i del cos; així mateix, 
la vora sol ser prou oberta i lleugerament concava. Aquesta 
forma sol anar decorada al fons interior amb canaletes concen- 
triques i una orla d'estries (Arcelin, 1978, 114), disposades 
segons el següent esquema: al centre un petit cercle i, a conti- 
nuació, dues series espaiades i formades per una o dues cana- 
letes a l'interior i altres dues a I'exterior, arnb una orla d'es- 
tries impresa enmig, sovint arnb quatre series d'estries oblí- 
qües. 

Torre de la Sal (17, 25, 32 i 33 cm), 1 del Castell d'Onda (32 
cm), 1 de 1'Alter de Vinarragell (36 cm), 31 de la Torre 
d'Onda (18, 19, 22, 23, 24, 30 i 40 cm), 5 del Castell de la 
Vilavella (18, 22, 24 i 27 cm), 4 de la Punta (23 cm), 2 de 
1'Horta Seca, 1 de la Curolla de Xert (3 1 cm), 1 dels Vilarets, 
3 del Puigpedró (30 cm), 1 del Mas d'En Senyor, 5 del Tossal 
de la Balaguera (21, 24, 25, 32 i 34 cm), 5 del Tossal de 
I'Assut (24, 32 i 33), 8 del Cormulló dels Moros (18'4, 18'6, 
20, 21, 23'5, 25 i 35 cm) i 2 de Montnegre (30 cm). Tres 
exemplars complets de la Torre d'Onda tenen una relació h/v 
de 0' 12,O' 14 i 0' 17; en uns altres 3 del Cormulló dels Moros, 
aquesta relació és de 0'16 i 0'17 (2). Els formats presents 
estan compresos entre 17 i 40 cm, arnb un escalonament entre 
ambdós extrems. Entre els 31 exemplars de la Torre d'Onda, 
la major concentració es dóna en el segment 22-24 cm, amb un 
major nombre en els 22 cm. 

La Clühe. fase II 

La Gallre 

Bumac. depkit del secinr rñcidental 

tkharldid. Rirell mauriti 2 

LaMadrague de Ciens 

Plmirr 3 
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Palmbs 

La Vaylde 

Vié-Cinitai 

Lamboglia 6: Aquest plat de vora ondulada, que apareix 
en les produccions etrusques de la primera meitat del segle 11 
i en campaniana A, fou definit a partir d'exemplars 
d'dlbintirnilium (Lamboglia, 1952a, 147). Es data entre el ter- 
cer quart del segle 11 i el tercer de 1'1. Pot anar decorat arnb 
dues series de dues canaletes concentriques (DICOCER, 152). 
A Valentia, 3 fragments de la producció "Byrsa 661" (Grup 3) 
procedents de la placa de la Mare de Déu presenten estretes 
relacions arnb exemplars de Cales (Pedroni, 1986, 359). A 
Burriac, l'únic exemplar present en el depbsit del sector occi- 
dental té uns 20 cm de diiimetre. A Poller7tia. els diimetres 
presents són de 22, 24, 31'8, 36 i 49 cm (Sanmartí e t  alii, 
1996, 29). 

És una forma molt poc freqüent en aquesta producció que 
només he trobat en una ocasió al Cormulló dels Moros. 

Pel que fa als diametres, en el derelicte d'spargi hi ha tres 
series de 18'5, 23'5 i 34 cm; en el del Grand Congloué 2 apa- 
reixen dos formats: 20'5 i 28 cm; en el de La Madrague de 
Giens s'agrupen en tres series: 16117'4, 19'8122 i 27/34 cm. A 
La Cloche la proporció hldm és constant i prbxima a 0'16, men- 
tre que els diametres presents són 17119, 22/23, 25/27, 34 i 42 
cm. A La Vayede hi ha una sola serie entre 2 1 i 23 cm. A Olbia 
el grup de les formes Lamboglia 5 i 7 ha donat 3 series de 19, 
23 i 32/34 cm, a més d'un cas excepcional de 44 cm. A Burriac, 
en el nivel1 11, hi ha tres grups: 18/25, 30132 i 48150 cm. A Luni 
hi ha 3 series: 18120,23124 i 27135 cm (Frova et alii, 1977, 86). 
A Pollentia els diimetres de les formes Lamboglia 5 i 517 s'a- 
grupen en tres series de 15-19, 20-25 i 30-35 cm (Sanmartí et Lamboglia 7: definida a partir d'un exemplar de Sant Miquel 
nlii, 1996, 25). de Sorba (Lamboglia, 1952a, 148), es correspon amb la serie F 

És la forma més freqüent d'aquesta producció. S'han iden- 2264. El seu principal tret formal és la carena; la paret interna del 
tificat 81 exemplars procedents de 17 jaciments: 1 del Poaig, peu és recta. No sempre es diferencia de les formes prbximes 
3 de la Curolla de Cervera del Maestre (30 i 31 cm), 7 de la (Lamboglia 5 i 5/7), sobretot a partir de fragments: en el derelicte 
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del Crand Congloué 2 no es diferencia entre Lamboglia 5 i 7 i es 
classifiquen totes com a Lamboglia 7, amb dos formats de 20'5 i 
28 cm. Pot datar-se entre el tercer quart del segle 11 i el tercer de 
1'1. La seua decoració consisteix en canaletes concentriques i orles 
d'estries. Py (a DICOCER, 152) assenyala tres formats, al voltant 
de 19, 23 i 32/34 cm. 

És una forma poc freqüent i difícil de reconéixer a partir de 
material fragmentari. Dels 6 exemplars identificats d'altres tants 
jaciments, només 3 s'hi poden classificar amh seguretat: el Poaig 
(?), la Torre de la Sal (?), el Mas d'En Senyor, el Tossal de la 
Balaguera (19 cm), el Cormulló dels Moros (32 cm) i Montnegre 
(?). Els formats presents són 19 i 32 cm. 

Lamboglia 8A: la designació d'aquesta copa té un origen 
problematic. Fou definida a partir d'un exemplar d'Emporiae 
(Lamboglia. 1952~1, 148-149), pero el mateix Lamboglia 
(1952b, 169, núm. 1) va indicar que la variant 8A reproduida 
en la Classificaziane prelirnirzare era fruit d'un equívoc i que el 
vas era inexistent. Posteriorment, en la publicació del derelic- 
te d'Spargi (Lamboglia, 1961a, 164) va proposar de conservar 
aquesta variant de la forma 8 i atribuir el núm. 118 a la variant 
dlSpargi. Al seu torn, More1 (1981a, 186) dóna una doble 
numeració 8 i 118 al mateix vas reproduit amb el tipus F 
2566a1. D'altra banda, Pallarés (1979, 157) reprén la distinció 
entre les formes 8A i 118. Py (a DICOCER, 152) només arre- 
plega la variant 8b, arnb la paret convexa i sense acanalats a la 
part exterior de la vora. En el fons, aquest seguit de confusions 
i rectificacions amaga la dificultat de distingir en alguns casos 
entre les formes Lamboglia 1 i 8, cosa per la qual es va carac- 
teritzar la forma híbrida Lamboglia 118. És una forma poc fre- 
qüent que sembla aparéixer en el tercer quart del segle 11 i per- 
dura fins a mitjan de 1'1. A Valentia, en les excavacions del 
Palau de Benicarló és més abundant en les produccions calenes 
més antigues (22%), mentre que es fa més estranya entre les 
tardanes (5'7%) (Marín, 1990, 69-70, Iam. 9, 6-8). Normal- 
ment va decorada arnb solcs acanalats a la part exterior del 
llavi i arnb canaletes concentriques i orles d'estries al fons 
interior; alguns exemplars van decorats arnb palmetes o, com 
en el derelicte d'spargi, arnb "losanges". Pel que fa als diame- 
tres, en el derelicte d'Spargi hi ha dues series de 14 i 17 cm; a 
Olbia són majoritaris el formats de 15 i 16 cm (Bats, 1988, 
140) i a Burriac osci1,len entre 15 i 17 cm. 

S'han estudiat 10 exemplars procedents de 7 jaciments: 4 
de laTor rede laSa l (13 ,  1 4 i  17cm), 1 delaTorred 'Onda(l8 
cm), 1 del Castell de la Vilavella (1 base de 6'5 cm), 1 dels 
Vilarets, 1 del Tossal de la Balaguera (14 cm), 1 del Tossal de 
1'Assut (16 cm) i 1 de Montnegre (15 cm). Els formats pre- 
sents varien entre 13 i 18 cm, arnb un predomini del segment 
13-14 cm. 
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Lamboglia 10: aquesta gerreta, definida a partir d'un prototip 
amb anses del Museu de Tarragona, presenta un perfil en S, esta 
dotada de peu anular i apareix arnb i sense anses verticals 
(Lamboglia, 1952a, 149- 150; Morel, 198 1 a, 262; DICOCER, 
152). L'interior no esta envernissat. Pot datar-se entre el tercer 
quart del segle Ii i el tercer de 1'1. Quant a les dimensions, a 
Pollenria predomina el format de 7-8 cm, amb altres dues talles de 
9 i 10 cm. 

És una forma molt poc freqüent, de la qual hem trobat 5 exem- 
plars procedents de 2 jaciments: 4 de la Torre d'Onda (7'2,8 i 8'2 
cm) i 1 del Castell de la Vilavella. Tres exemplars de la Torre 
d'Onda es conserven complets i tenen una relació hlv de 1'18, 
1'21 i 1'40. Cal destacar la seua gran homogenei'tat formal. 
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Lamboglia 16: fou definida a partir d'un exemplar incomplet 
d'Albintirvzili~rin (Lamboglia, 1952a, 151). Es correspon arnb la 
serie F 2270. Les referencies sobre aquesta forma són molt escas- 
ses. Només hem trobat 2 exemplars, un del Puigpedró arnb un for- 
mat de 18 cm i l'altre d'atribució dubtosa del Mas d'En Senyor. 
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F 2920: Ruiz Valderas (1994, 54-56, fig. 5, 123-128) ha donat 
a conéixer un important conjunt cerimic de Cartlzcrgo Noira, en el 
qual hi ha alguns bols de la serie F 2980. Exemplars similars es 
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troben a Cales (Pedroni, 1986, núm. 432, 437). Tipologicament 
poden assimilar-se a la forma Lamboglia 27a-b de campaniana A. 
Els exemplars de Carthago Noua presenten dos formats de 13 i 18 
cm. És una forma poc freqüent, de la qual només hem trobat 1 
exemplar procedent de la Torre de la Sal, arnb un format de 16 cm. 

F 2820: a Valentia les copes de les series F 2821-2822 aparei- 
xen en les produccions "Byrsa 401 i 661" i en el grup 2 i es daten 
al final del tercer quart del segle 11 (Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 
446-447, 453-455, fig. 4, 1; 5, 1-4 i 9). Ruiz Valderas (1994, 49- 
54, fig. 3-4) ha donat a conéixer un important conjunt de copes de 
les series F 2820-2830 procedents de Carthago Noua. Ti- 
pologicament poden assimilar-se a la forma Lamboglia 27B de 
campaniana A. Aquestes copes solen estar decorades arnb 4 
estampilles en forma de fulla a l'interior d'una orla d'estries. Els 
exemplars de la producció "Byrsa 661" de Valentia tenen uns for- 
mats de 18-20,25,27 i 30 cm; els de Carthago Noua varien entre 
15 i 17 cm. És una forma poc freqüent, de la qual només he trobat 
1 exemplar procedent del Torrelló del Boverot (30 cm), de carac- 
terístiques semblants a la producció "Byrsa 661" i arnb un solc 
acanalat davall de la part exterior del llavi, que pot datar-se en la 
primera meitat del segle 11. 

Lamboglia 31: aquest bol és molt poc freqüent, apareix en la 
producció mitjana i es data en el segle II. Es troba a Cales, en 
algun cas arnb decoració d'estries (Pedroni, 1986, 170, núm. 357, 
tav. 69). A Valentia apareix en la producció "Byrsa 401" i es data 
entre el 138 i el 75 (Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 446-447, fig. 
4, 3). A Cosa apareix en el tipus IV al deposit C entre 1901180 i 
140 (Taylor, 1957, 114 i 182, pl. XXXII, C29c). 

S'han trobat 5 exemplars a 2 jaciments: 4 a la Torre de la Sal (14 
i 16 cm) i 1 als Torners (15 cm), amb 3 formats de 14, 15 i 16 cm. 

Lamboglia 33a: forma documentada recentment en aquesta 
producció (DICOCER, 152). És present a Cales (Pedroni, 1986, 
169-1 70, tav. 69,354-359; 70,360) i es pot considerar com una de 
les formes característiques de la seua producció del segle II. Amb 
la provisionalitat que imposa la seua recent documentació, pot 
datar-se entre el tercer quart del segle 11 i almenys el primer quart 
de 1'1. A Valentia apareix en la producció "Byrsa 661" i altres pro- 
ximes (Grup 2), arnb una datació entre el 138 i el 75 (Escrivá, 
Marín i Ribera, 1992,447, fig. 5, 5; 455, fig. 10, 2). A Lattara es 
troba en la fase 3C2 entre el 125 i 75 (Py et alii, 1990, 174, fig. 6- 
24, 11, 13). A Aeso s'ha assenyalat la presencia de la variant 
Lamboglia 33a-F 4753 (Paya, Puig i Reyes, 1994, 164, fig. 21, 5). 

S'han trobat dos exemplars a la Torre de la Sal, un arnb un for- 
mat d ' l l  cm i decoració d'estries a la vora. 

F 1310: és una forma rara en aquesta producció que pot assimilar- 
se al plat Lambogiia 36 de campaniana A. More1 (1981a, 104) asse- 
nyala la seua aparició en altres produccions a les quals atribueix un on- 
g n  local o regional. Plats semblants s'han trobat a Cales (Pedroni, 
1986, 358). A Valentia s'han trobat alguns exemplars del grup 2 local 
que es daten en el tercer quart avanqat del segle 11, amb dihetres entre 
20 i 26 cm (Escrivá, Marín i Ribera, 1992,447-449, fig. 5,6-7). 

S'han trobat 2 exemplars a la Torre de la Sal i altres 2 dubto- 
sos als Racons i el Tossal de la Balaguera. 

F 1640: Pot assimilar-se a la forma Lamboglia 55 de la cam- 
paniana A. More1 (1981a, 128) la inclou entre les produccions del 
segle 111 de l'area etrusca. Perla seua presencia a Cartlzago es data 
almenys en el segon quart del segle 11 (DICOCER, 540). Plats 
semblants decorats arnb estampilles cordiformes es troben a 
Cales, on poden haver comencat a produir-se en el segle 111 

(Pedroni, 1986, tav. 52, 73, 385, 389; 1990, 190, núm. 864-869). 
A Emporiae i Valerzticr apareixen en la producció "Byrsa 661". 

Només s'ha trobat un exemplar al Puig de la Misericordia, 
arnb un format de 26 cm. 

NiieU V del jardí del 
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Lamboglia 59b: aquesta botella fou classificada per Lamboglia 
(1952a, 198) com pertanyent a la campaniana A. La variant 59b, 
arnb carena marcada, fou definida per More1 (1965a, 209) a partir 
d'un exemplar de Roma, que la considera pertanyent a altres pro- 
duccions italiques (Morel, 1978, 151; 1980, 112). La mateixa opi- 
nió han manifestat Arcelin i Chabot (1980, 132) sobre els exemplars 
de La Cloche. En campaniana A apareix al derelicte del Grand 
Congloué 1 (Benoit, 1961, pl. VII, 1) i a Emporiae (Sanmartí, 1978, 
1, 88, 134, núm. 129, 309, fig. 10, 24). Una forma prhxima, de la 
serie F 3310, esta documentada a Cales (Pedroni, 1986, 343-343, 
núm. 797, tav. 166). Entre les produccions de Cales ha estat identi- 
ficada de forma minoritaria (Pedroni, 1990,151, núm. 937, tav. 23). 

Només s'ha trobat un exemplar dubtós al Puig de la Mi- 
sericordia. 

Almagro 65: aquest vas imita la forma de campaniana A que, 
arnb dues anses, apareix en el derelicte del Grand Congloué 1 i es 
data ca. 200 (F 3421b1 = Benoit, 1961, 80, núm. 3, pl. V, a, 3), 
Carthago abans del 146 (F 3421a1), a Emporiae en la primera 
meitat no avancada del segle 11 aC (Sanmartí, Nolla i Aquilué, 
1983-84, 136, fig. 29, núm. 8) i a Corduba (Ventura, 1992, 142, 
fig. 2, núm. 1507). En campaniana B és poc freqüent. A Emporiae, 
una copa semblant arnb una ansa, del tipus emporita D, conside- 
rat local, es data en el segle 11 (Sanmartí, 1978,1, 174, núm. 425, 
Iam. 32). De Ruscino és un exemplar incomplet (Solier, 1980, 
232, fig. 6, 135). 

S'ha trobat un exemplar al Puig de la Miericordia arnb un for- 
mat de 8 cm i un altre, dubtós, als Vilarets. 

Montagna Pasquinucci 1274  3120: aquesta copa arnb 
anses geminades en bucle fou definida per Montagna 
Pasquinucci (1972,400-403) a partir d'exemplars de Volterra, en 
la producció etrusca de la campaniana B. El seu origen i crono- 
logia han estat objecte de discussió (Arcelin i Chabot, 1980, 179- 
187; Py, 1981, 211-217; Morel 1981a, 248). Inicialment, Py 
(1976) i Morel (1978) apuntaven cap a un origen gal. Les anali- 
sis de Picon (1988, 257-259) sobre cerhmiques "B-oides" i for- 
mes MP 127 del segle 1 demostren un mateix origen. Es tractaria, 
doncs, d'una segona zona d'origen al costat de 1'Etrúria. En la 
producció etrusca és una forma de campaniana B freqüent des de 
mitjan segle 11 a Etníria septentrional i central. Les troballes fetes 
a la Gal.lia meridional són més tardanes i apareixen en contextos 
del segle 1 i sovint de mitjan segle. La seua aparició entre els 
materials de superfície arreplegats pels voltants de Cales 
(Pedroni, 1986, núm. 55, 137-139, 198, 455-459; 1991), permet 
confirmar la seua producció en aquesta ciutat (Bats, 1988, 142; 
Morel, 1998, 15). Py et alii (a DICOCER, 152) la daten en el 
període 150-25. 



Només s'ha trobat una base al Tossalet, arnb un diametre de 
4'5 cm. 

Sanmartí 166: aquest bol amb perfil en S fou definit per 
Sanmartí (1978, 592, Iam. 99, 166) a partir de les troballes del 
fbrum roma d'Einporiae, arnb una datació en el darrer ter$ del 
segle 11 o principis de 1'1. Aquests bols es troben a Cales, en oca- 
sions decorats arnb estnes (Pedroni, 1986, 102, núm. 181, tav 38). 
A Numantia (Castillejo i Renieblas V) es data cap al 133 
(Sanmartí i Principal, 1997,49, fig. 18.18 i 3 1.12). A Valentia apa- 
reix en la producció "Byrsa 661" (Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 
457-458, fig. 11, 3-7). També s'ha documentat a Aeso (Paya, Puig 
i Reyes, 1994, 165, fig. 22, 8). 

Hi ha 4 exemplars procedents d'altres tants jaciments, un 
d'ells dubtós: la Torre de la Sal (16 cm), el Castell de la Vilavella 
(11 cm), el Tossal de la Balaguera (17 cm) i el Tossalet de les 
Forques (?). Els formats presents vanent entre 11 i 18 cm, amb un 
predomini del segment 16-1 8 cm. 

Patera apoda: aquesta patera es va documentar inicialment a 
Carthago en la classe "Byrsa 661" (Morel, 1986a, 31, fig. 2; 
DICOCER, 540). A Valentia es coneix un fragment semblant 
sense referencies estratigrhfiques trobat a l'excavació del Palau de 
les Corts (Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 455, fig. 10, 4). De 
manera provisional, la seua datació pot situar-se entre el segon i el 
darrer quart del segle II. 

Només es coneix un exemplar a la Moratella arnb un format 
de 28 cm. 

F 2132: els bols arnb peus figurats d'aquestes característiques són 
freqüents a Cales (Pedroni, 1986,84, núm. 13 1- 133, tav. 28; 110-1 11, 
núm. 191-193, tav. 40-41; 1990,22-24, núm. 847-855). Per aPedroni 
(1986, 360) la seua datació seria molt prbxima a la de la cerhica 
calena de reileus. Morel (1983a, 54, fig. 11 ; 1986a, 47, fig. 25-26) ha 
assenyalat la seua presencia a Cartltago en la primera meitat del segle 
D. AEmporicle, Sanmartí (1978,210-211, núm. 538-539, fig. 41) data 
un peu d'aquestes característiques en el segle III. A Carthago Noua, 
Ruiz Valderas (1999, 36-37, Iam. II, 2) assenyala la seua presencia al 
Cerro del Molinete entre el darrer quart del segle Iii i els inicis del 11. 

Un peu amb forma de mascara d'actor de Sant Josep pertany 
a aquesta serie. 

F 4750: aquest vas crateriforme fou considerat inicialment per 
More1 (1981a, 328-329) d'origen etmsc, arnb una cronologia en la 
primera meitat del segle 11. Amb posterioritat a la publicació de la 
seua tipologia, aquesta forma ha estat objecte de tres estudis reaützats 

a partir de les troballes de la costa oriental de la Península Iberica. En 
un primer treball, Sanmartí (1 98 1 b) va donar a conéixer una serie de 
vasos d'aquest tipus procedents de diversos llocs de Catalunya, al 
mateix temps que ampliava la tipologia inicial basada en la forma de 
les vores, donava una serie de paral4els #Italia central que en con- 
frmarien la procedencia i datava alguns contextos on apareix entre el 
final del segle II i el principi de 1'1. Postenorment, Dupré i Femández 
Lillo (1983-84) van estudiar les troballes d'aquesta forma a Tarraco, 
amb uns contextos ben datats entre la segona meitat del segle 11 i el 
principi de 1'1, tot ampliant la tipologia anterioment proposada. 
Paral.lelament, la presencia de 19 exemplars d'aquesta forma en els 
testars dels voltants de Cales, van fer que Pedroni (1 986, 365; 199 1, 
14 1-15 1) plantegés I'origen cal& d'aquesta forma. 

Finalment, Pérez Ballester (1992) en va fer un nou estudi amb la 
revisió de totes les troballes publicades, a les quals afegia les de 
Carthago Noua; a partir de la comparació amb productes semblants 
trobats a Cales i de la seua distribució per territori italia, conclou que 
I'origen d'aquesta producció deu ser la mateixa Cales, mentre que, 
sobre la seua cronologia assenyala que la major part de les troballes es 
daten en la segona meitat del segle Ií i, particulwent, en el seu darrer 
ter$, sense que aixb excloga un origen en el segon quart d'aquest segle. 
Al seu tom, Tchernia (1990,299) assenyala que la producció d'aquests 
vasos deu haver perdurat fins al principi del segle 1. L'abundancia de 
les troballes a Hispiuiia ha fet que Morel (1998, 15) plantege la possi- 
ble existencia d'obradors a Catalunya. A Valentia s'assenyala la seua 
presencia en laproducció "Byrsa 661". La troballa d'aquesta forma en 
dos derelictes c o n f i a  la seua exportació en la segona meitat del 
segle Ii. Les referkncies cronolbgiques, perb, són escasses. 

S'han trobat dos exemplars d'aquest vas crateriforme: 1 a la 
Torre de la Sal i 1 a la Garrida. El primer esta reconstniit, té un 
format de 25'8 cm i una relació h/v de 0'45. El segon, del qual 
només es conserven dos fragments, és de format petit. 

hld~tl. Juan de Angón. niñll  d 110-90 Paracuellos, a Galn. 1996.65, Tig. 12.34 

Els motius més freqüents són les canaletes conckntriques que 
apareixen en les formes Lamboglia 1, 4, 5, normalment arnb una 
petita al centre ("pseudomelic") i altres 2 juntes de major d i h e -  
tre envoltant-lo. En els exemplars més tardans a penes estan mar- 
cades (Tchernia, Pomey i Hesnard, 1978,51). La decoració com- 
binada de canaletes concentriques i orles d'estries en el seu inte- 
rior apareix ja en la segona meitat del segle 11 i continua fins al 
final de la producció; les estries són curtes, molt fines, sovint a 
penes marcades i estan inclinades uns 45" sobre I'eix del vas. 



Els motius impressos no són molt freqüents. De fet, en 
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algunes regions, com la Provenga occidental, són prhcticament 
desconeguts. Entre els fragments atribui'ts a la producció mit- 
jana hi destaquen sengles bases decorades arnb una roseta de 8- 
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formes (la Torre de la Sal) i una estampilla del tipus de les 
"dues C contraposades" (el Castell de la Vilavella), tipus que 
veurem més endavant en parlar de la ceramica aretina de ver- 
nís negre. Aquests motius estan ben documentats a Cales. Del 
primer, la roseta central, resulta difícil cercar para1,lels a causa 
de no estar ben impresa. Pedroni (1986, 370; 1991, 160-161) 
data aquest motiu en el segle 11. A Carthago, arnb una datació 
anterior al 146, apareix sobre fragments de la classe "Byrsa 
401" (Morel, 1986a, 29). A Valentia, arnb una datació posterior 
al 138, aquest motiu apareix també sobre una base de la classe 
"Byrsa 401" (Morel, 1986a, 31; Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 
447, fig. 4, 4). 

Quant a les estampilles que representen una fulla cordifor- 
me, Pedroni (1986, 375-378, tav. 179-180; 1991, 163-167) 
assenyala que apareixen en plats i copes, sobretot de la serie F 
2233, (també F 2252, F 2964 i F 4753), disposades de forma 
radial en grups de 4 o 5, i les data igualment en el segle 11; 
també en aquest cas el seu deficient estat de conservació impe- 
deix determinar-ne la variant. Aquest motiu apareix a 
Cnrthago arnb anterioritat al 146, sobre fragments de la classe 
"Byrsa 661" (Morel, 1986a, 33, fig. 11). A Valentia, arnb pos- 
terioritat al 138, apareix sobre una phtera de la serie F 2820 
arnb una data prbxima a la de la fundació, a més d'altres bases 
arnb característiques semblants a la classe "Byrsa 661" (Morel, 
1986a, 35, fig. 15; Escrivá, Marín i Ribera, 1992, 453-455, 
463-464, fig. 9, 1; 16, 2-7; 17, 1). A Carthago Noua aquestes 
estampilles apareixen sobre pateres de les series F 2820-2830 
(Ruiz Valderas, 1994, 52, núm. 107, fig. 4); a l'hrea de l'amfi- 
teatre es daten arnb anterioritat al 125 (Pérez Ballester, 1995b, 
343, fig. fig. 7, 4). 

Pel que fa a un dels motius característics de la producció tardana 
de Cciles, les "losanges" (Lamboglia, 1952a, 153) només han estat 
documentades al Poaig sobre un fragment de fons de forma indeter- 
minada. Es tracta d'un motiu decoratiu que apareix al final del segle 11 
i és freqüent en la primera meitat de 1'1. Morel (1  978, 162; 1980, 103) 
va assenyalar que aquest motiu és característic de les ceramiques '73- 
oi'des" de Cales. Aquesta hipbtesi ha estat confirmada pels treballs de 
Pedroni (1986, 372-375; 1991, 169-177), que ha documentat la seua 
abundancia a Cales. D'altra banda, More1 (1986b, 470-471, nota 29; 
1989,558; 1992,26-27, fig. 15) ha donat a conéixer diverses variants 
d'aquest motiu procedents de l'obrador de Pezzasecca a Cales en pro- 
ductes tardas, que poden datar-se cap al segon quart o la meitat de 
segle. Segons Morel, la major part d'aquests motius poden ser datats 
cap a mitjan segle 1, perb la variant que presenta uns braqos més llargs 
arnb una creu a l'interior d'un quadrat en el centre, poden datar-se a 
principi de segle, segons pot deduir-se de la seua presencia en el dere- 
licte d'spargi, la data del qual situa cap al 100. D'altra banda, Tchemia 
(1990, 299) ha assenyalat la procedencia calena dels exemplars del 
derelicte de La Madrague de Giens a partir d'aalisis de pastes, així 
com la semblanga arnb aquests dels trobats als d'Spargi i Planier 3. 
Quant a les formes en que apareix, en el derelicte dlSpargi són 
Larnboglia 1 , s  i 8; al Cabezo de Alcalá (Azaila) és la copa Lamboglia 
8; i a Delos són les formes Lamboglia 1 i 8. 

Lamboglia. 1961a. 162-IM.fig.?2.U:Pdldr. 1986. 
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Cases mrnmenei I i 2 i macauem 

Amés de la campaniana C stricto sensu, la presencia de la qual no 
hem trobat entre els materials estudiats, hi ha diverses produccions de 
ceramica de vem's negre de pasta grisa que semblen prbximes a la 
campaniana B. El seu origen no és conegut, pero la seua cronologia 
sembla, en general, paral.lela a la producció tardana d'aquella, en el 
segle 1. La major part d'aquesta cerhmica presenta una pasta grisa 
homogenia, mentre que els trets morfolbgics no coincideixen arnb els 
de la campaniana C, com ara el solc en la base del peu. Les coin- 
cidencies en les descripcions de materials de jaciments de diferents 
kees del Mediterrani occidental poden indicar una mateixa proceden- 



cia; hom no pot descartar I'existencia d'obradors italics, potser a la 
mateixa Sicíiia, la producció dels quals s'hauria exportat de forma 
minoritana amb la "veritable" campaniana C. D'altra banda, entre els 
productes de pasta grisa es distingeix entre les imitacions de la C i de 
la B i, en ocasions, s'assenyala el seu ca&cter local. 

El primer a assenyalar l'existencia d'aquestes imitacions fou el 
mateix Lamboglia (1950, 68) a Albintir~ziliunz, on distingia el tipus D 
com una producció del segle 1 (Morel, 198 1 a, 45). A Emporiae, també 
Lamboglia (1952a, 161; 1955, 241 SS; Almagro Basch, 1953, 223) 
n'assenyalh l'existencia. A Sardenya, More1 (1963.22-24; 1981a, 50) 
distingeix els "tipus sards" E, F, H i 1, i considera el G com una imita- 
ció de la B. ARoma, Morel (1965a, 16,241; 1981a, 50) assenyala el 
tipus "roma D", que distingeix de la "carnpaniana B de pasta grisa". 
Al Marroc, More1 (1965c, 81-82; 1968, 61, 65; 1981a, 48) distingeix 
el tipus "marrocaine D" com una imitació de pasta e s a ,  amb una crc- 
nologia del segle 1; en el cas de Thamusida, on aquesta producció 
suposa més del 18%, l'autor indica que es tracta d'una imitació de 
campaniana B per la presencia d'estampiiles en forma de "losange"; a 
banda, hi ha la campaniana B3 ( B  de Thamusida) de pasta grisa. A 
Hippo Regius, també More1 (1962-65, 11 8-1 19; 198 la, 48) individua- 
litza el tipus D, amb una cronologia del segle 1. A la Provenca occi- 
dental, Arcelin (1978, 121) ha assenyalat l'existencia d'un gmp de 
cerhrniques que imita la tknica de cocció reductora característica de 
la campaniana C. Amb les troballes del derelicte de La Madrague de 
Giens s'ha definit un tipus concret d'aquesta ceramica (Tchernia, 
Pomey i Hesnard, 1978, 57-59; DICOCER, 155). la presencia de la 
qual s'ha reconegut després en el derelicte d'Albenga (Lamboglia, 
1952a, 168-169) i a Olbin (Bats, 1988, 144). Darrerament hom ha 
assenyalat la seua presencia a Glaízzrr~r (Arcelin, 1991,221-223), pro- 
bablement pertanyents a diferents obradors, amb una datació general 
en el segle 1. Py (a DICOCER, 400) les agnipa sota la denominació 
"cerhmica derivada de la campaniana C", les considera produccions 
regionals, almenys en part situades a la vora dreta del Rbdan, i les data 
des del principi del segle 1, amb una major presencia en els dos darrers 
tercos d'aquest segle. Per a explicar el seu origen, Py (1990, 227) 
suposa I'establiment de temssers ithlics, probablement a Nimes. 
Ventura (1985a) ha estudiat la seua presencia a la província de Sevilla 
i a Carfl~nga Noun, a I'bea de l'amfiteatre, Pérez Ballester (1995b, 
345) ha assenyalat la seua presencia en nivells anteriors al 125. 

Aquest tipus de ceramica no és molt freqüent i ha estat confos de 
vegades amb la campaniana C. En ocasions no és ficil de diferenciar 
de la B quan aquesta ha estat sotmesa a una sobrecocció. Apareix en 
poca quantitat i poques vegades els seus fragments permeten la iden- 
tificació d'alguna forma. Ha estat trobada als següents jacirnents: la 
Curolla (Cervera del Maestre), el Tossalet, la Torre de la Sal, la Punta, 
la Curolla (Xert), els Tossalets, el Tossalet de les Forques, el 
Cormulló dels Moros i Montnegre. 

La major part correspon a fragments informes o de difícil ads- 
cripció tipolbgica. Així, al Tossalet hi ha un fragment de vora que 
pot perthnyer a la forma Lamboglia 1 i altres que poden ser de la 
forma Lamboglia 7 al Tossalet de les Forques i Montnegre. 
Passem a estudiar només aquells fragments i peces d'adscripció 
tipolbgica segura. 

Lamboglia 2: en campaniana C fou definida a partir d'un 
exemplar del Museu de Siracusa (Lamboglia, 1952a, 157-158). 
Els paral.lels en imitacions de la campaniana C són molt escas- 
sos. Py (DICOCER, 400) la data en el segle 1. Al Marroc 
aquesta forma apareix en el tipus D (Morel, 1968, 64, fig. 2, 
15; 5, 12). A Ruscino hom coneix una peca, potser de campa- 
niana B de pasta grisa (Solier, 1980, 238-239, fig. 6, 143). A 
Les Castels (Nages) apareixen algunes variants d'aquesta copa 
en I'estil 3, tal vegada de procedencia local. 

Aquesta forma només apareix en una ocasió al Cormulló dels 
Moros, amb un format d' 11 cm. 

Lamboglia 5: definida a partir d'un exemplar de Tíndari 
(Sicília) en campaniana C (Lamboglia, 1952a, 158). és la 
forma més difosa. He trobat 7 exemplars, un d'ells duhtós, a 5 
jaciments: 1 al Tossalet (?), 2 a la Torre de la Sal (21'2 i 23'5 
cm), 2 a la Punta (17 i 21 cm), 1 a la Curolla (Xert) i 1 a 
Montnegre. Els formats presents varien entre 17 i 23'5 cm. Un 
exemplar sencer de la Torre de la Sal té una relació hlv de 
0'16. Com a motius decoratius presenten caneletes concentri- 
ques i orIes d'estries. 
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Lamboglia 517: és també una forma molt poc freqüent, 
que apareix en 2 ocasions en altres tants jaciments: el Tossalet 
de les Forques i el Cormulló dels Moros. La peca del 
Cormulló dels Moros, completa, té 32'6 cm de dihmetre i una 
relació h/v de 0' 13. Morfolbgicament s'aproxima al perfil d'a- 
questa forma en campaniana A. A Vié-Cioutat es classifica 
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corn Lamboglia 7. Esta decorada arnb 2 canaletes concentri- 
ques. 

Jacineni Datació Rebri.~h 
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El repertori de motius decoratius és prou limitat. Només hi ha 
una roseta de 6 pktals estrets dels Tossalets. El motiu més fre- 
qüent, pero, són les canaletes concentriques. Aquestes apareixen 
en nombre de 2 i de 6 en les dues peces de la forma Lamboglia 5 
de la Torre de la Sal; i de 2 en la pitera Lamboglia 517 i de 7 en el 
fragment de base del Cormulló dels Moros. Són els motius nor- 
m a l ~  en aquestes produccions, en ocasions combinats arnb orles 
d'estries corn en els exemplars de la Torre de la Sal. Els trobem 
sobre la forma Lamboglia 6 en la fase 11 mitjana (70-30) de Les 
Castels (Nages) (Py, 1978a, 236, fig. 111,205) i en el derelicte de 
La Madrague de Giens cap al 60150 (Tchernia, Pomey i Hesnard, 
1978, 57, pl. XXI, 1). 

1.1.4. ARETINA DE VERNÍS NEGRE 

Identificada inicialment per Lamboglia (1952a, 206) corn a 
"campaniana B prearetina", les seues característiques han estat 
descrites repetidament (Morel, 1963, 38-39; 1965a, 228-230, 
237 i 241; 1968, 60; Sanmartí, 1978, 1, 23; Morel, 1981a, 46; 
1981 b, 82; Pérez Ballester, 1986, 38; Adroher i López Marcos, 
1996, 25-27; Morel, 1998, 15). La producció de cerimica de 
vemís negre dlArezzo renova quasi completament el seu reper- 
tori morfolbgic a principis del segle 11 i, després de la crisi de 
la producció de Volterra, ocupa els mercats de I'irea padana i 
de 1'Etrúria (Palermo, 1998, 126). Compta arnb un repertori 
ampli que, en la primera meitat del segle 1, inclou formes corn 
Lamboglia 5, 6, 7, 8, 28 i MP 127. La seua exportació, sempre 
en volum inferior a la de la campaniana B tardana de Cales, es 
data en la primera meitat i els decennis centrals del segle 1. 
More1 (1992, 228) ha assenyalat que es tracta d'un cas excep- 
cional de gran producció de vemís negre arnb una important 
difusió terrestre, si ens atenem a la seua presencia per terres 
austríaques (Schindler, 1967 i 1 986). 

Com assenyala Morel (1981a), la distinció entre aquesta i 
la campaniana B és en ocasions difícil d'establir. Molt proxi- 
ma a aquesta per les seues característiques tecniques, pot dis- 
tingir-se d'aquesta per alguns detalls morfologics, corn ara la 
forma dels peus, entre els quals hi ha un tipus (P 141c) que 
presenta un ressalt característic en la paret interna. La forma 
més característica d'aquesta ceramica és una pitera de gran 
diimetre del tipus Lamboglia 7, la vora i el peu de la qual pre- 
senten una estreta relació amb els de la forma de ceramica are- 

tina de vernís roig que Goudineau (1968, 239, 252-253 i 279- 
281) anomena "precursora" (forma l), és a dir, la més antiga. 
D'altra banda, aquestes piiteres solen anar decorades amb 
estampilles en forma de peltes o "dues C contraposades" 
(Lamboglia, 1952a. 153) que apareixen també en la cerimica 
prearetina (Goudineau, 1968, 332). Aquestes grans piteres 
corresponen, almenys en part, arnb la producció que Morel 
(1965a, 16) va anomenar "campaniana B de pasta pesant". La 
seua absencia entre els materials estudiats a Cales sembla con- 
firmar-ne l'origen. 

Encara que en alguns casos no és possible determinar arnb 
seguretat que es tracta d'exemplars d'aquesta producció, he 
reunit algunes referkncies a grans piteres decorades arnb 
aquest tipus d'estampilles que possiblement hi pertanyen o 
almenys hi estiguen relacionades. De fet, en alguns jaciments 
corn Pollentia el seu estudi es realitza conjuntament arnb la 
campaniana B (Sanmartí et alii, 1996, 24). A Roina, More1 
assenyala la presencia d'un exemplar que atribueix a un taller 
etrusc o Ilatí i data en un moment primerenc; un altre, arnb 
estampilles nominals, es data en un moment més recent. A La 
Caridad s'esmenta una patera de la forma Lamboglia 517 (F 
2286a) arnb 9 estampilles d'aquest tipus. A Emporiae hi ha 
diverses bases semblants, majoritiriament de la forma 
Lamboglia 7 i de la producció de "pasta pesant", decorades 
arnb estampilles de la "família" de les "dues C contraposa- 
des". A Dchar Jdid aquest tipus d'estampilles apareix sobre 
una pitera de la forma Lamboglia 7. A Sala (Marroc) aquesta 
producció es data en la primera meitat o mitjan segle 1 (Boube, 
1985-86, 153-154). En el derelicte de Plane 1 hi ha alguns 
exemplars d'aquesta producció arnb les estampilles nominals 
Q. AF. i Q. A., conegudes tant en ceramica aretina de vernís 
negre comen aretina de vernís roig i atribuides als obradors de 
la regió d'Arretiuin. També a Albintinzilium, Corduba i 
Ruscino es coneixen bases arnb peus semblants i estampilles 
nominals. En el derelicte Planier 3 es va trobar una patera de 
la forma Lamboglia 5 arnb el peu característic i la decoració 
desgastada formada per 4 estampilles radials. A 
Magdalensberg, ocupat des del 15 aC, aquesta producció és 
abundant, arnb nombroses pateres de les formes Lamboglia 5 
i 7 i alguns estrets para1,lels quant a la forma, grandiria i 
decoració, i altres arnb motius semblants. A Delos es coneix el 
fons d'una gran pitera, arnb un diimetre superior a 47 cm i 
decoració formada per 1 estampilla central i altres 9 radials a 
l'interior de 3 series dobles de canaletes concentriques. 

Només hi ha un exemplar d'aquesta producció: una pitera de la 
forma Lamboglia 7 de la Torre d'Onda, de 50 cm de dihetre ,  deco- 
rada arnb 7 estampilles en forma de "dues C contraposades" en dis- 
posició radial entre canaletes concentriques i una altra en el centre. 
Una base del Castell de la Vilavella, possiblement de la forma 
Lamboglia 5, que conserva una sola petita estampilla d'aquest 
forma i de disseny molt simple no pot ser atribuida arnb seguretat a 
aquesta producció perno presentar el característic ressalt a I'interior 
del peu. Els paral.lels d'aquest tipus de piteres, arnb el peu i els 
motius decoratius característics, són nombrosos per tot el 
Mediterrani, encara que no han estat objecte d'una sistematització. 



1.1.5. C E ~ M I C A  GRISA EIVISSENCA 

Del Amo (1970, 21 1-213, fig. 4) data aquesta producció entre 
els segles III i II i considera la forma Lamboglia 28 com la més 
caracerísitica. Guerrero (1980, 176, 186, lam. IV) centra la seua 
producció en el segle 11, amb un possible inici en el III i una per- 
duració fins als primers decennis de 1'1. Sol anar decorada amb 
estampilles impreses al fons interior: tres palmetes o una roseta i 
quatre palmetes al voltant. A banda de les Illes Balears, la seua 
difusió s'estén per tot el litoral mediterrani de la Península Ibkrica. 

Amb seguretat pot adscriure's a aquesta producció una base 
de Sant Josep de la forma Lamboglia 28 decorada amb una pal- 
meta impresa. Per la forma de quk es tracta i el context ceramic en 
que s'ha trobat, pot datar-se en el segle 11. Les referkncies cro- 
nolbgiques d'aquesta forma són escasses. 

L~un l l i n i .  primera fase de Principi del xgle II 

1.1.6. IMITACIONS EN C E ~ M I C A  IBERICA 

Les imitacions de ceramica de vemís negre, tant en pasta ibk- 
rica com en pasta grisa, han estat estudiades en els darrers anys 
per diversos autors (Page, 1984; Bonet i Mata, 1988; Adroher i 
López Marcos, 1996, 27-32). La seua difusió és molt amplia per 
tota I'irea ibkrica. Quant a la seua cronologia, poden datar-se de 
manera paral.lela a les produccions de vemís negre, pero son més 
freqüents en contextos de la primera meitat del segle 1. D'una de 
les formes documentades, la copa Lamboglia 2, hi ha paral.lels a 
al Cabecico del Tesoro i El Cabezo del Tío Pío (Múrcia), el segon 

dels quals s'atribueix a un obrador eivissenc i es data en la sego- 
na meitat del segle 11 (Page, 1984, 169-170, núm. 247-248, fig. 
28, 6-7). 

Els exemplars estudiats són 4 copes de la forma Lamboglia 2 
en pasta grisa i ocre procedents del Cormulló dels Moros; 1 frag- 
ment del tipus F 7112 d'adscripció insegura de la Muntanyeta de 
Sant Antoni; 1 fragment de base del Puigpedró; i de Montnegre 
són sengles vores de la forma Lamboglia 1 (12 cm) i Lamboglia 
36 (26 cm) i 1 fragment de base (5 cm). Els quatre exemplars del 
Cormuiló dels Moros tenen uns dihmetres agrupats en dues series: 
9'2 i 10'4110'6 cm, amb unes relacions h/v de 0'57, 0'51, 0'45 i 
0'43. Aquests tenen unes característiques molt homogknies que 
permeten atribuir-los a un mateix obrador, el que resulta més clar 
en els tres que tenen diametres molt prbxims. 

Aquesta ceramica, originaria en la seua major part de 1'Etníria 
marítima, fou sistematitzada inicialment per Marabini (1973) a 
partir dels exemplars trobats a Cosa. A la Península Ibkrica, Vegas 
(1973) va realitzar-ne el primer estudi. Posteriorment, Mayet 
(1975) en va realitzar una analisi més profunda i va establir-hi una 
tipologia a partir dels productes hispanics. Amb posterioritat ha 
estat estudiada per Ricci (1985) i per López Mullor (1989) a 
Catalunya, a qui em remet en general per a les troballes en con- 
textos ben datats. 

Els vasos de parets fines estaven destinats fonamentalment 
per a beure. De manera general, la seua exportació va 
comencar cap a la meitat del segle 11 i va perdurar fins al segon 
quart de 1'1. Tingueren una amplia difusió per tot el Me- 
diterrani occidental (Mínguez, 1991). La seua pasta no és uni- 
forme: varia des del roig o taronja fins al gris o negre, segons 
es tracte d'una cocció oxidant o reductora. Tampoc el seu aca- 
bat és uniforme, puix al costat de vasos de molt bona factura, 
amb la superfície brunyida, se'n troben altres de pasta grollera 
i superfície rugosa. Les més freqüents són les formes Mayet 1, 
11 i 111. 

Aquest tipus de ceramica s'ha trobat a 16 jaciments: la 
Curolla (Cervera del Maestre), el Tossalet, la Torre de la Sal, 
el Torrelló, 1'Alter de Vinarragell, la Torre d'Onda, 1'Horta 
Seca, la Curolla (Xert), els Tossalets, els Racons, el 
Puigpedró, el Racó de Rata, el Tossal de I'Assut, el Tossalet 
de les Forques, el Cormulló dels Moros i Montnegre. 
D'aquestes peces, les que han pogut identificar-se pertanyen 
majorithriament a la forma Mayet 11. D'altra banda, no sempre 
resulta facil discriminar entre les importacions i les imitacions 
tarraconenses. 
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1.2.1. FORMES 1.2.2. IMITACIONS 

Mayet 1: es correspon arnb la forma Marabini 1. És la forma 
més antiga, ja que apareix en el segon quart del segle 11. La seua 
desaparició se situa cap al tercer quart del segle 1 aC (Bats, 1988, 
158). Mayet (1975,24-25) la data entre la segona meitat del segle 
11 i la primera de 1'1. Per a Ricci (1985) va comenqar a produir- 
se al principi del segle 11, pero és a mitjan segle quan s'exporta 
per tota la Península Itilica i el Mediterrani occidental. Les tro- 
balles més antigues a la Península Iberica es daten a mitjan segle 
11, perb l'arribada massiva d'aquesta forma se situa entre el 
darrer quart del segle 11 i el primer de 1'1 (Vegas, 1973, 63). A 
Tarraco apareix en el nivell tardorepublica (150-125) de l'exca- 
vació del Col.legi d'Arquitectes (Aquilué, 1993b, 73, fig. 54, 12). 
Per a López Mullor (1989, 94-98) la seua producció degué arri- 
bar fins als darrers decennis del segle 1. Les troballes en contex- 
tos del segle 1, fins i tot de la segona meitat, són nombroses. 

Només dos fragments de la Curolla (Xert) i el Racó de Rata 
poden atribuir-se arnb dubtes a aquesta forma. 

Mayet 11: la correspondencia entre les tipologies dels diferents 
autors no és absoluta (Marabini, 1973, 58-62; Mayet, 1975, 26-27). 
De manera general, la forma II de Mayet es correspon arnb la 11 de 
Marabini, mentre que la variant IIA ho fa arnb la Marabini III i la m) 

ho fa amb la Marabini N, tot i que aquesta inclou també algunes 
variants del Mayet III. Quant a la seua datació, les peces més antigues 
són del primer quart del segle II, perb la seua major difusió se situa 
entre el darrer quart d'aquest segle i el primer de 1'1, arnb una preskn- 
cia més esporidica cap a la meitat de segle i una perduració fins a l'e- 
poca d'August (López Mullor, 1989,99-103). El primer derelicte en 
quk apareix és el de Capo Graziano, que es data cap al 1401130 
(Cavalier, 1985, 127, fig. 155, c-d). En els derelictes posteriors resul- 
ta freqüent: Cavaliere, cap al 110190 (Charlin, Gassend i Lequément, 
1978, 3 1, fig. 16,2; 17,5), i Spargi, cap al 100 (Pallarés, 1979, 162, 
fig. 16; 1986,95, f-h). Les referkncies cronolbgiques que oferim són 
posteriors al treball de López Mullor o no hi estan incloses. 

D'aquesta forma s'han trobat almenys 25 exemplars dels següents 
12 jaciments: 1 del Tossalet (8 cm), 9 de la Torre de la Sal (7,8, 8'7, 
9 i 10 cm), 4 del Torrelló dYOnda (6, 7 i 10 cm), 2 de 1'Alter de 
Vinarragell (6 i 8 cm), 1 de la Torre d'Onda (7'2 cm), 1 de 1'Horta 
Seca (8 cm), 1 (?) de la Curolla (Xert), 1 dels Racons, 1 del Puigpeclró 
(7 cm), 2 del Tossal de 1'Assut (6 i 7 cm), 1 del Tossalet de les Forques 
(8 cm) i 1 del Cormuiló dels Moros (10 cm). Els dihetres varien entre 
6 i 10 cm, arnb un predomini del segment 7-8 cm. Dos exemplars sen- 
cers de la Torre de la Sal tenen una relació hlv de 1'79 i 1 '90. 

La presencia d'imitacions de les ceramiques de parets 
fines fou assenyalada inicialment per Almagro (1953, 266) 
entre els materials de la necrbpolis emporitana de les Corts. 
La seua existencia a Catalunya ha estat confirmada posterior- 
ment (López Mullor, 1986; Puerta, 1986). Els productes locals 
s'identifiquen, en general, pel seu bon acabat, arnb pastes 
depurades i superfícies Ilises. Hi ha una diversitat de centres 
productors, situats en zones costeres que imiten les formes 
Mayet 1 i 11. Segons López Mullor (1989, 100-100), en Iínies 
generals la cronologia d'aquests obradors pot situar-se des del 
darrer quart del segle 11 fins a l'epoca d'August, una part dels 
quals deu haver estat situat a la costa de Catalunya. A Burriac, 
en el nivell 11 (90-70) representen més del 40% del total de 
ceramiques de parets fines, mentre que en 1'1 (70-40) repre- 
senten el 77'3%. A Edeta, 3 gobelets de la forma Mayet IIA 
procedents del departament núm. 118 i una base del departa- 
ment núm. 2, arnb peu alt, s'identifiquen com imitacions 
(Bonet, 1995, 391, fig. 17, 132); la forma del peu fa pensar en 
possibles produccions locals que copien els models itilics. 

Els exemplars documentats presenten en alguns casos uns 
peus alts, ben diferenciats, que són comuns en les cerhiques 
iberiques (Bonet i Mata, 1989, 32, fig. 11). D'aquest tipus de 
ceramica s'han trobat un mínim de 21 peces procedents de 7 
jaciments: 1 de la Garrida (1 base de 4'2 cm), 2 dels Vilarets (2 
bases de 4 cm), 1 del Racó de Rata (1 base de 4'2 cm), 2 del 
Tossal de 1'Assut (7 cm; 1 base de 3'4 cm), 12 de les Forques, 1 
de la Moratella i 2 de Montnegre (1 base de 4 cm). Hi destaca el 
conjunt de les Forques, arnb un mínim de 12 exemplars, dels 
quals es conserva la base completa en la majoria dels casos, pero 
no la vora. Les bases corresponen a diferents tipus, des de la 
quasi plana a la que té el peu anular alt, arnb diametres que 
oscil.len entre 3' 1 i 4'7 cm. Les pastes són variades, des de les 
tonalitats ocres i ataronjades, a les roges fosques i grisenques. 
Encara que no és possible determinar arnb seguretat la seua tipo- 
logia, deuen pertinyer en la seua totalitat a la forma Mayet 11. 

D'origen hel.lenístic, aquestes peces arriben inicialment al 
món iberic a través del comerq grec i púnic. El seu ús es fa més fre- 
qüent en epoca iberoromana, pero sense arribar a abastar una gran 
difusió. A la Península Iberica han estat estudiats, entre altres, els 
importants conjunts d'Enlporiae (Ame, 1982) i dels campaments 
de Nurnantia (Romero, 1990), Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984) i 
Lomba do Canho (De Castro, Guerra i Fabiao, 1990). 

La major part del material trobat és molt fragmentari, per la 
qual cosa en la majoria dels casos no és possible la classificació i, 
en ocasions, ni tan sols la seua adscripció a algun tipus tardorepu- 
blick no és descartable que algun dels fragments o fins i tot de les 
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peces que no s'han pogut estudiar directament siguen anteriors. En 
conjunt, s'han trobat 5 exemplars procedents d'altres tants jaci- 
ments: la Torre de la Sal, el Torrelló del Boverot, la Torre dlOnda, 
el Castell d'Almenara i els Vilarets. D'aquests, no s'ha pogut estu- 
diar directament el del Castell (Almenara). Només es conserven 
complets els exemplars de la Torre de la Sal i la Torre d'Onda; la 
resta són fragments que no permeten la seua classificació. 

El de la Torre de la Sal és un exemplar de campaniana A del 
tipus Ricci E, que es data entre mitjan segle II i mitjan de 1'1 (Ricci, 
1974, 216-219, fig. 27-28). Es coneix també com "bicbnic de 
1'EsquilT' (Pavolini, 1981, 144-149 i 1979-80; 1987, 140-141). 
Fou fabricada a Campania, Apúlia i Laci, regió aquesta darrera on 
sembla haver-se desenvolupat el tipus en el darrer terc del segle 
III. Aquest tipus es troba a Pollerltia (Palanques, 1992,20-21, lam. 
1, 3-5, 9). A la Península Iberica es coneixen exemplars als cam- 
paments de Numarltia (Romero, 1990,259-260, fig. l), que daten 
del 134-133; el Cabezo de Alcalá (Azaila), amb una datació ante- 
rior al 76/72 (Amaré, 1988, 37-38, fig. 4); i en el nivel1 C2 del 
carrer Don Juan de Aragón de Saldtrie, que es data entre el 90 i el 
60150 (Paracuellos, a Galve, 1996,78, fig. 20.3-4, km. 25-26). 

L'exemplar de la Torre #Onda és de ceramica comuna i pertany 
al tipus H de Ricci (1974,223-226, fig. 32-34). És una producció del 
Laci, prou simple i sense pretensions estetiques. La seua datació se 
situa entre mitjan segle II i mitjan de 1'1 (Pavolini, 1981, 152). A la 
Penúisula Iberica, aquest tipus aparek sovint en ambients relacionats 
amb la guerra sertoriana. Encara que és prou freqüent, els exemplars 
ben datats són escassos. En el context ceramic que I'acompanya, 
aquesta peca pot datar-se en els decennis centrals del segle 1. 

L'exemplar del Castell d'Almenara, que estudiem a través de 
la descripció i dibuixos d'Olkria (1974), és de campaniana A i 
sembla correspondre al tipus Ricci B, adoptada per aquesta pro- 
ducció d'un prototip grec (Ricci, 1973, 209-211). Aquest tipus 
apareix en els derelictes del Grand Congloué 1, amb una datació 
ca. 200 (Benoit, 1961, pl. XVI, 5-6), i de la Chretienne C, que es 
data en el segon quart del segle 11 (Joncheray, 1975, 86). 
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Les ampullae ere petits recipients utilitzats per a la comercia- 
lització de perfums. Es tracta d'una forma d'origen heblenístic, 
molt estesa per tot el Mediterrani (DICOCER, 581-584). Els 
exemplars més antics apareixen alrnenys des del segle V en el món 
hel.lenic (Anderson, 1987). Forti ( 1962) va fer un primer assaig de 
sistematització. Recentment Camilli (1999) n'ha fet un estudi de 
conjunt. A la Península Iberica foren inicialment estudiats a les 

necrbpolis d'Etnporine per Almagro (1953, 396-397) i del Ci- 
garralejo per Cuadrado (1977-78). Correspon al tipus 63 de Vegas 
(1973, 153-154, fig. 58). En alguns casos presenten una part enver- 
nissada o restes de vernfs que s'ha despres, pero la decoració més 
freqüent constisteix en algunes bandes pintades. En la ceramica de 
vemís negre els ungüentaris fusiformes són molt escassos (Morel, 
1965a. 11 8, núm. 268, pl. 19.56 = Morel 108-F 71 lo), es daten des 
de l'inici del segle 11 i corresponen a produccions de IY&rea etrus- 
quitzant i de 1'Apúlia meridional (Morel, 1981a, 401). 

La troballa d'ungüentaris en derelictes republicans és freqüent; 
aquests constitueixen la millor referencia cronolbgica dels tipus tar- 
dorepublicans: Grand Conglué lcap al 200 (Benoit, 1961,92, pl. VII, 
3), La Chrétienne C cap al 1751150 (Joncheray, 1975,86-88, fig. 38), 
Spargi cap al 100 (Lamboglia 196 1 a, 164, fig. 28; Pallarés, 1986,97, 
fig. 11.9, b-c), Sant Jordi cap al 100180 (Colls, 1987, 56-57, pl. 10, 
69-70), San Ferreol cap al 50 (Mas, 1985,208, fig. 31), etc. 

A la Península Ibkrica els unguentaria comencen a arribar en 
el segle V, i es troben sobretot formant part dels aixovars de les 
necrbpolis ibkriques. Els d'epoca republicana són particularment 
freqüents en contextos iberics tardans intensament romanitzats i 
en campaments romans: Emporiae, en el tram meridional de la 
muralla de la Neapolis, en la primera meitat del segle 11 (Sanmartí 
i Nolla, 1986, 88 i 91), i als estrats 11 11-1 112 de la basílica, cap 
al 150 (Aquilué et nlii, 1984,43 1, fig. 146, 9); Hispalis, a Argote 
de Molina, en la segona meitat del segle II (Campos, 1986, 64, 
fig. 59, núm. 3862); Cáceres el Viejo, cap al 80 (Ulbert, 1984, 
173-174, Taf. 45,535-537); El Cabezo de Alcalá d'Azaila, abans 
del 76/72 (Beltrán Lloris, 1976, 205-206, fig. 51); El Alto 
Chacón, abans del 75 (Atrián, 1976, 54, fig. 29, c); Burriac, al 
depbsit del sector occidental, entre 90 i 40 (Miró, Pujo1 i García, 
1988, 23, 61, núm. 114, 555-562); Pollentia, al pou D-18, en el 
segon quart del segle 1 (Equip de Pollentin, 1993, 240, Iam. 6, 8, 
10-12), etc. 

Al  País Valencia hom coneix pocs exemplars, en alguns casos de 
tipologia poc clara i datació insegura: el Puntal dels Llops, de la sego- 
na meitat del segle 111 (Bonet i Mata, 1981, 133, fig. 37, 43, I h .  XI); 
Meta, cap al 220-175 (Bonet, 1995,390, fig. 23,97, 126, 130 i 132); 
klentia, del Palau de Benicarló, entre el fmal del segle II i el 75 
(Matín, 1990, 193-194, I h .  53, 1); Ilici, de la Casa del Alfarero, 
entre el final del segle 11 i l'inici de 1'1 (Sala, 1992, 54, fig. 28), etc. 

En conjunt s'han identificat 6 exemplars procedents de 5 jaci- 
ments: 1 de la Muntanyeta de Sant Antoni, 2 del Tossal, 1 dels 
Racons, 1 del Tossal de la Balaguera i 1 del Cormulló dels Moros. 
Només els 2 exemplars del Tossal estan complets i presenten un per- 
fil identic als del gmp B de Cuadrado (1977-78, 392-393), que els 
data des del final del segle IV fins a mitjan de 1'1. Es tracta de dos 
exemplars fusiformes de la forma B de Camiiii (1999, 74-82, tav. 
15-17). El major pertany a la serie B. 12, de cos amb corbatura cons- 
tant i peu mitji, i el menor pertany a la serie B.13, semblant per6 
amb el peu baix. A les necrbpolis d'Emporiae i del Cigarralejo, les 
formes 1 a V del tipus B de Cuadrado, les més afms als exemplars 
estudiats, es daten per associació amb altres materials d'importació 
entre el segle 11 i el primer quart de 1'1 (Cuadrado, 1977-78,394 SS). 
Entre els jaciments estudiats, I'únic altre exemplar sencer conegut, 
trobat a la necrbpolis de la Punta, s'associa a ceramiques dels segles 
IV-iií (Aranegui, a Lázaro et alii, 1981,62, fig. 21, 1). 

El fragment de la Muntanyeta de Sant Antoni pertany a la 
boca i al coll, que és quasi cilíndric. Possiblement es tracta d'un 
exemplar fusiforme de la forma B de Camilli, sense que hom 
puga precisar més. 
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El fragment del Cormulló dels Moros correspon a la meitat 
inferior del recipient, té el peu troncocbnic i la base plana. És de 
tipus lecitoide, arnb el cos de tendencia fusiforme, i pot classifi- 
car-se em la forma A de Camilli (1999, 54, tav. 3), possiblement 
en la serie 12.6, a la qual s'adscriuen dos exemplars del 
Cigarralejo que daten del segle 11. A falta de la vora, possible- 
ment es tracta d'un exemplar del grup C de Cuadrado (1977-78, 
391 i 395-396, fig. 2,5), sense que puga adscriure's a cap de les 
quatre formes que hi distingeix pel seu estat fragmentari. El tipus 
C apareix associat a materials dels segles 11-1 i és característic del 
període tardorepublich. Bases semblants apareixena a la tomba 4 
d'Al5ria que es data en el segle 11 (Jehasse, 1973, 131, núm. 40), 
al campament de Cáceres el Viejo amb una datació cap al 80 
(Ulbert, 1984, 173-174, Taf. 45, 536-537) i al Cabezo de Alcalá 
(Azaila) amb una datació anterior al 76/72 (Beltrán Lloris, 1976, 
205-206, fig. 51,928). 

1.5.1. AMPOLLES 

Les dues peces estudiades són del Cormulló dels Moros i es 
caracteritzen per tenir la vora motlurada i escalonada i el coll 
llarg i estret decorat amb petits solcs. La primera de les dues 
peces, incompleta, té una ansa i un dihmetre de 4'6 cm. L'altra, 
quasi completa, és una ampolleta sense anses, arnb 3'3 cm de 
dihmetre de vora, el cos ample i la base molt estreta, amb el 
peu trencat, semblants als d'alguns ungüentaris de tipus fusi- 
forme de la forma B de Camilli; aquests, perb no tenen una 
vora motlurada com la d'aquestes peces. Aquests trets li donen 
un carhcter híbrid i el configuren com una peca singular. Per 
llurs característiques, aquestes peces s'aproximen al tipus 38 
de Vegas (1973, 92-95), un pitxeret de coll llarg i cos panxut 
arnb una ansa. 

La vora motlurada d'aquestes peces és un tret característic dels 
olpes; no és freqüent entre la cerhmica tardorepublicana, perb sí en 
I'altimperial, i quasi sempre sol presentar un dihmetre major. Entre 
els exemplars més antics hi ha els de Cosa, on n'apareix un de 14 
cm de dihmetre al Depbsit 1 (275-150) (Dyson, 1976, 33, fig. 5, 
73), i altres tres de 9'2 i 13 cm al Depbsit 5 (110/100-40130) 
(Dyson, 1976, 106, 110, fig. 40, 130; 41, 166-167). A Carthago 
una vora semblant, perb amb la motlura poc desenvolupada, apa- 
reix en un carrer de la ciutat púnica arnb una datació aproximada 
de 225-146 (Rakob, 1991, 180, Alb. 37, 38). En el derelicte 
d'Albenga (90180) apareixen diversos olpes, un dels quals presen- 
ta una vora semblant (Lamboglia, 1952b, 178, fig. 34, 41). A 
Burriac, entre la cerhmica indígena del depbsit del sector occiden- 
tal (90-40) hi ha algunes vores d'olpes de perfil similar que pale- 
sen una indubtable influencia romana (Miró, Pujo1 i García, 1988, 
120, núm. 189, 191-192 i 65 1-654). El perfil del recipient sencer, 
perb, correspon com ja hem vist al d'un ungüentari, i és prbxim a 
sengles exemplars del Cabezo de Alcalá (Azaila), arnb una datació 
anterior al 76/72 (Beltrán Lloris, 1976,205-206, fig. 5 1,855). i del 
nivel1 11 (90-70) del depbsit del sector occidental de Burriac (Miró, 
Pujo1 i García, 1988, 61, núm. 555). 

Els exemplars d'kpoca imperial són més abundants i tenen 
quasi sempre la boca ampla. De Polleritia és un fragment que es 
data en epoca d'August (Vegas, 1973, 94, fig. 31, 3). A AI- 
bit~timiliurn els olpes arnb vores semblants es daten en el segle 1 
dC (Olcese, 1993, 273, núm. 264, fig. 66). A Pornpeia, An- 
necchino (1977, 11 1-1 13, fig. 4, núm. 28-29, 6) va assenyalar el 
carhcter eclectic d'aquests recipients i els denomina arnb el teme 
amphorulae; posteriorment, Bonghi (1984, 169, 172, tav. 104, 9; 
106, 18 i 21) inclou algunes d'aquestes amforetes en la seua 
variant If i afegeix els termes lrrcei i Iagynni. A Ostia, vores sem- 
blants es daten en epoca flhvia (Domicii) (Ostia 11, 95, tav. 
XXIII, 412-413). A Lzrni, una peca semblant de 13 cm de dihme- 
tre es denomina hmfora, es classifica en el grup 22c i es data cap 
a 150-250 (Frova, 1977, 514, tav. 268, 1). 

1.5.2. PLATES DE VORA BÍFJDA 

Les plates de vora bífida (patinae) corresponen a la forma 
Vegas 14 (1973, 43-45, fig. 15). Aguarod (1991, 89-96) hi distin- 
geix quatre tipus, definits sobretot a partir de la forma de la vora. 
Els exemplars estudiats estan fets arnb la pasta núm. 6 d'Aguarod, 
amb un alt contingut de roques volchniques, procedent de la 
Camphnia. En general, es tracta d'un grup de cerhica poc freqüent 
i que apareix sempre en reduit nombre. D'aquest tipus s'han trobat 
7 peces procedents d'altres tants jaciments: el Puig de la 
Misericordia, la Curolla (Cervera del Maestre), el Tossalet, la Torre 
de la Sal, el Tossal de I'Assut, el Cormulló dels Moros i Montnegre. 

Aguarod 2: es caracteritza per un llavi exvasat i penjant, arnb 
la característica ranura en la part superior, les parets són inclina- 
des i lleugerament corbades i el fons és pla. Sovint presenta una 
franja gris-cendrosa a I'exterior de la vora. Els seus diirnetres 
varien entre 22 i 37'4 cm. Pel que fa a la datació, és freqüent en 
el segle 11, almenys des del seu segon quart, i perdura fins als 
darrers decennis de 1'1 (Celsa, Caesararrgrtsta). La tenim docu- 
mentada al Puig de la Misericordia, amb un dihmetre de 33 cm, i 
al Tossal de l'Assut, arnb un dihmetre de 30 cm. 

Aguarod 3: es caracteritza per una vora més curta i 
engrossida. El dihmetre oscil.la entre 28 i 37'5 cm. La pasta 
utilitzada és la mateixa. Apareix en la segona meitat del segle 
11 i perdura fins a mitjan segle 1. Aquesta forma esta represen- 
tada per un exemplar de la Torre de la Sal, amb la mateixa 
pasta, que té 26 cm de dihmetre i va decorat amb 3 solcs 
paral.lels a I'exterior. 





m que els seus diamemes sbn de 24-27 cm. Aquesta pasta es 
comspon amb el ndm. 9 d'Aguarod (1991.43-44). amb elements 
volcanics que en confirmen I'origen campanih. Un exemplar del 
Connull6 dels Moros b I'dnic que es troba quasi sencer. la pasta 
& beix-lgosuenc. amb desgrcixant negrc. kc, 2 agafadors i un 
d i k m  de 34'4 cm; la vora & inclinada i té un baque16 com a 
continuacib de la pare1 que I'aproxima al tipus Dramont 1. El per- 
fil de la vora acoiuella una dataci6 tardana que. de manera apro- 
ximada, es pot situar en la primera rneitat del segle 1 aC. 

Mortcr tsrrsooaerrsc: definit a partir d'un cxemplar del 
Cabezo de AlcaM (Azaila). el seu peñil sembla que comspon a 
una imitaci6 tamconciue dels prototips ithlics, amb la vora 
engn>ssida de seccid triangular i ban&s amb diiadcs. Aqucsts mor- 
cas presenten com a paculiaritat excepcional estampilks nominals 
bii igaa ibtric/ilatí, amb la forma in planta pedir, comsponcnu 
a dos tmisJers. El di8mccrr varia enm 35 i 39'4 cm. Es troben nor- 
malmeni a jacimenu amb niwlls de dcmucci6 &¿poca serionana 
per la qual cosa la seua fabricaci6 dcu iniciar-se almenys en el pri- 
mer quarr del segle l. Algunes rcf&nc¡es cronolbgiques s6n: El 
Cabezo de Alcalá (Azaila), amb una datació anterior al 7U72 
(Beltrán Llo& 1976,242, fig. 64.868, 1979. 182. fig. 16. 151: 
1984. 137); La Caridad (Caminreal). amb una dataci6 semblani 
(Vicente et alii. 1989.28-29, 199 1.94); i El Alto Chac611 ( l h ~ l ) .  
amb una dataci6 semblani (Atrián, 1976.70. fig. 40. b). 

Hi ha 2 exemplars pmcedenu de sengles jacimenu: el Tossal 
de I'Amt i Montnegrc. W primer b de pasta ocre clara. granulo- 
sa i blana. amb un diameoc de 29 cm; el segon té la pasta bescui- 
cada: gris a I'interior i roig ataronjat en supcríícic, amb desgrci- 
xani blanc. engaiba ki i un d i k m  de 34 cm. 

Els fragmenu d'hfora aparrixen en la gran majoria dels 
jacimenu estudiau. És frcqlknt trobar-ne de paret que no p e m -  

ten I'adscripció tipolbgica. De la mateixa manera, una part signi- 
ficativa d'aqwsu presenta la pasta caramdstica de la Camphia 
amb partícules voldniques en el seu desgrcixant. Aqwsta va ser 
caractcritzada per Nolla (1974. 186 i 188, 1976) a partir dels 
exemplars d'Empáries amb la denominacid "Decumanus Bu 
(DB). ks de color rogcnc, de textura rugosa i conté partfcules 
metambrfiques crisial.lines de color negrc d'origen voldnic. 
alguns cRstalls verdosos, h i n e s  brillanu (possiblement mica) i 
almes partícules de color blanc o gris (possiblement cuars). 
S a m a d  (1985. 131) la va identificar com la classc A del cam- 
pament de Pella Redonda. Aquest tipus de pasta ha estat identifi- 
cat en la toialitat de fragmenu del tipus grrcoithlic m n t  i 6 
majoritari tamM en els del tipus Drrssel I A 

Passem a veun els difercnu tipus d'hmfora identificats i els 
jaciments on han estat localittais. 

El cemw cnal per Benoti (1957.25 1-256, fig. 1-7). que p t én  
rrfkctir aihora la procedkicia ithlica i la tradició tipolbgica p g a ,  
designa una producci6 possiblemmt originilria de Sicni que apa- 
rrix enm els segles IV i 11 (Empereur i HeJnard 1987.2628, 
DICOCER, 4648). Es classifica de manera tradicional i intuniva 
en mes gnips: antiga, de transicib i m n t ,  sense que hi haja sem 
pn una clara difercnciació Molbgica entre aqucstes categories. 
WiII (1982) va establir una tipologia d'aqucstes hforrs, que ha 
estat criticada per Manacorda (1986) i Empemir i Hesnard ( 1987, 
25-26). L'hfora grrcoithlica es comspon als tipus a i b de WiII 
(1982). De manera general es c b u a  pel llavi horilzoaial i el 
col1 cm (Molina, 1997.135). El tipus b també es coneix com Pcch 
Maho. per estar moli ben rcpmcntat en aquesi jaciment del 
Lknguadoc (Solier. 1979). La seua predncia b poc frcqUent i es 
data sovint en el segk 111. perb 6 el tipus en ds en el moment de 
la conqucsta romana i perdura fins al principi del segle 11. Un 
exemple de la seua datacid al final del segle 111 b Castellruf 
(Gasull et 4/11. 1995.74, fig. 81 1. 

L'dnic exemplar d'aquest tipus ha estat trobat al Castellar. un 
fragment de vora quasi horiaontal de 17 cm de d i h c m  i pasta 
roig ammnit clar amb desgrcixant negrc. Amb pnni segurelal 
pot datar-se en el segle 111. 

Lavariant~cauo&oansmóoanspon&tiprsWiII~die 
(Wi& 1982,348-353; Manafada. 1986.584-585). El scus tna: ñiür- 
fdbgicshancstatdacnupadivasosautors(Bamíí 195RHManL 
1990.Mdina. 1997.135-13RPanek 1998,533-534).Lase~aca~g 
cimt se situa al v d m  de 25/26 lim La saia evduci6 al Uarg del 
segk II i la difaariaci6 de la variant Dnssel IA no scmpre 6 fscil 
de daaminar, i mcnys encara a pa& del Uavi. La conviv¿nc¡a de lb 
vis amb difacnts inclinacions cn daicüctes o niwlk bcn data& nlati- 
vitmlautilitatdelscritaismarf~tociqueaqucstsiawnun 
UdubaMe valor oiiaitatiu. Un excmpk de la fama d'equat tipis 
ame furalsdel segk 1il iprincipisdel IIsón lesgmfaadeldacliae 
delGnuxiCarglait 1.EnlaprimaamcitatdelsegküsanMapm 
duir-se cn bona pari dels obaQrs de la costa tintnica d ' l U  des de 
Campania fm a Ebiiria D'alaa banda, hi ha una Mubtabk rclaci6 
cnt~cI'urpaiaciódelacersmicacampanianaAiaqualahfarrs 



(Morel, 1981b, 88; Tchemia, 1986,51-53). Quant a la seua desapan- 
ció, és un problema de caricter tipolbgic que abordaré en l'apartat 
següent dedicat a les Dressel 1. 

La seua evolució és lenta i no hi ha un model general que la 
descriga (Empereur i Hesnard, 1987,29-30; Hesnard, 1990,49- 
51). Els llavis s'allarguen i de I'eix horitzontal que formen al 
principi, passen a un eix inclinat cap avall; el coll s'allarga i la 
relació entre I'alckria del coll i I'al$~ria de la panxa passa de 
0'20-0'30 a 0'32 en el derelicte del Grand Congloué 1 i fins a 
0'4 en el de Chrétienne C i en els exemplars de Carthago; I'al- 
tura total augmenta des dels 60-65 cm del segle 111 fins als 80 i 
el diimetre mixim disminueix des de 35-40 cm fins a 35-32 cm, 
arnb una relació entre el diimetre mhxim i l'alqhria total que 
passa d'112 a 113. 

En alguns conjunts tancats, com alguns derelictes, hom ha 
assenyalat l'existencia de dues variants (De Nicolás, 1979, 13, en el 
derelicte de Ses Lloses), una de tradició arcaica arnb l'inici superior 
de les anses separat del llavi, aquest arnb tendencia a ser rnés eixent 
í menys alt i les anses de secció el4íptica (De Nicolás, 1979, fig. VI, 
a-d); i I'altra evolucionada amb I'inici superior de les anses pegat al 
llavi, aquest de secció triangular, rnés prbxim al típic de la Dressel 
1 A, perfii extern de la secció de les anses sinuós i pivot arnb botó 
terminal en alguns casos (De Nicolás, 1979, fig. W, a-f). 

Malgrat les dificultats assenyalades per a la classificació de 
les hmfores només a partir dels llavis, creiem que hom pot 
incloure en aquest tipus 12 exemplars de 9 jaciments: 1 de la 
Tossa Alta (12 cm), 1 de la Curolla de Cervera del Maestre (13 
cm), 1 del Tossalet (12 cm), 2 dels Pasquals (12 i 14 cm), 1 de 
la Torre de la Sal (14 cm), 1 del Mas del Pi (13 cm), 3 de la Punta 
(1 4 i 15 cm), 1 de 1'Horta Seca (1 3 cm) i 1 dels Vilarets (12 cm). 
Un exemple de les dificultats de I'adscripció tipolbgica és I'e- 
xemplar d'aquest darrer jaciment, I'índex h/v del qual és exacta- 
ment 1. Els diametres varien entre 12 i 15 cm, arnb una major 
freqüencia en el segment 12-13 cm. Probablement pertany a 
aquest tipus I'únic segell trobat que esti escrit arnb l'alfabet 
grec, procedent de Sant Josep. 

1.6.3. DRESSEL 1A 

Lamboglia (1955a, 246-248) va establir una divisió de les hmfc- 
res Dressel 1 en tres variants (lA, 1B i IC), represa posteriorment 
per Benoit (1957,258-272, fig. 13-16: Rep. m), que la va classiti- 
car com republicana IIi (Panella, 1998, 534-537). Beltrán Lloris 
(1970, 301-306) en va estudiar la seua presencia a la Península 
Iberica. Entre aquestes tres variants hi ha també dificultats d'impre- 
cisió tipolbgica (Laubenheimer, 1980; Tchemia, 1986, 312-320). 
També hom ha assenyalat que no contenen totes les Mores  Dressel 
1 (Tchemia, 1986,312-313; Empereur i Hesnard, 1987,30). La seua 
producció s'estén per la costa tir&nica de la Italia central, des de 
I'Emiria meridional, el Laci, la CampiNa i probablement fins a 
Calhbria (Tchemia i Zevi, 1972; Tchernia, 1986,45-47), i en la seua 
major part presenten una pasta roja molt característica, en la qual són 
reconeixibles petites partícules negres d'origen volchnic (DB). 

La variant Dressel 1A correspon al tipus Will e (Will, 1982, 
353-356). Els seus trets tipolbgics han estat defmits per diversos 
autors (Lamboglia, 1955,246; Benoit, 1957,258-259 i 264; Benoit, 
1961, 42-48; Empereur I Hesnard, 1987, 30; Hesnard, 1990; 
Molina, 1997, 138). Laubenheimer (1980, 306) ha fet veure les 
contradiccions existents en les definicions d'aquest tipus per part de 
Lamboglia i de Benoit. Pel que fa a la seua defmició, Tchernia 
(1986, 320) considera que poden classificar-se en aquesta variant 
totes aquelles que no són Dressel 1B N IC en sentit estricte. També 
Laubenheimer (l990,41) segueix aquesta opimó. Per a Empereur i 
Hesnard (1987,30), hi ha dos trets morfolbgics fonamentals: l'alqa- 
ria total inferior als 110 cm i l'alqkria del llavi menor de 5'5 cm. 

Quant a la seua evolució des del tipus grecoitilic recent, sembla 
clar que no hi ha una ruptura brusca, sinó rnés bé una transició entre 
contenidors fabricats sovint en els mateixos obradors que dificulta 
una neta diferenciació entre arnbdós (Tchemia, 1986,42; Empereur i 
Hesnard, 1987,30; Hesnard, 1990,51; Laubenheimer, 1990.40-41). 
La continuitat entre les més tardanes de les grecoitiliques i un gmp 
de les Dressel 1 ha estat assenyalada per diversos autors (Uenze, 
1958, 11-12; Laubenheimer, 1980,319-322). La dificultat de classi- 
ficació ha pogut comprovar-se en determinats exemplars que han 
estat adscrits a tipus diferents per diferents autors (com succeeix en el 
derelicte de la Ciotat). Tchernia (1986, 309) ha denominat aquest 
fenomen com una "zona d'incertesa". D'altra banda, alguns autors 
com Stockli (1979, 154) han precisat l'existencia d'hmfores de tran- 
sició (com en els derelictes de la Ciotat i Punta Scaletta). El mateix 
ha estat assenyalat per Sanmartí (1985, 133 i 151) per a les del cam- 
pament de Peña Redonda a N~oilcmtia. Cal recordar queja Lamboglia 
(1971, 380) va reconeixer implícitament I'exist2ncia d'hmfores 
tipolbgicament "ambigües" en parlar de "anfores Dressel 1A di tipo 
grecoitalico". Quelcom semblant passa arnb el terme "grecoithliques 
evolucionades" emprat per Pascua1 (1 975a, 88) en referir-se a un gmp 
d'hrnfores del derelicte de 1'Illa Pedrosa. D'altra banda, també entre 
les Dressel 1 A coexisteixen llavis arnb detalls diversos, com hom pot 
veure a Albiritiriiililrrn (Lamboglia, 1955, fig. 10-1 1) i ha confiiat 
Sanmartí (1985, 134- 140) al campament de Peña Redonda. 

La diferenciació entre una imfora grecoitilica recent o de tran- 
sició i una Dressel 1A comporta la fixació d'una frontera tipolbgi- 
ca artificial. No hi ha unanimitat entre els diversos autors a I'hora 
de fixar-ne els criteris de diferenciació. Hesnard i Lemoine (198 1 )  
van fixar-ne un per a la diferenciació dels Ilavis: quan la relació 
alqaridgrosshr~a miximes és inferior o igual a 1 serien grecoithli- 
ques, i quan aquesta relació és superior a 1 són Dressel 1 .  Les difi- 





D'altra banda, hi ha exemplars que fan veure I'existhncia de tipus 
intermedis entre els classics, com és el cas del de Torre Tavemera 
(Barcelona) amb una datació consular del 119, que Nolla (1 976,222- 
224) considera una peca de transició entre els subtipus Dressel 1B i 
Dressel IC. 

Pel que fa a la cronologia, Empereur i Hesnard (1987.32) situen 
la seua aparició cap al 100, amb el seu auge entre 80 i 50; la seua 
desaparició es fixa a l'inici del principat d'August. Aixo no obstant, 
a la colonia de Fregellne s'han trobat fragments de vora que poden 
classificar-se en aquest tipus amb una datació anterior a 125 
(Guidobaldi, 1989). Al SO francés, Bats (1986,428) la data entre 80 
i 30. La primera data consular coneguda és de l'any 97 i l'última del 
13 (Dressel, 1899). Datacions tan tardanes com aquesta corresponen 
a contextos itilics i són excepcionals en les províncies occidentals. 
Miró (1986) n'ha donat a conéixer una datació consular de I'any 90 
en un exemplar de I'assentament iberic de Bumac, on és el tipus 
majoritari en el nivell 1 del depbsit del sector occidental (70-40). 
Pérez Ballester (1995c, 179-180) n'ha reinterpretat una del Cabezo 
de Alcalá (Azaila) de I'any 91. A la Ga1.lia aquest tipus d'imfora és 
majoritari en el període 60-50 (Laubenheimer, 1990,41). 

De manera general, a partir de les vores són difícils d'identifi- 
car i hi ha disparitat de criteris entre diferents autors sobre I'ads- 
cripció d'alguns fragments. Considere que, entre el material estu- 
diat en els jaciments terrestres, aquest tipus només esta present a la 
Torre de la Sal, on sengles vores de 6 cm d'alchria i 14 i 16 cm de 
diametre poden classificar-se en aquesta variant; no pot descartar- 
se que alguna de les altres vores classificades com Dressel IC, amb 
alqkries de 6'6 i 6'7 cm, també hi puguen pertbyer. D'altra banda, 
la seua presencia s'ha assenyalat en jaciments submarins com les 
Roques de la Barbada, la Torre de la Sal i la Gola de 1'Estany. La 
pasta dels exemplars estudiats és la típica campaniana, amb des- 
greixant negre d'origen volcanic (DB). 

1.6.5. DRESSEL 1C 
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Fou definida per Lamboglia (1955, 248-250, fig. 5-6) a partir 
de la troballa de Capo Mele. Els seus trets morfologics han estat 
definits per diversos autors (Tchernia, 1986,313-320; Empereur i 
Hesnard, 1987, 32; Laubenheimer, 1990,41; Molina, 1997, 138). 
Hi destaca I'al+ria del llavi major de 6 cm; aquest tret l'aproxi- 
ma a la variant Dressel lB, de manera que sobre fragments de 
vora no sempre és facil establir la diferenciació entre ambdues. Al 
seu tom, Laubenheimer (1980,308) ha fet veure com aquest tipus 
presenta nombroses variants. Beltrán Lloris (1 970,309-3 12) en va 
estudiar la seua presencia a la Península Iberica. La seua aparició 
se situa cap al 1201110 i és característica de la primera meitat del 
segle 1, amb un final cap a I'inici del principat d' August. Les data- 
cions consulars no són freqüents sobre aquest subtipus. 

La seua presencia és poc significativa i s'associa a ambients tar- 
dans, que es daten alrnenys en el primer quart del segle 1. Ha estat 
identiftcada en 7 casos, 2 d'ells dubtosos, corresponents a 4 jaci- 
ments: 3 de la Torre de la Sal (13 i 15'5 cm), 2 del Tossal de la 
Balaguera (13'5 i 16 cm), 1 del Tossal de 1'Assut (?) i 1 de Montnegre 
(?). Els diametres varien entre 13 i 16 cm, amb un predomini del seg- 
ment 13-14 cm. La pasta dels exemplars estudiats és la típica campa- 
niana, arnb desgreixant negre d'origen volcanic @B). 

1.6.6. LAMBOGLIA 2 
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Fou definida per Lamboglia (1952a, 164-165, fig. 22-23; 1955, 
262-263) a partir de les troballes del derelicte d' Albenga. Es tracta 
d'una M o r a  vinkria originaria d'Apúlia i de Calabria que va tenir 
una amplia difusió pel Mediterrani oriental (Tchernia, 1986, 53-56 
i 68-74; Molina, 1997, 139-140; Panella, 1998, 544-546). Beltrán 
Lloris (1970, 349-358) en va estudiar la seua presencia a la 
Península Iberica. Posteriorment, Aranegui (1982b) en va estudiar 
la seua distribució al País Valencia. Per a Baldacci (1972) apareix 
en la segona meitat del segle 11 i perdura fms a l'$oca cesariana. 
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Per a Empereur i Hesnard (1987, 33) la seua aparició es data en la 
darrena del segle II i és un tipus característic de la primera meitat 
del segle 1 que perdura fins a I'kpoca d'August. Cipriano i Carre 
(1989) han estudiat la seua producció en la costa adriatica. En els 
derelictes apareix acompanyat de les 3 vanants del tipus Dressel 1. 

La seua presencia és molt minoritaria. Només s'han trobat 4 
exemplars procedents de la Torre de la Sal, amb 4 diferents dih- 
metres: 16, 17, 18 i 19 cm. Les pastes dels exemplars estudiats 
varien des del taronja clar i ocre ataronjat fins al mamó rogenc. 

1.6.7. DRESSEL 1 TARRACONENSE 

Identificada per Miró i Pujo1 (1982-83) a Burriac, fou defini- 
da per Comas et alii (1998) a partir de diferents troballes de la 
Laiethnia: Burriac, Baetulo, Can Ximenes (Mataró), Montpalau 
(Pineda de Mar) i els fondejadors de Vilassar i Cabrera i de Ma- 
taró nord. Posteriorment ha estat estudiada per Miró (1988.60-63) 
en el conjunt de les produccions amfbriques de Catalunya, i per 
García (1992, 24) entre les produccions ibenques d'epoca repu- 
blicana de la Laiethnia. Darrerament s'han afegit les troballes de 
Can Portell (Argentona), amb vores dels tipus Dressel 1A i 1B i el 
segell Q. Fabi; Can Vendrell a Santa Eulhlia de Roncana; la Cova 
de les Encantades del Montcabrer a Cabrera de Mar; Can Vila i les 
Pkrgoles (Premia de Dalt); Santa Cecília a Mataró i diverses tro- 
balles urbanes a la mateixa població de Mataró. A Can Balencó 
(Mataró) s'ha trobat un paral.lel amb la mateixa estampilla en un 
nivell d'amortització del darrer decenni del segle I aC. 

Els únics indicis de fabricació s'han trobat a la Riera de Sant 
Simó (Mataró) i a Can Portell (Argentona). La recent troballa de 
Santa Eulalia de Roncana ha proporcionat un segell QE imprks 
sobre una vora del tipus Dressel lA, junt al qual hi ha una altra 
marca ihlegible. Es tracta d'un tipus d'hmfora semblant a les 
Dressel 1, pero de fabricació local. Es reconeixen dues tkcniques 
de fabricació: una de tradició ibkrica, amb les característiques típi- 
ques d'aquesta pasta (argila depurada, ben cuita, so metal.lic, 

sovint bescuitada amb el cor gris), per a la qual es proposa una 
datació entre 80170 i 65150; i I'altra amb la pasta característica de 
les altres produccions tarraconenses, per a la qual es proposa una 
datació més tardana entre 65/50 i 40130. Segons la forma del llavi 
poden dividir-se en les tres variants establertes en la producció ita- 
lica (A, B i C). Quant a la datació, se situa en una forquilla deli- 
mitada per la troballa rnés antiga en el nivell 11 de Burriac (80-70) 
i la més recent de l'estrat 111 de I'excavació del carrer Sant Josep 
i de Rosés de Baetulo (40-30). 

S'han pogut identificar 3 exemplars en altres tants jaciments, 
fabricats amb "pasta ibkrica": 1 al Bordissal, 1 al Tossal de 1'Assut 
i 1 a les Forques. Les troballes d'amfores tarraconenses amb el 
mateix tipus de pasta del Poaig (I), els Barranquets (2) i el 
Cormulló dels Moros (1) no permeten una adscripció tipolbgica 
pel seu estat fragmentari. L'exemplar del Bordissal és possible- 
ment del tipus Dressel IA. L'exemplar de les Forques és una 
hrnfora prou completa del tipus Dressel 1A que té 14 cm de di&- 
metre, amb la pasta ataronjada i molt ben depurada; un altre frag- 
ment corresponent a l'inici del pivot presenta la característica 
pasta bescuitada ibkrica gris i taronja. En les comarques septen- 
trional~ del País Valencia, en el rerapaís muntanyenc ha estat 
assenyalada la seua presencia a la Moleta del Mas de Salvador de 
Vistabella (Arasa, 1994, 203). No deixa de resultar cridanera la 
seua presencia en jaciments interiors. 

1.6.8. TARRACONENSE 1 

Aquest tipus d'hmfora vinkria, considerat per Nolla (1974, 191- 
192 i 196-197) com de probable origen local, fou anomenat 
Laietana 1 per Comas (1985, 65-66; 1987, 163). Posterionnent ha 
estat estudiat de manera rnés h p l i a  per Nolla (1987), que el deno- 
mina Tarraconense 1 per considerar que es va produir en un temto- 
ri més extens que l'estrictament laieta, i per aquest en col.laboració 
amb Solias (1984-85) a partir de les troballes d'Enrporiae. Miró 
(1988, 63-69), Comas i Casas (1989) i Molina (1997, 141-142) 
n'han ampliat I'estudi. A partir de la troballa de Saldzrie, Aguarod (a 
Galve, 1996,95-97) n'ha fet una síntesi. És una imfora de cos ovoi- 
de i una alckria que oscil.la entre els 70 i 85 cm. Els precedents que 
podrien haver inspirat aquesta forma es troben en les imfores oleh- 



ries apules. Molt probablement es va utilitzar per al transport de vi. 
La pasta és dura, arnb desgreixant visible (quars, cal$ i mica), de 
color roig, rosat-ataronjat o en ocasions beix. La superfície esta 
recoberta en ocasions d'una engalba de color groc o blanquinós. 

Va fabricar-se en el temtori de la Laietania, a les vil.les de la Salut 
de Sabadell i del Roser de Calella, perb també en altres llocs corn 
Fenals (Lloret de Mar) i probablement a la mateixa Baetulo. El perío- 
de de fabricació se situa des del segon quart del segle 1 i fins a la sege 
na meitat del segle 1 aC. En els darrers anys la seua presencia s'ha 
documentat a diversos jaciments de Catalunya, corn Ilerda i la Cova 
de les Encantades del Montcabrer (Cabrera de Mar). El iloc més men- 
dional on fins ara s'ha documentat aquest tipus d'amfora és el Tossal 
de Manises, I'antiga Luceizt~mn~ (Márquez i Molina, 1999, 121 i 123), 
i els més occidentals són Contrebia Belaiscn i Salduie, on es coneix un 
exemplar amb segell iberic. També hi ha noticia de la troballa d'un 
exemplar a Vdentin, d'atribució insegura, que es dataria en el primer 
quart del segle 1 i sena el més antic dels coneguts fins ara. 

L'únic exemplar d'aquest tipus s'ha trobat a la Torre d'Onda, 
en un context iberic del segon quart del segle 1, té la pasta ataron- 
jada, arnb punts blancs en el desgreixant i l'engalba beix gro- 
guenc. La vora té una alchria de 7'8 cm i el diimetre és de 16 cm. 
En l'extrem superior té el característic engrossiment arrodonit que 
forma corn una anella exterior, i en la seua unió arnb el col1 la vora 
presenta una motlura senzilla. Les anses són curtes, arranquen 
davall del llavi i acaben en el muscle; la seua secció és ovalada i 
no tenen acanaladures a l'exterior. Conserva un segell en forma de 
creixent a la vora arnb una marca a penes Ilegible (vegeu 1.6.9). 

1.6.9. SEGELLS 

S'han trobat 4 segells: 1 als Pasquals que figura en la base de 
I'ansa d'una imfora de tipus indeterminat i és il.legible; 1 a la 
Torre d'Onda que apareix sobre una amfora del tipus 

Tarraconense 1, utilitza I'alfabet llatí i no és del tot Ilegible; 1 a 
Sant Josep que figura sobre l'ansa d'una hmfora de tipus indeter- 
rninat i utilitza l'alfabet grec; i 1 a Barberes que es troba sobre la 
vora d'una imfora del tipus Dressel 1A i utilitza l'alfabet llatí. 

El de Sant Josep apareix en un cartutx rectangular de 62 x 14 
mm impres longitudinalment sobre una ansa, probablement del 
tipus grecoitalic, arnb un extrem mal aplicat i deformat; la marca 
pot llegir-se arnb claredat ANAP (retro), que correspon a 
ANDR(OS), arnb una Iínia corbada d'aspecte serpentiforme a con- 
tinuació del darrer signe que deu correspondre a una lletra R 
deformada. Encara que no és molt freqüent, aquesta marca esti 
documentada a la necrbpolis d' Aleria sobre una hmfora grecoiti- 
lica en la tomba núm. 70, que es data cap al 300 (Jehasse, 1973, 
365, núm. 1322, pl. 142, 170). La lletra alfa arnb la base trencada 
és característica de l'epigrafia grega tardana i apareix en altres 
estampilles, corn ara en el derelicte Riou 3 (1 10-80) sobre k f o -  
res Dressel 1C (Long i Ximénes, 1988, 166-169, fig. 8-9), en 
hmfores del tipus Dressel IA o 1C del golf de Fos (Amar i Liou, 
1984, 157, núm. 42, pl. 3), a Pech Maho sobre M o r e s  massalio- 
tes recents del segle III (Solier, 1979,93,98, 100, fig. 16), etc. El 
canvi de l'alfabet alfabet grec al Ilatí en els segells amfbrics no es 
coneix arnb exactitud, perb en general s'accepta una datació del 
segle IIi per als grecs i del 11 per als llatins (Manacorda, 198 1,23), 
arnb un període de coexistencia que es demostra per la troballa del 
mateix segell escrit en ambdós aifabets (TAIOC A P E T Q N  = C. 
Aristo). El canvi podria haver-se donat en el darrer terq del segle 
111 (Empereur i Hesnard, 1987, 29). Tradicionalment s'ha atribuit 
a les imfores segellades en grec una procedencia de Sicília o la 
Magna Grecia, tot i que les més tardanes poden procedir de la 
Camphnia i el Laci (Hesnard et alii, 1989). L'epigrafia grega sobre 
hmfores no és, en general, molt freqüent (cf. Morán, 1997, 251). 
D'altra banda, en relació arnb aquest mateix antropbnim, a 
1'Apúlia hi ha documentada la marca Andronici en alfabet Ilatí 
sobre imfores de tipus Brindisi, a les zones de producció de 
Giancola i de Masseria Marmorelle (Desy, 1989, 99, núm. 696; 
105, núm. 756). 

Sobre aquesta estampilla, Flors (1995) interpreta que la ins- 
cripció 6s ibkrica, tot i que en fa una lectura retrbgrada (Crilldu[.]), 
i cerca paral.lels en I'estampilla iberica d'Ensérune (Lau- 
benheimer, 1990, 35, foto l), en una altra fragmentada del cam- 
pament de Peña Redonda (N~lrnantia), molt possiblement grega, 
on figura un trident que interpreta corn el signe iberic ti (Sanmartí, 
1985, 142, fig. 25-26), i en una estampilla de la Torre de la Sal 
també fragmentada (Fernández Izquierdo, 1980, 161, fig. 5,  2, 
Ihm. ID, F), que fou interpretada inicialment corn escrita en alfa- 
bet osc i que reinterpreta corn iberica, i que pot ser grega si ens 
atenem a la presencia d'una lletra alfa arnb la base trencada. 

El segell de Barberes apareix en un cartutx rectangular que 
conté dues lletres en alfabet Ilatí, també en posició retrbgrada: RV. 
Aquests tipus d'inscripcions en que apareixen dues o tres inicials 
d'un antropbnim són molt freqüents i no sempre és possible la 
seua restitució. Aquesta és poc freqüent i I'únic parablel que he 
trobat procedeix de I'oppirl~rrn de La Lagaste (Rancoule, 1980, 
fig. 48, 7). La marca R V  també es coneix a Entremont en un car- 
tutx rectangular sobre ansa de tipus indeterminat, perb no retrb- 
grada (Gateau, 1990, 177, núm. 12, fig. 21 ; Blanc-Dijon et alii, 
1998.279, núm. 1380). 

Finalment, I'exemplar d'amfora Tarraconense 1 de la Torre 
d'Onda presenta un segell impres davall del llavi en forma de 
creixent arnb els extrems arrodonits, de 3'1 cm de Ilargiria i 0'9 
cm d'amplbia miximes, del qual només es pot llegir -amb dub- 



tes- la terminació -leno. Les estampilles que apareixen sobre 
aquestes a d o r e s  són de tipus arcaic, de forma rectangular, només 
arnb el prenom i el nom, pero no n'ha estat publicada cap arnb 
aquesta forma i un nom semblant. Aixb no obstant, no pot descar- 
tar-se la possibilitat que es tracte d'alguna marca ja coneguda i 
mal impresa, corn M. Anto. o Q. Mevi, que també apareix impre- 
sa sobre el tipus Pascua1 l(Comas, 1985, 18, fig. 8, 10; 1987, 164, 
fig. 4). 

Les relacions del món iberic arnb les diferents cultures que 
projecten les seues activitats comercials per la costa mediterrinia 
estan ben documentades en aquesta zona. Ja des del moment de la 
seua gestació resulta decissiva la presencia fenícia a través dels 
contenidors amforics que s'han trobat en nombrosos assentaments 
entre mitjan segle VI1 i la meitat del VI (Oliver, 1991c i Clausell, 
1995). També en la primera meitat d'aquest segle arriben les pri- 
rneres importacions etrusques, corn mostra la troballa del Tossalet 
(Oliver i Gusi, 1991). En la segona meitat d'aquest segle arriben 
les primeres ceramiques gregues, corn les copes jbnies de la 
Punta, Sant Josep, el Tossalet de les Forques i el Mas de Víctor. 
En el segle V i fins a la meitat del IV les importacions gregues 
-fonamentalment itiques- són molt nombroses en la gran majoria 
d'assentaments (Oliver, 1990b i 1990-91; Rouillard, 1991). De la 
primera meitat del segle V són presents les imfores massaliotes, 
corn les trobades al fondejador de les Roques de la Barbada i a la 
platja nord de Peníscola. L'aparició d'amfores púniques que 
poden datar-se entre els segles V i 111 palesen la importancia d'a- 
quest comerq (Oliver, 199 1 c). 

En el segle 111 arriben les primeres amfores grecoitaliques 
(el Castellar) i, arnb elles, vaixella fina de produccions italiques 
i peninsulars. En un context caracteritzat per la presencia poc 
nombrosa de les importacions ceramiques, la troballa entre 
aquestes de vasos dels tallers de Roses pot indicar la inclusió del 
litoral valencia en el circuit comercial de l'iirea de Rhode- 
Emporion (Principal, 1998, 179). Les importacions italiques 
(Petites estampilles, ceramica de Gnathia, Cules i Teano) 
podrien ambar a través d'aquest circuit septentrional, tot i que 
Pérez Ballester (1994, 193-195) ha proposat explicar la presen- 
cia d'aquestes cerimiques al sud de 1'Ebre corn a conseqüencia 
d'un comerg púnic. 

Des del final del segle III, la derrota de Cartl~ago i la pacifi- 
cació del país van permetre la reanudació dels intercanvis comer- 
cials que es mantenien des de feia segles. En aquest moment arri- 
ben les primeres a d o r e s  grecoitaliques evolucionades i els pri- 
mers vasos de campaniana A antiga que trobem en redui'des quan- 
titats en alguns jaciments, de manera significativa en aquells que 
van ser destniits molt possiblement arran de la rebel.lió indígena 
del 197. Aquesta degué comportar sens dubte la interrupció tem- 
poral del trafic comercial, que es reanudaria arnb posterioritat a la 
pacificació del país, completada després de la presencia de Cató 
I'any 195. Aquest conflicte -segons ens mostra l'evidencia arque- 
olbgica- va afectar profundament les comunitats iberiques, puix la 
destrucció de ciutats i altres assentaments menors degué compor- 
tar una crisi econbmica i possiblement demografica que la socie- 
tat iberica tardara anys en superar, i que sens dubte degué tenir 

també el seu reflex en la capacitat adquisitiva de productes d'im- 
portació. 

La presencia d'amfores grecoithliques evolucionades no és 
molt freqüent en el territori estudiat, fet que sembla indicatiu de la 
limitada activitat comercial existent en la primera meitat del segle 
II. Aquesta experimenta un important auge en la segona meitat de 
segle, quan es documenta una presencia molt més nombrosa 
d'amfores Dressel 1A i de vaixella de vernís negre en la major 
part dels assentaments estudiats, acompanyats d'altres procedents 
dlEivissa més minoritaris. El fondejador de la Torre de Ia Sal és 
representatiu d'aquesta evolució comercial que perdurara fins al 
primer quart del segle 1. En aquest període es donen importants 
canvis entre eIs contenidors amfbrics i la composició de la vaixe- 
lla ceramica: apareixen les hmfores Dressel 1B i 1C i Lamboglia 
2, i augmenta significativament la presencia de la campaniana B 
de Cales, inicialment encara en la seua producció mitjana i ja en 
el primer quart del segle 1 en la tardana, que anira substituint pro- 
gressivament a la campaniana A. 

La guerra sertoriana obri un període d'inestabilitat que degué 
afectar de nou la comercialització de productes ithlics. En aquest 
sentit, la destrucció o abandonament d'assentaments no deu ser 
més que el reflex de la profunda crisi econbrnica i demogrkfica en 
que degué quedar irnmersa la zona, arnb la consegüent disminució 
de la capacitat adquisitiva de la població. La reactivació dels 
intercanvis comercials en el segon quart de segle es caracteritzarh 
en el camp dels contenidors amfbrics per una certa continuitat en 
l'ambada dels tipus ithlics, alterada només per la irrupció de les 
a d o r e s  tarraconenses, primerament les imitacions de les variants 
de les Dressel 1, tal vegada ja des del primer quart de segle, i pos- 
teriorment de la Tarraconense l .  Cactivació d'un circuit regional 
des de la costa catalana cap al sud del litoral peninsular permetra 
igualment l'arribada d'altres produccions cerhiques corn les 
imitacions dels gobelets de parets fines. En el camp de la vaixe- 
lla de vemís negre, la presencia de la campaniana A sembla resi- 
dual en un panorama dominat de manera aclaparadora perla cam- 
paniana B tardana de Cales, arnb la qual arriben algunes peces 
ai'llades d'altres produccions minoritkries corn l'aretina de vernís 
negre. Aquesta és la situació que cap a mitjan segle 1 o principis 
de la seua segona meitat trobem en assentaments millor coneguts 
corn la Torre d'Onda, i que ens situa ja en el llindar del període 
imperial. 

Encara que els contenidors amfbrics poden considerar-se els 
únics elements vasculars que permeten contemplar I'existencia de 
corrents i zones d'influencia comercial veritablement importants 
(Morel, 1983b, 555-556; Molina, 1997, 175-228), també el vem's 
negre pot considerar-se corn un element representatiu del comerq 
en epoca republicana (Principal, 1998, 17 1-231; Poveda, 1998b). 
Tot i tenint en compte les matisacions que hom puga fer sobre el 
seu veritable valor comercial (Morel, 1982, 1985 i 1998), la seua 
associació als contenidors amfbrics que transportaven el vi italic 
li confereix una transcendencia evident. Deixant de banda la difi- 
cultat de determinar els circuits comercials que seguien aquestes 
mercaderies, I'evidencia dels fondejadors i de la presencia prou 
generalitzada de les associacions amfores-vernís negre en els 
assentaments iberoromans palesa I'existencia d'una activitat d'in- 
tercanvi i d'una clientela -fonamentalment indígena- que adquiria 
aquests productes d'importació. Perb I'adquisició d'aquests pro- 
ductes en una situació de dominació forma part també d'un pro- 
cés d'assimilació d'hibits, costums i gustos aliens per part de la 
població ibkrica que caracteritzaran el canvi cultural. 



Si les primeres troballes amfbriques a penes permeten indicar 
on se situaran alguns dels fondejadors en ús en epoca romana, 
entre el final del segle 111 i el principi del 11 apareix perfectament 
dibuixat el que sera el mapa de localització dels llocs utilitzats en 
el període republica. Un primer aspecte a destacar és el nombre 
existent de fondejadors. En efecte, excepte en el cas de l'extrem 
meridional de la Plana de Castelló, on els productes d'importació 
podien arribar a través del port d'Arse-Saguntuni (el Grau Vell), 
en la resta del territori sembla haver una certa "descentralització" 
de I'activitat comercial arnb la multiplicació de llocs d'ancoratge. 
De nord a sud, almenys les Roques de la Barbada, la Torre de la 
Sal i el Calamó venien sent utilitzats en segles anteriors. Amb 
l'important augment del trafic comercial que es dóna a partir del 
segle II comencen a utilitzar-se també el Barranc d9Aiguaoliva, la 
platja de Morro de Gos, 1'011a de Benichssim, Benafeli i la Torre 
d'Onda. Des d'aquests llocs, almenys des dels que presenten 
evidencies d'una major activitat (les Roques de la Barbada, la 
Torre de la Sal i el Calamó), devia efectuar-se la redistribució d'a- 
quests productes per les zones de la costa i de l'interior, l'anome- 
nat comerc passiu. 

D'altra banda, hom pot parlar de manera general d'una escas- 
sa i selectiva arribada de productes d'importació als assentaments 
rurals: per exemple, entre els estudiats estan completament 
absents les cerhmiques sigiblata oriental i de vernís roig pompeih, 
els bols hel.lenístics de relleus i els lagynoi pintats i les hmfores 
Dressel 2-4 itiliques, que pareixen tenir una distribució eminent- 
ment urbana; altres produccions, com els contenidors Dr. 1B i 1 C, 
apareixen en escassa quantitat i en pocs assentaments. Tot i que la 
continuitat en els treballs d'investigació pot modificar parcial- 
mente aquesta realitat (cal recordar per exemple que a la ciutat de 
Lesera s'han trobat fragments de bols he1,lenístics de relleus: 
Arasa, 1987a, 56-57, fig. 43, núm. 724-726), sembla significativa 
de l'existkncia de dos tipus de clientela, urbana i rural, arnb uns 
gustos i capacitat adquisitiva diferents, que configuren sengles 
mercats cap als quals es canalitzen productes de consum massiu 
en el cas del rural, i productes minoritaris, més selectes o innova- 
dors, en el cas de l'urbh. 

2. METALL 

La figureta dels Hostalets (Traiguera), retrobada al Museu 
Arqueolbgic Nacional, és l'única peca d'aquestes característiques 
que pot datar-se arnb seguretat en epoca tardorepublicana. Esta 
conservada íntegrament, és de factura un poc grollera i amida 
10'9 cm d'alqiiria. Representa Mercuri jove amb la chlamys ter- 
ciada des del muscle dret, tocat arnb petasus i calcat arnb botes 
arnb la part superior girada. El cos no esta ben proporcionat i és 
d'aspecte robust. Presenta el cap lleugerament alcat, arnb els trets 
de la cara marcats, la boca mig oberta, i la cabellera -representa- 
da de manera molt grollera- li penja pel bescoll. Té el braq esque- 
rre alqat, arnb el qual devia portar el caducerint, que falta, mentre 
que a la m i  dreta porta una patera arnb bmfal. Les cames estan 

lleugerament flexionades. Blecht (a Nünnerich-Asmus, 1994, 99, 
262) la data en el segle 1 aC. 

El Mercuri de Traiguera prefigura el tipus classic vestit arnb la 
chlam~~s terciada (Saglio, s. u. "Chlamys", DS, I ,2 ,  11 15-1 116), i 
tocat arnb el petasus, barret que evoca la closca de la tartuga -ani- 
mal relacionat arnb el déu- i simbolitza la rapidesa del déu mis- 
satger (Paris, s. u. "Petasus", DS, IV, 1, 421-422), perb encara 
sense els atributs típics: en lloc del rnarsupium porta una phtera i 
li falten el barret i les sandalies alades (Legrand, s. u. "Mer- 
curius", DS, 111, 1, 1802-1 823; Combet Famoux, s. u. "Mercurio", 
EAACO, IV, 103 1-1035; Boucher, 1976,82; Simon i Bauchhenss, 
s. 11. "Mercurius", LIMC, VI, 1, 500-501). Aquests aspectes, junt 
al carhcter arcaic perceptible en el tractament del cos i dels trets 
del rostre, permeten situar-lo en epoca tardorepublicana. Hi ha un 
possible paral.le1 d'aquesta figura a la Sala Castellani del Palazzo 
dei Conservatori (Roma), en una figura d'aspecte groller i mal 
conservada de 23 cm d'alcbia atribuida a Hermes, amb barret, 
botes i chlamys i, a la mh dreta, el que sembla una phtera (Stuart 
Jones, 1968, 191, núm. 4, pl. 75). En general, la plastica republi- 
cana en bronze no és freqüent; les troballes més prbximes són les 
de Saguntum, on el mateix Blecht (1989) ha estudiat un conjunt de 
figures votives procedents de les antigues excavacions del fbrum, 
prop del santuari d'epoca republicana. 

Mercuri era el déu del comerc i de la riquesa venerat per 
comerciants i mercaders i protector de l'artesanat (Combet- 
Farnoux, 1980,431-432). La introducció del seu culte a Hispania, 
com en general a la resta de les províncies occidentals, va lligada 
al comerc. Les referencies epigrkfiques a la divinitat com 
Mercurius doinestic~ts donen una idea del carhcter del seu culte, 
protector de la casa i de les activitats domestiques. Els seus atri- 
buts característics són el innrsupius, que simbolitza l'instmment 
de canvi més apropiat per a les transaccions del negoci i el guany 
mercantil realitzat i tesauritzat arnb la forma d'especies me- 
thl.liques, i el caducer~s que és símbol de pau i de concordia, és el 
bastó de I'herald i simbolitza la funció de la mediació del déu en 
el procés mercantil (Combet-Farnoux, 1980, 424-431). 

Les representacions del Mercun roma es van multiplicar en la 
petita estatuhria d'epoca romana (Boucher, 1976, 81-82 i 102). En 
les províncies occidentals fou una de les divinitats més repetida- 
ment representades. Aquestes figuretes eren corrents a 1'Alt Imperi 
i estaven situades normalment sobre petits pedestals de bronze, 
com ara l'exemplar de Vilauba (Castañer i Tremoleda, 1999, 108, 
fig. 102). A I'interior de les cases aquestes figuretes solien estar 
situades en una capelleta domestica o laran, on se'ls retria culte 
junt a altres divinitats. A la Península Iberica, aquest tipus d'es- 
tructures s'ha identificat en comptats casos, com ara el de la vil.la 
de Vilauba (Girona), una habitació de 5 x 3'4 m. 

S'han trobat dos exemplars de sonda espatulada: 1 al 
Cormulló dels Moros, completa i perfectament conservada, i 1 a 
la Torre d'Onda, fragmentada. L'spathornele és un instrument, 
combinació de sonda i esphtula, que s'utilitzava en cinugia i en la 
preparació i aplicació de medicaments (Brian, s. rr. "Chirurgia", 
DS, 1, 2, 1 106-1 115; Meyer-Steineg, 1912, 24, Taf. m, 8; Milne, 
1976, 58-61, pl. XII, XUI; Borobia, 1988, 30-32). És una vareta 
de 17 cm de llargbia, de secció circular en la seua major part, arnb 
un extrem engrossit i l'altre en forma d'esphtula, del tipus que 



Bliquez (1994) defineix corn "llanceta prima". L'extrem engrossit 
de forma ovalada servia per a la preparació dels productes i el de 
forma espatulada s'usava per a la seua aplicació. També s'utilit- 
zava per a la preparació de colors pels artistes i artesans, segons 
es va comprovar amb la troballa de dos exemplars entre els ins- 
truments d'un pintor a Fontenay-le-Comte (Vendée, Franca) 
(Ling, 1970, 220; 1991, 21 1, fig. 230), i fins i tot corn article de 
"toilette". ~ m ~ l i a m e n t  documentat a Pompeiu (Pagano, 1992; 
Bliquez, 1994, 46-48, núm. 107-132), apareix entre els instrci- 
menta quinírgics dels aixovars funeraris dels metges i en les seues 
consultes a les termes, corn la de Colonia (Künzl, 1986, fig. 5, 8), 
i presenta excepcionalment inscripcions (Künzl, 1986, fig. 16- 17). 
Aquest instrument té una tipologia poc variable. Les variants 
documentades afecten sobretot la forma de l'esphtula, que pot ser 
en forma de rem, de bec d'anec i lanceolada. L'altre extrem gene- 
ralment és arrodonit. La decoració sol estar formada per algunes 
motlures i motius incisos. Pel que fa a les dimensions, la seua lon- 
gitud varia generalment entre 14 i 20 cm, perb la majoria té entre 
17 i 18 cm. 

A Hispania els exemplars més antics apareixen en els campa- 
ments d'kpoca tardorepublicana. En general, perb, són instru- 
ments freqüents em ambients altimperials. Es troben sovint en els 
aixovars funeraris de metges i cirurgians, corn els d'Emerita, 
Baelo i Balsa (Arasa, 1995a, 149). 

Niininnria. El Cmtillrjoi Remehlar Cu. 8R75 Schulirn. 19!7a.?5!.Taf!?. 20: 38.35: 19!9.!16. 
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Entre els exemplars coneguts a Hispania, només el de Fuentes 
de Ebro pot haver estat trobat en un assentament indígena. Dels 
que poden datar-se amb seguretat, els més antics són els proce- 
dents dels campaments d'kpoca tardorepublicana. En general la 
seua troballa no permet confirmar la presencia d'un cl~irurgzrs, ja 
que pot haver estat objecte d'un ús ben diferent, potser corn a 
remenador de perfums i ungüents. L'exemplar del Cormulló dels 
Moros pot incloure's entre els més antics dels coneguts a Hispania 
i dels escassos apareguts en contextos ibkrics. Aquesta datació es 
veu refermada pel fet que els para1,lels més estrets són precisa- 
ment eIs trobats en els campaments tardorepublicans, corn ara 
Cáceres el Viejo. Pel que fa al de la Torre d'Onda, pot datar-se 
abans de l'abandonament de l'assentament, cap al 50140. 

D'aquest material és un penjoll d'os d'elaboració prou acura- 
da, procedent del Cormulló dels Moros, que representa uns geni- 
tals masculins. L'ús d'amulets de caracter profilactic fou molt fre- 
qüent en el món roma (Labatut, s.u. "Amuletum", DS, 1, 1, 256- 
258; Riess, s.u. "Arnulett", RE, 1, 2, 1984-1989). L'atribució de 
valors propiciatoris i apotropaics a determinats actes fou I'origen 
de la seua representació en objectes dotats d'aquestes atribucions. 
La representació dels genitals masculins, per damunt del seu sig- 
nificat erbtic (Johns, 1982,62), conté un doble valor, puix reuneix 
les funcions preventives i el caricter de talismh. D'altra banda, el 

fablus esta associat al poder de fecundació de la naturalesa. La 
seua personificació és el déu Fuscinlrs, entre les atribucions del 
qual destaquen les de fer front al fuscirlun~ o "mal d'ull", produir 
la germinació de les plantes seques i afavorir la fecundació de les 
femelles estkrils (Lafaye, s.u. "Fascinum", DS, 11, 2, 983-987; 
Kuhnert, s.u. "Fascinum", RE, VI, 2, 2009-2014). L'ús personal 
d'aquestes filactkries I'esmenta Varró entre els xiquets (De lingua 
latina, VII, 97): "( ...) els porten els infants per prevenir-se dels 
maleficis (...)", ja que aquests eren els rnés exposats a la fasci- 
nació i els encantaments. Eren penjolls que representaven els 
genitals masculins de diverses formes i grandhries, normalment de 
bronze, perb també en casos excepcionals d'altres metalls precio- 
sos, d'ivori i d'os. Aquestes creences arriben a Roma amb 
l'hel.lenisme, i des d'allí s'estengueren per tot el Mediterrani 
occidental. 

La presencia d'aquests amulets és freqüent en contextos 
altimperials. A Hispania s'han publicat nombroses troballes en els 
darrers anys. El primer intent de classificació tipolbgica d'aquests 
amulets va ser efectuada per Rolland (1965, 176) sobre exemplars 
de bronze de la Provenga. Posteriorment, Zarzalejos, Au- 
rrecoechea i Femández (1988, 312-313) han proposat una nova 
classificació segons es tracte d'amulets frontals (A) o de perfil (B) 
i simples (1) o compostos (2). Malgrat el diferent tipus de mate- 
rial emprat, la pega estudiada pot classificar-se en el tipus d'amu- 
lets frontals simples (A-1), concebuts corn una placa j constituits 
per representacions completes i rnés o menys naturalistes dels 
genitals masculins. Aquest darrer tipus no és el rnés freqüent, pero 
no és difícil trobar algun exemplar en bronze, corn ara un del 
Museu Arqueologic de Tarragona (AA.DD., 1990,248, núm. 161 ) 
o un altre de Blicquy (Bklgica) de 4'2 centímetres d'alqhria 
(Faider-Feytmans, 1979, 160, núm. 3 13, pl. 1 17). 

La importhncia d'aquest amulet rau no solament en el fet que 
el material emprat siga I'os, que el converteix en una peca forca 
original en I'hmbit hispanic, sinó sobretot per haver estat trobat en 
un jaciment iberoroma amb una datació possiblement anterior a 
mitjan segle 1 aC. Pero més en112 de la seua datació primerenca, 
cal destacar que les creences que s'hi associen són d'indubtable 
origen roma. En la cultura ibkrica no esta documentat el carhcter 
apotropaic del fullirs. Fou amb l'arribada dels romans quan es 
degué difondre I'ús d'aquesta imatge profilactica. A Hisphnia la 
presencia d'aquest símbol pot explicar-se per l'ambada de pobla- 
ció ithlica -colons o soldats- o, més probablement, per l'assimila- 
ció de creences i costums ithlics per part dels ibers, per exemple, 
dels auxilia. Resulta significatiu, per exemple, el cas del relleu 
representant un fal.lus llaurat al costat dret de la porta meridional 
de la muralla de la ciutat romana d'Emporiae, una fundació del 
segle 1 aC (Balil, 1983, 229-231, núm. 115-116, lám. IX). 

Tanmateix, aquests objectes apareixen en contextos ibkrics en 
data més primerenca, corn és el cas d'un petit amulet d'argent tro- 
bat en una tomba de la necrbpolis del Turó dels dos Pins 
(Sabadell), amb una data d'abandonament cap al 180 (Garcia i 
Rosselló, 1993, 145-146 i 189). El millor paral.lel hispanic d'a- 
quest amulet, pero, el tenim a Ilici, tant pel que fa al tipus, corn a 
la cronologia i el material: es tracta d'un penjoll d'ivori en forma 
de placa trobat en els nivells iberoromans de la ciutat, d'acurat tre- 
ball i en molt bon estat de conservació (Ramos, 1983, 79). 
Aquests amulets deuen tenir -almenys en un principi- un origen 
ithlic, segons podem veure en el derelicte d'Spargi que es data cap 
al 100 aC, on foren trobats un mínim de set exemplars d'os molt 
semblants a aquest (Pallarés, 1979, 175, fig. 35; 1986, 98, tav. 9, 



e). Precisament per aquesta gran semblanqa crec possible que l'e- 
xemplar del Cormulló dels Moros siga d'importació. 

4. TECNIQUES CONSTRUCTIVES 

Les tecniques constructives emprades en els assentaments 
dels segles 11-1 són iberiques, corn pot apreciar-se en els casos del 
Puig de la Misericordia i la Torre d'Onda, on les excavacions han 
posat al descobert diverses habitacions arnb murs fets de filades 
de pedres irregulars trabades arnb fang. En el segon d'aquests, el 
que sembla correspondre a la muralla esta fet de cbdols travats 
arnb argamasa de calc de poca consistencia. Només hi ha un cas 
d'utilització de tecniques constmctives romanes en un assenta- 
ment iberic a la Torre de la Sal, on aparegué un paviment de mor- 
ter arnb una petita cavitat central, tal vegada una cubeta relacio- 
nada arnb I'elaboració de productes agrícoles, sobre el qual hi 
havia alguns fragments de phteres de cerhmica de vemís negre de 
pasta grisa. La seua datació pot situar-se entre el darrer quart del 
segle II i el primer de 1'1, quan sembla abandonar-se l'assenta- 
ment. Aquest tipus de paviments de morter s'associen arnb els 
d'opus signinum, que comencen a ser freqüents en epoca iberoro- 
mana i no sempre es diferencien correctament. 

La troballa de paviments d'opus signinunz, tant en assenta- 
ments iberics romanitzats corn en els romanorepublicans de nova 
creació, és prou freqüent. Entre els primers figuren els trobats al 
Cabezo de Alcalá (Azaila), arnb una datació anterior al 76/72 
(Lasheras, 1984). Entre els segons, a Valentia hi ha diversos 
exemples en les excavacions del Palau de Benicarló i de la Placa 
de 1'Almoina (Marín et nlii, 1991, 65, fig. 2), arnb una datació 
igualment anterior al 75. A la Casa 1.1 ("Casa de Likine") de la 
Caridad (Terol) hi ha dos paviments tessel4ats arnb una datació 
també anterior al 76/72 (Vicente et nlii, 1989; 1991, 102- 107, fig. 
34-39). A la casa del carrer Lladó de Baetulo hi ha diversos pavi- 
ments que es daten entre els darrers decennis del segle 11 i els pri- 
mers de 1'1 (Guitart, Padrós i Puerta, 1991, 37-38, lam. 1V). 
Aquest tipus de paviments no és estrany en els assentaments agrí- 
coles catalans dels segles 11-1 que comencen a incorporar tecni- 
ques constructives romanes, i en alguns casos s'associen a estruc- 
tures de transformació (cf. Olesti, 1997). 

La moneda és un instrument d'intercanvi que es generalitza 
arnb I'ocupació romana, que estimula el seu ús i el controla, i 
esdevé un mecanisme d'aculturació de primer ordre. Per tal de 
reorganitzar llurs finances i estabilitzar la moneda els romans 
comencen a encunyar cap a I'any 211 el denari i, poc temps des- 
prés, el victoriat, arnbdós en argent. Les monedes d'aquesta epoca 
són un poc més abundants, i apareixen ja en les ocultacions fetes 
al llarg de la Segona Guerra Púnica i els alqaments ibencs de I'i- 
nici del segle 11. També apareixen corn a troballes esporhdiques en 
els assentaments ibkrics, on esdevenen documents de primer ordre 
per a confirmar-ne la perduració. 

Pel que fa al numari iberic, fou encunyat per diferents ciutats 
segons les conveniencies thctiques dels romans, les necessitats 

dels pobles indígenes i les diferents fases d'organització de I'ad- 
ministració territorial, i era utilitzat bhsicament per a pagar els 
impostos i els sous de les tropes romanes i per a l'ús local. Cada 
ciutat emissora tenia en un principi un marc geogrhfic de circu- 
lació propi, perb les intenses relacions que caractentzen aquesta 
epoca i el constant trhnsit de tropes fan que la circulació del seu 
numari traspasse aquest marc. Amb postenoritat a la intervenció 
del consol Cató I'any 195 es produeixen transformacions impor- 
tants en la naturalesa de la circulació monetbia, corn ara l'apari- 
ció de noves seques, la generalització i augment de la circulació 
de monedes de bronze i una major mobilitat territorial de les 
encunyacions en general. En aquesta epoca tenen lloc nombroses 
ocultacions monethries, perb les troballes més freqüents són les 
monedes aillades. 

Les ciutats que encunyen moneda són molt nombroses, i no 
totes han estat localitzades. Bona part de les seques que arriben 
a les nostres comarques són aragoneses, corn ara Bolskan 
(Osca), una de les que va encunyar major volum de moneda. Pel 
que fa a les seques que van funcionar en territori valencih, Arse 
(Sagunt) comenca a emetre cap a la meitat del segle III i Saiti 
(Xhtiva) al final d'aquest segle. Al llarg del segle 11 esdevé un 
important desenvolupament d'aquests tallers, al temps que s'in- 
corporen els de Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia), i Kili, 
de localització incerta; tampoc Ikalesken, arnb important 
presencia en les comarques meridionals del país, ha estat loca- 
litzada. Per últim, ja al final del segle 11 comenca a encunyar 
moneda arnb llegenda en llatí la ciutat de Valentia. La produc- 
ció d'aquests tallers és molt desigual, tant en el volum de mone- 
des i series encunyades corn en la classe de metal1 que utilitzen. 
En argent només encunyen Arse i Ikalesken, mentre que en 
bronze ho fan la totalitat de tallers. 

En el segle 1 aC els tallers en funcionament es redueixen. 
Kelin deixa d'encunyar moneda, mentre que Arse-Sagunturn, 
Saiti-Saitabi i Kili fan emissions bilingües i Ikalesken segueix 
arnb les seues emissions arnb carhcters iberics. Tot i que el 
moment final d'emissió d'aquestes seques no es coneix, hom 
convé que les monedes arnb llegenda iberica deixen d'encunyar- 
se al voltant de l'any 45, data de la batalla de Munda. Les emis- 
sions posteriors utilitzen exclusivament el Ilatí i els motius utilit- 
zats en l'anvers i revers reflecteixen una important influencia 
romana. Per aquesta epoca comenca a encunyar moneda la seca 
d'llici (Elx), arnb series de semis. 

Fins ara s'havia considerat que en el territori valencih que 
s'estén al nord d'Arse-Saguntum no havia existit cap seca, perb en 
els darrers anys la creixent troballa de monedes de la seca abafil- 
tur en aquesta zona -sempre en quantitats mínimes i no publica- 
des- ha permes proposar la seua localització al nord de la provín- 
cia de Castelló (Ripolles i Abascal, 2000, 165, núm. 1047-1048). 
Aquesta seca, arnb troballes esporhdiques a Empúries, Burriac 
(Cabrera de Mar) i Eivissa (cf. Ripolles, 1982, 71-72, 90 i 246), 
venia situant-se a la costa catalana per I'estil, la tipologia i la dis- 
persió de les trobaiies (Campo, 1974; Villaronga, 1974, 55-57; 
1982, 180-1 82; 1994, 203-204). El seu període d'activitat es data 
en el segle 11 i va encunyar semis, quadrants i sextants: els semis 
arnb el cap masculí a dreta i la marca d'emissió ban en I'anvers i 
un bou arnb el cap alcat a dreta en el revers; els quadrants arnb el 
mateix anvers i cavall al galop a dreta en el revers; i els sextants 
arnb el mateix anvers i de nou cavall al galop a dreta. Se li atri- 
bueixen també dues emissions anepígrafes d'estil semblant. Les 
llegendes apareixen corn abanltur, arnb dues series segons la f 



tinga apendix o adopte la forma de rombe, i nbaíi. Sobre la seua 
hipotetica localització vegeu VIii.4.2. 

En el quadre s'han reunit les troballes monetkries dels 31 jaci- 
ments que n'han proporcionat (fig. 161). agrupades segons les 
zones d'origen, més un apartat per a les indeterminades: 1) 
Catalunya; 2) la val1 de I'Ebre; 3) el País Valencia; 4) Andalusia; 
5) Roma; 6) seques púniques; 7) Ebusus; i 8) la Giil.lia. Les tro- 
balles quantificades s'indiquen en xifres i les notícies sobre diver- 
ses troballes apareixen reflectides amb aquest mateix t eme (div.). 
La darrera columna de la dreta indica els totals de troballes 
monethries per jacirnents, excepte els diversos, i al final de cada 
columna s'indiquen els totals de cadascuna de les columnes. Hi 
apareixen 149 troballes quantificades, una xifra certament modes- 
ta per a un territori tan extens amb 103 jaciments i troballes estu- 
diades. Els dos tresors d'Orpesa i el Tossal de 1'Assut no s'in- 
clouen en aquesta relació i es comenten a banda. 

El panorama que ofereix aquesta serie de troballes és, malgrat 
la seua pobresa quantitativa, prou representatiu de les tendkncies 
generals de la circulació monetaria a la Citerior. L'expoli ens ha 
privat, amb seguretat, d'importants quantitats de numari, com 
passa en assentarnents amb notícies de nombroses troballes (la 
Torre de la Sal i la Torre d'Onda). D'altra banda, el silenci sobre 
troballes monetkries en nombrosos assentaments, alguns de certa 
importancia (la Curolla de Cervera del Maestre, la Muntanyeta de 
Sant Antoni, el Mas de Víctor, la Curolla de Xert, el Racó de Rata, 
la Moratella i Montnegre), és ben simptomatic de la manca d'in- 
formació. Des del punt de vista territorial, cal destacar la important 
concentració d'assentaments amb troballes monetaries al sud del 
riu Millars, en la zona més prbxima a la ciutat d'Arse-Saguntum. 
Al nord, les troballes continuen perb són més disperses, i en el sec- 
tor septentrional la presencia de numari és molt escassa. Fig. 161.- Troballes monetiries. 



Pel que fa a les encunyacions hispanoromanes, el primer fet a 
destacar és I'absencia de seques identificades arnb seguretat en el 
territori estudiat. En la mesura que l'amonedació pot considerar- 
se un indicador de la puixanca dels nuclis urbans, aquesta absen- 
cia troba explicació en el fet que cap dels assentaments existents 
va experimentar un desenvolupament suficient com per a assolir 
un nivel1 urbi en el període iberoroma. De confirmar-se la recent 
proposta de localització de la seca d'abatilt~rr en la meitat nord 
d'aquest territori, la situació canviaria notablement; aquesta seca, 
pero, hauria de trobar-se en un assentament gran o mitja en l'es- 
cala local, pero allunyat del que pot considerar-se un nucli urba. 

Al llarg dels segles 11-1 les troballes són abundants i hi ha una 
gran diversitat de seques representades. En aquest període Roma 
deixa d'aprovisionar numari a Hispania i s'esdevé una multipli- 
cació de seques (c$ Ripolles, 2000) que agruparem segons les 
zones de procedencia. 

Hi destaca el volum de les seques valencianes, arnb 51 
peces, repartides en 11 jaciments. La major part correspon a Ar- 
se/Saguntum, sobretot en els jaciments de la meitat meridional 
del territori. Cal dir que 19 d'aquestes monedes corresponen a 
un sol assentament (el Castell de la Vilavella), i no pot descar- 
tar-se que almenys en part corresponguen a una ocultació. 
Segueixen Valentia i Saiti/Saitabi, arnb molts menys exemplars. 
Per seques, el numari es reparteix de la següent manera: Arse 
(36), Saiti/Saitabi (7) i Valentia (2). En el tresor del Tossal de 
I'Assut, la seca de Valentia és la segona en representació, arnb 
10 exemplars. 

El segon grup prové de les seques de la val1 de I'Ebre, arnb 
més de 30 peces repartides en 15 jaciments. Si no considerem el 
factor proximitat, resulta el grup més nombrós i arnb major dis- 
persió. Aquest fet indica possiblernent una gran fluidesa en les 
relacions entre la costa i l'interior. Per seques, el numari es repar- 
teix de la següent manera: Kelse (lo), Seteisken (4), Belikiom (3), 
Bilbilis (31, Sekaisa (3), Bolskan (2), Iltukoite (l), Orosis (1) i 
Tamaniu (1). Cal esmentar també la troballa d'un nombre inde- 
terminat de monedes de Etum. Aquesta proporció és la que apa- 
reix també en el tresor del Tossal de I'Assut, on Kelse és la seca 
més nombrosa, arnb 48 exempiars. Per valors, es tracta en tots els 
casos d'asos, arnb l'excepció de Bolskan, arnb dos denaris, un 
dels quals és forrat. 

Pel que fa a les seques de la Ulterior, s'han trobat 10 peces 
repartides entre 6 jaciments. Entre les 4 seques presents, el numa- 
n es reparteix de la següent manera: Castulo (7), Corduba (l), 
Gades (1) i Carteia (1). Cal destacar la importancia del numari de 

Castulo, ja documentat en altres llocs com ara Los Villares 
(Ripolles, 1982, 411; Mata, 1991, 195). La presencia d'altres 
seques (Corduba, Gades i Carteia) és testimonial. 

Les seques catalanes conformen un gmp semblant, arnb 10 
peces repartides entre 8 jaciments. Entre les 6 seques presents, el 
numari es reparteix de la següent manera: Enzporiae (2), Kese (3), 
Baitolo (2), Iltirkesken (1), Ausesken ( 1 )  i Eusti ( 1 ) .  Cal afegir les 
dues d'lltirta trobades en el tresor del Tossal de 1'Assut. Destaca 
el gran nombre de seques per al baix volum de numari i la gran 
dispersió de les troballes. 

El tercer gmp numeric és el de la seca Roma, arnb més de 26 
peces repartides en 14 jaciments. Hi destaca I'absencia de quadri- 
gats i l'escassa representació de denaris i victoriats, la importan- 
cia quantitativa dels asos de Ianus bifront, de gran perduració i 
que encara es troben en assentaments altimperials, i la presencia 
d'alguns divisors (quadrants). La seua presencia pot datar-se des 
del final del segle III i en els primers decennis del II, quan I'ús de 
la moneda encara era molt restnngit. Aquestes i les púniques són 
les úniques monedes que apareixen en jaciments abandonats entre 
el final del segle III i el principi del 11. 

El numari púnic esta representat per un total de 16 peces 
repartides en 9 jaciments. La seua presencia troba explicació en el 
fet que la zona fou un dels escenaris de la Segona Guerra Púnica, 
conflicte que va generar nombroses emissions per al seu financa- 
ment, i per les relacions comercials arnb Eivissa. 

Pel que fa a les ocultacions monetaries, a les comarques sep- 
tentrional~ del País Valencia la serie s'inicia amb el tresor de 
Morella (Ripolles, 1985b), constituit per monedes gregues, que 
pot datar-se en el segle IV. També d'aquesta epoca és una drac- 
ma de Rodes trobada a la Torre de la Sal. L'ocultació d'orpesa, 
formada exclusivament per dracmes emporitanes i d'imitació 
iberica i datada al final del segle 111 o principi del 11, pot trobar 
explicació en el conflicte hispanocartaginés o en els primers 
anys d'ocupació romana. Per la seua datació pot relacionar-se 
arnb la serie de tresors que hem vist anteriorment: Los Villares, 
Moixent, Vallada, Xest i la Plana de Utiel. L'absencia de mone- 
da romana impedeix precisar més. Finalment, la darrera de les 
ocultacions és la del Tossal de l'Assut, formada per asos quasi 
en la seua totalitat, amb un predomini de Kelse (48), seguida de 
Valentia (lo), arnb una data en els anys 76/75 que pot relacio- 
nar-se arnb l'episodi de la guerra sertoriana i marca el final de 
les encunyacions hispaniques. La peca de Gades de la Punta de 
les Llances és la que proporciona una datació més tardana (47- 
44), I'única d'aquest període. 





Els estudis sobre el medi i l'explotació de recursos són escas- 
sos en els assentaments de les comarques septentrionals del País 
Valencia, on s'ha donat a conéixer els corresponents al Puig de la 
Misericordia, el Torrelló del Boverot, 1'Alter de Vinarragell i el 
Racó de Rata. Les altres referkncies disponibles són les dels jaci- 
ments estudiats a les comarques centrals: el Castellet de ~ e i a b é  
(Llíria), el Puntal dels Llops (Olocau), Los Villares (Caudete de 
las Fuentes) i els nivells tardorepublicans de Valentia. D'aquests 
assentaments, els tres iberics de les comarques centrals presenten 
nivells de destrucció que es daten cap al 20011 0, en el període de 
la conquesta romana; del Puig de la Misericordia, els nivells que 
interessen es daten en el segle 11, mentre que Valentia presenta uns 
nivells més tardans, entre la data de fundació el 138 i la de des- 
trucció el 75 aC. 

Hi distingirem entre els estudis paleoambientals, fonamental- 
ment palinolbgics i antracolbgics, i els referits a l'explotació del 
medi, en relació amb les activitats econbmiques (agricultura i 
ramaderia), a partir dels estudis faunístics (Sarrión, 198 1 ; 
Martínez Valle, 1987-88 i a Mata, 1991), palinolbgics (Menéndez 
Amor i Florschutz, 1961; Dupré i Rénault-Miskovsky, 1981; 
Parra, 1983 i 1985; Planchais i Parra, 1984; Dupré, 1988; 
Navarro, 1989; Dupré i Rénault-Miskovsky, 1990; Burjachs, a 
Oliver, 1994; Dupré, Pérez-Obiol i Roure, 1994), antracolbgics 
(Grau, 1990) i carpolbgics (Pérez Jorda, 1993; Cubero, 1993, a 
Oliver, 1994 i 1996~).  

En conjunt, al llarg de 1'Edat del Ferro s'observa un procés de 
degradació de la coberta vegetal que s'explica a partir del gran 
desenvolupament de les tecniques i instruments agrícoles, amb 
una progressiva deforestació que relega les masses forestals cap a 
les zones muntanyoses de l'interior. La degradació de les forma- 
cions boscoses, com els carrascals termbfils, dóna pas a I'establi- 
ment de comunitats de garriga com són els coscollars i llentisclars 
i timonars i romaninars. 

Pel que fa a les analisis pol.líniques, al Puig de la Misericordia 
I'alt percentatge d'indeterminats i la mala conservació del mate- 
rial fan que la mostra no puga considerar-se valida quantitativa- 
ment (Burjachs, a Oliver, 1994, 201-212). Aixb no obstant, resul- 
ta del major interés la comparació entre les diferents fases d'ocu- 
pació de l'assentament. En la primera meitat del segle VI aC la 
vegetació circumdant sembla estar formada per un bosc de pi, 
carrasca i surera, amb especies de ripisilva (avella i vem) que 
desapareixen prompte i donen pas al cepell, possiblement a causa 

d'una degradació de la cobertura vegetal per la pressió antrbpica. 
En la segona fase d'ocupació, que acaba cap al 5001475, no hi ha 
evidencies de bosc. Posteriorment, en la darrera fase, ja en el segle 
11 aC, sembla donar-se una Ileugera recuperació del bosc. L'anhlisi 
antracolbgica d'aquesta fase denota una presencia important de la 
carrasca i del pi. 

Les analisis pol.líniques de la torbera de Torreblanca 
(Menéndez Amor i Florschutz, 196 1; Dupré, Pérez-Obiol i Roure, 
1994), amb dues datacions de CIJ en el 6040+70 BP (4045 aC) i el 
2600160 BP (605 aC), palesen escassos canvis al llarg de la 
seqüencia, en que el pi i la carrasca són els principals represen- 
tants de formacions forestals probablement insta1,lades en els 
relleus costers. La major presencia de plantes ruderals i cert des- 
cens dels percentatges arboris en els nivells superiors, mostren 
una progressiva degradació del medi per l'acció antrbpica. 

Cap al sud, les analisis pol.líniques realitzades a I'Alter de 
Vinarragell (Navarro, 1989) i, a la comarca del Camp del Túria, al 
Puntal dels Llops (Dupré i Rénault-Miskovsky, 1981), reflectei- 
xen un fenomen d'intensa deforestació als seus voltants (Dupré i 
Rénault-Miskovsky, 1990, 138). Els carbons trobats en aquests 
jaciments pertanyen, entre altres possiblement cultivades (olivera 
i vinya), a les següents especies: pi blanc, Ilentiscle, xop, carrasca 
i canya (Grau, 1990). Es tracta, doncs, &especies procedents de 
diferents hrees: bosc, garriga, ripisilva i zones cultivades, que 
indiquen l'explotació de diferents biotops. La degradació de la 
vegetació que s'hi observa cal posar-la en relació amb l'acció 
antrbpica (expansió demogrhfica, practiques econbmiques). 
Aquest procés és irreversible, puix a partir de 1'Edat del Bronze 
no es registra cap fase de regeneració de la vegetació. 

Pel que fa a l'etnobotanica, hi ha algunes dades referides als 
usos de la fusta per a diferents funcions. La major part de la infor- 
mació aplegada es refereix a la fusta utilitzada per al sostre dels 
habitatges (bigues i pals), on el pi blanc i la carrasca són les espe- 
cies més utilitzades. Al Castellet de Bemabé i al Puntal dels Llops, 
el sostre estava format per una armadura de bigues esquadrades de 
pi blanc de 12/15 cm de gruix, lligades per mitja de cordes d'es- 
part i llargs claus de ferro; sobre ella descansaven els travessers 
que estaven fets de diverses fustes: pi blanc, olivera o ullastre, 
Ilentiscle, freixe, xop, etc; per damunt es trobava una darrera 
estructura de canya i brancatge de freixe, ginebre, Ileguminosa, 
romaní, etc, que, al seu torn, es recobria de fang per tal d'imper- 
meabilitzar la coberta. A Los Villares, situat més cap a I'interior, 



la fusta utilitzada en els sostres és diferent: pi negre i carrasca 
principalment, junt a arbocer, lleguminosa i freixe. 

Al Castellet de Bernabé es van trobar restes d'una prestatge- 
ria de fusta de pi blanc. També s'han analitzat restes de la fusta 
utilitzada per a ernrnanegar algunes eines i armes methl.liques: el 
freixe i el pi blanc per a I'armament trobat en el nivell sertorih de 
1'Almoina (Valeiltia), i la carrasca, I'olivera i el pi blanc associat 
a alguns instruments del Castellet de Bernabé, entre els quals des- 
taca la rella d'un aladre d'olivera. Els instruments agrícoles (rella, 
falc, aixa, llegó, destral, tisores de podar, etc) revelen un alt grau 
d'especialització i molts d'ells perduren, sense grans canvis, fins 
a I'actualitat (Pla, 1968). La rnajor part s'associen a una agricul- 
tura de seca, pero n'hi ha alguns, com és el llegó, que s'utilitzen 
en el treball d'horta. 

1. AGRICULTURA 

Al Puig de la Misericordia l'anhlisi antracolbgica de les restes 
corresponents a la fase d'ocupació del segle 11 aC realitzada per 
Cubero (a Oliver, 1994,213), mostra la presencia de l'olivera i de 
la vinya. L'analisi carpolbgica d'aquesta fase ha permks identifi- 
car una quantitat considerable de restes de llavors de uitis, a més 
d'altres d'hordeum, auena, triticlrtn ificus carica, aquesta docu- 
mentada ací per segona vegada en el món iberic (Cubero, a Oliver, 
1994,215-225; Cubero, 1996,268-271). Segons les seues dimen- 
sions, almenys algunes de les llavors de witis deuen perthnyer a la 
varietat cultivada. En l'assentarnent veí de la Moleta del Remei, 
arnb una darrera fase d'ocupació en el segle 11 (Gracia, Munilla i 
Pallarés, 1989), també apareixen llavors de triticunz i de uitis. 
També, en aquest jaciment i al prbxim del Puig de la Nau, en 
nivells anteriors del període Iberic Ple, s'ha documentat la presen- 
cia de lens culinaris (la Moleta del Remei) i uicia faba (el Puig de 
la Nau). 

L'anhlisi carpolbgica realitzada en rnostres del Racó de Rata 
per Cubero ha permks determinar la presencia al departament 1, 
en un context caracteritzat per la gran concentració d'hmfores i 
recipients d'emmagatzematge (Barrachina i Llorens, 1996, 328), 
de uitis, avellana, graminne dels generes suena i hordewrn i algu- 
na llavor pertanyent a l'especie de les crwcifera (família de les 
cols). La presencia d'avellaner indicaria unes condicions micro- 
climhtiques més humides que les actuals en la zona on es troba el 
jaciment. 

D'altra banda, a la Torre de la Sal es van trobar restes d'una 
bassa arnb paviment de morter i una petita concavitat circular 
(fig. 33,2); al seu costat hi havia un altre paviment de códols de 
riu, arnb restes de la paret, que formaven un petit recinte de 2 x 
1'4 m arnb angles arrodonits en la seua cara interna i arnb pen- 
dent cap a la concavitat esmentada (Fernández Izquierdo, 1987- 
88, 236, fig. 237, Ihm. 1). Aquesta estructura podria estar rela- 
cionada amb la producció de vi o oli (Pérez i Jorda, 1993, 74), 
sense que puga descartar-se la seua relació arnb I'elaboració de 
salses de peix. 

Les anhlisis pol.líniques de la torbera de Torreblanca (Dupré, 
Pérez-Obiol i Roure, 1994) palesen una presencia poc important 
de uitis arnb posterioritat a la data de C'" de 2600160 BP (605 aC), 
possiblement en el període romh, quan s'observa també un aug- 
ment molt major d'olea de major perduració. Estranyament, l'a- 
noguer (Juglans) apareix en un moment molt recent. 

Les anhlisis carpolbgiques realitzades al Torrelló d' Almassora 
en un nivell del Ferro Antic han permes determinar el predomini 
de I'ordi vestit (Cubero, 1993). Prop d'aquest jaciment, a 1'Alter 
de Vinarragell, en un nivell del mateix període han mostrat una 
gran concentració d'ordi vestit, arnb una presencia puntual d'al- 
tres especies conreades de cereals com el blat nu, I'espelta besso- 
na, dos tipus de mil1 i lleguminoses com ara les faves (Pérez Jordh 
i Buxó, 1995). 

El conreu dels cereals s'alterna arnb el d'algunes Ilegumino- 
ses que apareixen en 1'Edat del Ferro lligades a I'avanc de les tec- 
niques agrícoles practicades i als nous instruments utilitzats. Entre 
les especies documentades destaca la presencia d'algunes que 
poden perthnyer a la varietat cultivada: olivera, vinya i algunes 
roshcies. La problemhtica de les dues primeres és complexa i radi- 
ca en la dificultat de diferenciar la varietat silvestre de la cultiva- 
da. El genere uitis és espontani a Europa i els seus pbl.lens s'han 
identificat al llarg del Quatemari. A Franca els vestigis més antics 
de vinya cultivada s'han trobat a Massalin. A Lcrtrarn, la vinya és 
molt abundant, sobretot a partir del final del segle 111 aC, mentre 
que l'olivera és molt escassa; les Ileguminoses, ben representades 
com els cereals en el segle 111, són esporhdiques a partir del segle 
11 (Buxó, 1989, 79-81). Cestudi biometric de les llavors ha 
permes identificar dues poblacions, arnb un canvi de talla que es 
data entre el final del segle 11 i el principi de 1'1 (Buxó, 1992, 81). 
A la Península iberica, les llavors de vinya apareixen en molts 
jaciments, pero llurs dimensions no permeten distingir entre les 
formes silvestres i les cultivades (Buxó, 1990, 43-47). 
Darrerament, s'han donat a conéixer els testimonis més antics d'e- 
laboració del vi trobats a 1'Alt de Benimhquia (Dénia), que daten 
del segle VI i indiquen un desenvolupament primerenc d'aquesta 
activitat, tal vegada relacionada arnb els contactes colonials feni- 
cis (Gómez Bellard i Guérin, 1991 i 1995; Gómez Bellard, Guérin 
i Pérez Jordá, 1993). 

Quant a l'olivera, a la Península Iberica s'han trobat carbons, 
fruits i pbl.lens almenys des del Neoiític. Tanmateix, la distinció 
entre les varietats sylvestris i satiua (ullastrelolivera) és difícil de 
realitzar a partir de l'anhlisi anatbmica. La majoria de les mostres 
estudiades de jaciments iberics podrien incloure's, per les dimen- 
sions dels anells de creixement, en la varietat cultivada. També 
són difícils de distingir les llavors d'ullastre i d'olivera. A la 
Península Iberica, les restes d'olivera trobats en jaciments neolí- 
tics i de 1'Edat del Bronze s'atribueixen a la varietat silvestre, 
mentre que les identificades a jacirnents ibkrics com el Puig de 
Sant Andreu (Ullastret) s'atribueixen a la varietat cultivada. Al 
País Valencia, Pérez Jordh (1993) ha estudiat la producció d'oli en 
epoca ibkrica al Camp del Túria. La troballa d'elernents d'estruc- 
tures de transformació (basses) al Castellet de Bernabé, dóna 
suport a la hipotesi del seu conreu i aprofitament. Al sud de 
Franca, pertanyen a la varietat cultivada les restes trobades als 
jaciments de La Cloche i LaTeste-Nkgre. Allí, les anhlisis pol.líni- 
ques denoten una rhpida extensió de l'olivera en el segle 1 aC, 
quan es troben macrorestes i restes de premses als oppida (Leveau 
et alii, 1991). 

2. RAMADERIA 

A l'únic jaciment del territori estudiat on s'ha analitzat la 
fauna, el Puig de la Misericordia, la mostra de I'ocupació del segle 
11 aC és molt reduida, pero l'estructura faunística és similar a la 



dels nivells més antics de I'assentament (Castaños, a Oliver, 1994, 
155-1 85). Entre els animals domestics resulten predominants els 
ovicaprins, amb percentatges menors de bou i porc, el que denota 
una activitat ramadera basada en el pastnratge de I'ovella i de la 
cabra; hi estan presents també el cavall i el conill i absents l'ase, 
el gos i la gallina. La fauna salvatge esta representada per una gran 
quantitat de cérvol, amb una activitat cacadora orientada 
fonamentalment a una sola especie, i en menor mesura de conill. 
D'altra banda, cal destacar el caracter primari de l'explotació de 
la cabanya domestica, sobretot dels ovicaprins, ja que quasi la 
meitat dels individus han estat utilitzats com a font d'aprovisio- 
nament cknic, el que suggereix una menor dedicació a I'explota- 
ció llanar i Iletera. 

A 1'Alter de Vinarragell, en períodes anteriors a I'etudiat 
(Ferro Antic i Iberic Antic i Ple), no apareix fauna salvatge i, entre 
la domestica, hi ha ovicaprins, porcs, bbvids i excepcionalment 
cavall; els primers són els més nombrosos i la presencia del porc 
és constant (Arteaga, a Mesado, 1974, 167-170). 

Ja fora del territori estudiat, a la comarca del Camp del Túria, 
al Puntal dels Llops (Olocau) s'ha documentat la presencia d'ovi- 
caprins, porc, bou i gall, els dos darrers molt minoritaris, mentre 
que el cavall és absent; entre els primers és notable el predomini 
de la cabra. Entre les especies silvestres, hi ha una presencia 
important de cérvol (Samón, a Bonet i Mata, 1981, 163-179). 

Al Castellet de Bernabé (Llíria) hi ha una representad igual 
dels ovicaprins, porc i bou, es documenta el gall i el cavall esta 
escassament representat; entre els primers, les cabres predominen 
sobre les ovelles; quant a les especies silvestres, hi ha una consi- 
derable presencia de cérvol (Martínez Valle, 1987-88, 194-198). A 
Los Villares es documenta una especialització ramadera basada en 

els ovicaprins, entre els quals l'ovella predomina sobre la cabra. 
El consum carnic es fa sobretot d'animals joves. En la darrera fase 
d'ocupació (Villares IV), el consum del porc augmenta fins a 
adquirir la mateixa importancia que els ovicaprins, disminueixen 
les restes de bbvids i especialment de cavalls i també les especies 
silvestres (Martínez Valle, 1987-88, 193- 194; Martínez Valle, a 
Mata, 1991, 258-259). 

Les diferencies observades entre aquests tres assentaments, 
amb una datació semblant en 1'Iberic Ple (segles V-ID), deuen 
estar en relació amb les seues funcions. La primera diferencia rau 
en la importancia de les especies cacades, fonamentalment el cér- 
vol, al Puntal dels Llops i el Castellet de Bernabé, front a la seua 
escassesa a Los Villares. Pel que fa a les especies domestiques, a 
Los Villares el consum d'ovelles i porcs és majoritari, mentre que 
al Castellet de Bemabé -en un context caracteritzat per una major 
diversificació- destaca el consum de bbvids joves i es documenta 
la presencia de galls, també presents a la Cova Alta, i al Puntal 
dels Llops la cabra predomina sobres la resta d'especies domesti- 
ques, la qual cosa és sens dubte el reflex d'un model ramader més 
extensiu en relació amb la seua ubicació. Les restes de gos són poc 
freqüents i es Limiten a Los Villares; la seua presencia es coneix 
també mitjancant les representacions en la cerimica del Tossal de 
Sant Miquel. 

Ja fora del temtori valencia, a 1'Argilera les especies domes- 
tiques són els ovicaprins, el porc i el bou, i també hi ha conill, peix 
i abundants restes malacol¿3giques (Miró i Molist, a Sanmartí, 
Santacana i Serra, 1984, 101). Finalment, al sud de Franca, a 
Lattara s'observa un augment en el consum del porc a partir del 
325 i fins al 75; paral.lelament, el cérvol experimenta un descens 
(Colomer i Gardeisen, 1992). 





L'estudi de les vies de comunicació en epoca iberica compta 
arnb molt poques fonts. A excepció de la m'tica via Heraclea 
(Knapp, 1986), el tracat de la qual degué aprofitar posteriorment 
la via Augusta, no hi ha més notícies sobre altres camins. Per tal 
d'elaborar hipotesis sobre el tragat de la xarxa vikia en epoca ibe- 
rica, doncs, cal considerar aspectes com ara el medi físic, la dis- 
tribució dels assentaments i la perduració dels camins. L'aplicació 
de cnteris metodologics extrets de la geografia locacional permet 
avangar sobre aquestes bases (Hagget, 1976). Amb aquests crite- 
ris hom pot avangar en la restitució de la xarxa de camins de llar- 
ga distancia, pero tan sols a nivel1 de tracats generals. Resulta 
molt més difícil treballar sobre la xarxa comarcal i local, és a dir, 
aquella que unia els diferents assentaments entre si i cadascun 
arnb la seua zona d'explotació economica. 

La disposició estructural del relleu condiciona el tracat dels 
camins. L'existencia de corredors, barreres i passos, determina 
I'existencia de dos tracats generals en direcció NE-SO i NO-SE 
(fig. 6). En la major part dels casos es tracta d'itineraris histbrics, 
la importancia dels quals ha quedat plasmada en la xarxa de 
camins i d'assagadors medievals i de carreteres modernes. Només 
la presencia d'assentaments iberics al llarg d'aquests itineraris pot 
confirmar la seua operativitat en aquesta epoca. La presencia d'un 
major nombre d'assentaments al llarg del cam' permet una apro- 
ximació a la seua connectivitat i recolza la seua antiguitat. 

Els dos itineraris amb direcció NE-SO formen part d'una 
mateixa ruta de llarg abast que recorria tota la facana mediterrania 
peninsular, la qual es desdobla en algunes zones en relació arnb la 
disposició del relleu. Pel que fa als itineraris amb direcció NO-SE, 
resulta fonamental determinar la localització dels punts de la costa 
on s'efectuaven els intercanvis comercials, per tal de situar I'inici 
de les rutes a través de les quals es realitzava la distribució dels 
productes d'importació. Hom coneix arnb seguretat quatre fonde- 
jadors de major importancia i més llarga utilització en el litoral 
castellonenc: les Roques de la Barbada, la Torre de la Sal, 
Benafeli i el Calamó. En aquests quatre llocs deu localitzar-se I'i- 
nici d'altres tantes rutes de penetració cap a I'intenor del país, I'o- 
perativitat de les quals pot remuntar en alguns casos almenys al 
segle VI. 

Els precedents d'aquest estudi són escassos. Oliver (1992b) ha 
proposat un model de xarxa viaria per al sector septentrional de la 
comarca del Baix Maestrat basant-se en I'estudi dels assentaments 
d'epoca protohistbrica que analitzarem a continuació. 

Segueix el corredor d'ulldecona, travessa el pla de Vinaros i 
s'enfila cap al corredor d'Alcali de Xivert; després continua per 
la Ribera de Cabanes, travessa els contraforts del desert de les 
Palmes i amba a la Plana de Castelló, on s'uneix arnb el cam'inte- 
rior al sud del riu Millars (fig. 6, 1-1). Nombrosos jaciments el 
flanquegen en epoca iberica: el Puig de la Misericordia, el 
Perengil, el h i g  de la Nau, la Tossa Alta, el Poaig, el Corral del 
Roio, Polpís, el Corral Blanc, Alió, la Séquia de Lava, el Castell 
d'Alcala, Alcala de Xivert, el Palau, el Maset, el Tossalet, els 
Pasqual~, el Bordissal, la Torre de la Sal, el Castell d'orpesa, la 
h n t a  de les Llances, el Mas del Pi i el Pujo1 de Gasset. En total, 
són 22 assentaments que poden datar-se en els segles 11-1. 

Chabret (1978,40-41) opinava que aquest va ser el camí utilit- 
zat en les operacions de la Segona Guerra Púnica, ja que les 
referencies a les esquadres que acompanyaven els exercits de terra 
així ho manifesten. Per a Oliver (1992b, 36-37) aquest és el camí 
més important en epoca protohistorica en el seu tram septentrional, 
puix enllaga un major nombre de poblacions i de major importh- 
cia. Per aixo, també considera que probablement és el que van 
seguir els exercits contendents en la Segona Guerra Púnica. 

En la concentració de poblament al llarg d'aquest camí inter- 
venen sens dubte diferents factors: I'existencia de planes litorals 
aptes per al conreu, la seua proxirnitat a la costa i possiblement el 
mateix camí, pero no creiem que hi siga determinant la seua fun- 
ció com a eix de comunicacions. A partir de I'estudi del seu sec- 
tor septentrional, on la abundancia d'assentaments contrasta arnb 
I'escassesa en el corredor interior, creiem que no hi ha elements 
suficients per a determinar la major importancia del camí Litoral. 
En aquest tram és molt possible que la major concentració del 
poblament iberoroma en la zona més proxima al litoral responga 
a factors mrdiambientals, els mateixos que sens dubte poden 
explicar en part I'abskncia de poblarnent en el corredor central al 
nord de Traiguera, a més d'altres de tipus comercial generals a tot 
el litoral. 



Al sud del riu Millars els tracats dels camíns litoral i interior 
s'uneixen en un sol camí que segueix la Plana de Castelló fins a 
Sagunt, perb la fixació del seu tracat resulta difícil per la forta 
antropització de la comarca, corn es pot veure amb la via Augusta 
(Arasa i Rosselló, 1995, 107-108). L'emplacament d'alguns 
assentaments iberics, corn el Castell d'Almassora i I'Alter de 
Vinarragell, deu obeir a I'existencia de sengles guals en el curs 
baix del riu Millars, perb només hi ha constancia de I'ocupació del 
segon en el període iberoroma. D'altra banda, les característiques 
del poblament iberic de la comarca, on la majoria dels assenta- 
ments rnés importants se situen a l'orla muntanyosa que la cen- 
yeix per I'oest, i les importants transfomacions agrícoles que 
aquesta ha sofert, que limiten molt el nostre coneixement del 
poblament situat en el pla, dificulten l'analisi de les relacions que 
puga haver entre aquest i la xarxa viaria. En aquest sentit, en el 
sector central de la comarca, entre els rius Millars i Bellcaire, 
només alguns dels petits assentaments situats enmig del pla, corn 
Carabona i l'Alcúdia, podrien estar emplaqats a la vora d'un 
hipotetic camí que seguiria perla part baixa del pla amb un tracat 
paral.lel a la costa. Al sud del riu Bellcaire, en el sector meridio- 
nal on el pla litoral s'estreny, resulta indubtable la funció de con- 
trol del camí que devien exercir els tres assentaments més impor- 
tants coneguts: la Punta, el Castellar i el Castell d'Almenara. En 
el cas d'aquest darrer, la seua ubicació a la serra que talla trans- 
versalment el pla li atorga un paper decissiu en el control de I'en- 
trada septentrional al temtori d'Arse-Sagunturn. 

Segueix el corredor central des de Tortosa per Sant Mateu i les 
Coves de Vinroma i, per Borriol, accedeix a la Plana (fig. 6, 2-2). 
El tracat conservat en l'actualitat fou fixat per la via Augusta i 
seguit en bona part pel cam'reial a 1'Edat Mitjana. Com assenya- 
la Oliver (1992b, 36), en el seu extrem septentrional els assenta- 
ments iberics són escassos, puix d'entre els iberoromans només 
coneixem la població de Traiguera. Cap al sud es tomen més nom- 
brosos i van flanquejant el corredor a ambdós costats: els Molins, 
els Barranquets, els Tossalets, la Bassa, els Racons, els Torners, la 
Garrida, els Vilarets, el higpedró, el Mas d'En Senyor, el Vilaret, 
Barberes, Barrisques, les Llinties, el Tossal de Subarra, el Tossal 
de Gaidó, la Serreta, el Mas de la Costa, la Costa, el Corral d'En 
Llopis, el Constantí, el Tossal de la Balaguera, el Tossal de I'Assut 
i el Tossalet de les Forques. En conjunt són 24 jaciments que pre- 
senten materials que poden datar-se en els segles 11-1, un nombre 
major que al cam' litoral. 

En la distribució del poblament al llarg d'aquest camí hi ha un 
clar desequilibri entre la densitat dels sectors central i meridional 
i el septentrional. En aquest fet fonamenta Oliver (1992b, 39-40) 
la seua consideració que aquest camí no té importancia fins a 1'e- 
poca romana. Tanmateix, cal no oblidar que la zona que estudia 
aquest autor, en I'extrem nord, comprén només una part de tot el 
cam', i fins a I'epoca moderna sembla estar prou deshabitada. No 
podem oblidar que els dos camins amb direcció NE-SO formen 
part de llargs itineraris, cosa per la qual cal tenir en compte el que 
passa en les zones prbximes. Des d'aquest punt de vista, una ruta 
de llarg abast, corn devia ser l'anomenada via Heraclea, podia tra- 
vessar zones molt desigualment poblades: és evident que el corre- 
dor central al nord de Traiguera sembla estar escassament poblat, 
pero en canvi al sud, entre les Coves de Vinromh i la Pobla 

Tornesa, presenta una gran densitat de poblament. Així doncs, 
d'aquesta anhlisi resulta difícil extreure conclusions de caricter 
general i historic. 

En relació amb la densitat de poblament en els sectors central 
i meridional d'aquest corredor, crec possible que la seua utilització 
corn a via de comunicació en epoca republicana actuas corn un fac- 
tor important en la ubicació d'alguns assentaments que se situen a 
la vora del tracat de la via Augusta. Un exemple pot ser la ~nansia 
Ildum, situada a 5 1 milles (75'5 km) de Dertosa i 46 (68' 1 km) de 
Sagunturn (Arasa i Rosselló, 1995, SS), que hom convé a identifi- 
car amb I'assentament de 1'Hostalot a Vilanova d'Alcolea (Arasa, 
1989c; Ulloa i Grangel, 1996). Aquesta posta de topbnim iberic es 
troba flanquejada per dos petits assentaments iberoromans de nova 
fundació situats a molt curta distancia: la Garrida a 500 m al nord 
i els Vilarets a 200 m al sud, ambdós emplacats a la mateixa vora 
de la via. En I'elecció del lloc que ocupen podria haver estat deter- 
minant el pas del cam'. El mateix pot haver succeit en el cas d'al- 
tres assentaments també nous situats a la seua vora, corn la Bassa, 
o a curta distancia del seu tracat, corn els Molins, (160 m), els 
Barranquets (0'6 km), els Racons (0'5 km), el Vilaret (0'4 km) i el 
Corral d'En Llopis (50 m). 

Aquesta modesta proliferació d'assentaments situats a la 
vora o molt prbxims al tracat del que sera el camí en el període 
imperial pot indicar que aquest ja estava en ús en epoca repu- 
blicana. L'elecció del tracat interior per a la construcció de la 
via Augusta podria explicar-se així pel fet que era el que seguia 
el camí historic. 

Pel que fa als camins amb direcció SE-NO, al Baix Maestrat 
Oliver (1992b, 38) distingeix un primer itinerari que segueix el riu 
Cervol pel marge esquerre, des de la seua desembocadura fins a 
Rossell i Vallibona, amb els assentaments del Puig de la Mi- 
sericordia, el Perengil i el Mas de Víctor en els seus extrems i, cap 
a l'interior, els jaciments de ferro de la Tinenca de Benifassa. Per 
la cronologia d'alguns d'aquests assentaments, la seua utilització 
remuntaria al segle VII. La seua importhcia, perb, creiem que és 
molt relativa, ja que hom pot suposar el pes de I'explotació dels 
recursos de mineral de ferro de la Tinenca de Benifassa, sobretot 
en el període del Ferro Antic que és quan hi ha una major con- 
centració d'assentaments a Rossell, perb en I'Iberic Final els 
assentaments són escassos; caldria, doncs, estudiar en profunditat 
els jaciments de ferro de la Tinenca de Benifassa per tal de rela- 
cionar llur explotació amb l'evolució del poblament antic en la 
seua periferia oriental. 

Amb aquest toponim designem un cam' historic que des de la 
costa es dirigeix cap a Morella seguint el curs de la rambla de 
Cervera (fig. 6, 3-3). Durant els segles XIV-XV, Peníscola fou el 
punt d'arribada d'aquest cam' des de l'intenor, puix a través del 
seu port eixia cap a Italia tota la llana de les comarques del 
Maestrat i dels Ports. Es tracta d'un camí que segueix la rambla de 



Cervera fins al castell d'aquesta població, des d'on es divideix en 
dos ramals: un es dirigeix cap a Benicarló i I'altre cap a Peníscola. 

Per a Oliver (1992b, 38), el tracat d'aquest camí des de la 
costa segueix la rambla de Cervera pel marge dret, travessa les 
serres de la Perdiguera i de Serra pel santuari de la Font de la Salut 
i segueix per la Jana i Xert cap a Morella. La seua existencia és 
indubtable, puix el fondejador de les Roques de la Barbada deu 
ser el punt d'entrada de tots els productes cerhmics que trobem 
distribuits pels assentaments iberics de I'interior fins a la comarca 
dels Ports i possiblement al Baix Aragó. Pero hi ha un altre tracat 
que enllaca un major nombre d'assentaments i es dirigeix cap a 
I'entrada natural de la comarca dels Ports per Vallivana sense fer 
tan gran marrada pel nord. Es tracta del Camí de Cernera que des 
de Benicarló es dirigeix cap a I'oest al sud de la Rambla i passa a 
la vora dels assentaments de la Tossa Alta i la Curolla (Cervera del 
Maestre); al nord queden la Picossa i el Mas d'Aragó. Després 
segueix fins al Castell de Cervera i, des d'aquesta població, el 
Camí de Morella enllaca amb el camí interior i per la Curolla 
(Xert) segueix la rambla de Cervera cap a Vallivana, el brancal de 
la comarca dels Ports. En conjunt, són 6 importants assentaments 
que estan ocupats en el període Iberic Final. 

Oliver esmenta un tercer camí que des de Peníscola segueix 
per Cervera del Maestre i Sant Mateu fins a enllagar amb I'ante- 
rior a I'altura de Xert. Es tracta de I'esmentada "ruta de la llana" 
de la Baixa Edat Mitjana. Tanmateix, aquest camí té un tracat dife- 
rent només entre Peníscola i Cervera, ja que des de la segona loca- 
litat cap al NO s'uneix amb I'anterior. En el seu tracat enllaca els 
assentaments del Poaig i la Curolla (Cernera del Maestre). En tots 
dos juga un paper fonamental el Castell de Cervera, el lloc on con- 
flueixen. No sabem res sobre una hipotética ocupació antiga de 
Peníscola, tot i que les característiques del lloc permeten suposar- 
ho i hi ha notícia de la troballa de ceramica de vernís negre. 
Només coneixem una kmfora massaliota de la primera meitat del 
segle V trobada casualment a la platja nord de la localitat 
(Sánchez Fernández, 1987; Oliver, 1990-9 1, 178). 

Comenea a la Ribera de Cabanes, a I'altura de la Torre de la 
Sal, pero sense que se n'haja conservat el tracat en el primer tram 
des d'aquest jaciment (Muncharaz, 1985, 32; Andreu, 1988, 40- 
41; Arasa i Abad, 1989, 30). Després de passar per la vora del 
Bordissal i el Tancat, al peu del Tossal de Mortorum, amb el topo- 
nim de c m '  de la Fusta travessa la serra prelitoral per I'assenta- 
ment del Campello i arriba al Pla de l'Arc, on deixa a l'esquerra 
la Serreta i el Mas de la Costa i la Costa, i més endavant el Tossal 
de Gaidó (fig. 6,4-4). Després de travesar el pla, des de Cabanes 

continua per la Val1 d'Alba i la Pelejana, travessa la rambla 
Carbonera i segueix pel col1 de la Bassa fins a Atzeneta. Més 
endavant segueix pel col1 del Vidre fins a Vistabella, travessa el 
Pla i es dirigeix cap al riu Montlleó que passa pel mas del Pont en 
direcció a Mosquerola (Terol). Un itinerari alternatiu per al primer 
tram d'aquest cam' podia ser el que remunta el riu Xinxilla des de 
la Ribera, al peu del Castell de Miravet, i per les Santes arriba al 
Pla de I'Arc per la vora del Mas de la Costa, des d'on s'uniria amb 
l'anterior prop del Tossal de Gaidó. 

L'existencia d'un important assentament iberic en la costa al 
principi d'aquest camí li dóna un indubtable carhcter comercial, a 
partir del qual es distribuirien els productes d'importació entre els 
assentaments de I'interior. La seua notable extensió i el conside- 
rable volum de ceramiques tardorepublicanes que s'hi han trobat, 
permeten deduir que degué jugar un paper fonamental en les acti- 
vitats comercials del període iberoromi en aquesta zona. 

2.3. EL CAMÍ DELS BANDEJATS 

Amb un principi incert, tal vegada relacionat amb els fondeja- 
dors del Pujo1 de Gasset o de Benafeli, és possible I'existkncia 
d'un camí que seguiria en un primer tram la vora dreta de la ram- 
bla de la Viuda, que travessaria per a dirigir-se cap a I'Alcora, on 
el Camí dels Bandejats passa a la vora dels jaciments de Santa i 
prop de la Moratella, deixant a la dreta el de Montnegre. segueix 
la vora esquerra del riu de 1'Alcora i passa prop del Tossalet de 
Montmira (fig. 6,5-5). Després continua per Figueroles i puja cap 
a Llucena i Villahermosa, des d'on s'endinsa en terres terolen- 
ques. 

2.4. EL CAMÍ DEL MILLARS 

El curs del Millars degué constituir també una important via 
de comunicació. Arnb un possible principi en la costa, tal vegada 
al fondejador del Calamó, el camí podia seguir la vora dreta del 
Millars per 1'Alter de Vinarragell (fig. 6,6-6). A continuació, a la 
vora esquerra es troben diversos assentaments com el Torrelló del 
Boverot i el Torrelló d'Onda. Més endavant, quan el riu s'encaixa 
i conforma un camí natural, els jaciments iberics sovintegen en les 
altures que el flanquegen: 1'Alcúdia (Fanzara), el Castillet (Toga), 
etc, en una zona insuficientment estudiada. El seu carhcter de 
camí natural per a accedir a una comarca de complicada orografia 
com 1'Alt Millars, dóna versemblanca a la seua utilització en 
aquesta epoca. 





En els segles II-1, un dels trets més importants del poblament 
existent en aquesta franja del territori costaner situat entre el riu 
Ebre i la ciutat de Saguntum és sens dubte la inexistencia de nuclis 
urbans. Mentre que a les comarques centrals del País Valencia hi 
ha una important concentració de ciutats ibenques i romanes, en 
aquesta zona, en una franja de més de 140 km de longitud, tan sols 
trobem en epoca romana una petita ciutat situada en una muntan- 
yosa comarca de l'interior, Lesera. Aquest buit resulta estrany en 
la molt urbanitzada facana meditednia peninsular i no es corres- 
pon, evidentment, arnb les possibilitats agrícoles d'aquest temto- 
ri, on hi ha extenses planes litorals i valls intenors aptes per al 
conreu, no molt diferents de les que trobem en altres zones arnb 
una regular pesencia urbana. Han de ser altres, i probablement 
molt diverses, les raons que expliquen aquesta abskncia. 

En un primer moment, previ a la conquesta romana, almenys 
un assentament situat a la Plana de Castelló -la comarca arnb més 
possibilitats agrícoles i on hi ha rnés concentració d'assentaments 
ibkrics de major superfície-, havia arribat a tenir un desenvolupa- 
ment important: la Punta, arnb unes 3'5-4 ha de superfície i una 
acrbpolis arnb construccions monumentals que el fan destacar 
entre la resta. Aquesta situació, perb, queda lluny del que resulta 
normal en altres zones prbximes de llEdethnia, on trobem nuclis 
urbans que abasten entre 8-10 i 15 ha (Arse-Saguntum, Edeta- 
Lirio). El desenvolupament urbi, doncs, havia arribat en aquesta 
zona a un nivel1 que podem considerar incipient. En la meitat sep- 
tentrional del territori estudiat la situació és ben diferent, ja que els 
nuclis més grans a penes si tenen superfícies supenors a 1 ha, en 
consonancia arnb la manca de nuclis urbans que trobem en la 
major part de la Ilercavbnia. 

Entre els factors que intervenen en la localització de les ciu- 
tats, l'accessibilitat, I'existencia de recursos físics i una adequada 
comunicació s'acompleixen en alguns dels assentaments estu- 
diats, especialment a la Plana. La presencia de la major part dels 
més extensos assentaments ibkrics en aquesta comarca així sem- 
bla indicar-ho (la Punta, el Solaig, la Torre d'Onda). L'altre d'a- 
quests, la Torre de la Sal, esti situat en una altra plana litoral, la 
Ribera de Cabanes, al nord de la Plana de Castelló. Les bases per 
al desenvolupament urbh, doncs, existien -si bé embrionariament- 
en epoca iberica. 

A escala local, qualsevol d'aquests assentaments iberics 
podna haver arribat a desenvolupar-se corn una ciutat. Entre els 
quatre més grans, la Torre de la Sal i tal vegada la Torre d'Onda 

tenen un marcat carhcter funcional que els lliga a I'activitat 
comercial. La Punta, precisament el de major extensió, sembla 
aproximar-se al que podria considerar-se corn una ciutat. Pero la 
seua grandkria impossibilita considerar-lo corn a tal i obliga a 
encasellar-lo en una categoria inferior de difícil definició: quel- 
corn corn un assentament protourbh desenvolupat. Cap d'aquests 
nuclis, perb, prolonga la seua existencia fins a l'epoca imperial. 
La seua evolució en un període maxim de 150 anys ens mostra 
que per diverses raons tots van desaparéixer. En aquest fet cal 
veure una indubtable intencionalitat: entre les necessitats estrate- 
giques de I'administració romana no va figurar el desenvolupa- 
ment d'una ciutat en aquest territori; el seu control devia efectuar- 
se des d'altres ciutats prbximes corn Saguntum. 

A la Plana de Castelló la intervenció romana es va concretar 
en I'escapcament de l'estructura jerkquica del poblament, en una 
acció selectiva que possiblement cal situar en el context de les 
rebehlions indígenes de principis del segle 11 i que també deixi 
l'empremta en altres assentaments del País. Els dos nuclis rnés 
desenvolupats en aquest moment, la Punta i el Solaig, experimen- 
ten una important recessió o desapareixen arnb la conquesta roma- 
na. Aquest fet resulta decissiu en una zona arnb un desenvolupa- 
ment urbi incipient, puix suposa la desapanció de les bases per al 
creixement i consolidació dels nuclis preexistents (Arasa, 1999~.  
21 1). D'altra banda, aquest fet suposa I'inici del procés d'assimi- 
lació cultural que durara quasi dos segles i suposara la lenta desa- 
parició dels trets fonamentals de la societat ibenca. 

Al llarg del segle U I'estructura del poblament iberoroma des- 
cansa sobre els petits nuclis fortificats situats en altura i es caracte- 
ntza per la continuitat en I'ocupació de la major part dels assenta- 
ments. Així, continuaran ocupats alguns assentaments que, almenys 
en aquest període, ambaran a tenir superfícies d'entre 0'8 i 1' 1 ha: 
el Tossal de la Balaguera, la Curolla (Xert) i el Cormulló dels 
Moros, a més de molts altres de menor importancia. En la segona 
meitat d'aquest segle es desenvolupa un altre tipus d'assentament 
-amb precedents en epoca ibknca- caractentzat per les seues redui- 
des dimensions i per ocupar emplacaments sense possibilitats 
defensives. La seua proliferació, possiblement a causa de la deses- 
tructuració del model de poblament propi de 1'Iberic Ple, deu ser 
conseqüencia del reassentament de la població i, en algunes zones, 
d'un augment demogrhfic. Es configura així un model jerkrquic del 
poblament -a una escala diferent del que trobem en altres territons 
estudiats- de caricter certament continuista que reflecteix una gran 



fragmentad del temtori, amb una diversitat de petits llocs centrals 
que, com el Tossal de la Balaguera i el Cormulló dels Moros, arti- 
culen el poblament existent al seu voltant. Un cas diferent és la 
Torre de la Sal, un assentament situat en la costa la trajectbria del 
qual sembla anar lligada al comerq, que des de mitjan segle assoleix 
un important desenvolupament en el període d'auge del comerq itk- 
lic, fins a abastar una superfície de 3'5-4 ha, i sembla desaparéixer 
en el primer quart del segle 1 aC. És justament en aquest jaciment 
on s'ha trobat l'única evidencia d'utilització de tecniques i mate- 
nals constructius romans en un paviment possiblement emprat en 
activitats d'elaboració de productes agrícoles o pesquers. 

Des del final del segle 11 i en els primers decennis del segle 
1 aC, alguns assentaments comencen a abandonar-se, en un pro- 
cés que sembla culminar amb la guerra sertoriana, els efectes de 
la qual no són facils de determinar. Tal vegada el final d'algun 
dels més importants assentaments que seguien ocupats, com el 
Tossal de la Balaguera, la Curolla (Xert) o el Corrnulló dels 
Moros, puga situar-se en aquesta conjuntura, perb no són sufi- 
cientment coneguts com per a poder fixar-lo amb tanta precisió. 
Amb posterioritat, potser com a conseqükncia d'un reassenta- 
ment de població, en el segon quart del segle es desenvolupa un 
altre assentament costaner situat a la Plana de Castelló, la Torre 

d'Onda, també amb una superfície aproximada de 3 ha, que sem- 
bla perdurar almenys fins a mitjan segle, ja en el llindar de 1'&- 
poca imperial. Amb l'abandonament dels antics oppida iberics i 
la creixent implantació dels petits assentaments rurals que prefi- 
guren les vil.les altimperials es determina el carhcter rural del 
poblament d'aquest territori en els segles següents. Des del reg- 
nat d'August i durant el segle 1 dC anirk desenvolupant-se el 
model de poblament rural que descansa sobre les uillae, amb la 
implantació del qual aniran desapareixent els trets residuals de 
la cultura iberica que havien perviscut. 

El desenvolupament potencial d'aquests nuclis podia haver 
culminat en l'aparició d'un nucli major, perb, com ha assenyalat 
Jacob (1997), la intervenció romana va interrompre una evolució 
que, si a llarg termini hauria pogut posar la cultura iberica al 
mateix nivel1 que altres cultures clkssiques, en el territori que 
estudiem va truncar el desenvolupament urbk -ja de per si certa- 
ment endarrerit- i el va sumir en un retard histbric en el naixement 
de veritables ciutats. Tant és així, que l'únic nucli urba existent en 
epoca islimica entre Sagunt i Tortosa, l'única mndina esmentada 
per les fonts a partir del segle X, és Bomana, el perímetre murat 
de la qual envolta una reduida superfície de 3'5 ha (Guichard, 
1987; Verdegal, 1993). 
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