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LA CIUTAT ROMANA DE LESERA. 
LES EXCAVACIONS DE 200l-2005 

INTRODUCCIÓ 

Ferran Arasa 

En homenatge a Josep Eixarch i Frasno, que va ser literalment el 
meu guia en la primera excursió a la Moleta, jaciment arqueologic al qual he 
dedicat i dedico part de la meua tasca de recerca, he volgut preparar un treball 

que pretén ser alhora una revisió deIs estudis que han fet referencia en els 
darrers anys a l'única ciutat romana existent en terres valencianes al nord de 
Saguntum, i una síntesi deIs resultats de les excavacions arqueologiques que 
hi venim realitzant des de l' any 2001. Vull expressar ací el meu reconeixement 
personal pel tracte afectuós que en tots aquests anys m'han dispensat el 
senyor Eixarch i la seua esposa, pero sobretot vull destacar la seua llarga 
trajectoria dedicada a la recerca historica sobre Forcall i la comarca deIs Ports 
i particularment el seu desig per mantenir viu l'interés per aquestjaciment. No 
cal recordar que dos deIs seus nombrosos treballs són referencia indefugible 
sobre els estudis de la Moleta (Eixarch, 1980 i 1982). És únicament en aquesta 
parcel'la de la seua obra on jo he continuat la seua tasca, agafant-li el relleu 
perque fructifique la llavor que amb tanta cura va conrear alllarg deIs anys. 
Per a mi, la Moleta estara sempre unida al seu nomo 

Des que va ser donada a conéixer per Ferrer Julve l'any 1876, 
l'atenció sobre la Moleta ha estat molt desigual segons epoques. Fins a les 
dues primeres decades del segle XX s' esmenta repetidament en obres de 
caracter generalista i fins i tot especialitzat. Així, en les dues darreres decades 
del segle XIX la citen Llorente (1887, 316-320) en l'obra sobre Valencia on 
publica el primer croquis del jaciment (fig. 1); Balbás (1892, 20) en elllibre 
sobre la província de Castelló; i Hübner (1892 = CIL 11 6246-7), el primer 
investigador estranger que publica troballes -en aquest cas, les inscripcions
procedents del jaciment. A primeries del segle XX ho fan Chabret (1907= 
1978, 45) en l'estudi sobre les vies romanes a la província de Castelló; 
Albertini (1911-12,355) en el treball sobre les escultures romanes del convent 
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Tanaconense i en un artic1e on publica una fragment d'inscripció romana que 
fonnava pmi de la coHecció de González Martí que ha estat malauradament 
perdut (Albertini, 1918-19, 327-328, n° 16); Sarthou (s . a., 205 i 692) en el 
llibre sobre la geografia de la província de Castelló; Senent (1917) en un 
miic1e periodístic on dóna a conéixer les pintures rupestres de Morella la 
Vella; i Almarche (1918, 159) seguint aquest en el primer llibre valencia 
sobre la cultura iberica. Seguiran Tramoyeres (1919, 35, fig. 46) en l'estudi 
sobre l' arquitectura gotica al Maestrat, qúe publica la primera fotografia del 
jaciment, concretament de l'entrada, aleshores encara amb pOliera de fusta 
(fig. 2); i Sánchez Gozalbo (1928, 198) en l'estudi sobre els ponts gotics de 
Forcall i la Todolella. Després hauran de passar vint anys fins a trobar una 
altra referencia bibliografica en l' obra de Bayeni (1948, 675) sobre la historia 
de TOliosa, a la qual seguiran les de González Mmií (1952, 55-56), Milian 
Boix (1952, 294) i Fletcher i Alcácer (1956, 144, 148, 152, 155-157 i 161-
162). La realització de la primera campanya d'excavacions arqueologiques 
a la Moleta l' any 1960, dirigida per Pla Ballester, va ser un pas fonamental 
per al coneixement del jaciment (fig. 3). L'aleshores sotsdirector del Servicio 

de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación Provincial de Valencia 

en va redactar un infonne que ha quedat inedit (Pla, 1961), en va publicar 
una referencia a la memoria d'activitats del SIP (Pla, 1966, 282-283) i un 
treball de caracter divulgatiu al programa de festes de Forcall (Pla, 1968). 
Amb la infonnació reunida aleshores, Mmiín (1968, 110-112) va donar a 
conéixer tres segells de ceramica sigiHata italica. Des del seu descobriment 
i practicament fins a 1977 es va mantenir la identificació de la Moleta amb la 
ciutat de Bisgargis, que amb anterioritat i de manera explícita des de l' obra de 
Diago (1613, 8) s'havia redu"it a Morella. 

La nova lectura de la inscripció llatina conservada a Morella que 
l'any 1977 va publicar l'historiador alemany AlfOldy (1977a), segons la 
qual una localitat anomenada Lesera va dedicar un altar a Júpiter en temps 
de l' emperador Caracal'la, cap al' any 212 dC, suposa una fita decisiva 
en la historia de la Moleta. Deu anys després, la publicació deIs resultats 
de l' excavació de Pla de 1960, juntament amb la historia i descripció del 
jaciment, les troballes més impOliants i una aproximació a l'estudi de la xarxa 
viaria i la trama urbana de la regió (Arasa, 1987a), van pennetre que aquesta 
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"jove" ciutat recentment identificada comen<;as a figurar amb nom propi 

en la llarga relació de municipis romans hispanics. D'aleshores en<;a s'han 

multiplicat les referencies al jaciment i les seues troballes arqueológiques 

en la bibliografia especialitzada. Sense pretendre fer-ne un repas exhaustiu, 

podem agrupar aquestes referencies bibliografiques per temes. Així, s' esmenta 

la seua ocupació en el període Iberic Antic en dos treballs de Mata, Martí i 
Ibona (1994-96, 202) i Bonet i Mata (2000, 70). La ciutat romana ha estat 

esmentada per Jacob (1985 , 28) en un treball sobre el paper de la ciutat en 

la formació deIs pobles iberics; Tovar (1989, 281) en un diccionari geografic 

de la província Tanaconense; Abascal i Espinosa (1989, 66) en un llibre 

sobre la ciutat hispanoromana; Oliver en una síntesi sobre la investigació 

arqueológica valenciana en 1'epoca iberica (1989,502); Fernández Izquierdo 

(1989, 695) en una síntesi sobre la investigació arqueológica valenciana en 

1'epoca romana; Burillo (1991, 42) en un artic1e sobre l'evolució deIs nuclis 

urbans entre 1'epoca iberica i romana a la vall mitjana de l'Ebre; Olcina (1993, 

27-28) en una síntesi sobre l 'urbanisme i l' arquitectura de les ciutats romanes 

valencianes fins a l' Alt Imperi; Sillieres i Loyzance (1993 , 285) en una síntesi 

sobre l' arqueologia urbana de la Península Iberica a l'antiguitat; Navano 

(1994, 38) en un estudi sobre l' epigrafia llatina de Terol; Burillo (1996, 119-

120) en un treball sobre el territori de l'etnia iberica deIs Sedetans; Cepas 

(1997, 149) en un llibre sobre Hispania en el segle III dC; Ribera (1998,60) 

en un llibre sobre la ciutat de Valentia en epoca republicana; Oleina (2000, 

414) en un estudi sobre les ceramiques africanes de Lucentum (el Tossal de 

Manises, Alacant) i Benavente, Marco i Moret (2003 , 242) en un artic1e sobre 

el jaciment del Palao (Alcanyís, Terol) que proposen identificar amb la ciutat 
romana de Osicerda, amb el tenitori de la qual afrontaria el de Lesera. 

En relació amb les vies de comunicació d'epoca romana, esmenten la 

ciutat Rosselló (1992, 635), Arasa i Rosselló (1995, 33 i 122) i Morote (2002, 

236) en parlar de la via en el tra<;at de la qual devia estar situada. AIgunes 

troballes ceramiques pertanyents a produccions de vaixella d'importació 
s'esmenten en el manual sobre ceramiques romanes de Beltrán Lloris (1990, 

69, fig . 24), on inc10u un segell de sigil'lata aretina; elllibre sobre la ceramica 
sigil'lata de Saguntum de Montesinos (1991, 139, 141 i 161); l'artic1e de 

Martín (1992, 413) on dóna a conéixer 11 fragments de diferents produccions 

55 



de sigiHata procedents de prospeccions superficials depositats als magatzems 
del SIP; i un article de Pérez Ballester (1994, 360) on es recullla troballa de 
fragments de bols heHenístics de relleus, que també esmenta Cabrera (2004, 
8) en un article sobre cenlmica d'importació de luxe del Mediterrani oriental 
i central a la Península Iberica. La fíbula trobada en l'excavació de 1960 la 
inclou Erice (1995, 92) en la seua monografia sobre les fíbules romanes del 
NE de la Península Iberica. Les monedes de Ilercavonia-Dertosa han estat 
estudiades per Llorens i Aquilué (2001, 75) en el seu llibre sobre aquesta 
seca. EIs fragments de pintura mural han estat citats per Momaval (1992,54). 
Les restes d'un monument funerari les esmenta González Villaescusa (2001, 
155-156). El redult corpus epignlfic municipal ha estat revisat per Alf6ldy et 

alii (1995 = CIL IF, 14,770-774) i darrerament per Corell (2005,153-168, 
n° 80-87), els quals inclouen també una sÍntesi sobre la ciutat. 

En aquests anys també jo he seguit publicant treballs sobre la Moleta, 
freqüentment de cankter divulgatiu, sempre amb la intenció de mantenir viu 
l'interés pel jaciment mentre continuaven les gestions per intentar continuar 
les excavacions i informar sobre les novetates que s'hi produlen. Així, vaig 
publicar el primer article l'any 1980 en una revista comarcal, i entre aquest 
any i el 1981 vaig col· laborar per primera vegada en la revista Bisgargis 

de la colonia forcallano-catalana. En 1983 van ser un article a la revista de 
l' Associació Cultural "El Groc" i al butlletí de l' Associació Arqueologica de 

Castelló "Llansol de Romaní", i el 1983-84 feia referencia a la Moleta en un 
article sobre la historia de l'arqueologia a la comarca deIs Ports. L'any 1984 
vaig presentar la meua memoria de llicenciatura sobre el jaciment, la segona 
part de la qual es va publicar el 1986. L'any 1987 es va publicar elllibre de 
Lesera, que era una revisió ampliada d'aquella, i el 1988 un article de cankter 
divulgatiu, al qual van seguir la veu corresponent de la Tabula Imperü Romani 

(Hemández Prieto i Arasa, 1993) i una síntesi amb que pretenia mantenir 
viva la seua presencia fins a la reanudació de les excavacions que aleshores 
creia proxima (1993). Després van venir una referencia en el capítol dedicat 
a l'arqueologia d'un llibre sobre la comarca deIs Ports (1995, 43-45), la veu 
corresponent en un diccionari d'arqueologia romana valenciana (1996a, 95-
96) i un article en el programa de festes on plantejava els reptes a superar 
(1996b). Pocs anys després estudiava l 'únic fragment escultoric trobat 
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fins ara a la Moleta (1998a, 312-313, h'tm. 1, 1) i atribula equivocadament 
aquesta mateixa procedimcia a un fragment de mosaic donat per 1. Eixarch 
a la coHecció museognlfica (1998b, 221), una errada imputable únicament 
a l'autor que aprofito per esmenar. Aquest mate ix any feia referencia a 
Lesera en un artic1e sobre les ciutats de la meitat meridional deIs convents 
cesaraugusta i tarraconense (1998c, 65-67), i poc després la citava de nou 
en un capítol sobre l'epoca romana d'un llibre sobre la província de Castelló 
(1999,213-215). Segueixen les referencies en una síntesi sobre l'arqueologia 
comarcal (2000, 23 i 25-26), en un artic1e general sobre el País Valencia en 

epoca romana (2001, 552) i en un treball sobre les terres de Castelló en els 
segles I1-I aC (2002, 226-227). En 2004 (a i b) es publiquen sengles artic1es 
sobre les noves excavacions al programa de festes de Sant Antoni i a la revista 
Bisgargis i un altre el 2005 al programa de les festes patronals. Segueix la 
veu corresponent a la Gran Enciclopedia (2006) de la Comunitat Valenciana 
i resta per aparéixer la referencia en un treball sobre la romanització deIs 
oppida al País Valencia (en premsa). 

EL MUNICIPI 1 LA SOCIETAT DE LESERA 

La informació histórica que tenim sobre la ciutat romana de Lesera és 
mínima: es limita a la seua menció en la Geografia de Ptolemeu cap a la meitat 
del segle II dC i a la que ens proporcionen les cinc inscripcions recuperades a 
la Moleta. Comencem per aquests epígrafs, que són una ara votiva, un pedestal 
honorífic o altar i tres monuments de caracter funerario Aquestes inscripcions 
s'escalonen cronológicament alllarg de tres segles: dos deIs epitafis són del 
1 dC, un altre i el pedestal o altar són del II i l' ara votiva és de principis del 
111. Hi figuren cinc ciutadans, cap deIs quals presenta el cursus honorum, de 
manera que no podem saber si algun d'ells va ser magistrat del municipio 
Destacaré en primer lloc que dos deIs personatges que hi apareixen esmentats 
estaven inscrits en la tribu Galeria (Wiegels, 1985, 118-119): Cn. Baebius Cn. 

f Gal. Geminus, a qui esta dedicat un pedestal o altar del segle 11 dC (CIL IF, 
14, 771), i C. Iulius Gal. Fronto, a qui esta dedicada una estela que pot datar
se cap al final del segle 1 dC (CIL IF, 14, 772). La Galeria tribus en que estan 
inscrits aquests ciutadans de Lesera era, a Hispania, la tribu de les comunitats 
urbanes privilegiades abans de l' epoca flavia, és a dir, entre l' epoca de César i 
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el regnat d' August. Tanmateix, Lesera no figura entre les ciutats que apareixen 
en la Naturalis historia de Plini, obra que va ser acabada poc després de la 
donació del Latium universae Hispaniae per decret de l' emperador VespasÍ<'t 
en la seua censura del 73/74, que va permetre la conversió en municipis de 
dret llatí deIs oppida hispimics encara no privilegiats. Pero la informació que 
aquesta obra conté sobre les ciutats esta estreta de l' obra geografica d' Agrippa, 
que l'ajudant d' August va composar poc abans de l'any 12 aC. Per tant, el 

fet que Lesera no figure en l' obra de Plini significa que probablemente va 
ser privilegiada després d'aquesta data i abans de la mort d'August el14 dC. 
És molt improbable que es produís un canvi de condició jurídica d' aquesta 
ciutat en el període que va des de la mort d' August fins a l'esmentat decret 
de Vespasia perque aquesta situació és molt poc freqüent en les províncies 
hispaniques. Per aquesta raó, alguns autors com Abascal i Espinosa (1989, 
66) consideren aquesta ciutat com un municipi preflavi no precisable. 

En conclusió, podem dir que molt probablement Lesera va ser 
privilegiada amb el status jurídic de municipi en la segona meitat del regnat 
d' August, és a dir, entre ellO aC i 14 de. Tot i que el nombre de testimonis 
epigrafics és encara molt redui't i noves troballes poden modificar aquestes 
conclusions, sembla improbable l'origen flavi del municipi que jo mate ix 
havia proposat (Aras a, 1987a, 130-131 i 147), pel fet que cap deIs ciutadans 
coneguts fins ara esta adscrit a la tribu Quirina, que era la de la família flavia. 
Tornant al' obra de Plini, podem recordar que no estan documentades les 
tribus d'un total de 14 comunitats privilegiades de la província Tarraconense 
que aquest autor esmenta, entre altres Bisgargis, que segueix sent una ciutat 
perfectament desconeguda. El cas de Lesera -que com hem vist no figura en 
la seua obra- és justament el contrari: coneixem la tribu a que estaven adscrits 
els seus ciutadans pero no la categoria jurídica de la ciutat. 

L'única inscripció que esmenta la ciutat - pero no el seu rang com 
a municipi- pertany a una epoca notablement posterior, és de l'any 212 
dC (CIL IP, 14, 770). En ella figura com res publica Leserensis, és a dir, 
amb una expressió freqüent en els segles U-UI per a designar una comunitat 
urbana, seguida del gentilici (fig. 4). De fet, aquesta expressió s'utilitza en les 
províncies hispaniques de manera quasi exclusiva per a designar municipis i 

58 



colonies, segons ha pogut demostrar Dardaine (1993) en el cas de la Betica. 
Aquest és justament 1 'únic document epign'rfic que tenim sobre el toponim 

de la ciutat, que a partir del gentilici podem restituir com Lesera, toponim 

que presenta una forma molt semblant a la que figura en la Geografía de 

Ptolemeu, 1 'única obra literaria que l' esmenta i que data de la meitat del segle 

II dC, en els manuscrits de la qual figura amb les variants Lessira i Lassira. 
La semblanya és suficient com per a concloure que es tracta de la mateixa 

ciutat. Aquesta inscripció formava part d'un monument - un altar- que per 

la seua naturalesa devia estar situat amb seguretat al forum de la ciutat, tal 

vegada al mate ix Capitoli o molt proxim a ell: era una dedicatoria de la ciutat 

a la maxima divinitat del panteó roma per la salvació de l' emperador. 

Un emplayament semblant podia haver tingut la inscripció dedicada a 

en. Baebius en.! Gal. Geminus i la seua esposa Papiria C. f. Feta pel seu fill 

en. Baebius Taurus (fig. 5), encara que no expresse en el seu text la preceptiva 
autorització decurional que hauria de tenir per tractar-se d'un monument 

de caracter privat. Com no conserva la comisa no podem saber si servia de 

suport a una estatua de bronze i era un pedestal o un altar: en el primer cas se 

n 'haurien conservat les empremtes de la base i en el segon normalment hi devia 
haver unfoculus o superfície rebaixada destinada als rituals. Per no tractar-se 

d'una inscripció funeraria no figura el seu cursus honorum, de manera que no 

podem saber si com sembla raonable aquest personatge -en tant que membre 
de l' elite municipal- va arribar a exercir alguna de les magistratures propies 

del govem de la ciutat. El que sembla segur és que ambdós n ' eren ciutadans 
destacats. Els pedestals dedicats a particulars eren finanyats per les propies 
famílies i en ocasions amb diners públics per decisió del senat local. Per ser 

un segle posterior i trobar-se en una ciutat allunyada, no sembla que hi haja 

raons per a creure que aquest personatge siga un descendent d'aquell altre 

homonim que va sufragar de sua pecunia la construccció d'almenys una part 

del forum de Saguntum, segons ha plantejat darrerament Corell (2005, 163). 

Aquest tipus de monuments epigrafics són una mostra d'una practica habitual 

de les elites municipals com era l'autorepresentació mitjanyant inscripcions 

que podien trobar-se en edificis públics, altars votius, pedestal s d'estatues 

honorífiques i monuments funeraris. En relació amb aquests, hem de recordar 

que al vessant est de la Moleta, per on pujava el camí d'accés a la ciutat, 
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es coneixen restes de monuments funeraris que sens dubte corresponen a 
membres de l' elite municipal. 

A través d'aquestes inscripcions conelxem tres de les famílies 
més detacades de Lesera: Baebia, Julia i Papiria. EIs avantpassats deIs 
personatges que apareixen en aquestes inscripcions podien haver estat 
ciutadans itíllics emigrats o, més probablement, podien haver adquirit la 
ciutadania per ser membres de l'aristocnlcia indígena local i haver-Ia rebuda 
per privilegis personals de líders de la política romana destinats a Hispimia 
en epoca republicana o a principis de 1 'Imperi. Justament un deIs privilegis 
més importants deIs municipis amb dret llatí era que els membres de les elites 
de la comunitat que acomplien les magistratures municipals rebien per aixo 
la ciutadania romana. Tal vegada aquest siga el cas de la família Julia, el 
gentilici de la qual permet considerar la possiblitat que el seu avantpassat 
rebés la ciutadania en temps de Cesar o August. Pel que fa a Baebius, és un 
gentilici molt freqüent a Hispimia i particularment en la zona oriental de la 
província Tarraconense, on a ciutats com Saguntum és el d 'una de les famílies 
més destacades i també un deIs més nombrosos (AlfOldy, 1977b). Quant al 
gentilici Papiria, és l'únic que coneixem al País Valencia, pero esta ben 
documentat en general a Hispania (Abascal, 1994, 195). 

D'altra banda,el material de que estan llaurades aquestes inscripcions 

és majoritariament calcaria, pero el monument dedicat a Cn. Baebius Cn. f 
Gal. Geminus ho esta enjaspi de la Cinta (Tortosa). També d'aquest marmor 

dertosense esta llaurada una inscripció del segle I dC conservada al Morrón 
del Cid (La Iglesuela del Cid, Terol), important jaciment situat a uns 20 km en 

línia recta de la Moleta (Navarro, 1994, 113-117, n° 15). El brocatello, com es 
coneix entre els marmoristes i erudits italians pel seu paregut amb un brocat 
d'or sobre fons roig, és una pedra calcaría colorejada que s'explota a les 
pedreres de la Cinta i els Valencians i s 'utilitza en el període imperial com a 
pedra ornamental i suport epígrafic no únicament a les províncies hispaniques, 
sinó que s' exporta també a Italia a partir del segle IV dC i s 'utilitza sobretot 
en epoca barroca (Fa1cone i Lazzarini, 1998; Mayer i Roda, 1999). De manera 
significativa, dones, alguns membres destacats de la ciutat i el seu territori 
van triar aquest tipus de pedra procedent de la vei'na Dertosa per a llaurar els 
seus monuments epigrafics. 
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Segons hem vist, probablement amb August Lesera va entrar a formar 
part de la llista de ciutats hispimiques que va obtenir la categoria de municipi 
i els seus habitants van ser inscrits en la tribu Galeria. A partir d'aquest 
moment, l' aristocracia local va quedar integrada en un estament privilegiat 
que rebia el nom de ardo decurianum, per a pertanyer al qual s' exigia un 
patrimoni mínim que era variable segons les ciutats; des d'aquest les famílies 
amb major pes economic i social van poder promocionar a alguns deIs seus 
membres en l'acompliment de les magistratures municipals i van constituir 
el Senat local o cúria, l'organ suprem de govem (Abascal i Espinosa, 1989, 
115 ss). De la mateixa manera que la resta de les ciutats privilegiades, des del 
moment de la concessió del status municipal Lesera va tenir un forum format 
per una playa rodejada d'espais porticats, probablement de planta rectangular 
i pavimentada amb lloses de pedra, al voltant del qual es trobaven els edificis 
propis de l' administració municipal. Encara que no tenim cap evidencia física 
d'aquest conjunt monumental, podem fer-nos una idea de com era perque tots 
reprodui'en a menor escala el model desenvolupat a Roma. Probablement en 
la seua capyalera es trobava el Capitoli o temple per al culte a les divinitats 
oficials de l'estat: Júpiter, Juno i Minerva. Al seu voltant devien estar situats 
la basílica, la cúria i el fabularium (arxiu), i tal vegada altres edificis també 
propis de la vida urbana com el macellum (mercat) i els balnea (banys). 
Com va succeir en la resta de les ciutats, en aquesta playa degueren anar 
erigint-se amb el temps nombrosos pedestals coronats per les corresponents 
estatues destinats a honorar les famílies que havien ocupat les magistratues 
urbanes i les que havien ascendit en l' escala social, a més deIs monuments 
dedicats als emperadors i membres de la família imperial, benefactors de la 
ciutat i funcionaris destacats de l' administració provincial. A penes sabem res 
de la societat leserense, pero no hi ha constancia de -i sembla improbable
l'existencia de cap ciutada de Lesera que hagués arribat a ingressar en l'orde 
eqüestre, cosa per a la qual era necessari demostrar una renda de 400.000 
sestercis, i molt menys en l'orde senatorial, on aquest requisit pujava al milió 

de sestercis. 

Com hem vist anteriorment, al' epigrafia leserense no hi ha cap 
menció ni deIs organs de govem ni deIs magistrats municipals. Aquests es 
regien pel principi de la coHegialitat, de manera que n'hi havia dos per cada 
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categoria. EIs quaestores eren els responsables de la hisenda municipal; els 
aediles ho eren de l'ordre públic, els edificis públics, l'aprovisionament de 
la comunitat i els jocs públics; i els duoviri, eren els "alcaldes" que tenien 
responsabilitat sobre la jurisdicció i l ' autoritat maxima de l' administració 
local. Al cursus honorum deIs magistrats pertanyia també el flaminat, que era 
normalment el sacerdoci amb més prestigi en les ciutats, la funció del qual 
era atendre el culte imperial en nom de tota la comunitat. EIs diferents carrecs 
que constituYen la carrera municipal es podien citar en les inscripcions un a 
un o seguint la formula omnibus honoribus in re publica suafitnctus, sense la 
menció individual de cadascun. Com hem vist, el ordo decurionum incloYa els 
membres de les elites de condieió lliure. Dones bé, els membres del eol-legi 
deIs seviri augustales van ser normalment lliberts rics, que podien formar 
part d'aquesta institució destinada a retre culte als emperadors en nom de la 

segona categoria de la societat urbana. 

Les ciutats disposaven d'una caixa pública o tresor amb la qual 
finanyaven les despeses corrents i, en ocasions, la construcció d'edificis 
singulars com un temple. Aixo no obstant, una part considerable de les despeses 
públiques es cobria gracies a la munificencia deIs ciutadans rics, que pagaven 
des de les instaHacions per al' aigua corrent, fins al' aprovisionament de 
cereals en epoques de carestia. Pero una part significativa d'aquestes mostres 
de generositat envers la comunitat es materialitzava en iniciatives com la 
construcció d'una part del forum, un temple, uns banys, la reconstruccció 
d'un mercat, etc, i sobretot l'erecció d'estatues en el pedestal de les quals 
figurava el nom del dedicant. No tenim constancia de l'existencia d'aquest 
tipus de practiques a Lesera, pero possiblement la ciutat se 'n va beneficiar en 
algun moment de la seua historia. Les ciutats també podien elegir patrons de 
gran prestigi i influencia, com els alts carrecs de l' administració provincial i 
els senadors, que podien ser de profit per als seus clients tant per la seua ajuda 
en assumptes jurídics com per les seues generoses donacions. Aquests podien 
ser també ciutadans que havien ascendit en l' escala social i que havien rebut 
els honors més alts que els podia oferir l' administració provincial o que fins i 
tot havien arribat a formar part de l' aristocracia de Roma. 

EIs membres del ordo decurionum i els pocs personatges que des 
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d'aquest podien haver ascendit a l'aristocracia imperial, juntament amb els 
seviri Augustales, constituYen junt amb les seues famílies les capes altes de 
la societat urbana, i com a propietaris rurals, també del territori de la ciutat, 
pero només representaven una minoria de la població. La gran majoria deIs 
habitants restava inclosa en la plebs, i d'aquests a penes hi ha constancia 
epigrMica. Entre els membres de la plebs urbana, pero, hi havia alguns que 
podien haver assolit un major nivell economic. Es tracta de professionals 
(metges, músics, orfebres, ferrers, panaders, etc), lliberts públics, forasters, 
soldats llicenciats, etc, que ocasionalrnent figuren en les inscripcions. Fins i 
tot, en alguns casos hi apareixen esmentats esclaus. De la resta, tan soIs les 
inscripcions de propietat que figuren esgrafiades en alguns recipients ceramics 
ens permeten conéixer els noms d'alguns membres de les classes populars i 
treballadores, les grans ignorades per les fonts escrÍtes. D'aquestes, de les 
seues condicions de vida, en general només podem obtenir informació a través 
de l'arqueologia, de l'analisi de la seua cultura material. Mitjan9ant aquells 
documents escrits sabem que entre 1 'últim ter9 del segle 1 dC i la primera 
meitat del n encara seguia utilitzant-se l'alfabet iberic a la ciutat, segons es 
pot veure en un fragment de sigiHata hispanica on figura un nom incomplet 
amb telminació en -u. Un altre esgrafiat també incomplet que figura sobre un 
bol de ceramica comuna trobat en les excavacions de la domus del triclinium, 

i que pot datar-se en el segle n, esta escrit ja en alfabet llatí pero -a falta 
d 'un estudi més profund- sembla correspondre igualment a un nom indígena 
segons la terminació en -uru. 

El territori de Lesera a penes és conegut i cal pensar que ultrapassaria 
els límits comarcals i s'estendria també per terres terolenques. Un deIs llocs 
habitats més destacats d'aquest territori devia ser El Morrón del Cid (La 
Iglesuela del Cid, Terol), important jaciment iberic que continua ocupat en 
epoca romana on residia una destacada família de propietaris, eIs Domitii, 

que va deixar constancia de la seua memoria en cinc inscripcions i almenys 
un monument funerari (Aras a, 1983c i 1987b). Recentment, Corell (2005, 
133-140) ha plantejat la identificació d'aquest jaciment amb Edeba, una de 
les ciutats esmentades per Ptolemeu encara no localitzades. Aquesta reducció 
descansa en la injustificada atribució a aquest lloc d'un ponderal de bronze 
trobat a Torrenueva (Ciudad Real) on s' esmenta la r(es) p(ublica) Edebensium, 
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i en dues inscripcions funeraries de Puertomingalvo (Terol) i Tortosa on figura 
el origo deIs difunts com domo Edeba i Edebensis, respectivament. Aquestes 
dues inscripcions proven l' existencia del municipi esmentat per Ptolemeu 
com Adeba possiblement en territori de l'antiga Ilercavonia, en un cas prou 
semblant al de Lesera, pero en absolut permeten determinar-ne la localització. 
El Morrón del Cid és un jaciment de reduida extensió que no reuneix les 
característiques propies d'una ciutat i cal considerar-lo un nuc1i rural destacat, 
probablement un vicus o aglomeració del territori del municipi més proxim, 
Lesera. No hi ha, doncs, cap evidencia, ni epigrafica, ni arqueologica, que 

pelmeta donar suport a tal hipotesi. Possiblement el municipi de Edeba estava 
situat a la vall de l'Ebre, com la resta de poblacions esmentades pel geograf 
alexandrí en territori ilercavó, i cal reconéixer que avui no tenim suficients 
elements com per a precisar el jaciment arqueologic a que correspon. 

Un altre aspecte a considerar és el de les comunicacions, ja que caldria 
esperar que una ciutat com Lesera aparegués en els itineraris de l' epoca, cosa 
que no succeeix. Al' Anonim de Ravena, document elaborat basicament en el 
segle VII dC pero que possiblement aprofita informació d'un mapa del segle 
111, figura una via que des de Lintibilin anava a Contrebia (El Cabezo de las 
Minas, Botorrita), situada no lluny de Caesaraugusta (Magallón, 1987,221-
222). La primera pot identificar-se amb la posta Intibilis de la via Augusta, 
situada a 27 milles al sud de Dertosa, i devia estar situada a Traiguera (Aras a 
i Roselló, 1995, 102). De manera que es tracta d'un camí que comen9ava en 
aquesta via, travessava la comarca deIs Ports i seguia per terres aragoneses 

fins a les proximitats de Saragossa. Pero en el seu tra9at no figura Lesera, 
sinó una localitat anomenada Iologum de localització desconeguda que 

possiblement es trobava ja en terres de Terol. Aquesta omissió pot trobar 
explicació en la cronologia del mateix itinerari, ja que la seua confecció és 
tardana i possiblement es va elaborar quan la ciutat ja havia desaparegut com 
a tal. L' esmentada via correspon a una ruta perpendicular a la costa a través 
de la qual s' efectua una intensa activitat comercial des de la protohistoria que 
possibilita la distribució no únicament a la comarca deIs Ports, sinó també 
en una amplia zona de les terres terolenques, de productes d'importació 
- manufactures i vi fonamentalment- que arriben per via marítima fins al 
fondej ador de les Roques de la Barbada (Benicarló). Aquest camí es construeix 
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en epoca romana, segons palesen diversos testimonis arqueologics conservats 
alllarg del seu trayat per telTes castellonenques (Aras a i Rosselló, 1995, 121-
123), i segueix utilitzant-se fins a l'epoca moderna com a camí reial. De fet, 
els primers intents de construir una canetera que permetés proporcionar una 
eixida a la mar a Aragó segueixen de manera general el seu trayat. 

LES INVESTIGACIONS ARQUEOLOGIQUES 

L' emplayament del forum a la Moleta és desconegut i només en 
podem plantejar una localització hipotetica basada en indicis arqueologics 
i arguments topografics . La ubicació més natural seria a la pati alta de la 
ciutat, com era normal en les poblacions d' origen indígena que ocupaven un 
lloc elevat -el cas de Saguntum- i també el d' aquelles de nova fundació que 
triaven emplayaments semblants - el de Bilbilis-. Pero la platafOlma superior 
de la Moleta és estreta i llarga i per aixo no presenta molt bones condicions 
topografiques per acollir el centre monumental de la ciutat; a aquesta raó 
s'afegeix que no s'hi conserva cap indici de l'existencia d'estructures 
arquitectoniques monumental s ni de cap cisterna pública que hi puguen estar 
relacionades. Si pensem en una altra localització, l'accés a la ciutat a través de 
la porta conservada en la muralla del sector NE duu directament a través d 'un 

calTer en pendent a una amplia superfície inclinada cap al SE, superior a 1 ha, 
on es conserven evidencies d'una impOliant ocupació. La part alta d'aquest 
sector de la ciutat, situada en la zona N-NW, ha estat molt erosionada i en la 
seua major part fioreja la roca, pero la pati central i baixa - on es va centrar 
la transfOlmació per a ús agrícola en marxa l'any 1876- ha acumulat potents 
deposits sedimentaris gracies al ' existencia d 'un llarga estructura de fOlmigó 

(opus caementicium) de 74 m de longitud i 1 m de grossaria que ha fet el paper 
de mur de contenció, i deIs moderns marges constrult amb fins agrícoles que 
n 'han reforyat la funció. Ja Llorente (1887) veia en aquesta "pared o zócalo de 

sillería (de) una extensión de cuarenta metros (un) indicio de algún templo u 
otro monumento público". Aquesta tenassa central té una superfície superior 
als 2.500 m2

, de manera que hi cap suficientment un centre monumental de 
modestes proporcions com el que devia tenir Lesera (fig. 6). 
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Un emplayament tan atípic com aquest, en que el forum quedaria a 

menor altura que l'extrem nord de la tenassa rocosa on estava situat i que tot 

el cos superior de la Moleta, es justificaria per raons topografiques, al mateix 

temps que trobaria suport en l' existencia de l' esmentat mur, les característiques 

tecniques, llargaria i potencia del qual pareixen propies d'una obra pública 
destinada a servir de contenció a una tenassa on devien trobar-se estructures 

de caracter monumental com les que formen part d'un forum. D'altra banda, 

al subsol del forum podien haver, segons podem veure en altres ciutats com 

Saguntum i Bilbilis, una o més cisternes de caracter públic per assegurar el 

consum deIs habitants de la ciutat. En aquesta tenassa el desnivell existent 
entre la zona nord i la central facilita l' aneplegada d' aigües i possibilita 

l' existencia d 'una o més cisternes construi"des aprofitant el mur de fonnigó. Un 

dalTer indici és el fragment escultoric conservat a la Col·lecció Museografica, 

possiblement trobat en les excavacions de 1958, que COlTespon als plecs de la 

indumentaria d'un personatge de proporcions natural s o proximes al natural: 

una divinitat, un emperador o membre de la família imperial o un personatge 

destacat de la ciutat. Una escultura d'aquestes característiques és segur que es 

trobava situada al forum de la ciutat, de manera que la seua presencia és un 

important indici de la seua proximitat. 

Recordem ara la descripció que fa el mateix Llorente (1876) en la 

primera notícia sobre la Moleta, on esmenta "una gran meseta cubielia de 

cesped, con paredes de un palmo de altura". Pocs mesos després, FelTer (1876) 

dóna a conéixer una carta de L. Molinos on aquellli explica que ha comenyat 

els treballs de roturació deIs bancals i són freqüents les troballes, entre les 
quals hi havia "pisos labrados de piedra" y "sillares con cornisa pulida". Quan 

anys després Llorente (1887, 316-320) relata la seua visita aljaciment,ja diu 

que "la primera meseta está dedicada al cultivo de cereales". De les restes que 

esmenten aquests autors poca cosa queda avui. Probablement tot va ser desfet 
en transformar la finca per a la seua explotació agrícola. 1 cal ten ir en compte 

que ja aleshores les rui"nes devien trobar-se prou espoliades per l' aprofitament 

de pedra llaurada i per l' existencia de forns de caly - documentats al final 

del segle XVII- que degueren contribuir molt activament afer desaparéixer 

les restes arquitectoniques conservades. Aquestes ja de vi en haver estat 

afectades de manera important en l'antiguitat per una primera fase d'espoli 
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en el període de declivi de la ciutat i sobretot a partir del seu abandonament. 
Només si tenim en compte aquestes raons podem comprendre l'estat actual 
d'alTassament del jaciment i la nul-la presencia a simple vista d'estructures 
monumentals i elements arquitectónics decorats. Aquest fet és nOlmal en els 
centres monumentals de moltes ciutats romanes com Bilbilis o Lucentum, que 
han estat espoliats i han servit de pedrera per a construccions posteriors, deIs 
fórums de les quals a penes queden els fonaments o simplement les trinxeres 
de fundació deIs murs. 

Sobre la hipótesi anteriOlment enunciada de localizació del fórum, 
en la campanya d'excavacions del 2005 hem comen<;at a treballar en aquesta 
zona amb la finalitat de localitzar-ne algun indicio AixÍ, hem obert un sondeig 
de 2 x 5 m (10 m2

) en la zona nord de la telTassa central (fig. 7), al SW del 
sondeig de Pla i a 16 m al' oest del mur de formigó, on hem alTibat fins a una 
profunditat de 1 '70 m sense trobar més que uns amuntegaments de pedres 
al fons i un diminut fragment infOlme de marbre blanc, a més d'abundant 
material moble molt esmicolat. De moment, doncs, no podem confirmar ni 
negar la presencia del fórum en aquesta zona. Caldnl continuar els treballs 
i remoure grans volums de telTa per tal d'anar descobrint les restes que hi 
puguen quedar sotelTades. Un altre sondeig de 2 x 2 m obeli en la telTassa 
inferior a la vora del mur de formigó (fig. 8), prop del seu extrem nord, va 
permetre alTibar als seus fonaments a 0'75 m de profunditat i comprovar que 
el nivell actual d'aquesta telTassa deu trobar-se en la seua totalitat per davall 
de la cota d'ús d'epoca romana, o siga, que esta completament alTassada, en 
part per efecte de l' erosió en la seua zona central. La cota actual de la zona 
on es va obrir aquest sondeig és molt semblant a la deis fonaments d 'una 
estructura monumental visible al sud del mur de formigó, el que confirma 
el grau d'alTassament de tot aquest sector i el buidat de la major part de la 
telTassa inferior. 

De manera general, el nivell de riquesa de la ciutat hauria de quedar 
reflectit no únicament en la monumentalitat deIs seus edificis públics, civils i 
religiosos, sinó també en la sumptuositat deIs seus paviments i 1 'ús del marbre 
en la decoració. Sobre els paviments mosaics, cal assenyalar que fins ara no 
se'n coneix cap fragment, ni de signinum ni de tessellatum, ni tan soIs s'han 

67 



trobat tessel'les en les prospeccions superficials. I pel que fa a la utilització 

del marbre i les pedres colorejades en general, emprades principalment en 

els aplacats (crustae) , paviments de opus sectile, inscripcions i escultures, 
el grau de marmorització de la ciutat sembla -a la llum del que sabem avui

mínimo A més de la inscripció anteriorment esmentada tallada en brocatello, 

les troballes es redueixen a un xicotet fragment escultoric aparegut en les 

excavacions de 1958, un diminut fragment infOlme recuperat en la campanya 

de 2005 i un xicotet fragment de morter trobat superficialment, tots tres de 

marbre blanc i procedents de l' area on suposem estava emplayat el forum de la 

ciutat. Recordem que no hi ha referencies a aquests materials en la bibliografia 
del segle XIX. Aquesta escassesa extrema d'elements ornamentals no sembla 

nonnal i possiblement no es correspon amb la realitat de la ciutat altimperial. 

Cal esperar algunes troballes que penneten acréixer tan redult inventari, pero 

desconeixem l' abast de l' espoli experimentat i fins a quin punt l' an'assament 

de les ruInes puga haver afectat a aquest tipus de materials. 

D'altra banda, Lesera no va encunyar moneda. No es coneix cap 

moneda on figure el seu toponim i sembla improbable que aquesta situació 

canvie amb l' avany de la investigació perque les seques hispaniques són 

prou ben conegudes, tot i que en queden algunes per localitzar. Possiblement 

l'aprovisionament monetari des de seques proximes com les de Celsa, 

Dertosa i Saguntum, de les quals s'han trobat monedes a la Moleta, va ser 

suficient per a les necessitats de la ciutat. Aquest fet no resulta detenninant en 

el desenvolupament posterior de les poblacions que no van encunyar moneda, 

com és aquest cas, que en temps d' August va ser privilegiada amb la concessió 

de l' estatut jurídic municipal. 

Una altra qüestió no resolta és el de l'aprovisionament d'aigua. Les 

condicions topografiques de la Moleta fan que siga practicament impossible 
efectuar-lo per mitja d'una conducció, de la mateixa manera que succeeix 

en altres ciutats amb emplayaments semblants com Bilbilis i la part alta de 

Saguntum i Saetabis. Aquests condicionants topografics són els que expliquen 

la construcció de grans deposits públics als forums d'aquestes ciutats per a 

garantir l' abastiment de la població. Crec que en el cas de Lesera devien resultar 

necessaris i cal esperar trobar-ne alguno Podem recordar que en el primer 
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miicle on es donen a conéixer les ruInes de la Moleta s'esmenten "vestigios 
de cisternas" (Llorente, '1876), pero ignorem a quines restes podien referir
se. En un jaciment de menor categoria com El MOITón del Cid, anterionnent 
esmentat, les condicions del lloc van pennetre la construccció d 'un xicotet 
canal i una gran cisterna tallada en la roca (Aras a, 1983c, 80-82, lamo IIl, 
2). D'altra banda, aquests deposits eren necessaris per a l'aprovisionament 
d'unes instaHacions - els banys- que poden considerar-se imprescindibles 
en una ciutat romana. Pel que sabem fins ara de la Moleta no hi ha indicis 
de la seua existencia, pero haurien d' estar situats en aquest mate ix sector de 
la ciutat, pels voltants del forum. Quant a l'aprovisionament privat, només a 
la vora oest de la plataforma superior es conserva un petit fragment de mur 
de fonnigó que deu peli¡'myer a una cisterna. Pero aquestes haurien de ser 

més nombroses per assegurar el consum d'una població que - tot i no ser 
molt nombrosa: uns centenars de persones- requeria un considerable volum 
d'aigua. 

El consum de productes d'importació, tant de cankter alimentici com 
de vaixella fina de taula, va adquirir una importancia notable a la Moleta, 
particulannent en el període d' auge de la seua vida com a ciutat. En epoca 
tardorepublicana trobem importacions italiques d'amfores vinaries deIs tipus 
més freqüents: grecoitalica, Dressel 1 A i 1 C, juntament amb ceramica de taula 
de les produccions campaniana A, B i de pasta grisenca, bols hel'lenístics de 
relleus i parets fines. Entre els regnats d' August i Tiberi esdevé una arribada 
massiva d'importacions italiques, fonamentalment de sigil'lata aretina, 
de la qual s 'han trobat diversos segells corresponents a terrissers com L. 
Gellius i Cn. Ateius, en l'excavació de 1960; Cneus, Heraclide -esclau de 
P Cornelius- i C. Gavius, donats a conéixer per Martín (1968, 11 0-112); i 
Ateius Xantus, conservat a la Col'lecció Museografica. En les excavacions 
de la domus en 2001-2004 s'ha trobat un altre segell de Ateius. Aquests 
segells poden datar-se en un període que va des del 15 aC fins al 50 dC (Oxé 
i Comfort, 2000). De sigiHata sudgaHica es coneix un segell del terrisser 
Mommo, de La Graufesenque, trobat a la campanya de 1960, la producció del 
qual data del període compres entre els regnats de Claudi i Vespasia. Altres 
segells incomplets es conserven entre els material s de superfície conservats 
a la Col'lecció Museografica. Altres ceramiques amb presencia impOliant 
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són les de parets fines, amb produccions com les betiques i de closca d'ou; 
la sigil·lata hisp,'mica, majoritariament de Tricio (La Rioja); i les sigil·lates 
africanes, sobretot A i en menor quantitat e. 

Els tipus amforics presents són els més habituals: entre les amfores 
vinaries les Dressel 2-4 i Pascual 1 tarraconenses, i de salaons la Dressel 7-
11 betica. Una trobaIla interessant és un fragment amforic amb segeIl Tibisi , 

procedent de l' obrador de l' Aumedina (Tivissa, Tarragona), que apareix sobre 
la vora d'amfores del tipus Pascual 1 o al coll d'amfores d'aquest mateix tipus 
i Dressel 2-4 i 7-11 i que data entre el regnat d' August i final s del segle I de 
(Revilla, 1993, 79-80, fig. 26, 1-2). D'aquest segell fins ara es coneixia només 
un altre exemplar al País Valencia (Márquez i Molina, 2005, 251-252, n° 194), 
que significativament s'ha trobat al fondejador de les Pedres de la Barbada 
(Benicarló). Finalment, sense deixar les amfores, cal assenyalar la identificació 
d 'una possible producció local en un voluminós lot de fragments recuperats 
d'una excavació furtiva realitzada en una construccció visible a l'extrem 
NE de la Moleta, tal vegada utilitzats com a part d'un reblit per aniveIlar 
el paviment. Alguns d'aquests fragments presenten trets propis d'una cocció 
defectuosa, formarien part d'un lot rebutjat i per tant haurien de correspondre 
a una producció local. L'única forma identificada fins al moment, a falta de 
fer-ne un estudi més exhaustiu, és la Pascual 1, que ens situaria en el segle I 
de, el període d' auge de la ciutat. La identificació d 'una possible producció 
amforica local pot estar relacionada amb l'existencia d'una indústria vinícola 
en aquesta epoca al territori de Lesera. És una interessant línia de treball 
sobre la qual cal seguir aprofundint. 

El final de la vida urbana a la Moleta, i de l'ocupació de la major part 
del jaciment, sembla que pot situar-se amb prou seguretat cap al tercer quart 
del segle 111 de. Aixo es dedueix d'un argument negatiu com és l'absencia 
d'importacions de ceramiques propies del segle IV, majoritariament africanes, 

que fins ara no han estat documentades en tot el jaciment. I sobretot deIs 
resultats de les excavacions realitzades, tant les de 1960 com les de 2001-
2005, en les quals s'ha pogut datar el final de l'ocupació mitjanyant les 
troballes de ceramica africana e , que comenya a arribar a Hispania cap a la 
meitat del segle 111. Aquestes són les ceramiques romanes "més modemes" 

70 



que s'han trobat en els sondeigs efectuats a l'area on se suposa que podia estar 

ubicat el forum, especialment en el nivells d'ocupació més recents de l'edifici 

parcialment descobeli al sondeig de Pla. De cronologia posterior es coneixen 

algunes monedes que corresponen a diferents emperadors del segle IV fins 
al final de les emissions monetals romanes. De manera que probablement la 

Moleta no es va abandonar totalment, pero la població que va quedar devia ser 
molt escassa i amb prou seguretat podem dir que hi viuria entre rutnes. Aixo 

no obstant, possiblement la decadencia de la ciutat va comens;ar temps emera, 

i en podem veure un indici en el fet que la domus del triclinium s' abandona 

cap a la meitat del segle n. A principis del segle III l' organització municipal 

perdurava encara, segons es dedueix de la dedicatoria que la ciutat va fer a 

Júpiter Conservador per la salvació de l'emperador Caracal'la cap a l'any 212. 

Degué tractar-se, doncs, d'un procés llarg, que va durar al voltant d'un 

segle, i que troba paraHels en moltes altres ciutats en el que cal interpretar 
com l'esgotament del model municipal altimperial. S 'inicia en el segle n, 
quan en diverses ciutats com Emporiae, Baetulo, Lucentum, Munigua, Baelo, 

etc, comens;a a documentar-se l'abandonament d'algunes vivendes i edificis 

públics, ensulsides d' edificis, falta de manteniment de l' equipament urba, inici 
de l'espoli d'elements de construcció i desmantellament de les estructures 

urbanes basiques; aquest procés s' accentua en el segle In i afecta també a grans 

ciutats com Tarraco i Carthago Nova, on es detecten replegaments urbans. Al 

llarg del segle In la crisi arrossegada per 1 'Imperi afecta de manera irreversible 

a moltes d'aquestes xicotetes ciutats que s'abandonen definitivament. Entre 

les valencianes, el cas més semblant és el de Lucentum (el Tossal de Manises, 
Alacant), una xicoteta ciutat de 3 ha de superfície on ja en la primera meitat 

del segle nI es completa el saqueig de l'area foraria (Olcina i Pérez Jiménez, 

2003, 110-112). Un procés d'abandonament més precos;, en els regnats de 

Claudi i Neró, i Ocasionat possiblement per altres factors, es dóna en diverses 
ciutats de la vall de 1 'Ebre com la colonia Victrix Julia Celsa (Velilla de Ebro, 

Zaragoza) (Beltrán Lloris, 1985, 37-43) i San Esteban (El Poyo del Cid, 

Terol), de toponim antic desconegut (Burillo, 1981, 272). Un poc posterior 

és l'abandonament - almenys parcial- de la ciutat més proxima a Lesera, 

localitzada a El Palao (A1cañiz) i identificada amb Osicerda, que es situada 

cap al 70 dC (Marco, 2003, 219). A Emporiae, aquest procés d'abandonament 
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de vivendes i deteriorament deIs edificis públics comenya a donar-se al llarg 
del segle n, i al final del segle nI la ciutat és abandonada (Aquilué et alii, 
1984). A Munigua (Villanueva del Río, Sevilla) aquest procés de destrucció i 
replegament urba es documenta en el segle nI (Schattner, 2003 , 217-218). 

L'EXCAVACIÓ DE LA DOMUS DEL TRICLINIUM 

Les excavacions realitzades a la Moleta entre els anys 2001 i 2004 han 
pennes traure a la llum les restes d'una casa romana del període altimperial, 
onja Sena Rafols va efectuar un primer sondeig l'any 1958 que va ser ampliat 
per Pla l'any 1960 (fig. 9). D'aquesta manera hem volgut donar un sentit de 
continultat a les excavacions acabant d'excavar allo que s'havia comenyat 
feia més de 40 anys. Pero l'elecció d'una casa, que segons suposavem, ha 
resultat ser una modesta residencia, en lloc de comen<;ar les excavacions per 
intentar traure a la llum les restes deIs edificis del forum, té també una altra 
explicació. Amb aquesta excavació preteníem obtenir infonnació sobre la 
població abans que sobre els monuments, sobre l'espai domestic on feia la 
vida una modesta família leserense que molt possiblement no figurava en els 
monuments epigrafics, ens interessaven les restes que poden proporcionar
nos dades sobre les seues condicions de vida i alimentació. EIs resultats, tot 

i ser modests, han estat satisfactoris pel volum d'infonnació reunida i pel fet 
d'haver trobat una seqüencia de tres cases constru'ides consecutivament en el 
mate ix solar alllarg de més de 150 anys. 

Aquesta casa - que hem batejat amb el nom de domus del triclinium 

per tractar-se de l'element arquitectonic més destacat de la seua planta en la 
danera de les tres fases constructives que s'hi han pogut diferenciar- se situa 
en l'extrem nord de la plataforma superior, a la vora oest del caner d'accés. 

Sembla que es tracta de la segona casa que es trobava al costat oest, només 
accedir-hi. Abans hi ha restes d'una primera casa, amb la qual compartia paret 
mitgera, i a continuació, al mate ix costat hi ha restes de diverses construccions, 
possiblement també cases, que també poden identificar-se en el costat est, 
pero cap de totes sembla tan ben conservada com aquesta. Pot pensar-se que 
el caner s'enfilava pel mig d'aquesta plataforma i les cases es disposaven a 
un costat i l'altre, amb les parets posteriors descansant sobre la mateixa vora 
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del cingle, on es veuen alguns reabaixaments de la roca. Més endavant, pero 
abans que aquesta platafonna es comence a estrényer, devia obrir-se alguna 
playa, pero difícilment es podra arribar afer majors precisions urbanístiques 
sobre aquesta zona pel seu grau d'arrassament. 

PRIMERA FASE 

En aquest lloc hi havia un escalonament natural en la roca que, en un 
primer moment, amb anterioritat a la construcció de la casa, va ser aprofitat 
per a activitats artesanals, possiblement metaHúrgiques, segons pot deduir
se d 'una estructura de combustió estreta i allargada de reduldes dimensions 
que es conservava as sentada directament sobre la roca (fig. 10). Una vegada 
amortitzada aquesta, es va delimitar una superfície de 12 x 10 m rebaixant 
la roca sobretot en el costat sud i en l'angle NW d'aquesta platafonna. 
Aquesta telTassa rectangular d'uns 120 m2 sera el solar on es construiran 
successivament tres cases al llarg d'un període d'uns 150 o 175 anys. La 
primera domus es va construir en les últimes decades del segle 1 abans de 
Crist, possiblement sota el regnat de l'emperadorAugust. Es tracta d'una casa 
amb parets de pedres travades amb fang, reforyades amb fustes disposades 
longitudinalment, paviments de telTa batuda i una coberta que no era de 
teules. La planta d'aquesta casa, la més petita de les tres, estava dividida 
en dues parts desiguals per un mur paraHel a la fayana que tenia una funció 
estructural, ja que sobre ell devia descansar el sostre amb vessant a dues 
aigües (fig. 11). Cadascuna d'aquestes parts es dividia en tres estances, les 
més amplies davant i les més petites darrere. Tot i que no acaba de quedar 
molt clara la seua disposició, sembla que 1 'entrada adoptava la forma de colze 
i donava a l'habitació central; la porta d'aquesta té una entrada de 2'40 m 
de Hum i davant un vestíbul, al qual devia poder accedir-se des del CaITer. 
L' arrassament de l' angle NE de la casa i la construcció deIs murs de les fases 
posteriors no penneten precisar la disposició exacta de l'entrada. 

L'habitació central té unes dimensions de 3'20 x 3'80 m i al centre 
hi havia una llar fonnada per una platafonna de terracuita prou degradada 
(fig. 12). Al costat sud de la paret del vestíbul es va trobar un xicotet fom 
domestic que estava pIe de cendra (fig. 13). L'habitació situda al costat nord 
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tenia unes dimensions de 3 '80 x 3 '90 m i una llar semblant en la zona central. 
Les tres habitacions situades darrere no conserven cap cosa destacable. 
Aquesta casa es va cremar en les primeres decades del segle 1 després de 
Crist, entre els regnats d' August i Tiberi, unes decades després de bastir
se. Una extensa i potent capa de carbons i cendra cobria quasi tota la seua 
superfície. Peró els seus habitants degueren tenir temps d'emportar-se les 
peliinences més valuoses, perque tot el que hem pogut recuperar esta format 
per deixalles i alguns xicotets objectes extraviats com dues monedes i una 
punta de fletxa de bronze. La ceramica és majoritariament de tradició iberica, 
peró hi ha importacions italiques de ceramica de cuina, amfores i sobretot 
de vaixella fina de taula, fonamentalment sigil'lata aretina i parets fines, que 
majoritariament poden datar-se al voltant del canvi d'era. Les produccions 
ceramiques tardorepublicanes, com la campaniana de vernís negre, són molt 
escasses i tenen un caracter residual. La producció més moderna, la sigil-lata 
are tina, en ús en aquesta epoca, és la que ens pennet datar el moment final 
d' ocupació de la casa. 

SEGONAFASE 

Sobre le restes de la primera casa, i possiblement immediatament 
després de l'incendi, es va construir una segona casa que és la pitjor coneguda 
perque va ser desfigurada quan es va edificar la tercera. Per a construir-la, 
les restes de la primera es van arrassar fins a deixar una alc;aria deIs murs 
d'uns 20 cm i es van cobrir amb un gruix reblit de terra i deixalles de gran 
riquesa arqueológica, on es van assentar els fonaments de la nova edificació. 
Es va replantejar la planta, obrint un corredor de 2 m d'amplaria i més de 
5' 60 m de longitud que des del carrer dóna accés a les diferents estances de 
la casa. La fac;ana es va avanc;ar cap al carrer fins al' altura de la paret que 
tancava per l' est el vestíbul de la primera casa. L' angle NE esta molt erosionat 
i no s'hi poden reconéixer els murs ni d'aquesta ni de la tercera casa. Han 
pogut identificar-se, en la part davantera que donava al carrer, una habitació 
quasi quadrada de 5'30 m de costat a la banda nord del corredor, i una altra a 
continuació de 3' 60 m d' amplaria. En la part posterior, al' angle NW hi havia 
una xicoteta habitació de 2' 60 x 3 m. La resta d' aquesta pali, constituIda 
per un gran espai rectangular de 8'60 x 3'60 m on no s'ha pogut identificar 
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cap subdivisió, devia conespondre a dues habitacions de planta semblant; a 
l'angle NE d'aquest espai es conserva una mena de cubeta amb una funció 
desconeguda (fig. 14). 

Els seus murs estan constru'its també de pedres travades amb fang i la 
seua coberta no estava feta de teules. Aquesta segona casa tampoc té una vida 
molt Harga; poques decades després d' edificar-se, per raons que no han pogut 
esbrinar-se, es destrueix. El seu període d'ocupació sembla situar-se en el 
segle 1 dC, entre els regnats d' August i Tiberi i l'inici de la dinastia flavia que 

regna en el daner ters; del segle 1 de. AIguns fragments de ceramica sigil'lata 
del sud de la Ga¡.lia poden proporcionar la data més recent d'aquesta fase. 

En el gruix paquet de reblit que serveix de base a aquesta segona fase s'han 
trobat diversos materials d'interés, com unes pinzes de bronze, fragments 
d' amfores, nombrosa sigiHata aretina amb diversos segeHs de tenissers, 
ceramica de tradició iberica i de parets fines i nombrosos fragments ceramics 
pertanyents a fases anteriors d'ocupació de la Moleta com l'Edat del Bronze 

i el Feno Antic (fig. 15). 

TERCERA FASE: LA DOMUS DEL TRlCLINIUM 

A continuació, possiblement en les últimes decades del segle 1 dC, es 
va edificar la tercera i última casa. És la millor conservada i també la que ens 
ha proporcionat major informació. És també la primera en que poden distingir
se elements característics de l'arquitectura romana que permeten assimilar-Ia 
a una domus. La seua planta és rectangular i ocupa tota la tenassa rocosa, amb 
una superfície aproximada de 120 m2

• En línies generals la distribució interna 
és semblant a l'anterior, pero amb algunes modificacions. Es manté la divisió 
en dues parts seguint un eix paral'lel a la fas;ana, i també el conedor d'accés 
pel costat sud (fig. 16). Tots els paviments de la casa són de tena batuda, pero 
la coberta és de teules. El conedor té 1 '20 m d'amplaria (com la Hum de la 
pOlia de la casa) i 6 m de longitud. A 1 '60 m de la porta de l'entrada, ama 
dreta (cap al nord), s'obre una pOlia de 2 m de llum que dóna a una gran sala 
rectangular, el triclinium, de 9'90 x 5 m (49'50 m2), la sala més gran i luxosa 
de la casa. Al final del conedor es troba una estans;a de 4 x 4'20 m que era la 
cuina-rebost, amb un banc conegut i una llar de rajoles (fig. 17). Des de la 
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cuina s'accedeix a través d'una porta de 1 '10 m de llum a una habitació de 

3' 60 x 3' 80 m que també compta amb un banc corregut en el seu costat oest; 

en el seu mur nord s'obre una altra pOlia de 1 '20 m de llum que dóna a una 

segona habitació de 3 x 3'40 m. Les restes trobades en aquestes habitacions 

penneten deduir que es realitzaven activitats domestiques, com ara artesania 

textil. 

Les cen'lmiques més modernes que hem trobat són alguns fragments 

de sigil·lata hispanica amb decoració de cercles concentrics i de sigil·lata 

africana A. Aquestes troballes ens permeten detenninar que possiblement cap 
a la meitat del segle II dC la casa fou abandonada i els seus habitants es van 

emportar tot allo que hi podia haver de valor, de manera que no hem trobat 

més que deixalles, sobretot fragments ceramics, alguns metal·lics i restes 

d 'origen biologic (ossos, carbons, llavors, caragols i petxines). Poc després 

va ensolsir-se i les seues restes van quedar cobertes per una potent capa 

d'enderrocs i teules que han segut la seua millor protecció. 

L'element més destacat de la casa és, sens dubte, el triclinium, que feia 

de menjador i sala de recepció. Les seues dimensions destaquen sobre totes 

les altres de la casa, hi predomina la dimensió de profunditat sobre l'amplaria 

i sens dubte degué exercir un paper de representació per ser la de caracter 

més sumptuós. Estances de proporcions semblants o majors i programes 

ornamental s més elaborats els trobem en algunes ciutats de la vall de l'Ebre, 

concretament a la colonia Victrix Julia Celsa (Velilla de Ebro, Saragossa). A la 

Casa de Hércules d' aquesta ciutat trobem un triclinium de planta rectangular 

decorat amb un paviment de opus signinum i pintura mural i estucs al sostre 

(Beltrán Lloris, 1985,86-89, fig. 44-45 i lamo XIII). A la Casa de los Delfines, 

en la fase III-B de la "casa C" que es data entre el 10/15 i 50/54 dC, hi ha 

una gran estanya de planta rectangular (6 x 10'80 m) que s'interpreta com un 

triclinium decorat amb un paviment de morter blanc i pintura mural del III 

estil pompeia (Beltrán, Mostalac i Lasheras, 1984, 124-126, fig. 53b). 

Com hem vist, el triclinium era 1 'única part de la casa que estava 

decorada amb pintura mural i motllures de guix; en les altres habitacions 

només s'han trobat restes d'emblanquinat. La decoració pintada utilitza els 
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colors roig, negre, ocre, rosa, verd i blanc, i esta organitzada en grans panells 
delimitats per bandes i filets que representen una imitació de marbre (aplacats 
o crustae). Les motlures de guix anaven pintades també, en part de color 
rosa, i estaven situades en l' angle format per les parets i el sostre. A falta 
d 'un estudi més complet, sembla que aquest motiu pot identificar-se amb una 
imitació de la calcaria colorejada anomenada brocatello de la qual hem parlat 
anteriorment. Entre els fragments recuperats, els més complets presenten un 
fons ocre amb ovals rojos rivetejats de negre i trayos negres unint alguns 
ovals i en les zones intelmitges (fig. 18). En un gran fragment, rodeja el panell 
una franja negra, seguida d'un filet blanc, d'una altra franja ocre, un altre filet 
blanc i una zona de color roig i extensió indeterminada; un filet rosa situat a 
poca distancia de la franja negra travessa els trayos del brocatel. 

Les analisis efectuades pel professor Roldán (2006) han permes 
detelminar la composició d'aquests pigments i de la preparació sobre la 
qual s 'han aplicat. El morter consta de tres capes: la basal, de caly i una 
grossaria superior a 2 cm; la intennitja, de caly pero amb una major cohesió 
i entre 2 i 3 mm de grossaria; i la superior amb un morter d'acabat molt fi 
i escassa grossaria (menor de 1 mm). Les fases mineral s detectades en la 
preparació del mOl·ter són calcita i quars, mentre que en les motlures només 
es detecta calcita. La composició deIs colors és la següent: ocre: oxid de feno 
i aluminosilicats amb una traya de plom; roig: oxid de feno amb una traya 
d'arsenic i aluminosilicats; negre: carbó vegetal; blanc: carbonat de calci; 
verd: ocre més blau: oxid de feno, azurita i sílice; i rosa: laca organica amb 
oxids de feno i plomo El color roig ataronjat d'un fragment de motlura sembla 
haver estat obtingut a partir d'oxid de feno i oxids de plom, probablement 
mini . Per últim, l' analisi estratigrafica de diversos fragments ha revelat la 
superposició de diferents colors: negre i roig sobre ocre, negre sobre roig, 
blanc sobre roig i ocre sobre roig; i en les motllures, rosa sobre verd. 

Les imitacions de marbres poden ser de diferents tipus com el jaspiat, 

motejat i el mateix brocatel. Apareixen en el segle I de i són freqüents en la 
pintura del II i perduren fins al IV. A la vall de 1 'Ebre trobem diversos exemples 
a Bilbilis (Guiral i Martín-Bueno, 1996, 293). En particular, les imitacions de 
brocatel són freqüents a Hispania, on és un deis motius decoratius que perdura 
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més temps i s 'utiliza sobretot en la decoració de les estances principals (Abad, 
1982, 298-302). Es representen en panells rectangulars que majoritariament 

decoren el socol pero que en ocasions - a partir del segle I1- s' estenen a la zona 

mitjana, ocupant la pati principal de la paret. Entre els exemples ben datats 

destaca la decoració de les habitacions subterranies de la Casa del Mitreo de 

MEa'ida, on tres parets estan completament cobelies d'aquests motius amb una 

al<;aria de 3 m, que data de principis del segle II dC. Entre els jaciments més 
recentment estudiats figura la vil, la d' Are11ano (Navarra), on trobem diferents 

variants d'imitació d'aquest marbre (Mezquíriz, 2003 , 212-213). 

CONSIDERACIONS FINALS 

La dec1aració de BIC ha pelmes la reanudació de les excavacions a 
la Moleta des de l' any 2001. Entre aquest any i el 2004 hem pogut traure a 

la llum una domus que presenta tres fases constructives escalonades al 11arg 
d 'un període maxim 175 anys . L'evolució visible en aquestes cases és el 

refiex arquitectonic del procés d' assimilació cultural de la població iberica, 

conegut com romanització, en el qualles tecniques constructives, la tipologia 

arquitectonica i la decoració pictorica romanes comencen a ser emprades per 

aquesta de manera progressiva fins a generalitzar-se. Els trets arquitectonics 

de la primera domus recorden els d'una casa iberica, com ara la coberta i les 

11ars de terracuita; la seua utilització en un moment tan avan<;at com és el final 

del segle 1 aC pot explicar-se per la importancia de la tradició arquitectonica 

iberica en una societat que, més de dos segles després de la conquesta, encara 

es trobava immersa en un lent procés d' assimilació de la cultura romana. 

Prop d 'un segle després, cap a 1 'últim ter<; del segle 1 dC, la tercera fase 

de la domus presenta ja uns trets inequívocament romans: la distribució 

espacial inc10u una gran estan<;a, el triclinium, amb funcions de menjador 

i sala de representació que esta decorada amb pintura mural, la cuina té una 
llar construi'da amb rajoles i la cobelia és de teules. La casa no tenia més que 

un paviment de terra batuda, no hi ha mosaics, ni aplacats de marbre, ni altres 

restes sumptuaries, pero possiblement aixo pot explicar-se exc1usivament pel 

nive11 socioeconomic deIs seus habitants. 

Una vegada finalitzada l'excavació de la domus és l'hora d'abordar la 
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consolidació de les ruInes i la seua adequació per a la visita, és a dir, la seua 
posada en valor. Aquesta fase de restauració i musealització, amb la finalitat 
d'evitar la seua dpida degradació i al mateix temps fer-Ies comprensibles per 
a la visita de la gent interessada, no pot tardar massa. Peró la seua execució 
depén d'un altre projecte fonamental com és l'adequació d'un camí apte per a 
vehic1es que pelmeta la pujada del material necessari per a les obres. Es tracta 
de dos projectes prioritaris, amb pressupostos ja elaborats i presentats per 
l' ajuntament a la Direcció General de Patrimoni, que cal posar en marxa en un 
breu termini. La construcció d'aquest nou accés resulta també fonamental per 

a donar un ritme més rapid a les excavacions que hem comenyat el 2005 a la 
zona on suposem que poden trobar-se les restes del fórum. El primer sondeig 
obert a la terrassa mitjana ha mostrat que cal remoure un enOlme volum de 
terra acumulat en aquesta zona per arribar als nivells arqueológics intactes, i 
l'esfory de tecnics, treballadors, estudiants i voluntaris que treballen només 
amb els seus bravos és insuficient per abordar una tasca de tal magnitud. La 
construccció d'una pista de terra ens permetria contractar maquinaria lleugera 
que avanyaria en poques hores el que a nosaltres ens costa setmanes de treball; 
i també ens estalviaria pujar i baixar al musc1e tot el material necessari per a 
les excavacions. 

En relació amb la protecció de la ciutat romana i del seu entom més 
immediat, hi ha altres dues iniciatives que resulten també urgents. La primera 
és el tancament deIs accessos, que també esta projectat i pressupostat des de 
fa anys, i esperant que la Conselleria dispose la partida necessaria per fer les 
obres corresponents. D'altra banda, amb vistes a la redaccció del Pla Especial 
de Protecció que la Moleta requereix per tractar-se d'un Bé d'Interés Cultural 
(BIC), el primer pas és l'alyament topografic deljaciment, projecte per al qual 
hi ha també un pressupost presentat a l'ajuntament. Es tracta, evidentment, 
d'iniciatives que desborden la capacitat económica del municipi i que 
requereixen de la participació d'altres entitats. Finalment, amb la perspectiva 
d'una próxima posada en valor d'una part de les ruInes del jaciment, i també 
amb la finalitat de facilitar l' accés per als treballs actuals, caldria adequar amb 
caracter definitiu la senda que puja a la Moleta, de manera que en el futur no 
siguen necessaris més que treballs del manteniment. Una vegada realitzades 
aquestes tasques més urgents, caldd preparar itineraris convenientment 
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senyalitzats amb indicadors i panells explicatius, l' edició de documentació 
accessible per al visitant, etc. En un parell d'anys comens;arem a publicar els 
resultats de la investigació, i podrem organitzar una exposició amb les millors 
peces ja restaurades que es van trobar en les excavacions. 

Cal reconéixer que hem avans;at molt en els darrers deu anys. L' any 
1996, en un artic1e al programa de festes de Sant Antoni només parlava de 
projectes de futur, i ara -a més d'aquests, que sempre hi seran presents
podem mostrar ja realitzacions, iniciatives que s'han materialitzat: la Moleta 
és BIC i consegüentment compta amb el maxim grau de protecció legal, des 
de l'any 2001 s'esta excavant i ja s'ha tret a la llum una domus de la ciutat 
i hem comens;at a excavar a la zona on suposem que es troben les restes del 
fornm. Pero una vegada aconseguits aquests objectius cal donar una nova 
empenta als treballs, hem de seguir avans;ant en la realització deIs projectes 
més urgents. Tot aixo requereix d 'un gran esfors; i recursos, d 'una important 
inversió a llarg termini. Només d'aquesta manera, al mateix temps que la 
investigació avans;a, podra anar posant-se en valor el valuó s recurs cultural 
que és la ciutat romana existent a la Moleta. 
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CROQUIS DEL FORCALL 

1 Croquis de la Moleta publicat per Llorente (1887). 

2 Fotografia de la porta de la Moleta publicada per Tramoyeres (1919). 
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3 Vista de la terrassa central durant l'excavació de 1960. 

4) Ara dedicada a Júpiter per la respllblica 
leserensis conservada a MOI'ella. 
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5) Pedestal dedicat a en. BaebillS 
Gemil1l1s conservat a la Col-!ecció 

Museografica de Forcall. 



6) Vista aeria de l'area on s 'han iniciat les excavacions en 2005. 

7) Sondeig de l'area atribuida alfórum de la ciutat (2005). 
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8) Sondeig realitzat als peus del mur deformigó (2005). 

9) Fotograjia de l 'excavació de Pla (1960) a la dOl1lllS del tl'icliniulI1. 
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JO) Possible fornet metal'lúrgic anterior a la construcció de la primera fase de la domus. 

11) Planta de la primera fase de la domllS. 
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12) Vista general de la part davantera de la primera fase de la domllS. 

13) Forn domestic de la primera fase de la domlls. 
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J 4) A l'esquerra, cubeta de la segonafase de la dOlllus. 

J 5) Materials ceramics recuperats en 1 'excavació de la dOlllus del tricliniulIl. 
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16) Planta de la tercera fase de la dolltlls. 

17) Llar de la tercera fase de la domlls. 
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18) Fragments de pintura mural i matlura de guix de la decaraGÍó del triclinium de la 
tercera fase de la domlls. 
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