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NOVA INSCRIPCIÓ D'UN MAGISTRAT 
MUNICIPAL DE SAGUNT 

Ferran Arasa 
Universitat de Valencia 

Va ser trobada fa alguns anys en les obres d'una casa de Sa
gunt l

. Actualment es conserva en un domicili particular d'Alme
nara. És una llosa rectangular de cal caria blavenca, trencada pels 
seus extrems (fig. 1). Possiblement quan va ser arrancada es va ex
foliar una de les capes que constitueixen la pedra, la corresponent 
al camp epigrafic, que d'aquesta manera ha quedat molt reduit 
(fig. 2). La superfície inscrita es troba molt desgastada i un poc afo
nada en la zona central, possiblement perque la llosa va ser utilitza
da com a llindar en una porta. 

Dimensions: 42,5 x (107,5) x 22 cm. 
Camp epigrafic conservat: 42,5 x (46) cm. 
Lletres: 1: 6,8-7,2 cm; 2: 7 cm. 
Iterlineació: 4-4,5 cm 

[. Val}enus Si[-
-J Aed(ilis) [lluir ?-

Agraisc aJoan Antoni Vicent la informació sobre l'existencia d'aquesta 
inscripció. 
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La lletra és capital quadrada i l' escriptura és elegant. Les lle
tres tenen refor~os. El desgast del camp fa que la seua conservació 
siga irregular. La E de la primera línia té els bra~os curts. La r té 
1'ull xicotet. La S té les sines arrodonides. EIs punts són triangu
lars. L'al~aria de les lletres és prou regular al voltant de 7 cm. 

En la primera línia es veu una E de bra~os curts, seguida 
d'una R amb 1'ull mig esborrat. A continuació es llegeixen sense 
dificultat les lletres IVS. Es tracta, doncs, d'un nom incomplet aca
bat en -erius. Després d'un punt es veu una S i un tra~ verticallleu
gerament inclinat cap a la dreta, possiblement una 1. Segueix l' ex
trem inferior d 'un tra~ inclinat cap a la dreta, que deu pertanyer a 
una M, encara que no es pot descartar una A o N. En la segona lí
nia les lletres ocupen la meitat dreta d e la part conservada del 
camp epigrafic. A 1'altura de la cinquena lletra de la primera línia 
es veuen amb claredat tres lletres que han de correspondre a l'abre
viació aed(ilis). Després hi ha un petit espai buit i apareix la línia 
de fractura. 

La interpretació de la part conservada del text no és difícil, tot 
i la seua brevetat. Sembla tractar-se d'una dedicatoria a un perso
natge masculí, elnom del qual figura en nominatiu en la primera 
línia. Es conserva la terminació del nomen i 1 'inici del cognomen, 
deIs quals només pot ser restitult el primer. Falta, doncs, la filiació 
i la menció de la tribu. En la segona línia apareix clarament 
1'abreviació aed(ilis), que identifica aquest personatge com un ma
gistrat municipal, a la qual devia seguir possiblemet la de lluir, se
gons l'ordenació del cursus habitual a Sagunt (Beltrán Lloris, 
1980,394). 

La identificació del nomen és possible a partir de l'onomastica 
saguntina, on la terminació -erius només es correspon amb al gen
tilici {Val}erius. Entre els magistrats municipals saguntins actual
ment coneguts hi ha un portador d'aquest gentilici: [.} Val{ erius} 
{ .. G}al. sp{-} (ELST 61; CIL IF/ 14, 363). El seu nom apareix so
bre un fragment de pedestal que fou trobat en les excavacions de 
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González Simancas a la Pla<;a d'Armes del Castell, actualment de
saparegut. Uns altres dos magistrats possiblement saguntins porta
dors d'aquest mateix gentilici han estat documentats a Pu<;ol: 
[. Vale}rius L. f. Mar{cell}us (ELST 284; CIL IF/14, 618); i 
Almenara: [.} Valerius L. f Gal. O{pta}tus (ELST 319; CIL IP/ 14, 
690). Aquest, dones, és el quart deIs Valerii coneguts que va seguir 
la carrera municipal a Sagunt, puix els cognomina de tots ells són 
diferents. Aixó no obstant, no es pot descartar que els personatges 
que apareixen en el primer epígraf esmentat, incomplet i no con
servat, i en el que ací presentem, també incomplet, puguen ser el 
mateix. EIs Valerii, amb els Aemilii, Baebii, Caecilii, Calpurnii, 
Cornelii, Fabii, Fuluii, Licinii, Lucilii, Manlii, Tettienii, Varuii i 
Voconii, constitueixen el grup de famílies de l'elit saguntina entre 
les quals es troben els magistrats municipals. 

Quant al cognomen, cap deIs documentats a Sagunt s'adiu amb 
un deIs inicis possibles. De fet, aquests són estranys fins i tot en 
l'ambit peninsular, on en trobem només un rar i dubtós que co
men<;a per Sia-: Siaco (Abascal, 1994, 511), i alguns pocs més igual
ment estranys que comencen per Sim- o Sin- (Abascal, 1994,513). 

Entre els magistrats saguntins l' omissió de la filiació és excep
cional, puix només coneixem el cas de C. Cornelius Maximus (ELST 
55; CIL IF/ 14, 358). Són més nombrosos els que figuren amb el 
nom en nominatiu, com veiem en inscripcions de cadcter edilici 
(ELST 57; CIL IF/ 14, 361) o en textos de cadcter votiu com el del 
pedestal erigit per L. Manlius C. f Fabianus (ELST 59; CIL IF/ 14, 
302), i -els més freqüents- en monuments funeralis com el ja es
mentat de C. Cornelius Maximus (ELST 55; CIL IF/14, 358), i els de 
G. Aemilius G. f Gal. Nepos (Benicalaf: ELST 299; CIL IF/14, 647) i 
M. Tettienus M.f Gal. Pollio (Nules: ELST XV; CIL IF/14, 731). 

Pel que fa al tipus de monument, 1'al<;aria de les lletres, de 7 
cm, i la forma de bloc paral·lelepípede correspon a un tipus de 
suport de desenvolupament horitzontal relacionat amb estructu
res arquitectóniques (Bonneville, 1984, 138; Di Stefano Manzella, 
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1987, 79), peró la seua grossaria (22 cm) no permet atribuir-li de 
manera amada una funció estructural (dintell d'una porta, suport 
escultóric). Aquests tipus de suports no són en general molt nom
brosos, formen part de monuments de diferent tipologia i en al
guns casos apareixen amb elements escultólics propis de la decora
ció del monument a que pertanyien. En l' epigrafia saguntina hi ha 
alguns exemplars com els dedicats a Antonia Villana, de (21) x (94) 
x (45) cm (ELST 96; CIL IP/ 14, 389), i Geminia Myrines, de 65 x 
178 x 20 cm (ELST 162; CIL IP/14, 475), i 1' erigit pels lliberts de 
M. Varuius, de 31 x (102) 46 cm (ELST 213; CIL IP/ 14, 539). 

A la comarca de 1'Alt Palancia hi ha dos exemplars: a Xerica un 
bloc de 32 x 90 x 25 que serveix de suport a un text funerali (Arasa, 
1992,106-107, núm. 38, lamo XVI; CIL IF/ 14, 241), i a Viver un al
tre bloc de 61 x (110) cm i lletres de 7,7-11,5 cm on s'esmenta 
1'erecció d'unes estatues que devia formar part d'un monument de 
tipus indeterminat, tal vegada un arc (Al"asa, 1992,84-85, núm. 19, 
lamo VI; CIL IP/14, 262). En el territori d'Edeta, a Benaguasil n'hi 
ha un altre exemplar de 68 x 188 x 28 cm, amb tres camps epigra
fics i funció funeraria (Corell, 1996, 120-121, núm. 73; CIL IF/ 14, 
186). A Valentia hi ha tres exemplars, un només amb la inscripció, 
de (60) x (122) cm, i altres dos amb decoració escultórica acompa
nyant-la, un de 60 x 105 i altre de 84 x 207 x 19 cm (Corell, 1997, 
64-66, núm. 7; 57-58, núm. 3; 96-99, núm. 26-27; CIL IP/14, 3, 6, 
24-25). També a Requena coneixem un bloc de 58 x (114) x 32 cm 
amb decoració escultórica (Martínez Valle, 1995; Corell, 1996, 196-
197, núm. 140). Finalment, a Ilici n'hi ha un de 33 x 128 x 50 
(Corell, 1999,71-72, núm. 15). 

Aquest nou epígraf de Sagunt, dones, devia pertanyer a un mo
nument de certa entitat, peró de tipus i funció indeterminables, i 
molt possiblement ens dóna a conéixer el nom d'un nou magistrat 
municipal de la ciutat pertanyent a la gens Valeria, una de les famí
lies que assoleix major protagonisme en el govern de la ciutat en el 
període altimperial. A pesar del seu estat de conservació, incomple
ta i amb el camp epigrafic desgastat, segons el tipus de lletra i la ter
minació en nominatiu pot datar-se en el segle I de. 
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