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Ciutats i territoris a la meitat meridional dels convents 
cesaraugustà i tarraconense 

Ferran Arasa i Gil 

Coneguda des de l'any 1876 gràcies als treballs de N. Ferrer, I la Moleta dels Frares o 
de Libori (Forcall, Castelló) és la més septentrional de les ciutats romanes del País Valencià 
(fig. 1). L'any 1960, es va realitzar una primera, i fins ara única, campanya d'excava
cions dirigida per E. Pla, els resultats de la qual només havien estat publicats de forma re
sumida.2 

El 1977, G. Alfüldy va publicar una nova lectura de l'epígraf ClL II 4.052, conservat 
a Morella, que plantejava la identificació d'aquest jaciment amb la respublica Leserensis 
que hi trobem esmentada.3 Aquesta comunitat pot identificar-se amb la localitat dé Las
sàa que apareix en les llistes de Ptolomeu, i deu tractar-se d'un nou municipi, el qual de
via assolir possiblement l'autonomia administrativa arran de l'aplicació de l'edicte de lla
tinitat promulgat per Vespasià. 

El jaciment ha estat objecte recentment d 'un estudi general, tant en l' aspecte ar 
queològic com des de la perspectiva de la seva identificació, tractant aqu estes qüestions 
en un ampli context geogràfic que s'estén entre uns eixos teòrics que unirien Bilbilis i 
Caesaraugusta per l' interior i Saguntum i Dertosa per la costa, a la banda meridional 
del riu Ebre. 4 

I. De la bibliografia antiga sobre el jaciment, vegeu principalment N. FERRER I ]ULVE, «Visita a las ruinas 
de Bisgargis», a: Alma,na,que de "Las Provincias", València, 1888, p. 266-269. 

2. Un resum de l' in fo rme oficial fou publicat a E. PLA BALLESTER, «La Moleta», a: Programa de Fiestas, 
Forcall , 1968. 

3. G. ALFOLDY, «Res Publica Leserensis (Fo rca ll , Caste ll ón) >> , Serie de Tra.bajos Varios del SJ P [Valènci a], 
55 (1977). 

4. F. ARASA I GIL, «Lesera. La Moleta dels F rares (El Forcall, Castelló). Una ciu tat romana a la comarca 
dels Pons», a: Monografies de Prehistò ria i d'Arqueologia casteLLonenques, 2, Caste ll ó, 1987. 
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L'existència d'un assentament urbà identificat mitjançant l'epigrafia amb una locali
tat esmentada per les fonts, possiblement un municipi flavi, permet abordar amb nous 
plantejaments el tema de les ciutats i de llurs territoris en aquesta zona, que s'estén a ca
vall entre els convents cesaraugustà i tarraconense.5 En efecte, la recollida de la informa
ció referida als assentaments urbans i a les notícies de les fonts sobre l'existència de n1U
nicipis possibilita l'estudi -des d'una perspectiva diacrònica- de l'evolució del 
poblament urbà des dels oppida ibèrics i celtibèrics fins a les ciutats alt imperials i amplia 
cap al sud els estudis iniciats per F. Burillo a la vall mitjana de l'Ebre.6 

Passem a veure, doncs, la relació dels nuclis de població més importants -suscepti
bles, per tant, d'ésser considerats com a ciutats- 7 existents en aquesta regió després de 
l'impacte produït per la conquesta militar romana. Els assentaments urbans més pròxims 
a Lesera, i per tant més estretament relacionats amb aquesta ciutat, són el Palao (Alca
nyís), situat a 44 km en línia recta cap al nord,8 i la Muela (Hinojosa del Jarque), amb una 
superfície d'unes 10 ha, situat a 48 km cap a l'oest.9 

Si ampliem el cercle, el nombre de ciutats creix de forma notable, tal com feia previ
sible la informació proporcionada per les fo nts. Des d'una línia imaginària traçada entre 
Bilbilis i Caesaraugusta, el panorama urbà s'enriqueix contínuament. Així, trobem, en 
primer lloc, l'oppidum de Valdeherrera (Calataiud), on F. Burillo i M. Ostalé han propo
sat de localitzar la Bilbilis celtibèrica. 10 A continuació, tenim els jaciments de Durón 

5. Vegeu una primera exposició sobre aques ta qüestió a F. ARASA I GIL, «La Moleta dels Frares (E l For
call , Castelló). Consideracions entorn de la respublica Leserensis», Sagu.ntum [València], 20 (1986), p . 165-241. 

6. F. BURILLO MOZOTA, «Modelos sobre la utilización del medio geognífico en época ibéri ca en el va lle 
medio del Ebro», M emoria de Historia Antigua [Oviedo], III (1979), p. 31-45; ídem, «La jerarqui zación del ha
bitat de época ibérica en el vall e medio del Ebro. Una aplicación de los mode los locacionales», a: IV jomadas 
sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón, Saragossa, 1982, p. 215-228; ídem, «La apl icación de los 
modelos dellu gar central a la arqueología», a: Primerasjomadas de M etodología de Investigación Prehistórica, 
Madrid, 1984, p. 431-44l. 

7. Sobre el tema de ls criteris utilitzats per a la definició d 'una ciutat, vegeu F. BURILLO, «Modelos sobre la 
utili zación delmedio geografico en época ibérica en el valle medio del Ebro», op. cit., p. 32-33. 

8. V. BARDAVIU i R. THOUVENOT, «Fouilles dans la région d'Alcañiz. I: Alcañiz el Viejo. II: E l Palao. III: 
Cabezo del Moro», Bibliothèque de l'École des Hautes Études Hispaniqu es [Bordeaux-París] XI, 2 (1930), 
p. 33-80; F. MARCO SIM6 N, «Excavaciones en El Palao (Alcañ iz, Teruel). Campaña de 1979», Caesaraugu.sta 
[Saragossa], 51-52 (1980), p . 153-185; íd. «E l yacimiento íbero-romano de el Palao (Alcañiz): campaña de 
1980», Caesa.ral~gusta [Saragossa], 57-58 (1983), p. 23-50; íd. «El yacimiento íbero-romano de El Palao (A Ica
ñiz, Teruel). Campaña de 1982>" Noticiario Arqueológico Hispcínico [Madrid], 20 (1985), p. 183-218; íd. «El 
yac imiento de E l Palao (Alcañiz, Teruel»>, a: Arqu.eología Aragonesa 1984, Saragossa, 1986, p. 79-81. 

9. T. ORTEGO FRiAs, «Arqueología turolense: la Val de Jarque y la H oya de Galve», Archivo Espal'iol de 
Arqueología [Madrid], XVIII (1945), p. 148-154; A.VENTURA CONEjERO, «Las inscripciones romanas de la pro
vincia de Teru e[" , Teruel [Terol], 54, p. 239; J. LOSTAL PROS, Arqueología del Aragón romano, Saragossa, 1980, 
p. 218-220; P. ATRIAN JORDAN et alii, Carta A¡'queológica de España. Teruel, Terol, 1980, p. 165; F. BURILLO i 
M. A. HERRERO, «Hallazgos numismaticos en la ciudad íbero-romana de La Muela de H inojosa del Jarque 
(Teruel)>> , a: La Moneda Aragonesa, Saragossa, 1983, p. 41-58 . 

10. F. BURlLLO i M. OSTALÉ, «Sobre la situación de las ciudad es celtibéricas Ei/bilis y Segeda», Kalathos 
[Terol], 3-4 (1984), p. 288-305 . Sobre aquest jaciment vegeu també P. GALlNDO i A. D OMiNGUEZ, «E l yaci
miento celtibérico-romano de Va ldeherrera (Calatayud-Zaragoza)>>, a: XVII Congreso Nacional de Arqueolo
gía, Saragossa, 1985, p. 585-602. 
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(Belmonte), amb una superfície de 15 ha, on ja A. Schulten situ ava la ciutat de Segeda;11 
i en el decurs del Jiloca, els de la Caridad (Caminreal), amb una superfície de 12,5 ha,12 i 
San Esteban (el Poyo del Cid), amb una supefície de 10 ha.13 A la vall del Huerva, tenim 
el Cabezo de las Minas (Botorrita), d'unes 17 ha de superfície, identificat amb Contrebia 
Belaisca. 14 Sobre el mateix Ebre, trobem els jaciments de la Cabañeta (el Burgo de 
Ebro)15 i la Corona (Fuentes de Ebro) .16 En la conca del Aguasvivas, tenim els de Cerro 
Molino (Azuara), on F. Burillo situa Beligio,17 el de Nuestra Señora del Pueyo (Bel
chite), IS i el ja conegut del Cabezo de AlcaLí (Azaila), encara sense una identificació se
gura. 19 

Bona part d 'aquests jaciments desapareixen -almenys en la seva configuració ur
bana- amb anterioritat al canvi d'era (fig. 2). És el cas de Valdeherrera, Durón, la Cari
dad, el Cabezo de las M inas, Cerro Molino, el Cabezo de Alcala, la Corona i la Caba
ñeta. Alguns d 'aquests, com és el cas més conegut del Cabezo de las Minas,2° continuaran 
essent ocupats per raó de les seves particulars característiqu es, per la seva situació, etc . 

11. A. SCHU LTEN, «Segeda », a: H omenagem a Martim Sarmiento, Guimad.es, 1933, p. 373-375. Sobre el 
mate ix tema, vegeu també F. BURILLO i M . O STALÉ, «Sobre la situación de las ciudades celtibéricas Bi/bi/is y Se
geda », op. cit., p. 305-309. 

12. P. ATRIÀN ]ORDÀN et alii, Carta Arqueológica de Espaiia. Temel, op. cit., p. 139-140; J. D. VICENTE 
REDÓN, «El yacimiento de "La Caridad " (Caminrea l, Teruel) >> , a: Arql/.eología Aragonesa 1984, Saragossa, 
1986, p. 83-91; íd. et alii, La ciudad celtibérica de "La Caridad" (Caminreal, Teruel), Terol, 1986. 

13. P. ATRIÀN ] ORDÀN, «Actividades arqu eológicas durante la campaJ'i a de 1958», Ten.tel [Tero l], 20 
(1958), p. 224-225; F. BURILLO MOZOTA, «Avance al es tudio del yacimiento de San Esteban del Poyo del Cid », 
Actas del Súnposion de Ciudades AI1.gusteas [Saragossa], 11 (1976), p. 7-14; íd., «El y acimiento celtíbero- ro
mano de San Esteban del Poyo del Cid: estado de la cuestión », Boletín Informativa de la Dipl1.tación Provincial 
de Teruel [Tero l], 50 (1978), p. 53-64; íd ., «Poblado de San Es teban (El Poyo del Cid, Teruel»>, Noticiario Ar
queológico Hispdnico [Madrid], 12 (1981), p. 187-290. 

14. A. BELTRAN i A . TovAR, «Contrebia Belaisca (Boto rri ta, Zaragoza), 1. E l Bronce con alfabeto " ibé
rico" de Botorrita», a: Mon.ografías Arqu.eológicas, XXII, Saragossa, 1982; G. FATÀS CABEZA, «Contrebia Be
laisca (Botorrila, Zaragoza). II . Tabula Contrebiensis», a: Monogmfías Arqu.eológicas, XXIII , Saragossa, 1980. 

15. M .' A. MAGALLÓN, «Breve no ta descripti va acerca del yacimiento romano existente en E l Burgo de 
Ebro (Zaragoza»>, Est/~dios [Saragossa], 11 (1973), p. '125-131; J. LOSTAL PROS, Arql.teología del Amgón ro
mana, op. cit., p. 105-106; F. BURILLO MOZOTA, «Po nderales de alabastro de E l Burgo de Ebro (Zaragoza) >> , 
Boletín del Mu.seo de Zaragoza [Saragossa], 3 (1984), p. 153-164. 

16. A. BEURAN MARTÍ NEZ, «Excavaciones arqueo lógicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza). l Campaiia
Memorias», Caesaraftgl.tsta [Saragossa], 9-10 (1957), p. 87-103; J. LOSTAL PROS, Arqueología. del Aragón ro
mana, op. cit., p. 109-110. 

'17. M. MARTÍN BUENO i M. T. ANDRÉS, «Nuevos despob lados íbero-romanos en Azuara (Zaragoza) >> , 
Caesarau.gusta [Saragossa], 35-36 (1972), p. 16>7- 186; F. BURILLO M OZOTA, «Sobre la situació n de Beligio », a: I 
jomadas sobre el estada actual de los Estu.dios sobre Aragón., Saragossa, 1979, p. 186-190. 

18. J. LOSTAL PROS, Arq/~eología del A Tagón. romana, op. cit., p. 158; F. BURILLO M OZOTA, «Modelos so
bre la urilización de lmed io geografi co en época ibérica en el va ll e medio del Ebro», op. cit., p. 37. No és clar, 
però, el caràcter urbà d'aquest jaciment. \ 

19. M . BELTRÀN LLORIS, «Arqueología e Historia de las ciudades antiguas de l Cabezo de Alca la de Azai la 
(Teruel)>> , a: Monogmfías Arq/~eológicas, XIX, Saragossa, 1976. La inclusió d'aquest assentament és fonamental, 
no tant per la seva extensió com perquè es tracta del jaciment mi ll or conegut arq ueològicament de la zona. 

20. M. ' A. DÍAZ SANZ, «Evolución es tructural y func ional en el "Cabezo de las Minas" de Botorri ta (Za
ragoza): siglos III aC a l dC », a: I jornades ln.tern.acionals d 'Arq/ol.eologia Romana. 
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La referència cronològica més segura per a la datació d'aquesta desaparició ha estat, 
durant els darrers anys, la que s'establia per a la destrucció final del Cabezo de AlcaLí, fi
xada cap a l'any 49 a. de la n .e., en el marc dels esdeveniments succeïts amb posterioritat a 
la batalla d'Ilerda. La recent revisió cronològica proposada pel mateix M. Beltran, que 
trasllada a l'època sertoriana el final violent i definitiu d'aquest petit nucli urbà, de nom 
encara desconegut, obliga a una revisió general de la cronologia establerta i fins ara co
munament acceptada per als jaciments d 'aquesta etapa a la vall mitjana de l'Ebre.21 

La incidència dels esdeveniments bèl·lics d'època sertoriana en aquesta zona resulta 
indubtable a hores d 'ara, i devia ésser també la causa de la destrucció de la ciutat existent 
en el Cabezo de las Minas . Altres jaciments en curs d'excavació, com la Caridad, on 
també han aparegut vestigis d'armament pesat, deuen haver estat destruïts en aquesta 
època. Tanmateix, cal anar amb prudència en l'atribució de tots els abandonaments de 
nuclis urbans als conflictes bèl-lics; fóra necessari trobar evidències de destrucció vio
lenta, a més d'un conjunt suficient de materials amb sòlides possibilitats d'ésser datats 
en aquesta conjuntura. Altrament, llur desaparició podria trobar explicació en un feno
men de despoblament progressiu . 

Amb la fundació de Lepida-Celsa, cap a l'any 44 aC,22 comença un període de reno
vació dels assentaments urbans i de reestructuració de llurs territoris, el qual abastarà 
l'auge màxim sota el principat d 'August, amb la fundació de Caesaraugusta23 i de Bilbi
lisY En aquesta època, el nombre de ciutats s'ha vist força reduït, i perduren únicament 
-a més de les ja esmentades-les de San Esteban, la Muela, el Palao, la Moleta i el jaci
ment de Nuestra Sei'íora del Pueyo, si li atorguem aquesta categoria (fig. 3). La informa
ció proporcionada per les fonts, però, permet albirar un horitzó més ampli per al pano
rama urbà d'aquesta regió, almenys durant la primera meitat del segle l de la n.e. En 
efecte, les notíces de Plini, les llistes de Ptolomeu, l'epigrafia i la numismàtica aporten 
dades suficients que fan suposar que el nombre de ciutats devia ésser major en aquesta 
època.2s 

Així, l'epígraf ClL II 3.174 de Rubielos de Mora (Terol), en què apareix Ul1magistrat 
municipal, es troba localitzat en un lloc excessivament allunyat de qualsevol de les ciu
tats conegudes en aquesta regió . La ciutat en què aquest personatge acomplí la carrera 

21. M. BELTRAN LLORIS, «N uevas aportaciones a la cronología de Azai la», Boletín del Museo de Zara
goza [Saragossa], 3 (1984), p. 125-152. 

22. M. BELTRAN LLORlS et alii, «Colonia Viw'ix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 1. La ar
quitectura de la "Casa de los Delfines"», a: Monografías del M14seo de Zaragoza, J, Saragossa, 1984; M. BEL
TRAN LLORlS, Celsa, Saragossa, 1985, p. 32-37. 

23. Vegeu un estat de la qüestió sobre les diferents dates proposades pels autors que s'han ocupat del tema 
de la fundació d'aquesta colònia a L. SANCHO ROCHER, El Convento J urídica Caesarau.gustano, Saragossa, 
1981,p.112-113. 

24. M. A. MARTÍN BUENO, Eilbilis. Estudio histórico-arqHeológica, Saragossa, 1975. 
25. Sobre aquesta qüestió vegeu F. BELTRAN i L. SANCHO, «Consideraciones acerca de la población anti

gua de la mitad meridional de los conventos Cesaraugustano y Tarraconense», Caesara14gusta [Saragossa], 47-
48 (1979), p. 307-322; L. SANCHO ROCHER, El Convento Ju.ddica Ca.esara14gustano, op. cit.; F. ARASA I GIL, 
«La Moleta dels Frares (El Forcall, Castel ló). Consideraciones entorn d e la respublica Leserensis», op. cit., 
p. 195 i s. 
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municipal podria ésser una altra de localització exacta encara desconeguda, però possi
blement situada en la conca alta del riu Millars.26 

A mitjan segle (en època de Claudi-Neró) s'esdevé l'abandonament de Celsa27 i de 
San Esteban.2S En ambdós casos, sembla tractar-se d'un final no violent, que F. Burillo 
relaciona amb l'acabament de les emissions monetàries hispàniques .29 Al seu torn, M. 
Beltran planteja la possibilitat que ens trobem amb un fenomen de veritable absorció de 
Celsa per part de Caesa¡-augusta . De la mateixa forma, San Esteban podria haver estat 
abandonat a causa de la puixança de B ilb ilis. El gran desenvolupament que les dues fun
dacions augustes assoleixen durant la primera meitat del segle I de la n.e. devia tenir com 
a darrera conseqüència la desaparició d'aquells nuclis urbans. El mateix podria haver 
succeït amb el jaciment existent a Nuestt"a Señora del Pueyo, el qual sembla no perdurar 
més enllà del segle I de la n.e. 

Segons aquest pl antejament, els territoris municipals de Caesaraugusta i Bilbilis de
vien abraçar una extensa àrea que es devia allargar notablement per les valls de l'Ebre i 
del Jiloca, respectivament. Més enllà d 'aquest domini, i sense sortir del convent cesar
augustà, part de la regió muntanyenca que s'estén entre ambdós rius, així com les con
ques dels rius Martín i Guadalaviar, resten com a veritables "zones fosques", perta
nyents, possiblement, als territoris d'uns altres municipis de localització encara 
desconeguda. 

L'evolució experimentada en el poblament urbà de l'inici del segle I a. de la n.e. fins a 
les acaballes del segle l de la n.e., tot incloent els possibles canvis que en aquest aspecte 
podria haver introduït la generalització de la vida municipal en època flàvia, devia com
portar una sèrie de reformes importants en l'organització territorial. Sobre aquesta qües
tió, la Tabula ContrebiensisJO i el possible trifinium de Fuentes de Ebro (Saragossa)JI són 
els únics documents que aporten alguna informació sobre la distribució dels territoris en 
aquesta regió. El primer confirma el veïnatge entre les localitats de Contrebia Belaisca, 
Alaun i Salduie, així com la reducció de la primera al Cabezo de las Minas (Botorrita, Sa
ragossa); el segon, sobre la base de la restitució de A. Beltran, assenyalaria el punt on par
tirien els territoris de Lepida, de Salduie i dels I spallenses, habitants aquests d'una ciutat 
de localització incerta. 

26. Aquesta ciutat podria have r estat Etobesa, localitat poss iblement edetana esmentada per Ptolomeu; P. 
J ACOB, «Le role de la vi ll e dans la formation des peuples ibères», Mélan.ges de la Casa de Velcízquez [París], XXI 
(1985), p. 28; F. ARASA I GIL, «La Moleta dels Frares (E l Forca ll , Caste lló). Consideracions entorn de la ¡-espu.
blica Lese¡-ensis», op. àt., p. 227-229. 

27. M. BELTRAN LLORIS et alii, «Colonia Vicn'i x lulia Lepida-Celsa (Vel ill a de Ebro, Zaragoza). I. La ar
quitectura de la "Casa de los Delfines" », op. àt., p . 169; M. BELTRAN L LORIS, Celsa, op. àt., p. 37-43 . 

28. F. BURILLO MOZOTA, «Po blado de San Es teban (El Poyo del C id , Teruel}», op. cit. , p. 272. Aquest fe
nomen, p erò, podria no haver es tat tan sobtat, en ambós casos, com plantegen els es tudiosos d'aquestes c iuta ts, 
ja que un coneixement parcial dels jaciments pot fer veure com un abandó total allò qu e en realitat només és un 
despob lament progressiu, el qual podria obeir, doncs, a unes altres causes . La refe rència cro nològica més clara i 
segura sembla ésse r, en ambdós casos, l'absència de TSC A . 

29. F. BURILLO MOZOTA, «La jera rqui zació n del habitat de época ibérica en el va ll e medio del Ebro. Una 
aplicación de los modelos locac ionales», op. cit., p. 226. 

30. G . FATAs CABEZA, «Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). 11. Tabu la Contrebi ens is», op. cito 
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A la banda meridional d' aquesta regió, en la franja que s'es tén a cavall entre els con
vents cesaraugustà i tarraconense, el panorama sembla diferent. En general, les caracte
rístiques del terreny, amb un relleu més abrupte i menys possibilitats agrícoles, podrien 
ésser la causa d'un desenrotllament menor dels assentaments urbans i, alhora, de llur ma
jor estabilitat. Així, les ciutats existents a la conca del riu Guadalop (la Muela, la Moleta i 
el Pala o ) perduren en general fins al segle II. 

A la Muela no s'han efectuat excavacions, però les prospeccions superficials i l' es
tudi del monetari permeten confirmar-ne la supervivència, si més no, fins al segle III. El 
cas de la Moleta és semblant, si bé a l' excavació del 1960 es van trobar evidències d 'aban
donament ja en el segle 11. Quant a el Palao, els primers treballs de V. Bardaviu i R. Thou
venot, així com les excavacions recents de F. Marco, permeten fixar-ne el floruit en el se
gle I de la n.e., i la vida en el jaciment va cessar al llarg del segle 11. A més, l'absència d 'una 
clara ordenació urbana en aquest jaciment fa pensar en la possibilitat que es tracti d'un 
nucli de població de tipus dispers, agrupat entorn d'un centre monumental, un veritable 
fò rum, semblant a l'existent a la Val de Bañales (Uncas tillo ).32 

AI segle 11, doncs, el nombre de ciutats que encara continuen ocupades es redueix 
pràcticament a Ei/bilis, Caesaraugusta, Lesera i la Muela, i això sense considerar l'escassa 
informació que tenim d'aquesta darrera població (fi g. 4). És un nombre esquifit per a tan 
gran territori, que posa de manifest el desconeixement arqueològic que hom té d'algunes 
zones d 'aques ta regió. . 

Dins d'una dinàmica general de forta inestabilitat del poblament urbà en aquesta re
gió, la crisi de les ciutats a l'alt imperi sembla començar en moment tan primerenc com la 
segona meitat del segle I de la n.e. L'abandonament d 'alguns assentaments urbans entre 
mitjan segle I de la n. e. i l'època flàvia pot obeir, com s'ha dit, a un auge de les fundacions 
augustes, o fins i tot a una reestructuració administrativa d' abast i trets desconeguts, tal 
vegada de caràcter regional o només local. Les manifestacions d'aques t fenomen durant 
el segle II deuen tenir, no obstant això, un origen ben dife rent. Assentaments com el Pa
lao s'abandonen, i àdhuc una gran ciutat com Ei/bi/is comença a acusar símptomes de re
cessió. Ara sembla ésser el mateix model urbà el qu e entra en un procés de veri table de
cadència. Aquest fet, que hom documenta també en altres ciutats del nord-est de la 
Tarraconense,33 i en general de tota Hispània, no pot ésser explicat de forma simplista; es 
tracta d 'una crisi estructural que respon a una diversitat de factors. 

La generalització de la vida municipal en època fl àvia va suposar la constitució de 
nombroses comunitats autònomes que difícilment podien es tar capacitades per supor-

31. A. BELTRJ\N MA RTÍNEZ, «Excavac iones arqu eo lógicas en F uentes de Ebre (Zaragoza) . I Camparia. 
Memo ri as», Caesaraugll.sta [Saragossa], 9-10 (1957» p. 88-89; G . F ATAs i M . A . M ARTÍN BUENO, Epigrafía ro
mana de Zaragoza y Sl/. provincia , Saragossa, 1977,21; L. SANCHO ROCHER, El Convento J#rídico Caesarau.
gustano, op. cit., p. 89-90. 

32. J. LOSTAL P ROS> Arq#eología delAragón romano, op. cit., p. 83-90. 
33. J. AQUILU É ABADfAS, «L as reform as augústeas y su repercusió n en los asentamientos urbanos del 

nordeste peninsular» , Al'queología Espa.cial [Terol], 5 (1984), p. 97-103; M." A. DÍ AZ SANZ, «Evolució n estruc
tural y funcio nal en el " Cabezo de las M inas" de Botorrita (Za ragoza) : siglos III aC a I dC », op. cito 
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tar les despeses que aquesta organització comportava; la consecució de l'autonomia ad
ministrativa, doncs, devia tenir, per a moltes, a curt termini, l' efecte d'una crisi financera 
que n'hipotecaria el futur. Així, al llarg del segle II, es manifesten progressivament els 
símptomes d'una davallada que esdevindrà una vertadera desfeta, en alguns casos, en la 
seva segona meitat. La desaparició d'alguns nuclis urbans durant el segle II, o la seva 
llangorosa supervivència fins al segle III, s'ha de contemplar, doncs, des d'aquesta per
pect1va. 

Altres factors, però, podien contribuir al que sembla ésser la crisi del model urbà alt 
imperial en aquesta regió. Així, l'existència de crisis tant de caràcter conjuntural com re
gional, o de zones deprimides amb una demografia fortament delmada pel fenomen de 
les migracions, han de considerar-se, entre d'altres, com a causes no menys importants a 
l'hora d'explicar aquest procés. Sobre aquesta darrera qüestió, tenim algunes evidències 
epigràfiques de personatges originaris de localitats de l'interior, com ara Etobesa, D ama
nia, Osicerda, etc., que es van establir al llarg dels segles I-II en la zona costanera medi
terrània.34 

Des d'aquesta perspectiva, i en allò que afecta les ciutats, l'anomenada crisi del segle III 
només devia suposar en realitat la culminació d'un procés iniciat ja en època dels anto
nins; ara, però, serà el mateix sistema el que farà fallida, i arrossegarà en la seva esfon
drada els darrers vestigis del model d 'organització municipal vigent a l'alt imperi. Així, la 
major part d'aquestes ciutats desapareixerà definitivament, víctima dels esdeveniments 
que sacsejaran l'Imperi al llarg del segle III. Amb elles es perdrà una ja inútil ordenació ter
ritorial. Només Caesaraugusta pareix sobreviure a aquest transcendental daltabaix. Fi
nalment, les reformes de Dioclecià a la darreria d' aquest segle obriran una època en què 
l'organització municipal haurà d'establir-se sobre unes bases ben diferents. L'auge de la 
vida rural i una forta disminució del nombre de ciutats, amb la consegüent redistribució 
de territoris, són alguns dels trets característics del baix imperi. 

En conclusió, la suposada estabilitat del poblament urbà a l'alt imperi, arran de les 
reformes d'August, no es correspon, almenys en aquesta regió, amb allò que prova el re
gistre arqueològic. Més aviat ens trobem amb una situació canviant, en la qual algunes 
ciutats desapareixen, aparentment de forma sobtada, mentre que unes altres entren en un 
procés d' abandonament i de decadència. Si el despoblament de Ce/sa i de San Esteban, en 
la segona meitat del segle l de la n.e., pot suposar l'absorció de llurs territoris per part de 
Caesaraugusta i de Bi/bilis, respectivament, la concessió de l'autonomia administrativa a 
unes altres ciutats en època flàvia, com potser fou el cas de Lesera i d'Etobesa, devia com
portar una veritable segregació territorial dels municipis als quals les ciutats esmentades 
estaven adscrites . Finalment, l'abandó d'uns altres nuclis urbans al llarg del segle II, com 
ara el Palao, devia implicar, de segur, la incorporació de llurs territoris als d'altres ciutats. 
Aquesta contínua variació dificulta, sens dubte, la definició d'un model únic de dis tribu-

34. Sobre aques t aspecte, vegeu sobretot M. ' A. MAGALLÓN B OTAYA, «Los desplazamientos humanos de 
época ro mana en el valle medio del Ebro a t ravés de los documentos epigníficos», Caesara;¡gltsta [Saragossa], 
45-46 (1978), p. 149-170. 
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ció territorial per a l'alt imperi, perquè el mosaic de territoris municipals no devia ésser el 
mateix sota el principat d'August que amb Domicià, ni ho devia ésser tampoc en època 
de Marc Aureli. Només els límits dels convents jurídics, possiblement hereus dels exis
tents entre els diferents pobles ibèrics, devien romandre invariables, almenys en el seu 
traçat general, fins a la reforma general de Dioclecià. 




