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BORRIANA EN L'ÈPOCA ROMANA 

Ferran Arasa i Gil 

L a Plana de Castelló és una depressió litoral de forma 
triangular que s'estén des de Benicàssim a Almenara 
amb una llargària de 40 km, i des d'Onda fins al mar amb 

una amplària de 20 km. Està limitada al nord per la serra del 
Desert de les Palmes, a l'oest pel massís d'Argeleta i al SO per la 
Serra Espadà. El sector septentrional es prolonga cap al nord per 
l'estret corredor de Borriol i cap a l'oest per la depressió de 
l'Alcora. Al sud, les altures de la Punta i el Castellar la dividei
xen en el seu extrem meridional en dos corredors, l'un format per 
la plana litoral que s'estén fins a la serra d'Almenara i l'altre el 
que conforma la Vall d'Uixó. El riu Millars la travessa i serveix 
per a traçar el límit entre les actuals comarques de la Plana Alta 
i la Plana Baixa. En aquest context geogràfic, Borriana se situa a 
la vora meridional de la desembocadura del Millars, oberta al 
mar, enmig del pla i amb unes excel·lents terres de cultiu. 

Les fonts escrites 

La informació aportada per les fonts literàries i epigràfiques és 
tota del període imperial. En primer lloc, en el segle I dC el natu
ralista Plini el Vell esmenta el riu Udiva al nord de Saguntum, 
que la major part dels autors convenen a identificar amb el 
Millars. Aquesta és també la referència més concreta per a situar 
el límit entre els dos pobles que habitaven les comarques septen
trionals del País Valencià en època ibèrica, puix l'autor esmenta 
els Edetans al sud d'aquest riu i els Ilercaons al nord. 

La comarca de la Plana -el límit meridional de la qual està situat 
a 10 km al nord de la important ciutat de Saguntum- devia 
pertànyer al territori d'aquesta, el qual possiblement s'estenia en 
aquesta direcció fins a la serra del Desert de les Palmes, a uns 50 
km al NE de la ciutat. El principal eix de comunicacions de la 
comarca és, en època imperial, la via Augusta, construïda en els 
anys 8-2 aC sobre un camí ja utilitzat en el període ibero-romà i 
possiblement en èpoques anteriors, que travessa el territori lon
gitudinalment, però sense que puga fixar-se amb seguretat un 
traçat concret en tot aquest tram. La troballa de mil·liaris -els 
mollons que senyalaven les distàncies del camÍ- és estranya, puix 
només se n'ha trobat un a l'Alter dedicat a l'emperador Trebonià 
Gal que pot datar-se l'any 252. A Borriol se'n coneix un altre de 
l'emperador Deci que pot datar-se l'any 250. 

, Pel que fa als itineraris, mapes de carreteres i altres documents 
semblants, la darrera mansio -una mena d'hostal oficial- de la via 
Augusta en direcció a Sagunt és Sebelaci, situada a 22 milles 
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Conferència del professor Ferran 
A rasa, el dia 4 de febrer de 1998, 
amb motiu del XXX Aniversari 
del Museu Arqueològic Comarcal 
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RESTOS Y YACIMIENTOS DE EPOCA ROMANA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BURRIANA: 1- Cap de Terme. 2- Ratlla de Nules . 3- Carabona. 
4- Caml del marge de LlombaI. 5- Caml Virrangues. 6- Frente "Caml Palmeral". 7- Sagrada Familia del Caramlt. 8- Senda Torre d'Onda. 
9- Torre d'Onda. 10- La Regenta. 11_ Camlles Monges. 12- Ciutat de Borriana. 13- Frente "Caml Fondo". 14- El Palau. 15- Les Moreres. 16- Marjalet
Caminàs. 17- Marjalet-La Cossa. 18- Sant Gregori. 19- Riu SlIc-Caml Vell de la Mar. 20- Frentll "Sant Gregori". 21- La Pedregala. 22- El Calamó. 

23- Frents "Calamó". 24- Santa Bàrbara. 25- Vlnarragell 
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(32,5 km); només 2 milles més al nord se n'esmenta una altra: 
Noulas (24 milles: 35,5 km). Per les distàncies, totes dues devien 
trobar-se al nord del riu Millars , per més que la primera podia 
estar situada a la vora nord d'aquest riu i la segona presente un 
topònim suggeridor que pot relacionar-se amb el nom de la 
població de Nules. Això no obstant, en el traçat de la via al llarg 
de la comarca, segons la distància existent entre la darrera posta 
i la ciutat de Saguntum, degueren haver almenys dues 111utatio
nes per a garantir el canvi de cavalls dels correus. 

Alguns autors fan referència a produccions agrícoles i artesanals 
saguntines, que cal entendre com del seu territori. Cató lloa les 
figues saguntines, situant-les entre les millors del seu temps. Pel 
que fa al vi de Sagunt, és denostat per Juvenal i Frontó. En rela
ció amb ell, en el darrer quart del segle l dC tenim diverses men
cions de la producció ceràmica de Sagunt. Aquesta és mencio
nada inicialment per Plini (calices Saguntini) , que la inclou entre 
les de més anomenada, i poc després per Marcial, que remarca la 
seua poca qualitat per estar mal tornejada, pitjor decorada i per
què és barata, pròpia de la vaixella de poble. Aquesta producció 
ceràmica de Sagunt no ha pogut ser satisfactòriament identifica
da perquè ni en la ciutat ni en el seu territori es coneixen forns de 
ceràmica fina de taula. Possiblement eren copes que s'exportaven 
a Roma juntament amb les àmfores de vi de Sagunt, però això no 
vol dir que es fabricassen en aquesta ciutat, ja que podien arri
bar-hi des d ' algun altre territori pròxim. 

Finalment, a la Plana s' han trobat 70 inscripcions llatines, la 
major part de caràcter funerari que no aporten una altra informa
ció que els noms dels difunts. Hi destaquen tres conjunts : 
Almenara, amb 20 inscripcions; la Vilavella, amb 19, i Onda, 
amb 10. El conjunt de la Vilavella, constituït per dedicatòries 
votives, cOITespon a un santuari del qual desconeixem l' advoca
ció. En aquest camp, una de les inscripcions d'Almenara està 
dedicada a Venus i una de les trobades a la vil·la de Benicató deu 
ser també de caràcter religiós. De Borriana coneixem tres ins
cripcions funeràries trobades a diferents llocs del seu terme 
municipal: la més completa és coneguda des del segle XVII i es 
va trobar al Camí de Serra, l' altra conservada procedeix de la 
partida de Cap de Terme i la darrera va ser vista a començaments 
del segle passat en una casa de la població. La trobada al Camí . 
de Sen-a és una dedicatòria de Lupí a la seua mare Sicília, de 40 
anys, i a la seua germana Onèsime, de 18; els tres devien ser 
serfs . 

El període ¡bero-romà 

El període ibero-romà, que comprén els primers temps de 
presència romana, comença al final del segle III aC amb la con
questa i acaba amb el regnat de l' emperador August a partir de 
l'any 27 ac' Es tracta d ' una època marcada per dues grans 
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Mif.liari de l'emperador Deci, 
ubicat a la Via Augusta, junt a 
l'ermita de Sant Vicent Ferrer a 
Borriol. Foto: E. Safont. 
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Fragments de ceràmica campa
niana tipus Gnathia (1) i 
sigil· lates de procedència aretina 
(3/6) i sudgàl·lica (8), darreres 
ceràmiques de l'antic poblat de 
Vinarragell. 

tendències: la continuïtat de la cultura autòctona, la ibèrica, i el 
canvi progressiu introduït per la dels conqueridors, els romans, 
fenomen que coneixem amb el nom de romanització. 

En l'època de la Segona Guerra Púnica, que comença amb la 
conquesta de Sagunt per Anníbal l'any 219 aC, i en els primers 
anys de la posterior ocupació romana, a la Plana existia un pobla
ment disseminat, amb nombrosos assentaments en general de 
reduïdes dimensions, que es caracteritzen per ocupar dos tipus 
d'emplaçaments: en altures amb condicions defensives els més 
importants, que els romans anomenen oppida, i dispersos pel pla 
altres en general de menor importància. Els primers adopten 
forçosament una distribució perifèrica al voltant de la Plana i en 
les escasses muntanyes aïllades que hi ha ennrnig d'aquesta, amb 
una clara funció de control del tenitori. Els segons, també en 
línia amb un tipus d'assentament que remunta almenys al final 
de l'Edat del Bronze, ocupen directament les tenes de cultiu, en 
ocasions prop dels rius i en la mateixa línia de costa, en aquest 
cas amb una funció comercial. 

Entre aquests assentaments existia una jerarquització que podem 
deduir a partir de les seues característiques físiques, singular
ment la seua grandària. Encapçalant aquesta escala trobem els 
grans assentaments de la Punta, amb una superfície de 4 ha, i el 
Solaig; segueixen els mitjans com Sant Antoni, el Castell de la 
Vilavella, Sant Josep, el Castellar i el Castell d'Almenara; i els 
petits com el Torrelló, l'Alcúdia, l'Horta Seca, etc. A Borriana 
tenim el conjunt d ' assentaments en pla més ampli de la comar
ca: l'Alter de VinmTagell, el Palau, Cm-abona, el Calamó i la 
Torre d'Onda, aquests dos darrers sengles fondejadors. 

Les repercussions de la Segona Guen-a Púnica i de la consegüent 
ocupació romana en aquest territori, que conformen una primera 
fase que cronològicamente no deu ultrapassar el 195 aC, no són 
fàcils d'avaluar, però amb seguretat el Solaig deixa d'estar ocu
pat i la Punta experimenta un important retrocés en la seua ocu
pació. Aquest fet , el desenvolupament urbà truncat de l' assenta
ment més important de tot el litoral castellonenc, és sens dubte 
una de les raons fonamentals que expliquen l ' absència de ciutats 
antigues en la llarga franja costanera que s'estén entre les ciutats 
de Dertosa i Saguntum. També el Castellar sembla abandonar-se 
definitivament. La resta segueix ocupat, sense que això excloga 
incidències conjunturals, com les que s'han assenyalat per al 
Castell d'Almenara, que podria haver estat destruït i reocupat 
posteriorment. 

Des dels primers anys de la presència romana, una vegada expul
sats els cartaginesos de Sagunt l'any 212 aC, comencen a arribar 
als assentaments ibèrics els productes romans, principalment 
àmfores de vi i vaixella de taula de vernís negre procedents de la 
Campània, i les primeres monedes romanes. Aquest fluix comer-
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cia1, incipient entre el final del segle III i el principi del 11, va 
augmentant progressivament al llarg d'aquest segle fins abastar 
el seu màxim auge entre el seu darrer terç i el primer quart de l'I. 
L'augment del consum que palesen aquestes importacions reflec
teix la progressiva dependència comercial dels ibers, així com la 
seua afecció als gustos romans. L'estudi d' aquests materials per
met determinar quins són els assentaments ibèrics que continuen 
ocupats després de la conquesta romana, en els darrers anys de la 
República. 

A partir del 195 aC, després de la forta repressió de les 
rebel·lions dels pobles ibers contra el domini romà, la nostra 
comarca sembla entrar en un llarg període d'estabilitat en el qual 
la influència romana serà cada vegada més important, sobretot 
per la proximitat de la ciutat de Sagunt, que va ser des del prin
cipi una important base romana i un focus difusor de la seua cul
tura de primera categoria. Una de les principals característiques 
del poblament d'aquesta fase, que s'estén al llarg del segle 11 i 
fins al primer quart de l'I aC, és la continuïtat. Amb les princi
pals excepcions del Solaig i el Castellar, la resta dels assenta
ments de la comarca continuen ocupats amb desigual intensitat, 
tant els situats en altura com els situats en pla. 

L'Alter de Vinarragell està situat a la vora del riu Millars. 
L'ocupació continuada des del Bronze Final fins a l'època moder
na ha configurat un petit alter, on els nivells dels períodes Ibèric 
Final i romà han estat arrasats, de manera que no proporcionen 
una estratigrafia fiable. Alguns fragments de ceràmiques itàli
ques trobats en superfície i en els nivells A-C permeten delimi
tar cronològicament la fase ibèrica final del jaciment 
(Vinarragell V), que s'estendria des del trànsit del segle III al 11 
fins al primer quart de l'I. 

El Calamó és conegut tant per les troballes submarines com per 
les realitzades en terra, on s'han trobat algunes fosses crematò
ries i un penjoll de bronze possiblement ibèrics i alguns frag
ments de ceràmica campaniana. També es coneixen troballes 
submarines d'àmfores de procedència itàlica. Es tracta d'un fon
dejador actiu almenys en el segle 11 aC, a través del qual possi
blement es distribuirien les importacions en aquest sector de la 
Plana i cap a l'interior. 

Entre els anys 77 i 75 aC les terres valencianes són un dels esce
naris de la guerra civil entre romans que va tenir lloc a Hispània. 
Els partidaris del general rebel Sertori i l'exèrcit de Pompeu es 
van enfrontar en diverses ocasions a les comarques centrals. 
Com el mateix Pompeu reconeix en una carta al Senat, la guerra 
va assolar la Hispània Citerior, i molts assentaments -des de fun
dacions romanes com la ciutat de València fins a petits poblats 
ibèrics- van ser destruïts. Aquests fets marquen l'evolució del 
poblament en el segle I obrint una tercera fase caracteritzada per 
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Jaciment romà de sant Gregori. 
Sondeig arqueològic fet a la finca 
de F Pérez Saborit, l'any 1978 

l'abandonament d'alguns assentaments i la fundació d'altres . 

A Borriana es materialitza amb l'aparició d'un assentament de 
gran importància, la Torre d'Onda, que amb les seues 3 ha. de 
superfície és el més gran de la seua època en ten·es castellonen
ques. Situat a la vora de la mar i a 6,4 km al sud del Calamó, és 
un poblat de característiques plenament ibèriques l'ocupació del 
qual pot datar-se, segons el que han proporcionat fins ara les 
excavacions, entre els anys 70/60 i 40/30 ac' Possiblement es 
tracta d'un reassentament de la població ibèrica després de la 
guerra civil que, a causa de la seua proximitat cronològica als 
importants canvis que esdevindran amb l'adveniment de 
l'Imperi, tindrà una curta ocupació. L'abandonament de la Torre 
d'Onda marca el final del període ibero-romà, d'una època de 
transició que portarà a la desaparició dels trets definitoris de la 
cultura ibè11ca. 

L'Alt Imperi 

A partir del regnat d'August es generalitza un nou model d'ocu
pació del territori, l'anomenat «sistema de villae», que suposa 
l'abandonament dels assentaments ibèrics situats en altura i la 
generalització dels situats en pla. Només en alguns casos d'as
sentaments ibero-romans situats en pla es dóna una continuïtat 
en l'emplaçament, com és el cas dels jaciments de Borriana. Els 
canvis en el poblament es veuen acompanyats per l'adopció de 
models residencials itàlics, amb la introducció de noves tècni
ques i materials constructius i ornamentals. Possiblement aquests 
fets comporten un canvi en l'estructura de propietat de la terra, a 
més de la introducció de nous sistemes d'explotació i la genera
lització de determinats cultius com la vinya i l'olivera. El con
junt d'aquests canvis ens permet considerar que, en l'inici de 
l'Imperi, el procés d'assimilació cultural que anomenem roma
nització es trobavan ben avançat. 

La proximitat de la ciutat de Sagunt va ser determinant per al 
desenvolupament de la comarca, que sens dubte va constituir una 
de les reserves agrícoles més importants del seu territori munici
pal. Des d'aquest punt de vista, podem parlar d'una ocupació 
intensa del pla per part d'assentaments de diferents categories, 
des de les vil· les luxoses fins a senzills habitatges. La relació 
entre ciutat i territori es demostra per la presència en les inscrip
cions llatines trobades, no solament de persones amb cognoms 
freqüents a Sagunt (Baebius, Sergius) sinó també de propietaris 
que van arribar a exercir càrrecs municipals en el govern de la 
ciutat. Es tracta de dos personatges que apareixen en sengles ins
cripcions funeràries d'Almenara, un altre de Nules i un quart 
d'Onda. 

Quant a les comunicacions, la via Augusta passava possiblement 
per l'oest del terme municipal de Borriana, per terres de Vila-
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real, sense que puga fixar-se amb seguretat un traçat concret. Per 
tant, no es pot reduir a la població de Borriana cap de les dues 
m.ansiones esmentades pels itineraris romans en aquesta zona 
(Sebelaci i Noulas), que possiblement estarien situades cap al 
nord, més enllà del riu Millars. 

A la Plana es coneixen uns 75 jaciments romans del període 
imperial, de característiques, funcions i fins i tot d'èpoques dife
rents. Hi destaca l 'absència de nuclis de caràcter urbà i la dis
persió del poblament. La degradació dels jaciments és molt 
important a causa de les activitats humanes, sobretot de l' agri
cultura. Les excavacions són escasses i el coneixement que se'n 
té és superficial. La major part són assentaments que estan ocu
pats a l'Alt Imperi, en els segles I-II dC, el que sens dubte és 
reflex d'un important augment demogràfic. Entre aquests, els 
més significatius pel fet d'haver estat excavats són Benicató per 
al període comprés entre els segles l i IV, el millor exponent de 
les vil·les de la comarca, i el de Sant Josep per al segle V, també 
el més representatiu entre els del seu tipus. Entre els jaciments 
amb altres funcions, destaca el santuari de la Muntanya de Santa 
Bàrbara. 

Les importacions de ceràmiques itàliques, sudgàl·liques i africa
nes, juntament amb les diverses produccions hispàniques, tant de 
vaixella fina de taula com d'àmfores vinàries i oleàries, i les tro
balles monetàries permeten documentar aquest període i proven 
l'estabilitat de l'ocupació i la seua continuïtat al llarg dels dos pri
mers segles. La majoria de les restes trobades poden datar-se en 
aquesta època. 

Entre els assentaments estudiats hi ha diferències que palesen l'e
xistència d'un sistema jerarquitzat de poblament. Per intentar una 
aproximació al seu estudi només comptem amb la documentació 
arqueològica i epigràfica. A més, no resulta fàcil la classificació 
dels jaciments quan la major part no han estat excavats i els 
materials estudiats són de superfície i molt escassos. La catego
ria que encapçala l'escala jeràrquica està ocupada per les que 
convencionalment anomenem villae. Aquests són els assenta
ments de major superfície construïda, amb premses d'oli o vi 
(tOl'cularia), tallers per a la fabricació de ceràmica (jiglinae), ter
mes, restes arquitectòniques importants, elements sumpturaris 
(mosaics, escultures, plaques de marbre per a revestiment, etc), 
monuments honorífics i/o funeraris, etc. En els assentaments de 
Borriana aquests trets diferenciadors són més bé escassos, donat 
el limitat desenvolupament de la investigació: restes arquitectò
niques d'entitat a Sant Gregori, l'únic jaciment excavat, on també 
hi ha mosaics i plaques de marbre (crustae); notícia d'un mosaic 
al Palau i un possible monument de funció desconeguda a la 
TOlTe d'Onda. 

Entre els assentaments més importants, només comptem amb 
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Làpida romana trobada al terme 
del municipi de les Alqueries. 

aproximacions de la seua superfície a partir de les zones excava
des i de l'àrea de dispersió de les restes arqueològiques. El cas 
millor conegut és Benicató (Nules), on s'han excavat uns 1.400 
m2 d'una pm'cel·la de 2.600 m2. La distlibució de les diferents 
pmts de la vil ·la al voltant d'un pati porticat i la mateixa disper
sió de les restes per les parce¡'¡es del voltant, fan veure que la 
superfície construïda era major, possiblement superior a 0,3 ha. 
A l'Horta Seca (la Vall d'Uixó), les restes excavades s'estenen 
per una parcel·la de 1.092 m2, i les característiques de les troba
lles permeten deduir que la seua superfície també devia ser més 
extensa. 

Entre les vil·les, Benicató és el millor exponent. Comptava amb 
un peristil amb un estany central, una zona residencial (pars 
urbana) amb unes petites termes i habitacions amb paviments 
mosaics, i una zona de treball (pars rustica) amb un possible tor
cularium. La troballa de bases de columna en altres vil ·les 
(Torremotxa, la Punta, la Muntanyeta dels Estanys) indica l'e
xistència d'estructures porticades. Entre les àrees funcionals des
taquen les destinades a la transformació de productes agrícoles 
(vi/oli), les almàsseres , de les quals en ocasions només es con
serven els contrapesos de pedra. Particularment interessant és el 
cas de la Ton'assa (Betxí-les Alqueries), on devia existir un tor
cularium amb almenys 3 grans premses i altres 2 menors, fet que 
li dóna un caràcter singular entre tots els estudiats. Pel que fa als 
tallers ceràmics, coneixem un forn dedicat a la fabricació de 
ceràmica comuna i materials ceràmics per a la construcció a la 
Torrassa (la Vall d'Uixó) . Possiblement, només el de la Punta (la 
Vall d'Uixó) estava dedicat a la fabricació d'àmfores. Aquesta 
activitat artesanal s'ha de relacionar amb la producció de vi. 

Pel que fa a les parcel ·lacions agràries, els indicis de centuria
cions assenyalats per Bazzana poden tenir un origen medieval. 
L'existència de sistemes de regadiu d'època romana a la Plana ha 
estat plantejada repetidament per diferents autors. Aquest supo
sat origen romà de les séquies existents a la banda dreta del 
Millm's ha estat qüestionat per Felip, per a qui en realitat es trac
ta de les séquies construïdes després de la conquesta cristiana en 
el segle XIII. No hi ha, doncs, seguretat sobre l'existència d'un 
complex sistema de regadiu a la Plana en època romana que 
aprofitàs l'aigua del Millars, l'únic riu amb cabal regular que ho 
feia possible. Això no obstant, tampoc pot negm'-se la seua 
existència. El que possiblement sí que devia existir és un sistema 
de regadiu basat en les fonts. En els casos de les de Sant Josep i 
de la Llosa, la importància del cabal possibilita el regadiu de 
superfícies importants que podrien correspondre a grans propie
tats o, fins i tot, a diversos assentaments. En la major pmt dels 
casos, les fonts devien servir almenys per a regar petites zones 
d'horta, possiblement destinades a la producció de cultius per a 
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consum propl. 

En conjunt, al terme municipal de Borriana es coneixen 12 jaci
ments i troballes d'època romana. L'únic excavat -i només par
cialment- és la vil·la de Sant Gregori. Pràcticament totes les res
tes conegudes poden datar-se a l'Alt Imperi, en els segles 1-11 de. 
Només la inscripció del Camí de Serra pot datar-se fins al segle 
III i els enterraments del Camí de les Monges podrien ser tardo
romans. Hi destaca un grup de tres localitzats a la vora de la mar: 
el Calamó, Sant Gregori i la Torre d'Onda. La distància entre els 
dos primers és de 2,7 km. i entre el segon i el tercer de 3,7 km. 
La posició a mare és important de cara al comerç i la pesca, però 
també és idònia com a lloc de repòs i d'estança temporal. 
D'aquests, només el Calamó sembla tenir funció de fondejador, 
segons es pot deduir de les troballes submm1nes d'àmfores. Els 
materials recuperats pertanyen a diversos tipus, entre els quals hi 
ha alguns tardans. Aquests materials permeten determinar un 
ampli període d'utilització del lloc com a fondejador que s'estén 
entre els segles I i IV N dC, que de moment no troba la seua 
correspondència en els jaciments terrestres. 

A la partida de Sant Gregori les prospeccions realitzades per 
Mesado havien permés trobar algunes restes que feien sospitar 
l'existència d'un assentament. L'any 1978 es va fer un primer 
sondeig en una parcel·la situada en primera línia de platja, en el 
qual es van trobar alguns murs, abundants fragments de marbre i 
escassa ceràmica. En 1987 es va efectuar una campanya d'exca
vacions d'urgència en aquesta mateixa parcel·la, en què es van 
descobrir una sèrie d'habitacions de planta aproximadament qua
drada. Les parets d'algunes d'elles devien estar lluïdes i pintades, 
mentre que els seus paviments eren de morter i rajoles. Els frag
ments de plaques de marbre, en alguns casos motllurades, eren 
nombrosos. Les abundants tessel·les proven l'existència d'al
menys un mosaic bícrom. També van resultar abundants els tubs 
ceràmics, possiblement utilitzats per a conduccions d'aigua. Pel 
que fa al material moble, prou escàs en general, es van trobar 
alguns fragments de ceràmica sigil· lata hispànica, africana A, 
parets fines i comuna. A partir dels materials recuperats, la cro
nologia d'aquest conjunt es pot establir de manera aproximada 
entre mitjan segle I el 11 de. 

A l'Alter de Vinarragell, com hem vist anteriorment, l'ocupació 
continuada ha arrasat els nivells més recents. Els materials 
romans són escassos i es troben superficialment. Es tracta de 
fragments de ceràmica i alguns elements arquitectònics de pedra 
que poden estar reaprofitats . Pel que fa a les ceràmiques, la seua 
escassesa i la concentració cronològica en el segle I dC sembla 
pròpia d'un assentament de poca importància i no d'una vil· la. 

A la partida del Calamó, l'acció de la mar ha posat al descobert 
diversos materials, fonamentalment ceràmics, entre els quals 
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El Calamó. Copeta de sigil· lata 
itàlica, perfil i marqueta 
(OPTATUS), trobada per A. 
Rufina. (Dibuix F A rasa). 
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La Regenta. Ceràmica decorada 
amb una làurea, dibuix. 
L'original es troba en parador 
desconegut (N. Mesado). 

destaca una copa de sigil· lata itàlica amb segell del terriser 
Optatus que pot datar-se cap al 10-20 dC. La cronologia d'a
questes restes, que pot situar-se almenys entre els segles I-lI dC, 
és para¡'¡ela a la que proporciona el material arqueològic subma
rí conegut enfront del jaciment, entre el qual trobem àmfores 
vinàries de procedència itàlica i tarraconense, un exemplar del 
sud de França, àmfores oleàries i per al transport de salaons de 
procedència bètica i altres de tipus tardans. La seua presència és 
bona prova del paper que aquest lloc tingué com a fondejador al 
llarg de tot el període imperial. 

A la mateixa població de B01Tiana, en un sondeig fet l'any 1981 
en un solar contigu a l'ajuntament, on es va documentar el nivell 
fundacional de la ciutat datat en el segle IX, es van trobar frag
ments de tenalles i teules romanes reaprofitats com elements 
constructius en una paret. La seua presència en un sondeig fet 
posteriorment és molt significativa, puix es tracta de materials 
que per llurs característiques difícilment serien transportats de 
lluny per al seu reaprofitament. El jaciment a què corresponen 
deu estar situat prop i tal vegada en el subsòl de la mateix ciutat 
islàmica. Per la situació del lloc que aquesta ocupa, en el mateix 
Caminàs i a la vora del riu Sec, creiem possible l'existència d'un 
primer assentament d'època romana en la població. 

La partida de Torre d'Onda ha proporcionat també importants 
troballes d' època imperial. Prop de la Sénia de Melià es van tro
bar les restes d'una construcció amb murs fets de grans carreus 
de pedra calcària (opus quadratum) que s'alçaven fins a 1,50 m, 
alguns dels quals encara es conserven. Per la mateixa zona s'han 
trobat algunes bases de columna d'aquesta pedra i almenys un 
capitell corinti molt erosionat. També s'han trobat alguns frag
ments d'estuc pintat de roig. La troballa de ceràmiques i elements 
arquitectònics alto-imperials mostra la continuïtat de l'ocupació 
del lloc, si bé amb una important reducció de superfície i un 
canvi evident en les tècniques i materials constructius emprats. 
No és fàcil establir la funció exacta de la construcció feta amb 
carreus, però sembla evident el seu caràcter monumental; podria L 
tractar-se d'un temple o monument funerari. Resulta impossible, 
pel moment, determinar si hi ha un hiatus cronològic entre les 
dues fases d'ocupació o si aquestes s'esdevenen sense solució de 
continuïtat. Els escassos materials ceràmics proven l'existència 
d'un assentament romà de característiques indeterminades, ocu-
pat almenys entre la meitat del segle l i el II de. 

A la partida del Palau, el professor F. Esteve assenyala la troba
lla, en un terrer, d'un mosaic que fou destruït. Amb posterioritat, 
Mesado indica la presència de sigil· lata. Les troballes de ceràmi
ca romana s'estenen a la veïna partida del Tirao. Recents pros
peccions en la zona realitzades per Algilaga i Melchor han per
més comprovar la importància de les troballes ceràmiques, que 
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confirmen l'existència d'un assentament. 

La Regenta és una torre i antiga alqueria situada avui en el terme 
municipal de les Alqueries, que també dóna nom a una extensa 
partida del terme de Borriana. A la darreria del segle XVIII, 
Pérez Bayer esmenta l'aparició de «mosaics i enterraments feni
cis» a Borriana que, sense cap base documental, s'han volgut 
localitzar en aquest lloc. També Roca cita «varias monedas 
romanas, la mayoría de Adriano, encontradas en diferentes luga
res de la ciudad y de su término» a les quals se'ls ha atribuït el 
mateix origen. De procedència segura d'una finca d'aquesta par
tida són dues llànties, una d'elles sencera i decorada amb una lau
rea i l'altra incompleta, actualment perdudes. La troballa de cerà
miques en aquesta partida permet deduir l'existència d'un assen
tament. 

Pel que fa a la religió, coneixem un santuari a la Muntanya de 
Santa Bàrbara (la Vilavella) i un lloc de culte a l'Alt de Pipa (la 
Vall d'Uixó). El santuari de la Muntanya de Santa Bàrbara està 
situat en un cim, sobre els possibles balnea de la Font Calda. El 
període de major activitat s'hi situa entre mitjan del segle I i mit
jan del 11 de. La presència d'inscripcions prova la seua condició, 
però en cap d'elles s'esmenta el nom de la divinitat a la qual esta
va consagrat el lloc. Recipients ceràmics, joies, escultures, altars 
de diferents dimensions, monedes i possiblement aliments eren 
les ofrenes que els fidels oferien a la divinitat. El lloc és el carac
terístic en aquest tipus de santuaris: un elevat cim com els altres 
dos santuaris valencians coneguts. Desconeixem si la divinitat a 
què estava consagrat el santuari era típicament romana, o -com 
és més probable- es tractava d'una assimilació del numen ibèric 
a una divinitat del panteó romà, tal vegada Apol·lo com ha pro
posat Corell recentment. D'altra banda, és possible que hi haja 
una relació entre el santuari i la Font Calda, tant per la seua pro
ximitat com pel fet que el culte a algunes divinitats s'associava a 
les fonts salutíferes. 

El Baix Imperi 

A la Plana, la davallada en el nombre d'assentaments ocupats en 
el segle III és considerable. Amb seguretat, només podem con
firmar l'ocupació del Castell d'Onda, el Madrigal, la Torrassa i 
Benicató. Ens falta informació, però probablement aquest fet 
reflecteix un procés de crisi, tal vegada paral·lel al que experi
menten alguns nuclis urbans ja en la segona meitat del segle 11, 
que en el món rural sembla adoptar un caràcter demogràfic acu
sat. La inseguretat produïda per aquesta crisi degué ser la causa 
del fenomen de tesaurització documentant en alguns assenta
ments, com el Madrigal i Almenara, en els quals les peces més 
modernes corresponen a encunyacion de l'emperador Galié de 
l'any 260. També a la vil·la de Benicató, sobre el mosaic de l'ha
bitació 13 va aparéixer -entre aquest i un paviment posterior que 
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Làpida romana, segle III d. c., 
que conté la llegenda següent 
segons F Beltran: 
D(IS) M(ANIBUS) SICILI(AE) 
AN(NORUM) XXXX PUPINU[S] 
/ MATRI ET / ONESIMENI 
/SOR[O]RI / PII[S]IMIS / 
AN(NORUM) XVIII. Procedeix 
de l'alqueria de Sortí (torre de 
Vinarragell) i donada al Museu 
per M. Peset i muller. 
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Làpida romana vista a Borriana 
l'any 1807. Llegenda: 

D(lS) M(ANIBUS) 
REDEMTAE 

AN(NORUM) XXX 

el cobria- un nivell d'ocupació que va proporcionar un grup de 
monedes, la més moderna de les quals és una encunyació de 
l'emperador Valerià (253-259). 

Amb el trànsit del segle III al IV, el nombre d'assentaments expe
rimenta una petita reducció. Diversos jaciments han proporcio
nat evidències d'activitat: la Torrassa, l'Alcúdia, Benicató i el 
Pla; uns altres poden datar-se de manera general en els segles IV
V IVI: la Muntanya de Santa Bàrbara, l'Horta Seca i la 
Muntanyeta dels Estanys. La presència de ceràmiques africanes 
i del sud de la GàHia reflecteix unes intenses relacions comer
cials, en les quals el Grau Vell -el port de Saguntum- degué jugar 
un paper destacat. Només coneixem un fondejador en activitat en 
aquesta època: el Calamó. L'assentament millor conegut, de nou 
la vil·la de Benicató, ha proporcionat un important conjunt cerà
mic que reflecteix una clara continuïtat en l'ocupació i una certa 
vitalitat econòmica. Possiblement aquesta realitat puga fer-se 
extensiva a altres vil·les . 

Després d'un llarg període de crisi, l'estabilitat d'aquest segle 
degué permetre la recuperació d'algunes vil ·les. Però en relació 
amb l'Alt Imperi, pot parlar-se d'un empobriment general dels 
assentaments. Només el mausoleu de la Muntanyeta dels Estanys 
pot atribuir-se de manera general al període tardo-romà. En 
aquesta zona no hi ha vil·les senyorials com les conegudes en 
altres regions d'Hispània. D'altra banda, la forta davallada en el 
nombre de llocs de població en relació amb l'Alt Imperi planteja 
un problema de caràcter demogràfic, ja que hom pot deduir una 
important reducció de la població en aquesta zona. 

El nombre d'assentaments experimenta una nova i forta reducció 
en el segle V. El tret més destacat és un canvi en la forma d'ocu
pació del territori: junt a la probable continuïtat d'almenys algu
nes de les vil· les situades en el pla (Benicató i l'Horta Seca), són 
reocupats diversos poblats ibero-romans situats en altura (Sant 
Josep i el Castellar). Aquest fenomen d'encimbellament sembla 
respondre a la situació d'inseguretat provocada per les importants 
convulsions socials de la primera meitat del segle, amb el 
moment àlgid en les incursions dels Vàndals per la Tanaconense, 
i s'ha documentat també a les comarques meridionals del País 
Valencià. Tanmateix, la important presència de ceràmiques d'im
pOltació, procedents majoritàriament del nord d'Àfrica, però 
també del sud de la Gàl·lia, proven l'activitat dels circuits comer
cials i un cert dinamisme econòmic. També les relacions amb el 
centre de la península són fluïdes , segons prova la presència de 
ceràmiques i de diversos elements metàHics característics de les 
anomenades necròpolis de la Meseta. 

L'assentament més representatiu és el de Sant Josep, que reocu
pa un poblat ibero-romà enlairat. No s'hi coneixen restes arqui
tectòniques, però sí un important i variat material moble que ha 
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estat en part estudiat: peces metàl·liques, vidre, ceràmiques fines 
i àmfores. El monetari es compon de més de 70 peces, la major 
part de les quals es concentra en el període 378-395. La datació 
d'aquest conjunt pot situar-se en la primera meitat del segle V 

L'únic fondejador en activitat en aquest segle, a través del qual 
aniben les importacions ceràmiques, és de nou el Grau Vell, el 
port de Saguntum, amb el qual poden relacionar-se els assenta
ments de l'Horta Seca, Sant Josep i el Castellar. 

En el segle VI el nombre d'assentaments coneguts es redueix de 
nou. Probablement, l'aspecte «medieval» de la ceràmica que 
acompanya les escasses produccions africanes que es troben en 
aquests jaciments fa difícil diferenciar-los d'altres posteriors a 
partir de materials trobats en superfície. Alguns motius decora
tius estampillats de simbologia cristiana en produccions ceràmi
ques africanes trobats a Benicató permeten precisar-ne la data
ció. Aquesta vil·la, ocupada al llarg de tot el període imperial, 
esdevé de nou una referència fonamental. Un altre assentament, 
la Muntanyeta dels Estanys, presenta indicis de la continuïtat en 
l'ocupació. Ací trobem un xicotet edifici que, per la disposició de 
la seua planta, pot identificar-se amb una església cIistiana que 
podria datar-se en els segles VI-VII, la primera documentada a la 
Plana. 
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Fragment d'una làpida romana 
trobada a la partida de Cap de 
Terme (Llombai) per A. Rufina 
Guinot. El text conserva l'inici de 
tres línies: ca [---] ? NIGE [R--
] / S(IBI) [E(T) SeDIS)?]. 


