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Aparegut a principis de segle en abancalar 
el vessant sud del poblat ibèric existent en 
aquesta partida, on s'han trobat dues inscrip
cions ibèriques (1), fou trencat a maçades i 
aprofitat per a la construcció de la paret d 'un 
bancal, on el vesqué D. Fletcher l'any 1976 
(2), conservant-se actualment en un jardí del 
poble a l'aire lliure. Recullit per E. Llobregat en 
1980, qui destaca les seues característiques 
tardanes (3) , apareix també citat a la recent 
síntesi de L. Abad sobre l'arqueologia romana 
en El País Valencià, qui creu que pot ser l'ex
trem en forma de timpà d'un cipus funerari , 
fent-hi una descripció més acurada de la peça 
i destacant-ne també el seu caràcter tardà (4) . 

Es tracta d'un fragment corresponent a la 
part central del frontó d'un monument, possi
blement un mausoleu de tipus temple (5). És 
de pedra calcària grisenca del terreny, essent 
les seues mides 57 cm. d'amplària, 50 cm. 
d'alçada i 32 cm. de grossària. La seua cara 
anterior apareix finament treballada, amb una 
sèrie de símbols en baix-relleu prou desgas
tats (fig . 1), mentre que la part de darrere 
només està desbastada. Els dos costats supe
riors estan decorats en la seua cara anterior 
per una motlura. 

Per l'estat fragmentari de la peça només es 
conserven, parcialment retallades, la figura 
central i altra situada a la seua esquerra, però 
pot suposar-se l'existència d'una altra que 
ocuparia una posició simètrica i d 'altres sím
bols d'inferior tamany als extrems que com
pletarien la composició. A la part central, i 
situant l'eix de la composició, hi ha una corona 
de lIoré (Iaurea) que amida uns 36 cm. d'al-

çada i té nugada al seu extrem inferiór una 
ampla cinta, que es disposa simètricament als 
dos costats fent suaus plecs (infu/ae). A l'inte
rior de la corona hi ha un bust que amida uns 
24 cm. d'alçada, representant un personatge 
vestit amb toga i amb un cap de rostre imberbe 
i forma ovalada, amb pentinat en forma de 
casqúet amb abundants rissos poc marcats; la 
línia de les celles sembla no tenir interrupció 
amb la del nas, fent una àmplia cavitat on hi 
són els ulls en forma d'ametla, per sota dels 
quals apareixen marcades unes profundes 
ulleres, possiblement representatives de 
l'edat del difunt, qualitat aquesta que no acon
segueixen manifestar la resta de trets del ros
tre. A la seua esquerra hi ha un altre bust que 
amida uns 32 cm. d'alçada, amb el cap cobert 
per un mantell (pa/lium) , de rostre no tan arro
donit i una mica decantat cap a la figura cen
tral ; els trets de la cara apareixen molt esbo
rrats, particularment el nas i la boca, però 
poden distingir-se la continuïtat de la línia de 
les celles amb la del nas, els ulls en forma 
d'ametla i l'absència d'ulleres. 

La peça podria pertànyer a un templet in 
antis amb pilastres. El perllongament dels dos 
costats superiors del triangle del frontó fins la 
seua intersecció amb l'inferior dóna una mida 
aproximada als 3 . m. , que correspondria a 
l'amplària màxima de la façana del monu
ment. El frontó descansaria sobre la cornisa 
de l'entaulament, decorada amb la mateixa 
motlura que apareix als dos costats superiors 
del triangle, i per sota estaria el dintell, on figu
raria la inscripció funerària amb el nom del 
difunt. Per sota s'alçaria la façana del mon u-
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ment, amb la porta d'entrada possiblement 
limitada per pilastres estriades. La resta de la 
construcció estaria formada per carreus, dels 
quals encara pot trobar-se algun per la zona. 
El teulat, amb coberta a dues aigües, estaria 
format per teules sobre un entramat de bigues 
de fusta. 

El monument degué estar situat a la vora del 
camí d 'accés a la vil ·la, que devia arrancar de 
la propera Via Augusta, veritable eix de comu
nicacions de l'època a les nostres comarques, 
el pas de la qual per terres covargines tenim 
document per mitjà d'un fragment de mil·liari 
trobat a la vora d'EI Pont de la Pedra Llarga, el 
topònim del qual evidencia la seua existència 
(6). La presència d'un monument funerari 
d'aquesta entitat no és estranyen aquesta 
zona, ja que no molt lluny, a Cabanes, hi ha un 
arc que possiblement tingués també aquesta 
mateixa funció (7), i a Castelló de la Plana 
coneixem una edícula de semblants caracte
rístiques però de menor tam any (8); més al 
Sud, ja a les proximitats de la ciutat de Sagun
tum, hi han altres mausoleus a La Vall d 'Uixó 
(9) i Almenara (10); també a La Iglesuela del 
Cid, ja en terres terolenques, degué haver un 
altre monument de semblants característi
ques (11) . 

L'interès de la peça, única al País Valencià 
per les seues característiques, està en els 
motius funeraris que hi apareixen represen
tats. La corona amb una cinta nugada és un 
motiu prou corrent en aquest tipus de repre
sentacions, i la trobem, per exemple, al frontó 
d 'un monument molt semblant d ' Emerita (12). 
Amb aquest símbol representatiu de la victòria 
pretén manifestar-se el triomf sobre la mort 
(corona vitae). Per tal de personalitzar 
aquesta idea, el bust del difunt apareix repre
sentat al seu interior. La figura que apareix a la 
seua esquerra deu correspondre a una divini
tat relacionada amb la mort. El fet que aaprega 
amb el cap cobert per un mantell fa pensar en 
la possibilitat que es tracte del geni de l'hivern 
(hiems) , època de l'any en què sembla aca
bar-se la vida vegetal a la naturalesa i que 
s'associa sovint amb la mort (13). L.:a repre
sentació del cicle de les quatre estacions és un 
motiu prou corrent als mosaics d'Hispània, on 
es coneixen uns quaranta casos (14) , entre els 
que podem citar alguns d' Emerita (15) , /ta/ica 
(16) i Corduba (17). També aparefx en alguns 
sarcòfags, com per exemple, a Hispània, els 
d'Emporiae (18) i Barcir;1O (19) , amb sem
blants atributs. 

Aquesta figura pot correspondre també a 
una representació d'Attis, divinitat frígia que 
apareix sovint al repertori iconogràfic de l'art 
funerari romà (20) . En el seu caràcter de déu 
de la vegetació se li associa a l'hivern, cosa 
per la qual en ocasions es confon la seua 
representació. La introducció del seu culte en 
Roma, amb el de Cybe/es, el qual s'associa, 
fou primerenca, essent acceptat oficialment a 
la religiositat romana per l'emperador Claudi. 
La major part de les seues representacions no 
són signes de culte, sinó que apareixen en 
monuments funeraris com a deitat protectora 
dels morts. La suggestiva personalitat d'Attis 

. com a déu de la mort i la resurrecció explica 
que els romans l'acceptaren com a emblema 
d'eternitat, i vesqueren en ell una sort de geni 
protector de la mort. La seua figura va entrar a 
formar part del repertori iconogràfic habitual a 
l'art funerari romà, convertint-se en molts 
casos en un símbol --com la mateixa 

, corona-, sense que la seua presència signifi
que sempre l'adhessió al culte mistèric en el 
seu sentit més profund (21). 

El seu culte tingué una àmplia difusió a His
pània, especialment a les zones més romanit
zades (22). Així tenim representacions seues 
a monuments funeraris en La Torre dels Esci 
pions (Tarragona), de la primera meitat del 
segle I d. E. (23) , i el mausoleu de Sofuentes 
(Saragossa), de la segona meitat d 'aquest 
mateix segle (24) . També, a la necròpolis de 
Carmona (Sevilla) , en La Tumba de l'Elefant, 
bi ha un santuari amb representacions 
d'aquesfa divinitat (25). La seua iconografia 
és prou variada, però a les representacions 
funeràries apareix tocat normalment amb 
barret frigi (cucul/us) (26). Certa semblança 
amb la nostra figura presenta l'Attisfunerari de 
Barcino, ja de la segona meitat dels segle III d. 
E. (27) 

L'estat fragmentari de la peça, el desgast de 
la figura i la falta d 'altres atributs més explícits 
fan insegura la seua identificació. Quant a la 
seua datació, la seua aparença tardana sem
bla que correspon a un cert caràcter groller 
propi de l'art provincià, més que a una verita
ble cronologia baix-imperial. Per altra banda, 
el context arqueològic que proporciona la vil·la 
d'Els Tossalets, sobre materials recullits en 
superfície, permet establir el període de la 
seua ocupació des d 'època d 'August fins a la 
segona meitat del segle III, fixant el moment 
més modern la presència de sigil·lata clara C, 
i estant absents altres tipus ceràmics caracte-
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rístics del segle IV. Sembla que, com tants 
altres jaciments hispano-romans de les nos
tres comarques, també la vil·la d'Els Tossa
lets, possiblement propietat d'algun ric terrati
nent, es degué veure afectada pel fenomen de 
deshabitació que ocasiona la crisi de la 
segona meitat del segle III (28) . Per aquestes 
raons, el mausoleu de què degué formar part 
aquest relleu deu datar-se a grans trets entre 
el moment d'apogeu d'aquestes vil ·les, al 
segle 11 , i la primera meitat del segle III. 

NOTES 
(1) D. FLETCHER VALLS, ((Nuevas inscripcio

nes ibéricas en la región valenciana», Archivo de 
prehistoria Levantina, XIII, p. 107, Valencia, 
1976, i A. OLIVER FOIX, ((Epigrafía ibérica de la 
provincia de Castellón», Cuadernos de Prehisto
ria y Arqueología Castellonenses,. 5, p. 278, Cas
tellón, 1978. 

(2) D. FLETCHER VALLS, ((Nuevas inscripci&' 
nes ibéricas en la región valenciana», citat, p. 
107. 

(3) E. LLOBREGAT CONESA, (( El Alto Imperio 
(siglos l a III)>>, Nuestra Historia, n, p. 106, Valen
cia, 1980. 

(4) L. ABAD CASAL, ((La arqueología romana 
del País Valenciano: panorama y perspectivas», 
l Jornadas de Arqueología de la Universidad de 
A1icante, p. 39, Elche, 1983. 

(5) L'atribució del relleu a aquest tipus de 
monument no és segura per l'estat fragmentari 
de la peça, i el fet que no s'hagen trobat altres 
fragments arquitectònics que podrien provar la 
seua existència. La seua hipotètica pertinença a 
l'extrem en forma de timpà d'un ara, assenya
lada per algun autor, no em sembla probable, ja 
que en eixe cas la seua forma deuria haver estat 
la d'una llosa rectangular amb disposició horit
zontal, com ocorre a la inscripció de Borriol, un 
ara monumental, l 'extrem de la qual, també amb 
forma de timpà i decorada amb relleus, és una 
peça feta a part que amida 78 cm. d'amplària, 
60 cm. de llargària i 30 cm. d'alçada: J. J. 
SENENT IBAÑEZ, ((Hallazgo arqueológico en 
Borrio!», Archivo de Arte Valen cian o, V, nO 211, 
pp. 48-50, Valencia, 1919, i Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, I, pp. 5-7, Castellón, 
1920. La poca grossària de la peça ací estudiada, 
així com l'evident desenvolupament cap als dos 
costats de les motlures superiors fins una amplà
ria aproximada de 3 m ., i el fet que la part de 
darrere només estiga desbastada, fan pensar 
que es tracta de la part central del frontó d'un 
monument amb forma de temple. 

(6) A. J. CAVANILLES POLOP, Observaciones 
sobre la Historia Natural, Geografía, Arquitectu
ra, Población y Frutos del Reyno de Valencia, I, 
pp. 68-69, Madrid, 1795 : ((En frente de las Cue
vas había una piedra miliar con estas letras VC I 
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MLXX, que destruyeron los labradores para 
hacer piedras de amolar.. . (nota) - Algo alterada 
se veía la segunda letra de la última líne;a, y pare
cia L. Si tal fue en realídad, la inscripción marca
ría 70 millas o 17leguas desde Valencia hasta las 
Cuevas»; E . HÜBNER, Corpus Inscriptionum 
Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, n, 
Berlín, 1867 - CIL II 4951, qui, seguint a P . 
Madoz, l'atribueix a Cabanes; D. FLETCHER i J. 
ALCACER, ((Avance a una arqueología romana 
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dad Castellonense de Cultura, xxxn, p. 142, 
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1976, i J . G. MOROTE BARBERÀ, ((El trazado de 
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Spartaria. Una aproximación a su estudio», 
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueolo
gía de Valencia, 14, p. 148, Valencia, 1979. 
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1955, amb la bibliografia anterior. A. GARCIA Y 
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Romana, pp. 20-21, Roma, 1974, creu que degué 
servir de límit entre territoris de ciutats. Tot i que 
amb una estructura més senzilla, la seua sem
blança amb L'Arc de Berà (Tarragona) fa pensar 
en una datació al segle II. Tanmateix, L. ABAD 
CASAL, (( La arqueología romana del País Valen
ciano: panorama y perspectivas», citat, p . 29 , 
creu que pot datar-se a la primera meitat del 
segle I, potser a l' època d'August, per la seua 
semblança amb l' ((arquitectura de la romanitza
ció)). 
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