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El Maestrat en època romana 
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El Maestrat en època romana 

Els estudis sobre l'època romanél a les comarques scptentrionals del País Valencià han estat fins ara poc 
nombrosos, El Baix Maestrat, fins la recentment començada excavació de la vila d'EI Mas d'Aragó (Cervera 
del Maestre) , no comptava pràcticament més que amb algunes referències aïllades, Un recull bibliogràfic i 
l'inici d'una tasca de prospecció sistemàtica (I), fan possible l'oferir un estat de la qüestió sobre el problema 
de la romanització i l'evolució del poblament hispano-romà en aquesta comarca, 

El poblament ibèric 
La constitució morfològica de la comarca, amh una alternança de se rres i corredors pre-litorals, resulta 

fonamental per a comprendre la distrihuciú del poblament antic , L'ocupació del territori en època ibè rica es 
produeix de forma quasi perifèrica respecte a les planúries amb majors possibilitats agrícoles , fenomen ja docu
mentat a La Plana de Castelló (2) , El poblament ibèric s'estableix en e ls cims d'aquestes serres : Els Peters (La 
Salzedella-Tírig), El Puig Pedró (La Vilanova d'Alcolea); en ocasions sobre cursos fluvials: El Castell de Cer
vera, La Picassa (Càlig); en estreps d'aquestes serres: La Tossa (Benicarló) , El Tossalet (Alcalà de Xivert) ; en 
ocasions ja aïllats enmig del pla: El Puig de la Misericòrdia (Vinaròs), El Puig de la Nao (Benicarló); en llomes 
que s'alcen a poca altura sobre les plal1líries: Els Tossale ts (Les Coves de Vinromà) ; Els Estamers (La Torre 
d'en Doménec); en meandres d 'alguna ramhla amh fàcil defensa : El Cormulló dels Moros (Albocàsser); i 
només en algunes ocasions en suaus elevacions enmig de les planúries : El Pouaig (Peníscola), El Palau (Alcalà 
de Xivert), 

A excepció dels dos poblats que han estat excavats -El Puig de la Nao i el Puig de la Misericòrdia-, la resta 
de ls jaciments arqueològics d 'aquesta època ens són conegll ts per materials recollits en sllpefície o per troballes 
aïllades, cosa per la qualla nost ra doculllentació és fon;a I imitada, A ix í , sobre el darrer període d'ocupació de ls 
poblats ibèrics, sabem que alguns, com El Puig de la Nao, de sapareixen al segle IV (3), Altres , com La Tossa 
i El Mas d'Aragó, presenten ceràmiques fines d'importació dels segles V-IV (4) , i poden donar un moment final 
semblant. Alguns ben coneguts, corn El Tossal de Carruana (Sant Mateu) (5) i Els Barrancs (Peníscola) (6), no 
han proporcionat aquest tipus cie ceràmiques, i la majoria d'ells , simplement no es coneix de manera suficient 
com per a poder afirmarsi se 'n troben o no , Hi ha, però, un grup cie poblats en què es coneix la troballa d'algun 
tipus cie materials característics dels segles li-I, del primer període de la presència romana al nostre territori, 
Són aquests els que ens interessen, 

Després cie l'arribada dels romans a Hispània l'any 21 R, amb la conquista de la zona oriental de Catalunya 
i l'establiment de la seua base d'operacions a 7illTaCO, s'obre una primera fase de consolidació del seu domini 
al Norcl de L'Ebre , Únicame nt a partir de l'any 215, amb la batalla d'l-libera (Tortosa), i la presa de Sagwlfllfll 
en 212, les comarques septentrionals del País Valencià quedaran sota llur control. En aqu ests prim e rs moments 
de la conquesta, l'historiador romà Titus Livi, en un passatge un tant dubtós, cita un intent infructuós dels car
tagin esos d'assetjar la localitat d' !llfibili, situada entre aquestes dues ciutats, i amb un topònim semblant al 
d'una estació de la Via Augusta que trobarem més endavant als itineraris d'època imperial (7), Anys més tard, 
després de la rebelió indígena sofocada pel cònsul C ató l'any 195, e ls territoris orientals de la Península Ibèrica 
queden pacificats i sota el domini romà , 

(I) L 'autor estil realitzant la tesi doctoral sobre el tema tic la romanitzari,; i el pohlament hispano -romú a les comarqu es litoral s i pre 
litorals del Nortl del País Val e ncill , 

(2) r, A RASA I GIL. «La Plana a rèpora romana ", Misccf.!àllia dc /('.Itos CII h"lI/ellatge a Ics N orll/ cs dc Castclh), C ast e lló d c la Plana, 
1984, p, 'l'I , 

(3) t. ' cstudi dc Ics rcr illlliqucs fine s dïmportaci,;, dat;l lle s enla 'cua tot ;lIitat al segle V, apare ix e n : F , SANM¡\Rrf (;REC ;O , " Ce r;í
micas de importaeiòn ,itiea de UPuig dc Be nica rk, (Ca ste ll(Ín) .. , ( '/I(/(/c'mos d., l'rchiHm ia ,l ' ;1 r f//(eo log ia ( 'lIs/e/lo llellS /' , 3, CIIS/c/lÚII, 
197ó, f1IJ , 225·228, 

(4) F, lOS1EV E (; /1 I . I'FZ, ,. 1.11 IIl'n,í(l,,!is i"hic;, d" FI f/(!\ 'lIlar (I/miCllrl, ), ( 'lIste/llí ll d, ' 11I 1'111110) ", I I".hil 'O d" l', 'historia I ,(, l'alllilla, 
XI, Valcneia , IWih, 1' , 127, alllb una referència general a la trohalla de ,' cer<Ílllica helenística corri e nt e, monúe roma , con ha rni z ne· 
¡¡ TO Y palmetas estalllpad as», Fn prospeccions reccnt s he pogut trohar l'e r;'lmiea iltiea de ve rní s negre, 

(5) v , r-I¡:SEGUER i V , GINER , .. FI "acimicnto ihé ricll d el to" al de ('arrua na (San r-Iat eo )" , H"IC(;II del CClllro dc E.w/(!iOJ dcl 
Maes/ra zgn , 5, Be nicarl<í, 19X4, po , 2 í .,15 , rocupaci" del qual situe n els autors cnt re e ls se gles V -I V , 

(6) v, M ESEG U E Ri\' , GIN ER , " Los testimonios arqn col<"¡!iros », I?c l'Í,lIrl l'clÏíscola , .J X, l'cflíscola , pp , 62-6,\ , fi gs, 1-2 , 

(7) UVI XXIII. 49, 12 : «lIiturgi obsidione libe rato ad Intibili oppugnandum Punici e xercitus tr aducti supple tis co piis e x pro uineia , ut 
quae maxime omnium belli auitla modo praeda aut me rcer esset ut tllm illllcntut e abundante », Livi no té massa credibilitat en les 
meues apreciacio ns sobre la segona gue rra púnica , lIitl/rgi estava en Andalu sia; lli tibifi podria ser la mateixa que apareix en els itine
raris , A SC HULTEN, FOli tes l-lispalliae AIl/iql/ae, III, Barce lon a , 1935, pp, 80·81 , situa aquest setge l'any 215 , 
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En línies generals, sembla que el procés de conquista no afecta de manera important el poblament ibèric, 
que participarà intensament de l'actiu comerç que caracteritza l'etapa republicana . La presència en els poblats 
ibèrics d'àmfores itàliques destinades al transport de vi, i de la ceràmica de vernís negre que les acompanyava, 
és un clar indici de la continuïtat de l'hàbitat en la baixa època de la cultura ibèrica. Aquests materials,.junt amb 
les monedes ibèriques i romanes d'època republicana, i alguns altres tipus de ceràmica, com la de parets fin es, 
són els elements que ofereixen unes majors possibilitats de datació per a aquest primer període de la romanit
zació que s'estén al llarg del segle 11 i bona part delI. També poden incloure 's les inscripcions ibèriques sobre 
pedra, les quals - tot i que no tenen una cronologia molt precisa- sembla que poden datar-se majoritàriament 
en època republicana . Passem a veure, doncs, la documentació arqueològica coneguda: 

- El Cormulló dels Moros (Albocàsser): quadrant ibèric possiblement pertanyent a la seca d'Arse (8), i 
ceràmica campaniana B amb grafits ibèrics (9). 

Almedíxer (Alcalà de Xivert): monedes ibèriques (10) . 

El Corral Blanc (Alcalà de Xivert): campaniana B . 

El Corral Raia (Alcalà de Xivert): dues inscripcions ibèriques (11). 

El Palau (Alcalà de Xivert): campaniana A i B àmfores del tipus Or. I A (12) . Prop d'aquest jaciment, 
en la partida de La Bassassa, es va-trobar una àmfonl d'aquest mateix tipus, sense cap context arqueològic (13) . 

- Polpís (Alcalà de Xivert) : una inscripció ibèrica (14); es tracta de la matei~a inscripció que en 1906 reco-
llirà el Baró d'Alcahalí com procedent d'un replegament de les muntanyes de Xivert i Emborró (15). 

El Tossalet (Alcalà de Xivert): monedes ibèriques (16), i àmfores. 

La Picassa (Càlig) : campaniana A. 

Els Vinyets (Canet lo Roig): tres inscripcions ibèriques (17). 

- Els Tossalets (Les Coves de Vinromà): dues inscripcions ibèriques (18) , i campaniana A. 

- El POllaig (Peníscola): campaniana A i B, i àmfores del tipus Or. I A (19). 

- El Mas de Víctor (Rossell): àmfores del tipus Or. I A i un denari de Bolskan (20). 

- Sant Matell: una inscripció ibèrica trobada en una casa del poble (21). 

(8) P . P . RIPOLLÉS ALEGRE, «H allazgos numismaticos en Albocacer, Cabanes y Borrio)", Cua dem os de PrehislOria y Arqueología 
Castello ll ellse, 2, Castellón, 1975 , p . 191. Els jaciments que presenten materials arqueològics inèdits no tenen referència biblio
gràfica . 

(9) J . BARBERA FARRAs, «G rafitos ibèricos sobre ceramica campaniense en el Poblada Ibèrico del Castellar (Albocacer)", C!iader
llOS de PrehislOria y Arque%gía Caslellollellse, 2, Castellón, 1975, pp. 165-166. El topònim «El Castellar .. no és conegut actualment 
per la gent de la zona; sembla tractar-se d 'una restitució erudita. 

(10) P. DE SABOYA Y VALCARCEL,lIJScripciolles y AI/ligüedades de/ Reino de Va/ell cia, «Memorias de la Real Academia de la His
toria .. , VIII, Mad rid, 1852, pp. 6-7. 

(11) P . DE SABOYAY VALCARCEL,lnscripciolles y AllIigüedadesde/ Reino de Va/el/cia, citat, p. 10. 

(12) J . SALVADOR, «El yacimiento ibèrica de «El Palau .. (Alcalà de Xiven:). Estudio preliminar sobre materiales recogidos en super
ficie .. , Cuadem os de Prehisloria y Arqlle%gía CaslellollelJSes, 8, Castellón, 1981, p . 322, fig. 3, a, amb referència a una peça de 
campaniana B . 

(13) V . GINER SOSPEDRA, «Noticias arqueológicas de la comarca de A\cala de Xivert (Castellón) .. , Archivo de PrehislOria Levanlilla, 
XII, Valencia , I969 , p. 252,làm. III, l. 

(14) P. SABOY A Y V ALCARCEL,lnscripciol/es y Alltigüedades del Reillo de Va/ellcia, citat, p. 11 . 

(15) J . RUIX DE L1HORY, BARON DE ALCAHALI, Alcalií de Chivert. Recuerdos lIistóricos, Valencia, 1906, p. 17: «A lgo parecido 
ocurrió con las vetustas ruinas encontradas también en la mencionada centuria cerca de A1cala, en un repliegue formado por los 
montes de Chivert y de Emborró, de las que se ex.trajeron varias urnas cinerarias, y una lapida con inscripción de caracteres descono
cidos y semejantes en todo a los de l Corral Raia . Letras que supuso el principe Pio fueran griegas, y en las que creyó leer la palabra 
Jfdogaomi .. . .. . 

(16) P. DE SABOYA Y VALCARCEL, Inscripciolles y Allligiiedades del Reiflo de Valellcia, citat, p . 9 . L'autor no cita expressament el 
lloc, però per la seua descripció pot deduir-se aquesta reducció. 

(17) D. FLETCHER i V . GINER, «Tres lapidas ibéricas de Canet lo Roig (Castellón) .. , Bolelífl de la Sociedad Caslellollense de Cultura, 
L, Castellón, 1974, pp. 138-156. 

(18) A. OLIVER, «Epigrafia ibérica de la provincia de Castellón», ClIademos de PrehislOria y Arqueología Caslellollense, S, Castellón, 
1978, p. 278. 

(19) V. MESEGUER i V. GINER, «Los testimonios arqueológicos .. , citat, p . 64, fig. 4, a més d'altres materials inèdits. 

(20) M . ROSAS ARTOLA, «U n nou jaciment amb materials del Ferro I: El Mas de Vito (Rossell, Castelló) .. , Cuademos de Prehistoria 
y Arque%gía Caslelloflellse, 7, pp. 291-293. 

(21) V . MESEGUER i D . FLETCHER, .<Inscripción Ibérica de San Mateo (Castellón) de la Plana) .. , Bo/elfll de ta Sociedad Castello
fleme de Cultura, LVII, Castellón, 1981 , pp. 203-209 . 

- 129-



- Els Estamers (La Torre d'en Doménec) : campaniana A i B, i àmfores romanes. 

El Puig Pedró (La Vilanova d'Alcolea) : campaniana A i B, una àmfora i monedes romanes (22) . 

- El Puig de la Misericòrdia (Vinaròs): campaniana A (23). 

Tot i que aquestes xifres no poden ser considerades més que a nivell indicatiu, ens trobem amb què d'un 
total de 34 hàbitats ibèrics contabilitzats, 16 presenten materials arqueològics datables entre els segles lI-I, 
només 1 s'abandona amb seguretat al segle IV, altres 5 poden tenir una cronologia final semblant, i els 11 res
tants no són prou coneguts com per a poder precisar el moment de llur abandonament (Fig . 1) . En conclusió, 
i a títol provisional , podem dir que prop de la meitat dels hàbitats ibèrics apareixen ocupats durant la darrera 
etapa d 'aquesta cultura a la comarca clel Baix Maestrat, una proporció molt semblant a l'enregistrada en La 
Plana, on, sobre uns 28 hàbitats documentats, 15 presenten materials d'aquesta època . 

El coneixement de la cultura ibèrica en la comarca és encara molt precari, i difícilment poden estreure's 
conclusions generals. La influència indoeuropea, més intensa a les comarques septentrionals del País Valencià, 
podria haver condicionat el desenvolupament d 'uns trets característics d 'aquesta cultura al Nord del Riu 
Millars , el territori atribuït tradicionalment als I1ercaons. Per altra banda, sembla que en determinats casos 
l'abandonament de poblats en altura podria estar en relació amb el canvi d 'emplaçament a un lloc de més fàcil 
accés no molt allunyat : Els Barrancs, amb materials prou arcàics i ceràmiques d'importació del segle VI, podria 
tenir la seua continuació en El Pouaig, situat sobre una suau lloma a l'entrada del corredor de Santa Magdalena 
de Polpís - Alcalà de Xivert, i amb ceràmiques fines d'importació d'època republicana . 

L'absència al Nord del Riu Millars d'inscripcions ibèriques sobre plom, particularment abundoses al Sud 
d'aquest riu, tot i relacionant-la amb l'especial abundància en aquestes comarques d ' inscripcions sobre pedra 
i de grafits sobre ceràmiques fines d'importació dels segles 11-1 , no permet -en l'estat actual de la investigació
afirmar que l'escriptura ibèrica apareix en aquesta zona el segle 11, quan a La Plana hi han ploms escrits que 
poden datar-se al segle IV (24) . Quant al problema de la cronologia de les inscripcions ibèriques sobre pedra, 
la seua troballa fora de context arqueològic impedeix donar una datació aproximada en la majoria de casos . En 
general , sembla que la tendència cap a la regularitat dels signes és un tret que permet considerar llur aparició 
com paral·lela a la de l'escriptura monetal (25). 

El fenomen de la utilització d 'inscripcions per a assenyalar la presència d'enterraments sembla que deu 
tractar-se d'una manifestació cultural autòctona de la baixa època de la cultura ibèrica, que a més a més, en el 
cas de les comarques septentrionals del País Valencià, cal relacionar amb les esteles del Baix Aragó. Difícil
ment pot nàixer inspirat en l'epigrafia funerària llatina, ja que aquesta és molt escassa en època republicana 
(26), i a més a més es documenta majoritàriament en el món rural , on la romanització penetra amb més lentitud 
i retardament que en els grans centres urban:,. No molt lluny d'aquestes comarques, a la ciutat de SagUf1twl1, 
hi ha una important presència d'inscripcions ibèriques (27), entre les quals trobem una bilingüe que pot aportar 
interessants precisions cronològiques, ja que l'epígraf llatí pot ser datat almenys en el segle I a. E. (28) . 

El poblament hispano-ronlà 
Els hàbitats ibèrics que perduren en època republicana s'abandonen al llarg del segle I a. E. La ceràmica 

d'importació més moderna que s'hi troba és la campaniana B, la datació de la qual pot portar-se fins al tercer 
quart d'aquest segle. En cap poblat, però, se troba ja sigil ·lata itàlica, ceràmica que comença a importar-se 
durant el principat d'August. El procés d'abandonament, doncs, hom ppt situar al voltant dels dos períodes de 
guerra civil que tenen lloc a Hispània en aquest segle, entre 82-72 i 49-44. 

Amb l'abandonament dels vells poblats en altura s'esdevé un canvi eh el model d'ocupació del territori, 
amb la revalorització del pla, sobre el qual passa a assentar-se directament la població rural. Els nous hàbitats, 
les viles hispano-romanes, són veritables unitats d'explotació agropecuària distribuïdes de forma sistemàtica 
per les zones amb millors possibilitats agrícoles. 

Passem a veure, però, les troballes que es coneixen d 'aquesta època . 

(22) M. GIL- MASCARELL BoscA , YacimielllOS lbéricos de la Regió n Valenciana: Estudio del poblamiento , Tesi Doctoral inèdita , 
València, 1971 , pp. 115-116. 

(23) A . OLIVER, «Resultado del sondeo previ o en el Puig de Vinaròs», ClIadenzos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, Caste
lIón,1977,p.318. 

(24) A . OLIVER i V. PALOMAR, «Inscripciones ibéricas del Alto Palancia. Notas para el estudio de la latinización en Castellón », 
ClIadenzos de Prehistoria y Arqlleolog[a Castellonenses, 7, Castellón, 1980, p . 125. 

(25) J. MALUQUER DE MOTES , Epigra[fa pre/atina de la Pen(nslIla lbérica, Barcelona , 1968 , p . 67. 

(26) A. Sagll/lllllll la gran majoria de Ics inscripcions que poden datar-sc ~ÓI1 dels segles 1-11; Ics més antigues es daten a les darreries del 
segle I a . E.: F. BELTRAN LLORIS, Epigraf(a larilla de Sagllllllllll y SII Territorill/Il . (Crollolog(a. Territoril/III. Notas prosopogra
ficas. ClIestiolles mWlicipales), «Serie de Trabajos Varios del S. I. P. », 67 , Valencia , 1980, pp . 343-344 . 

(27) J . SILES , «Léxico d e las inscripcioncs ibé ricas de Sagunto», Sagllllfll11l. Pape les del Laboratorio de Arqllcología de Valell cia, 12, Va
Icncia , 1977 , pp . 157-190. 

(2li) F. /JEL TRAN LLORlS, Epigrafía latilla de Sa1(llIItll11l y.lll 1'e,.,.itorilllll , citat, n° 7R, p . 96 . làm. XXIX. 
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- El Mas de Boix (Albocàsser): inscripció llatina , trobada en 1921 (29); segons G . Alfóldy, pot datar-se 
a l'últim terç del segle I d. E . o principis del 11 (30). En aquest lloc es coneixen les restes d'una vil·la, entre les 
quals s'ha pogut trobar sigil· lata itàlica, hispànica , clara A i àmfores del tipus Or. 2-4. 

- Almedíxer (Alcalà de Xivert): presenta una ocupació ibèrica, almenys d'època republicana. Coneixem 
un fragment d'inscripció i una ara que po t datar-se al segle II (31), a més d 'una pàtera i un possible pondus, 
ambdós de marbre blanc (32) . 

- Cap-i-corb (Alcalà de Xivert): segons A . Miralles, e n aquest lloc hi havien algunes ruïnes , entre les 
quals es van trobar monedes romanes d'arge nt i coure (33) . 

- El Castell (Alcalà de Xivert): prop del castell, en 1908 , es van trobar les ruïnes d'un edifici de lOx25 m. 
amb el terra d 'argamassa, entre les quals aparegué un petit bronze representant una figura humana , possible
ment un guerrer, algunes monedes romanes autònomes i part d'allò que podrien ser elements d'una armadura, 
potser una cuirassa (34) . 

- El Corral Blanc (Alcalà de Xivert): el lloc present a indicis d'una ocupació tardo-republicana. D'aquesta 
partida procede ix un fragment d'una a ra amb inscripció (35). 

- El Mas de Bare (Alcalà de Xivert) : T. Llorente cita una illscripció procedellt d'aquest lloc, qualificallt-la 
de poc interessant (36) . 

- El Tossalet (Alcalà de Xivert): P . de Valcàrcel cita d'aquest lloc, on hi ha un poblat ibèric, «porciones 
de casqui llos de barro saguntino, señal segura de población romana» (37) . Podria tractar-se d'una vil· la situada 
als peus del tossale t. 

- Càfi[(' F. Mateu cita la trohalla de 10 ó 12 mil monedes romanes, republicanes i imperials, e n el seu 
terme municipal (31-\) . 

- Els Vinyets (Canet lo Roig) : al matei x lloc on es van trobar les tres inscripcions ibèriques apareixen frag
ments de sigil'lata itàlica i hispànica; les restes d'hàbitat corresponents a una vil· la, però , apareixen en un altre 
lloc pròxim (39) . 

- El Vilar Gros (Canet lo Roig) : pels voltants de la font que hi ha en aquesta partida es troben restes cerà
miques d'època romana correspone nts a una vil ·la (40) . 

- El Mas d'Aragó (Cervera del Maestre): vil ·la assentada sobre un poblat ibèric, actualment en curs d'ex
cavació . S'ha pogut localitzar una gran piscina i un forn de ceràmica en el qual, a banda d 'altres produccions , 
es fabricave n àmfores dels tipus Or. 2-4, Or. 7-11 i Pasqual 1. Presenta una ocupació pràcticament continuada 
des d 'època d'August fins al segle IV (41). 

- E/s Tossa/ets (Les Coves de Vinromà): vil ·la situada als peus de l poblat ibèric , en la qual s' ha trobat 
sigil· lata ità lica , sudgàl·lica, hispànica, clara A i C i àmfores del tipus Or. 2-4. D'aquest lloc hom coneix un 
relleu corresponent a la part central del frontó d 'un monument funerari, possiblement de tipus naomorf (42) . 

- Les Carrasques (La Jana) : vil ·la situada a la vora de la Via Augusta, en la qual s'ha pogut trobar sigil ' lata 
sudgàl·lica , hispànica i clara A . V . Forcada suposa que pot ser l'antiga llltibili, primera estació de la via al Sud 
de Dertosa (43) . 

- El Mas de Víctor (Rossell) : vil·la situada als peus de l poblat ibèric ,' amb sigil·lata hispànica . D'aquest 
ll oc hom coneix UI) petit cap de Bacus jove (44) . 

(29) J. L. ALMUNIA , «Arqueología valenciana en 192 1 y 1922», A Im WJ{/(IlIe de "Las Provillcias., Valencia , 1923, pp . 269-272 . 

(30) G. ALFOLDY, Res PlIblica Leseremis (¡;'orcall, CastellólI), «Serie de T rabajos Varios del S.I.P .», SS, Valencia, 1977, pp. 16-17. 

(3 1) G . ALFOLDY , Res Publica Leseremis, citat, pp . 19-20. 

(32) Totes aquestes troballes apareixen recollides per : P. DE SABO Y A Y VALCARCEL, Il15cripcioll es y A lltigLÏedades del Reillo de 
Valel/ cia, citat , p . 8. 

(33) A . MIRALL ES DEL IMPER IAL, Cról/ica de Castelló 11 de la Plal/a, Madrid , 1868 , p . 18. 

(34) F . ALMARCHE V AZQ UEZ, La allliglla civilizaciólI ibérica ell el Reillo de Valencia, Valencia, 1918, pp . 58-59 . 

(35) P. DE SA BOYA Y VALCARCEL, II/Scripcioll es y Alltiglïedadesde/ Reillo de Valen cia , citat, p. 12 . 

(36) 1'. LLORENTE OLlV ARES, Va lencia. S I/S monwllenlOS y sl/I/rte; SI/ IHllllraleza y SI/ arre, I , Barcelona, 1887, p . 214 . 

(37) P. DE SABOY A Y VALCARCEL, II/Scripcioll es y A lltiglïed(ules del Reino de Valencia, citat , p. 9. 

(38) F. MATEU Y LLOP IS, «Hallazgos Mone tarios VI », A mpl/ricu , XIII , Barcelona , 195 I, p . 243, n° S 18. 

(39) D . FLETCHER i V. G (N ER, «Tres làpidas ibéricas de Ca net lo Roig (Caste llón) >>, cita t, p. 138, fig . 2. 

(40) V. MESEGUER fOLCH, «Manant iaies y fuentes antiguas del Ma~strazgo (I) >> , Boletill del Celltro de Estl/dios del Maestrazgo, 2, 
Benicarló, 1983, pp . 38-40. 

(41) Aquest jaciment es troba ac tualme nt e n <!studi per C. Borràs en col· labo ració amb l'a utor d 'aquestes linies. 

(42) F. ARASA I G IL, "El re lleu hispano-romà d'E ls Tossalets (Les Coves de Vinromà)>>, Boletin del Celltro de ESllldios del Maestra zgo, 
6: Benicarló, 1984, pp. 89-93. 

(43) V . FORCADA MARTI , "Un enigma histó rico . lntibilis», Valell cia A traccióll , 536 , Valencia, 1979, pp. 6-7. 

(44) M . ROSAS ARTOLA, «Un noujacimcnt amb materials del Ferro I: E l Mas de Vita (Rossell, Caste lló)>>, cita t , p . 293 . 
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- Sant Mateu: tradicionalment s'ha vingut identificant amb Intibili (45). Fa pocs anys, durant la construc
ció d'un cèntric edifici de la població, es van trobar diversos materials arqueològics d'època romana (46). 

- El Castell (Santa Magdalena): N. Gómez Serrano recull la notícia de la troballa d'una inscripció en El 
Castell de Polpís (47). 

- El Pou de la Cadena (Tírig): vil ·la en la qual s'ha pogut trobar sigil · lata hispànica i clara D . D'aquesta 
localitat hom coneix una tomba d'inhumació amb un interessant aixovar constituït per una sivella de bronze 
amb agulla i placa. la guaspa d'una funda de ganivet del tipus «Simancas» també de bronze, i un salpasser de 
coure, els quals poden datar-se a la segona meitat del segle IV (48). 

~ Traiguera: ha estat tradicionalment identificada amb la localitat ilercaona de Thiarlulia, citada per Pto
lomeu (49). Prop de la població es va trobar una figureta de bronze, possiblement un oferent, identificat en un 
principi amb Mercuri, però d'evidents característiques ibèriques (50). Alguns trams de muralla que es conser
ven s'han qualificat sovint de romans (51) . En la població i els seus voltants s'han trobat en diverses ocasions 
monedes i ceràmiques diverses d'època romana (52); coneixem alguns fragments de sigil' lata sudgàl·lica i his
pànica, i àmfores del tipus Or. 2-4. 

- L'Iiostalot (La Vilanova d'Alcolea): vil ·la amb importants restes constructives, que 1. Senent va iden
tificar amb I1dwl1 , estació situada a continuació d'lntibili en la Via Augusta (53). En aquest lloc s'ha pogut tro
bar sigil ' lata itàlica, sudgàl ' lica, hispànica i clara A . 

- El Mas del Senyor (La Vilanova d'Alcolea): vil·la situada junt al poblat ibèric de L'Olivar d'Olzina, en 
la qual s'ha pogut trobar sigil'lata itàlica, sudgàl ' lica, hispànica i clara A, i àmfores Or. I A i Or. 2-4. 

- La Closa (Vinaròs): vil ·la situada als peus del poblat ibèric existent en El Puig, de)a qual es coneixen 
diversos materials arqueològics: 2 àmfores i monedes romanes (54), sigil ·lata itàlica , sudgàl ·lica, hispànica, 
clara A i D, cer[unica de cuina africana, etc. Sobre una base de sigil· lata sudgàl'lica hi ha uns grafits ibèrics (55). 

- Xert: segons A. Miralles hi havia en aquest poble algunes ruïnes romanes (56); potser es tracte de les 
mateixes que anys més tard recollirà A . Muñoz (57). 

- En generClI, el poblament romà d'època altoimperial (segles 1-11) s'estClbleix al llarg dels corredors pre
litorals : Tírig-Albocàsser, La Vilanova d'Alcolea-Sant Mateu, Alcalà de Xivert - Santa Magdalena de Polpís, 
i a l'extens pla litoral que s'obre a l'extrem septentrional de la comarca. Travessant el corredor centrallongitu
dinalment, la Via Augusta fa el paper de veritable eix de la comarca , i a la seua vora s'alcen algunes vil·les: Trai
guera , Les Carrasques, L'Hostalot. .. Altres es mantenen una mica allunyades de la via: Sant Mateu, Els Tos
salets , El Mas del Senyor. . . En ocasions apareixen associades als poblats ibèrics, estenent-se als peus d'aquests 
i orientades cap al S-SE: El Mas de Víctor , La Closa, El Mas d'Aragó, Els Tossalets ... Finalment, en casos 
excepcionals, l'hàbitat romà ocupa el mateix lloc que l'anterior poblat ibèric : El Mas d'Aragó, tal vegada Trai
guera i Sant Mateu (Fig . 2) . 

(45) Vegeu. per exemple: A . MIRALLES DEL IMPERIAL . Cróllica dI' CastellólI de la Plalla, citat, p . 18. 

(46) E . SÀNCHEZ ALMELA . «Nuevas aport aciones documcntales a la historia meclicval cie la villa cie San Mateo», Boletín del Centro 
de ESllldios del Maestrazgo, Benicarló , 1984 , p . 57. 

(47) N . P. G6MEZ SERRANO, «L'any arqueològic valencià », Almanaq/le de" Las Provillcias», Valencia. 1932, p . 113. 

(48) M . ROSAS ARTOLA . «Peces inèclites d'un enterrament tarclorromà procedentes de Tirig (Caste lló) dipositacles en el Museu Pro
vincial cie Belles Arts cie Castelló cie la Plana », Cuademos de l'relristoria y Arql/eología Castelloll ellse , 3, Castellón, 1976 , pp . 
293-296 . 

(49) Vegeu . per exemple: A . MIRALLES DELIM PERIA L. Cròllica de CastellólI de la l'hma , citat . p . 19 . 

(50) J . MARTINEZ ALOY, «Arqueologia », A llllallaqlle de " Las l'rovillcias >>, Valcncia , 1902 , p . 293 . 

(51) J. SENENT IBÀÑEZ, «Del riu Cénia al Millars . La via romana », Alll/ari de l'lliS titlli d'Estudis Catalalls , VI , Barcelona, 1923 , 
p . 724 . 

(52) B . MUNDINA MILALLAVE. Historia, geografía y estadística de la provillcia de CastellólI , Castellón , 1873 , p . 5R7 . cita la troballa 
l'any 1845 d 'un aureus; D. LLATJE BASEr, Traigllera. San Carlos cie la Ra pita . sia . . amb un recull de les troballes fe tes, i una pri
mera no tícia cie l'aparició en la pobl ació de ceràmiqucs romanes, que van ser estucliacles en part per : M. ROSAS ARTOLA , 
«Fragmentos cie anfora y anforisco procedentes de Traiguera (Castellón) >> , Cllademos de Prelristoria y Arqlleo logía Castelloll ellse , 
~ , Caste llón . 1977 , pp . 329·331 . Ili han, però. altres mate rials fins ara inèclits que es pre senten per aquest mateix autor en una comu
nicació a aquest congrés. 

C'i3) J . SENENT IBÀÑEZ. «Del riu Céni a al Millars . La via romana». citat, p . 724 . 

(54) 1. C HILLIDA rvfELlÀ. «Apunt es arqueolügicos relacionad os con el lligar que ocupa el Ermitorio cie Nuestra Señora cie la Miseri-
cordia y San Seh:lsti<Ín" , Re\'i.Ha de Castellól1, 32 , Castellún , 1913 , p . 6 . 

(5'i) A . OLIVER FOIX, "Esnitura ihérica en Vinaròs. SCllltal1ari Villaròs, 1166. Vinaròs. 19RO, p. 3 . 

('i6) A . MIRALLES DEL IMPERI AL. C,.,¡lIica dI' Ca.wllólI dcla T'lalla. citat. p . 18 . 

(57) A . rvfUÑOZ CATALÀ . «Algulla s ohservaci,,"es sohre las vfas romallas de la pro vincia de Caste lló n» , Archivo de Pre histori a Le
\'antina . XIII,Valencia.1972.p . I'i6 . 
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L'associació de poblats ibèrics amb materials arqueològics d'època republicana i vil· les altoimperials plan
teja la possibilitat d'una continuïtat en l'ocupació del lloc, amb un simple trasllat de l'emplaçament als peus del 
poblat: Almedíxer , El Tossalet. .. Ca l, però, una evidència estratrigràfica que ens permeta confirmar aquesta 
hipòtesi . La presència de campaniana B en El Corral Blanc, on no es coneix hàbitat ibèric, pot donar la data 
més antigç¡ d'c:;tabliment d'un,1 vil 'liI ) íllmenys en època de César, I", íl majoria de vil 'les; però; no presenten 
ceràmiques fines d'importació anteriors al principat d'August , cosa pe r la qual cal pensar que en aquesta època, 
o tal vegada en un moment immediatament anterior, començaria a estendre's el tipus d'hàbitat característic de 
l'c tapa imperial. Així, trobe m sigil' lata itàlica, ceràmica que comença a importar-se a les darreries dei segle I 
a. E., en El Mas de Boix, Els Vinyets, El Mas d'Aragó, Els Tossalets, L'Hostalot, El Mas del Senyor, La Clo
sa .. . Altres vil· les podrien tenir una data inicial posterior, com Les Carrasques, on la ceràmica d'importació 
més antiga que s'ha trobat és la sigil·lata sudgàl ·lica, que comença a importar-se en època de Tiberi . En bona 
part d 'aquestes vil·les, la presè ncia de sigil· lata clara A, ceràmica d'origen africà que comença a importar-se a 
\es darreries del segle I d. E ., documenta la seua ocupació al llarg del segle 11: El Mas de Boix, Els Tossalets, 
Les Carrasques, L'Hostalot, El Mas del Senyor, La Closa ... 

Tanmateix, el fet de treballar amb materials recollits en superfície, sense excavacions, no dóna garanties 
de disposar de sèries completes d 'aq ut.:sts correspollents a tots t.:ls paíudes d'ocupació dels jaciments . Per això, 
només quan un fenòmen se documenta en un nombre suficient de jaciments poden extreure's conclusions, i 
aquestes hauran de ser considerades com a provisionals mentre la investigació no tinga un caràcter de major 
exhaustivitat i les excavaciolls permeten comprovacions estratigràfiques . 

En tot a l coneixem quinze vil· les hispano-romanes, més alguns indicis que possibiliten l'existència d'altres, 
un número reduït que sens dubte podrà ser augmentat amb un treball sistemàtic de prospecció. Quant a les ins
cripcions, hom conèix quatre de funeràries, a més de dues notícies poc concretes. Es tracta també d'un número 
molt baix, que no se correspon amb el de vil ·les conegudes en la comarca . A . Oliver relaciona la seua escassesa, 
general a la zona que s'estén al Nord del Riu Millars, amb la particular abundància d'inscripcions ibèriques 
sobre pedra que s'hi documenta (58) . Aquesta relació, però, suposaria atribuir una datació per a les inscrip
cions ibèriques a partir de l'è poca d'August, que és quan comencen a aparèixer els primers epígrafs llatins -tot 
i que la majoria d'aquests es daten a la segona meitat del segle I d . E . i al segle 11-, i eixa és una hipòtesi que 
pel moment no perme ten deduir les troballes conegudes. 

No pode m fer valoracions sobre el grau o la intensitat de la romanització a partir del número d'inscrip
cions, aïllant aquest fe nomen d 'altres aspectes fonamentals: la conservació de les inscripcions depén de molts 
factors, i aquest és un fet que cal tenir en compte en la investigació; l'aspecte quantitatiu ha de ser valorat, però 
no se li pot a tribuir un paper determinant : la diferència de 9 a 1 que trobem entre els conjunts epigràfics de 
S{/gl!l1ll1m i Dertosa ens portaria a deduir que aquesta darrera ciutat degué ser un petit nucli urbà sense impor
tància, i cal recordar que fou municipi possiblement en te mps de César, per tant abans que Sagl/Iltl/m, i colònia 
amb Tiberi, i que a més encunyà moneda. 

A la llum de la poca documentació amb què comptem, no hi ha dades suficients per a afirmar que la roma
nització del te rritori que s'esten al Nord del Riu Millars fou tardana i menys intensa en comparació amb la zona 
meridional. Alguns dels monuments més notables d 'aquest pe ríode que han arribat fins a nosaltres es troben 
en aquest territori ; i pollen datar-se amb seguretat en època altoimpt.:rial: L'Arc de Cabanes és possiblement 
un monume nt del segle I, pot ser fins i tot de la seua primera meitat, mentre que el relleu d'Els Tossalets pot 
datar-se cap al segle Il . La data inicial de l'ocupació de les vil ·les millor conegudes d'aquest territori ens porta 
al principat d 'A ugust: semblant, per tant , a la que ens proporcionen la majoria de les vil ·les de La Plana, zona 
de gran importància agrícola del territori municipal saguntí. En general, doncs, no podem dubtar que el pobla
ment hispano-romà d'aquesta comarca, i amb ell les seues manifestacions de cultura material, segueixen les 
mateixes directrius que el registre arqueològic permet deduir en la resta de les comarques septentrionals del 
País Valencià . Cal considerar, això sí, alguns factors que poden haver influït en el desenvolupament del pobla
ment: les característiques físiques del territori, que contribueixen en part a la seua dispersió, i la llunyania del 
centre urbà més pròxim DerlOsa, ja que el límit septentrional de la comarca, El Riu de la Sénia, es troba a 
25 km . en línia recta d 'aquesta ciutat. 

Com ja hem vist, la comarca es veu travessada de NE a SO per la Via Augusta . Aquesta estava jalonada 
per una sèrie d 'estacions o postes situades a distàncies regulars, les quals apareixen recollides en alguns itinera
ris que han arribat fins a nosaltres. AI Sud de Dertosa, i a 27 milles d'aquesta ciutat -uns 40 Km .- apareix l'es
tació d' 1l1tibili (59), localitzada tradicionalment a Sant Mateu. A continuació, i a 24 milles al sud d'aquesta esta
ció -uns 35'5 Km.- apareix Ildum, que pot localitzar-se amb certa seguretat a L'Hostalot. 

(5!l) A . OLIV E R FOIX , «Inscripcioncs ibéricas del Alto Palancia . Notas para ci estudio de la latinizaci6 n en Castellón». citat , pp . 
123-124 . 

(59) Vegeu, cn general , sobre aquestes estaciuns: J. M. ROLDAN II E RV AS . Itillcraria Hispalla . Fuelltes allliguas para el eswdio de las 
Víll S rafi/aI/liS CIl/ll Pel/illSl/la Ibèrica , Valladolid-Granada , 1975 , p~gs . 241 ¡ 243 . 
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La distància que hi ha des de Vertosa fins a la primera estació, Ifltibili, semhla que s'acompleix en Trai
guera (60), però a l'hora de cercar la seua localització hauria de considerar altres factors: Intibili era l'estació 
de la qual arrancava ufla altra via que es dirigia cap a Caesaragusta (61), i per tant estava situada en una cruïlla 
de camins, a l'eixida d'algun corredor que permetés la comunicació amb les terres muntanyenques d'Els Ports 
de Morella, i aquest no pot ser un altre que el format per La Rambla de Cervera, per on encara avui dia puja 
la carretera N-232. Traiguera queda un tant desplaçada de l'encreuament de la via amb La Rambla, uns 7 km . 
cap al NE . La vil·la de Les Carrasques està situada I km . al Nord de La Rambla, però a la llum de la ceràmica 
estudiada sembla que la seua instal ·lació deu ser posterior a l'època d 'August , quan degueren bastir-se aques
tes estacions . Per últim, Sant Mateu està situat a poc més de 4 km. al Sud de La Rambla, i sembla que una mica 
desplaçat a ponent de la via; la recent troballa de vestigis romans en aquesta població dóna força a la tradicional 
reducció. No hi han, però, arguments definitius per a considerar resolt el problema. Únicament un treball de 
camp molt acurat sobre la topografia de la via i l'inici d 'excavacions en aquests jaciments permetrà avançar la 
investigació . Quant a Ildwn , la via travessa el mateix jaciment de L'Hostelot, i la inexistència d 'a ltres viles prò
ximes situades a la seua vora fa que la reducció parega més segura. 

Ambdues estacions presenten topònims pre-romans . IIdwn sembla un topònim pre-indoeuropeu, mentre 
que Ifltibili podria ser una formació híbrida indoeuropea-ibèrica (62). Possiblement degueren heretar llur nom 
d'antics hàbitats ibèrics, fenomen no molt corrent però sí enregistrar en altres itineraris (63) . El primer d'ells 
podria haver heretat el topònim del poblat ibèric d 'EI Puig Pedró, molt pròxim, o pot ser en general de la par
tida on es troba situat, mentre que el segon podria tractar-se d'un cas de continuïtat en l'ocupació del lloc, tant 
si la reducció es fa sobre la població de Traiguera corn si es fa sobre Sant Mateu . 

Els centres urbans més pròxims a la comarca són, al Nord, Vertosa, colònia amb Tiberi, i cap a.ponent, 
Lesera, possible municipi flavi localitzat a La Moleta dels Frares (El Forcall) (64). Segons G . Alf6ldy, la distri
bució de territoris entre aquests dos nuclis urbans podria ser corn segueix: el límit meridional del territori de 
Vertosa degué estar en El Riu de la Sénia, mentre que el territori de Lesera arribaria a la mar , afrontant amb 
el de Saguntllm a l'altura de Cabanes. Això suposa atribuir a una petita ciutat d'una comarca muntanyenca del 
rerapaís, com és la comarca d'Els Ports, un extens territori bastant superior al d 'una important ciutat com 
Sagufltuf1l. Hom pot pensar que el domini territorial de la ciutat de Lesera no passaria del corredor de Catí, el 
qual marca el límit entre dues zones morfològicament ben diferenciades . 

Quant allímilmeridional del territori de f)ertosa, resulta molt més insegur. Donat el buit urbà que existeix 
entre aquesta ciutat i Sagllfltllm, separades uns 140 Km ., la distribució de territoris es fa més complexa . F. Bel
tnín situa el límit septentrional del territori saguntí en El Riu Millars (65); entre aquest i El Riu de la Sénia resta 
una àmplia franja d'uns 7R km. d 'a trihució incerta . Donat el caràcter de colònia de Vertosa, i també e l possible 
constrenyiment que el seu territori podria sofrir per la banda nord a causa de la proximitat d'altres ciutats, sem
blant al que degué experimentar el de Sagwltlllll per la banda meridional a causa de la proximitat de Valelltia 
i Edeta, resulta possible que el seu territori municipal tingués una major projecció cap al Sud, abraçant bona 
part de la comarca. No pot tampoc descartar-se la hipòtesi de què els territoris d 'ambdues ciutats foren con
frontants, cosa que permetria revaloritzar la idea plantejada per A. García Bellido de què L'Arc de Cabanes 
podria haver estat un monument de caràcter públic, una fita de separació entre territoris (66). 

La concessió de l'estatus jurídic de colònia éI la ciutat cie Venosa, possiblement en temps de Tiberi, amb 
el consegüent repartiment de terres que comporta aquest tipus d'estahliment, planteja la possibilitat cie l'exis
tència de parcel·lacions agràries d'època romana a l'extens pla litoral de la banda septentrional de la comarca. 
Igualment , restabliment cie colons en època de Tiberi justificaria l'existència de vil·les amb una data inicial 
d 'ocupació durant el regnat cI 'aquest emperador. com poclria haver estat el tas de Les Carrasques, i posterior, 
per tant , a la d'altres establertes en temps d 'A ugust. 

L'aparició d'un monument funerari COll1 el d'Els Tossalets fa pensar en l'existència de grans prupi e taris 
rurals amb una important capacitat econòmica. Pe r altra banda, la presència d'un obradoroe terrissa en El Mas 
d'Aragó, en el qual es fabricaven àmfores destinades al transport de vi , palesa la importància de la vinya e n la 
producció agrària; el vi, amb l'oli i el blat , constituïen la trilogia fonamental de l'agricultura mediterrània his-

(óO) J. G. MOROTE BARBERÀ , «El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estu
dio», 5aglllllll/ll. l'apl'il's del Laboratorio de Arqlleulo¡¡(a de Valelleia, 14, Valencia . 1979 , pàgs. 151 i 155 . 

(li I) J. M . ROLD;\N 11ERV As. Itineraria Ilispana , citat , p. 121i . Sohre el seu traçat per terres cilstellonenques, vegeu una aproximació 
en: A. C HA BRET FRAGA, Vías romallas de/a pTOl'iI,cia de Castel/ólI de la 1'10110 , Castelló n , 1971\, pp. 45-47. 

(62) F . ARASA i J. VICENT, «Toponímia de la Via Augusta entre Saguntum i Dertosa». Blltl/etí de la Societat d 'Ollomàstica, V, Bar-
celona. 191\1 , p. 25. 

(63) R . CHEVALlER, Les \'oies romailles, Paris, 1972 , p . 2\3. 

(64) G. ALFOLDY, Res Pllblica Leserell5is, citat, p . 11\ , i fig . 1 per als territo ris . 

(ó5) F. BEL l'RAN LLORIS. Epigrafía la/illa de Sa¡¡I/lltlllll y .HI Territorilllll , citat, p . 359, mapa 2. 

(lili) A. GARCIA Y BELLlDO , «A rens honoríficos en Hispa nia ». COl/oq llio Ito lo Spagllolo Sill tellla /-lispallia ROlllalla , Roma , 1974 , 
pp. 20·21. 
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pànica en l'antiguitat. Aquest obrador, que podem relacionar amb els de La Punta (La Vall d'Uixò) i Tivissa 
(Tarragona), és bona prova de la continuïtat de la producció vinària tarraconense al llarg dcl litoral valencià . 

El comerç marítim, amb precedents a la comarca almenys des del segle VI, però particularment intens a 
partir d'època republicana, degué seguir al llarg dels segles 1-11, utilitzant llocs de la costa on pogueren atracar 
els vaixells de baix calat, i que es poden reconèixer per l'abundància de troballes submarines -fonamentalment 
àmfores- en algunes zones de la costa entre Vinaròs i Benicarló (67). 

L'ocupació de les vil·les degué seguir amb certa estabilitat al llarg de la primera meitat del segle III. Tan
mateix, només una vil ·la -Els Tossalets- ha proporcionat sigil ' lata clara C, ceràmica d'origen africà que 
comença a importar-se en el segon terç d'aquest segle . La crisi que caracteritza aquesta època, amb la invasió 
dels francs cap a l'any 260 en una conjuntura de gran inestabilitat social com a punt àlgid, sembla afectar de 
manera determinant el poblament rural . Poques són les vil · les que segueixen ocupades després d'aquesta etapa 
de greu conflictivi tat. U nicament en El Mas d'Aragó, El Pou de la Cadena i La Closa s'ha trobat sigil' lata clara 
D, ceràmica d'origen africà característica del segle IV. Amb ell tornarà la pau i l'ordre, però el poblament no 
tornarà a recuperar la seua importància i vitalitat. Finalment, a principis del segle V, la desintegració de l'Im
peri i les invasions dels pobles bàrbars obriran una nova etapa en la qual es documenta un nou canvi en l'estruc
tura del poblament, amb la revalorització de l'hàbitat en altura . 

(67) A. FERNANDEZ IZQlJIERDO, "Estudio de los restos arqucológicos submarinos en las costas de Castellón», Cuademos de 
Prehütoria y Arqueologia Castcl/ollemes, 7, Caslcllón, I ~¡¡O, pp. 137-1 S I . 
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- Figura I : El poblament ibèri . I . c, e s tnangles con esponen a ls lla' b 't lats d" cpoca rep bl' li Icana . segles 11-1. 
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