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Una estela ibèrica trobada a 
Atzeneta del Maestrat 

(l’Alt Maestrat, Castelló)
Ferran Arasa Gil*

Resumen
Presentamos el hallazgo de una estela ibérica en la población de Atzeneta del Maestrat (Castellón). Está decorada 

con un disco-coraza en su cara anterior, motivo que aparece representado por primera vez en las estelas ibéricas del 
País Valenciano. Por sus características relacionamos este monumento con el grupo de estelas del Bajo Aragón, donde 
encontramos representados los mismos motivos en poblaciones como Vallderoures y Cretas (Teruel).

Palabras clave: Cultura ibérica, monumento funerario, estela, disco-coraza.

Abstract
We present the finding of an Iberian stele in the village of Atzeneta del Maestrat (Castellón). It is decorated with a 

cuirass disc on its front face, motif that is represented for the first time in the Iberian steles of the Valencian Country. Due 
to its characteristics, we connect this monument with the group of steles of Bajo Aragón, where we find the same motives 
in villages such as Vallderoures and Cretas (Teruel).

Keywords: Iberian culture, funerary monument, stele, disc cuirass.

* Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani (GRAM). Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. 
Universitat de València. Ferran.Arasa@uv.es
1. L’estela va ser descoberta per A. Nebot i J. Gil, veïns d’Atzeneta i aficionats a l’arqueologia, en uns terrenys propietat de R. 
Barberà. La notícia ens va arribar per mitjà de M. Á. Moliner, professor de la Universitat Jaume I i veí de la població. La foto-
grafia és de L. Gil. A tots ells vull expressar-los el meu agraïment per la informació i per les facilitats per a l’estudi de la peça.

Presentem la notícia de la troballa d’una 
estela ibèrica al terme municipal d’Atzeneta del 
Maestrat (l’Alt Maestrat, Castelló) que, per raó del 
seu indubtable interès, avancem ací de manera re-
sumida, però que tractarem més extensament en 
una pròxima publicació. Sens dubte es tracta d’una 
peça destacada per a l’estudi de la cultura ibèrica, 
però encara ho és més per al Patrimoni Arqueològic 
de la població. El coneixement que fins ara es tenia 
de l’arqueologia d’aquest terme municipal era molt 
escàs (Viciano i Mesado, 2002: 64); entre els pocs 
jaciments sobre els quals s’havia publicat alguna 
referència n’hi havia justament dos d’època ibèrica, 
el tossalet de la Valera i el Castell, on s’han trobat 
ceràmiques tardorepublicanes que permeten datar 
la seua darrera fase d’ocupació en els segles II-I 

aE (Arasa 1994: 206-207; Arasa 2001: 161-162). La 
localització d’aquest important monument permet 
afegir un jaciment ibèric al reduït inventari arqueo-
lògic fins ara conegut al municipi.

L’estela va aparèixer fa uns trenta anys llau-
rant en un bancal d’oliveres a la partida de la Ma-
donya, no molt lluny de la població1. Durant aquest 
temps va romandre en un ribàs, fins que a principis 
d’agost del 2017, una vegada comunicada la notícia 
a qui signa aquesta nota, i assabentats els informa-
dors de la importància de la peça, va ser traslladada 
al domicili del propietari, on la poguérem veure el sis 
d’agost de 2107. Aquest mateix dia vam visitar el lloc 
on es va trobar, situat al vessant est d’una lloma, a 
prop del pla. A la mateixa zona de la troballa hi ha 
una important concentració d’escòria mineral (‘caga-
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ferro’), entre la qual es troben fragments de ceràmica 
andalusina que pot datar-se en els segles XI-XII. En 
una caseta pròxima i en la paret d’un bancal es con-
serven alguns carreus treballats. Els fragments de 
ceràmica ibèrica són molt escassos i entre ells vam 
reconèixer una vora d’àmfora. Per les característi-
ques del lloc i dels materials recollits, sembla trac-
tar-se d’un xicotet assentament en vessant d’època 
ibèrica, amb una segona fase d’ocupació en el perío-
de andalusí en què es va desenvolupar una activitat 
metal·lúrgica, de la qual queden importants evidèn-
cies de fosa. En relació amb el xicotet oppidum del 
Castell, l’assentament més pròxim dels coneguts 
fins ara, el de la Madonya està situat a 2,9 km en 
línia recta en direcció NNE.

El monument és una estela de gres de color 
roig-granat de procedència local de 98 cm d’altura, 
40 cm d’amplària i 18 cm de grossària màximes 
(Fig. 1). Té la forma d’una llosa rectangular, amb 
els costats grollerament treballats, la cara anterior 
amb la superfície un poc allisada i la posterior més 
irregular. L’extrem inferior –per on possiblement 
està trencada– presenta un acabat més groller, 
s’estreny cap a la punta i presenta una escotadu-
ra en el costat esquerre. La superfície de la cara 
anterior presenta alguns esvorells i rascades i en 
la meitat inferior una important concentració de lí-
quens que impedeix reconèixer la superfície. La 
cara posterior presenta dues grans mosses quasi 
paral·leles situades en la part central i separades 
28-29 cm que tenen 4-4,5 cm d’amplària, 18-19 
cm de longitud i 1,5 cm de profunditat i pareixen 
posteriors a la funció funerària inicial del monu-
ment, potser per a subjectar dues peces disposa-
des perpendicularment i en relació amb la segona 
ocupació del lloc en el període andalusí. Sobre 
aquest supòsit, l’estela s’hauria trobat en posició 
secundària, ja desplaçada de la seua localització 
inicial.

La cara anterior està decorada en els dos ter-
ços superiors amb diversos motius incisos superfi-
cialment que presenten un acabat un poc groller. El 
motiu principal és un disc pectoral que figura en la 
part central de la meitat superior, situat a 15 cm de 
la vora superior i a 6,5/7 cm dels costats. Està sub-
jectat amb dues corretges de 6/7 cm d’amplària que 
arranquen dels angles superiors i es representen 
amb dues línies quasi paral·leles, de les quals l’es-
querra es conserva més desgastada. El disc té 26 
cm de diàmetre i al seu interior està decorat amb un 
segon cercle de 13 cm de diàmetre, separat de l’ex-
terior 6,5 cm. Al centre hi ha un punt d’1,2/1,3 cm de 
diàmetre del qual arranquen tres radis que acaben 
en el cercle interior. L’espai comprès entre els dos 
cercles està decorat amb un motiu geomètric con-

sistent en una sèrie discontinua de 9 triangles de 
traçat irregular. Les línies de les corretges, dels dis-
cos i els tres radis interiors tenen 1 cm d’amplària, 
i la resta de línies dels motius decoratius en tenen 
0,5 cm. Per davall del disc, a 11 cm d’aquest i a 34,5 
cm de l’extrem inferior de l’estela, hi ha una sanefa 
de 10 cm d’amplària inclinada cap a la dreta que 
també està decorada amb una sèrie de 4 triangles i 
un altre d’incomplet.

Es tracta de la primera estela trobada en ter-
res valencianes en què apareix representat un disc 
pectoral. Fins ara a les comarques septentrionals 

Estela d’Atzeneta del Maestrat.
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del País Valencià es coneixia una sola estela antro-
pomorfa que representa una dama a la pròxima po-
blació d’Ares del Maestre (l’Alt Maestrat) (Izquierdo, 
1998; Izquierdo, Arasa, 1998), a 22 km en línia recta 
en direcció NNE, trobada també en un petit assenta-
ment rural situat en vessant, a 1,6 km en línia recta 
de l’oppidum veí de la moleta de Pallisses. La resta 
d’esteles trobades a les comarques de Castelló, fins 
a un total de set, són totes epigràfiques i no presen-
ten motius decoratius (Oliver, 1994; 1996; Izquier-
do, Arasa, 1999: 284-293). Al País Valencià l’única 
estela amb representació d’armes és la d’Altea la 
Vella (Altea, la Marina Alta), que figura un guerrer 
amb una espasa amb empunyadura d’antenes i 
un punyal afalcatat (Morote, 1981). Tanmateix, per 
la seua morfologia i iconografia, els paral·lels més 
estrets de la peça d’Atzeneta del Maestrat es tro-
ben en l’ampli conjunt d’esteles decorades del Baix 
Aragó, constituït per un total de 32 monuments, que 
en general presenten un millor acabat i una varietat 
més amplia de motius com llances –l’element més 
característic del grup (Quesada, 1994)–, escuts, 
cavalls, genets, escenes bèl·liques i altres animals 
(Beltrán, 1996: 175-183; Marco, Royo, 2012: 315-
316). La distància en línia recta que separa Atze-
neta del Maestrat de Vallderoures, on es troben les 
esteles més meridionals d’aquest conjunt, és de 78 
km en línia recta en direcció NNE.

El disc pectoral, disc-cuirassa o kardiophylax 
és un element propi de l’armament defensiu dels po-
bles mediterranis de la segona Edat del Ferro, on for-
ma part dels aixovars aristocràtics i exerceix un im-
portant valor simbòlic com un element representatiu 
de l’estatus social. De procedència itàlica, on es data 
des del primer quart del segle VII, al sud de França 
es documenta a partir d’aquest segle/principis del 
VI. Des d’ací es pensa que passaria a Catalunya i 
d’ací s’estendria cap al País Valencià i la Celtibèria 
oriental (Graells, 2012). Al món ibèric es troba tant 
en els aixovars d’algunes tombes, com en represen-
tacions figurades i petits bronzes que es daten entre 
els segles VI i IV (Quesada, 1997: 572-578). En les 
poblacions celtibèriques de la Meseta oriental està 
documentat en els aixovars funeraris i en alguna es-
tela entre els segles VI i II (Lorrio, 2016: 236-237). En 
el registre funerari ibèric no se’n coneixen troballes 
posteriors al segle IV, però el seu ús en la iconografia 
funerària sembla prolongar-se fins al període ibero-
romà, ja que algunes esteles porten textos inscrits en 
alfabet ibèric que cal datar en els segles II-I aE.

El paral·lel més pròxim de representació d’un 
disc-cuirassa el tenim en l’estela antropomorfa de 
Nogueruelas (Terol), trobada a 32 km en línia recta 
cap a l’oest, on també figura una inscripció possible-
ment de caràcter funerari (Arasa, Izquierdo, 1998). 

Amb posterioritat s’ha trobat una altra estela antro-
pomorfa amb el mateix motiu a Turbil (Beire, Navar-
ra) (Armendáriz, 2012). Entre les esteles del Baix 
Aragó, que es daten en els segles II-I aE, n’hi ha 
tres procedents d’altres tants jaciments del municipi 
de Cretes (Terol) que presenten un motiu que tam-
bé pot interpretar-se amb un disc-cuirassa: les del 
tossal de les Forques, el mas de Pere la Reina i el 
mas de Magdalenes, aquesta amb inscripció (Marco 
1978: 205-206); també altres dues de Torre Gachero 
(Vallderoures) presenten un motiu semblant (Atrián 
1979: 174,176). En les més completes d’aquestes 
el disc figura subjectat amb dues o quatre corretges 
i es representa amb dos cercles concèntrics, tots de-
corats amb triangles; en dues, al centre figura una 
roseta de sis fulles i en altres dos amb un petit cercle 
i quatre radis a l’interior. També la sanefa que rodeja 
els motius representats, que ací es limita al costat 
inferior, està decorada amb el mateix motiu de trian-
gles. Tant la composició com el motiu decoratiu se-
cundari permeten relacionar l’estela d’Atzeneta del 
Maestrat amb aquests exemplars del grup del Baix 
Aragó. Com en aquests casos, es tracta d’una troba-
lla descontextualitzada i les possibilitats de datació 
es redueixen als motius decoratius. És precisament 
el paral·lelisme amb aquelles el que ens porta a atri-
buir a l’estela d’Atzeneta del Maestrat una cronologia 
tardana, en els segles II-I aE.

Aquesta troballa resulta de gran interès per di-
verses raons: és la primera estela decorada que es 
troba a les terres de Castelló, és la primera vegada 
que es documenta el disc cuirassa en la decoració 
de les esteles ibèriques al País Valencià, permet 
ampliar l’àrea de distribució de les esteles ibèriques 
decorades des del Baix Aragó fins a les comarques 
septentrionals valencianes, en el territori dels Ilerca-
vons, i reforça la hipòtesi sobre la continuïtat en l’ús 
del disc-cuirassa en la iconografia ibèrica fins al dar-
rer període d’aquesta cultura. L’ampli conjunt d’este-
les del Baix Aragó s’ha considerat com una expressió 
de la identitat dels Ausetans/Ositans (Burillo, 2001-
2002), mentre que el grup de set esteles decorades 
amb llances a Catalunya –en territori dels Ausetans, 
Indigets i Laietans (Sanmartí, 2007: 240-246)– s’ha 
relacionat amb la presència d’auxilia ibèrics al NE de 
la península Ibèrica (Riera, 2013). Certament l’apa-
rició d’una estela aïllada no pot considerar-se un fet 
suficientment concloent, i caldrà esperar a la troba-
lla de nous monuments d’aquestes característiques. 
Però pensem que els existents en aquests territoris 
ja permeten considerar que no poden associar-se a 
determinades ètnies ibèriques, sinó que –com asse-
nyala Sanmartí– es tracta d’un tipus de monument 
propi de tota la Ibèria septentrional, on la recerca va 
omplint a poc a poc els grans buits existents.
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