
INSCRIPCIONS LLATINES DE SEGORBE I L'ALCORA 

FE R RAN A RASA 

1) Segorbe. 

Apareguda I'any 1964 a la partida d'EI Campo, on ja s'havia trobat una altra ins
cripció,l en fer els fonaments deis tallers de la casa Renault,situada a la vora de I'an

tiga carretera Nacional 234, a I'esquerra abans d'arribar a la ciutat, on es va guardar 
fins el seu recent trasllat al Museu Municipal, en qué adualment es conserva. 2 

Llosa de pedra calcaria grisenca, les mides de la qual fan 50/45/15 cm. (Iam. 1). 
La seua superfl'cie inscrita esta molt danyada, i apareix allisada, a diferencia de la resta, 
que esta simplement desbastada. El cam p epigratic no apareix emmarcat per cap mot-

_Iura, i presenta els següents marges: superior, 3'5 cm.; inferior, 10 cm.; dret, 3 cm.; 
esquerre, 7 cm. La incisió és poc profunda i prou acurada. La interpunció és triangu
lar. La interlineació és de r. 1 a r. 2 d'1'4 cm.; de r. 2 a r. 3 d'1'4 cm.; de r. 3 a r. 4 d'1'3 
cm., i de r. 4 a r. 5 d'l cm. 

5 

AI<;ada 

5'3 cm. 

5 

5 

4'8 " 

4'8 " 

Text 

!V1(arcius) A [e]milius Gal(eria tribu) 

Sera[n]usan(ni) 1. 

M (a'rcius) Aem[ilius] M(arci) f(ilius) 

Gal (eria trihu) Val[ er fianus 

an(norum) Xliii h'(ic) s'(it'i) s(unt). 

El text apareix distribui"t en cinc registres, i presenta dos epitafis de sengles difunts. A 
r. 1 apareix el prenomen abreviat i el gentilici del primer difunt, amb Iletres molt esborra
des, pero perfectament identificable, i la menció de la tribu, també m olt esborrada, pero 

1 elL II 3987 = P. P. RIPOLLES ALEGRE, "Sinopsis de epigrafl'a latina castellonense", 
e. P. A. e., 3, eastellón, 1976 (SE Le), 108: Iul{ia) Aemilia/an(norum) XX/h{ic) s(ita) e(st). Aques

ta inscripció es va trobar de nou fa alguns anys en derrocar una casa de La Plaza de la Belluga, a la 

mateixa ciutat de Segorbe, segons comunicació oral de A. Nemesio Palomares de 5-6-80. Era una 

lapida de marbre negre, les mides de la qual eren 70/60/18 cm. Presentava la superfl'cie inscrita alli
sada, mentre que les altres estaven simplement desbastades. Els marges dret i esquerre eren aproxima

dament d'l '5 cm. Fou trencada pels seus propietaris, aprofitant els fragments resultants per a la 

construcció deis fonaments d'una casa. Pot considerar-se, dones, com a definitivament desapareguda. 
2 He d'agrair a V. Palomar i E. Valdeolivas, encarregats del museu, les facilitats que en tot 

moment em van donar per al seu estudio 
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Fig. 1.- Inscripció llatina de Segorbe. 
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amb la G inicial clarament reconeixible; resulta anómala, doncs, I'absencia de la filiació, 
que normalment apareix entre el gentilici i la menció de la tribu. A r. 2 trobem el cogno
men, del qual resulta completament il.legible la Iletra cinquena; després apareixen restes 
de dos signes i un curt espai en que s'albira un tra<; vertical, entre interpuncions, abans 
de I'espai Ilis corresponent al marge, que deuen correspondre a la menció de I'edat. A r. 3 
comen<;a el segon epitafi, amb el prenomen abreviat i el mateix gentilici molt esborrat, del 
qual únicament poden identificar-se amb seguretat les tres primeres Iletres, i la filiació 
clarament Ilegible. A r. 4 tenim la menció de la tribu i el cognomen del difunt, del qual 
són il.legibles les lIetres quarta i cinquena. A r. 5 trobem, per últim, la menció de I 'edat 
i la formula H. S. S. Resta espai per a una Ilnia més. Per la seua factura, els dos epitafis 
deuen estar fets en un curt marge de temps. 

El gentilici Aemilius és un deis més comuns a Hispania,3 i també resulta prou co
rrent a la part meridional del Convent Tarraconense, especial ment a Saguntum i el seu 
territori .4 En terres de Segorbe tenim un ep Igraf amb dos personatges que presenten 
aquest mateix gentilici,s que també trobem en altres inscripcions de la comarca de 
L 'Alt Palancia.6 Quant al cognomen Seranus, és prou escas a la part meridional del 
Convent Tarraconense, i tam bé, en general ,a tota Hispania. 7 No apareix a Saguntum 
ni a Valentia, pero SI en un cas a una inscripció d'Edeta.8 Ja més Iluny, trobem un altre 
cas a La Iglesuela del Cid {Teruel} en un ep(graf duplicat. 9 Quant a Valerianus, es tracta 
també d'un cognomen no massa corrent a Hispania.10 A la part meridiona l del Con
vent Tarraconense el trobem únicament en una inscripció procedent de les proximitats 
de Saguntum. 11 

Aquesta inscripció pot relacionar-se, per la forma del suport, manca de motlura i 
I'estructura del text, amb la darrera inscripció publicada de Segorbe, ja citada, amb 
la diferencia que aquesta presenta una major complexitat en la redacció del text, ja 
que a més de tenir el nom en nominatiu i I'edat del difunt, aquesta inclou la filiació 
i la menció de la tribu, i utilitza al final la formula H. S. S.12 Seguint els criteris esta
blerts per F. Beltrán per a la datació de les inscripcions de Saguntum i el seu territori, 
en que podría i nclou re's la zona de Segorbe,l 3 aquest ep Igraf, que presenta les carac-

3 CIL 11, pp. 1053-1054. 
4 Des de Dertosa fins El Riu Xúquer es coneixen un m Inim de 38 casos, deis quals 28 apa-

reixen a Saguntllm i el seu territori: F. BEL TRAN LLORIS, Epigraf(a latina de Saguntum y su te
rritorium (cronolog(a, territorium, notas prosopográficas, cuestiones municipales), S. T. V. del SIP, 

núm. 67, Valencia, 1980 (ELST), pp. 418419. 

5 L.Aemilius Silanus i L.Aemilius Aemilianus: F. ARASA i J. VICENT, "Noves inscripcions 

Ilatines de Segorbe, Onda i Forcall", C. P. A. C., 6, Castelló, 1979, p. 293. 
6 A Viver hi han dues inscripcions amb tres casos: CIL 114005 =SELC 122:M. AemiliusM. 

f. i Aemilia M. f. Nig(ra); C IL II 4006 = SELC 127: M. Aemilius M. f. G. Potitus; a Jerica trobem un 

cas: CIL II 3992 = SELC 74: L.Aemilius L. f. Gal. Aemilianus; i a Caudiel en trobem un altre: CIL II 

4016 = SELC 54: Aemilia Tertulia. 
7 CIL 11, p. 1092;apareix a 28 inscripcions. 
8 CIL II 3794 = L. MARTI FERRANDO, "Lápidas romanas de Liria", A . P. L., XIII, Valen-

cia, 1972, IX: Seranus Tannegiscerris f. Otobesanu[s]. 
9 CIL 11 3177 i 6068: M. Domitius Seranus. 
10 CIL 11, p. 1094; apareix també a 28 inscripcions. 
11 Q. Caecilius[. f.] Gal. Valerianus, que fou'edil, duunvir, qüestor i flamen pontifici: ELST 

núm. 291. 
12, Altres inscripcions de semblants caracter¡'stiques degueren ser, també a Segorbe, la ja esmen

tada CIL II 3987 = SELC 108, i CIL 113986 = SELC 107, ambdues actualment perdudes. La major 

complexitat del text podria ser també un tret indicatiu d'una' Ileugera posterioritat d'aquesta inscrip

ció respecte de les altres de redacció més senzilla . 

13 ELST, p. 359. 
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terfstiques tl'piques del Grupo VII, por datar-se en linies generals a la segona meitat 
del segle I d. E. 14 

Amb aquesta, el número total d'inscripcions de Segorbe i el seu terme municipal 
és de cinc, de les quals coneixem la procedencia segura de tres: dues de la partida d'Er 
Campo i una altra de la partida de Paredes. 

2} L 'Alcora. 

Trobada fa alguns anys en la partida de Santa per R. Ripollés, en poder de qu i 
roman fins la seua futura cessió al Museu Mun icipal de propera creació. 1 5 

Meitat esquerra d'una llosa de pedra calcaria grisa, les m ides de la qual fan 29/22/13 
cm. (Iam. II). La seua grassaria és major a la part inferior, éssent a la superior d'u ns 8 cm. 
La seua conservació és bona. Un fragment corresponent a la part superior dreta d'aquesta 
lapida, recuperat per F. Esteve i Gitlvez i ja publicat, era fins ara I 'única inscripció conser-

. vada de totes les trabadas a L'Alcora.16 La unió d'ambdues parts dóna una amplada 
total d'uns 40 cm. La superfl'cie inscrita esta allisada , a diferencia de la resta, que esta 
simplement desbastada. El camp epigrMic no apareix emmarcat per cap motlura, i pre 
senta els següents marges: superior, 2'8 cm.; inferior, 2'5 cm.; dret, 3'5 cm.; esquerre, 
4'5 cm. La incisió és profunda i molt acurada. Interpunció triangular. La interlineació 
és d'1 cm., lIevat de r. 3 a r. 4 que fa 1'2 cm. 

La lectura que proposo és com segueix: 

AI<;ada Text 

3'8 cm. M(arcius} Sulpicius 

3'6 " Lucanus. 

3'7 " 

3'7 " Nepo[ti] 

5 3'5 " an(ni} I h(ic} [s(itus} e(st}]. st}]. 

El text apareix distribui"t en cinc registres, i presenta I'epitafi d'un difunto A r. 1 
tenim el prenomen abreviat i les tres primeres lIetres del gentilici del ded icant, que pot 
restituir-se sense cap problema per continuar al fragment ja publicat per P.P. Ripolles. 
A r. 2 trobem el cognomen, del cual els lIegeixen les cinc primeres lIetres, que pot com
pletar-se igualment amb seguretat per la part consevada a I'altre fragmento A r. 3 apa
reix el cognomen incomplet del difunt, un infant, del qual falta únicament la termina
ció. A r. 4 apareix el grau de parentesc del difunt amb el dedicant, el seu avi, al qual 
també li falta la terminació. A r. 5 trobem, per últim, I'edat del difunt i la fórmula in
completa H.S.E. 

El gentilici Sulpicius és molt comú a Hispania,17 pero poc corrent a la part meri
dional del Convent Tarraconense, on trobem únicament dos casos en sengles inscrip-

14 ELST, pp. 337-338. 
15 Segons comunicació oral de R . Ripollés, la inscripció fou vista fa ,alguns anys per G. Alfol

dy, sense que sapiem fins el moment de la seua publicació. He d'agrair al seu propietari les facilitats 

que en tot moment em va donar per al seu estudi. 
16 SELC 8. He d'agrair a F. Esteve les facilitats que em va donar per a I'estudi d'aquest frag-

mento 
. 17 CIL 11, pp. 1072-1073. 
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cions de Puc;ol 18 i Alcala de Xivert. 19 Quant al cognomen Lucanus, és poc corrent 
a Hispimia,2 o trobant-se únicament en un cas a una inscripció d'Edeta. 21 "Respecte 
del cognomen Villanus, és poc freqüent a Hispania,22 apareixent a Saguntum23 i Jé
rica 24 a la meitat meridional del Convent Tarraconense. 

Com a trets caracter(stics útils per a la seua datació tenim la forma del suport, una 
llosa rectangular més ampla que alta sense motlura que enmarque el text. Pel que fa als 
trets caracten'stics d'aquest, cal destacar I'aspecte acurat de la incisió i de la fact ura de 
I'ep(graf en general. 

Quant a I'estructura del text, aquesta inscripció pot relacionar-se amb el Grup Villa 
que F. Beltrán estableix entre els ep(grafs de Saguntum, amb la menció del difunt i del 
dedicant i sense requadre motlurat, que data a la segona meitat del segle I d. E. o co
menc;ament del 1I 2 S 

Relacionables amb aquesta per les seues caracterlstiques, tindr(em, entre les ma-
teixes inscripcions de L'Alcora, els ep(grafs CIL 114041 = SELC 5, CIL 11 4042 = SELC 
6, CIL 11 4045 = SELC 10 i CIL 11 4046 = SELC 11, actualment perduts, deis quals 
comptem únicament amb el dibuix de A . de Valcarcel; aquest grup vindria a constituir 
una primera serie de les inscripcions trobades a L'Alcora, la més nombrosa, prou homo
genia, en la qual podem fer dos subgrups, segons presenten la fórmula H. S. E. o no; 
en aquest darrer cas estan les dues primeres; quant a la forma del suport, tan SOl6 la 
penúltima difereix sensiblement , ja que es tracta d'un bloc rectangular desenvolupat 
horitzontalment, potser condicionat per les caracter(stiques del monument a qué de
gué pertanyer. Un segon grup estaria constituit per CIL 11 4043 = SELC 7 i CIL II 
4044 = SELC 9, amb la fórmula D. M. a I'encapc;alament i I'absencia de filiació, al
menys a la primera d'elles, i podria datar-se des del segle II d. E.; aquestes podrien in
cloure's al Grup IV de F. Beltrán?6 El fet que no es conserven i que tampoc dispo
sem de cap representació gratica seua ens impossibil ita de saber si presentaven requadre 
motlurat emmarcant el camp epigratic, cosa que podria servir per a confirmar la datació 
més avanc;ada d'aquestes dues inscripcions, que constituirien d'aquesta manera una 
segona serie entre les inscripcions trobades a L'Alcora. 

Amb at¡uesta, el número total d'inscripcions trobades al terme de L'Alcora és de 
set, de les quals un ml'nim de cinc han estat trobades a la partida de Santa,27 on el 

18 CIL 113958 = ELST 287:SulpiciaManliana. 
19 CIL II 4050 =SELC 3: M. Sulpicius Camer[---]anus. 
20 CIL 11, p_ 1086. 1. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors, 1965, p. 193: 

etnic derivat de Lucania, al CIL apareix en 151 personatges, i és mes abundant a prov(ncies_ 
21 CIL 11 3812 = L. MARTI, "Lápidas romanas de Liria", citat, LlII: [---]ioni/ [---] Lucanu/ 

[ __ o] a (nnoru m) XXV h(ic) s(itus) e(st). 
22 El trobem únicament en tres inscripcions com a cognomen: CIL 11, p.1094. Al CILapareix 

només en set ocasions: 4 homes i 3 dones; derivat de uilla: 1. KAJANTO, The latin cognomina, citat, 

p.312. 
23 CIL 11 6029 = ELST 96: Antonia Villana. 
24 CIL 11 6066 =SELC 62: Herennia Villana. 
25 ELST, pp. 338-33~. 
26 ELST, pp. 334-337. 
27 De" CIL 11 4041 = SELC 5, A. DE VALCARCEL, Inscripciones y antigüedades del Reino 

de Valencia, M. R. A. H., VIII, Madrid, 1852, 20, "no diu expressament el !loe on es va trobar, pero 
pel context es pot deduir que dóna a entendre que té la mateixa procedencia. Quant a CIL 11 4044 = 
SELC 9, és una de les dues que no cita aquest autor; E. Hübner recu!l la noticia de Cornide, qui diu 
que la vesqué "en casa de D. Francisco Bernad", sense especificar el seu !loe d'origen; és també molt 
possible que es trobés al mateix !loe. Per altra banda, és interessant assenyalar el fet que A. de Val .. 
carcel diu que totes aquestes inscripcions eren de marbre negre, pero resulta evident, com ja digué 
E. Albertini, que sota aquesta denominació cal veure en la majoria deIs casos una al.lusió a la cal
caria grisa tlpica del terreny, que el temps recobreix en ocasions d'una patina fosca. 
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mateix A. de Valcarcel -el primer autor en citar-Ies- situa un important conjunt de 
ru i"nes.2 8 Una d'aquestes inscripcions,29 trencada per ambdós costats, presenta 

a la segona I¡'nia I'inici d'una paraula que pot ser completada com la referencia a un 
carrec municipal: aed[ilis], segons ja va suposar el mateix A. de Valcarcel. 3 o Aquest 
personatge pot ser considerat, segons G. Alfbldy, com un magistrat municipal de la 
ciutat de \ Saguntum. 3 

1 Tanmateix, la inclusió de L'Alcora en el territori municipal 
saguntí no és segura per a F. Beltrán, qui no el porta més enlla d'EI Riu de Millars.32 

El trac;at d'aquests I ímits, que es recolza fonamentalment en raons de tipus onomas
tic,33 exclou igualment la zona d 'Onda, localitat en que trobem també una inscripció 
que fa referencia a un magistrat municipal.34 

En ambdós casos resulta indubtable que ens trobem davant de conju nts arqueo-
16gics sen se entitat suficient com per a ser considerats centres urbans, tot i que, almenys 
en el cas de Santa, també sembla evident que no es tracta d'una simple viLla, sinó d'un 

nucli majar situat a una important cruiHa de camíns,3 s si ens atenem a I'extensió del 

28 A. DE VALCARCEL, Inscripciones ji antigüedades de( R eino d e Valencia, citat, p . 12 : 

un despoblado immediato á la villa, á quien llaman la Santa , y en donde dice el autor que se 

reconocian ruinas de población, sin duda romana; pero por todo aquel distrito abundaban porc ion de 

piedras labradas, multitud de barros saguntinos, trozos de ánforas, y continuamente descubria el 

arado del labrador medallas y otras antigüedades." Aquestes són les notes de I'autor redactades després 
de la seua visita a I 'Octubre de 1788. 

29 CIL 11 4041 = SELC 5: [. ¿Anto]nius C(ai) f(ilius) [--- / --- ]nanus Aed[(ilis) --- /---]an(no 
rum) LXX / [-_o] Rufus f(ilius) an(norum) XX / ¿Ter]entia L(uci) [mlia) --- / ---p an(norum) XX[---]. 

30 A. DE VALCARCEL, Inscripciones ji antigüedades del Reino de Valencia, citat, p. 13 : 

"De las mismas ruinas, aseguraron al autor los ancianos de aquel pueblo, que se havian sacado varias 

inscripciones, las cuales se habian destruido ó empleado interiormente en obras particulares . Deduce 

que debió haber existido en dicho sitio un pueblo de consideracion en tiempo de los romanos, por 

cuanto á que, segun aparece de esta última inscripcion, tenia Ediles y estaban en él avecindados su

getos de varias gentes ilustres." 

31 G. ALFOLDY, Res Publica Leserensis (Forcall, Castellón) , S. T. V. del S. l. P., 55, Valén

cia, 1977, p. 41, nota 2. 

32 ELST , pp. 358-359. 

33 Dos deis gentilicis que apareixen a I'epigrafia lIatina de L'Alcora, Munnius i Bruttia (CIL II 
4046 = SELC II i CI L II 4043 = SELC 7, respectivament), no apareixen a Saguntum; altres dos 

gentilicis, Sulpicius, que trobem a la inscripció que aci donem a conéixer, i Terentius (CI L II 4040 

= SELC 5), només els t r obem en una ocasió en aquesta ciutat. 

34 ELST, pp. 357-359. A Onda s'han trobat deu inscripcions: CIL II 4034 a 4039, SELC 

103 a 105 i F. ARASA i J. VICENT, "Noves inscripcions Ilatines de Segorbe, Onda i Forcall", citat, 

2, pp. 293-294; en tres d'aquestes inscripcions trobem sis personatges amb el gentilici Pomponius, 
també desconegut a Saguntum: CIL 11 4036, 4038 i SELC 104; una altra fa referéncia a un perso

natge que revesU tots els honors al seu municipi: [--- omnibus honor ]ibus / [in re pub(lica) su] a 

funct(o) / [-- - ¿Brut]tia Maximiea / [-- -]fratri. (SELC 103.) 

Sempre hi han, peró, excepcions en I'onomastica deis diferents centres urbans, en ocasions 

notables: M. Tetti enus M . f . / Gal. Pollio , magistrat municipal sagunU, que apareix a un ePI'graf de 

Nules (CIL 11 4028 = SELC 94 = ELST XV), presenta igualment un gentilici únic al territori d 'a

questa ciutat; altre cas semblant tenim amb L.Lucilius L . f., també magistrat municipal, en un ep í

graf trobat a la mateixa ciutat (CIL 11 6021 = ELST 57). Cal matissar, dones, la importancia deis 

criter is onomastics, que, tot i ser d'indubtable ut i litat com a indicadors , no poden ser considerats 

com a definitius; a més a més, no sabem fins a quin punt la preséncia de gentil i cis estranys a la resta 

del territori municipal pogués se{ un fenomen f reqüent a les zones més allunyades d'aquest . 

35 A. MUKJOZ CATALA, "Algunas observaciones sobre las v¡'as romanas de la provincia de 

Castellón". A . P. L., XIII, Valencia, 1972, pp. 157-158. Aquest autor diu que en Santa conflueixen 

els cam¡'ns que anaven als lIocs següents: fins a Borriol, on enllac;ava amb la Via Augusta; fins a Caste

lió, on enllac;ava amb El Caminas; fins a Onda; per Costur, Les Useres i Atzeneta, cap a Vistabella i 

terres de Terol, i, per últim, per Llucena i Villahermosa, també cap a terres de Tero\. El Camí deis 
Bandejats, que travessa el jaciment i segueix cap a I'i nterior , sembla realment una via d'importé'm
cia, a I'inici de la qual degué estar situat aquest. 
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jaciment, el número d'inscripcions trobades i la diversitat onomastica que presenten.
36 

Degué tractar-se de sengles uici, situats en lIocs proxims a vells poblats iberics i en zones 
apartades del territori sagunH, tal vegada exercint un paper de caps de districte en aques
tes. La seua adscripció al territori municipal de Saguntum, tot i no haver raons defini
tives que puguen provar-Ia, resulta probable davant I'abséncia d'altres centres urbans 
en una ampla area al seu voltant amb els quals podrien relacionar-se aquests magistrats.

3 
7 

/ 

36 A les set inscripcions trobem un total de vuit gentilicis: Aemilia, Bruttia, Sulpicius, Te
rentia i Valeria, que apareixen en una ocasió, i Antonius, Cornelius i Munnius, que apareixen en dues 

ocasions. 
37 F. ARASA I GIL, "La Plana a I'época romana", en Llibre en Homenatge a les Normes 

de Castelló (en premsa), on s'addueixen raons de tipus geogrélfic i també la possible continurtat de la 

xarxa cadastral existent a La Plana més enllél d'EI Riu de Millars, per a recolzar aquesta perllongació. 


