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LA VILoLA ROMANA DE LA MUNTANYETA 

DELS ESTANYS D'ALMENARA 

(LA PLANA BAIXA) 

FERRAN ARASA I GIL * 

La Muntanyeta deIs Estanys és el graó més oriental de la serra d'Almenara (20 
m) que separa les comarques de la Plana Baixa i el Camp de Morvedre. El 
lloc esta situat sobre el sorgiment de les Llacunes que vessa a la marjal, a 2 

km de la costa i a 10,5 km de la ciutat de Sagunt. A partir deIs anys seixanta, després 
d'extraccions de terra i d'una intensa transformació agrícola, la major part dellloc 
ha estat destruit per una pedrera. 

La nombrosa bibliografia existent sobre el jaciment i el fe t que aquest haja 
desaparegut en la seua practica totalitat, limiten les possibilitats de treball al camp 
de la interpreta ció de les notícies proporcionades pels autors que en donaren testi
moni directe. En aquest sentit, les aportacions deIs manuscrits de Ribelles que ací 
donem a conéixer són del major interés. D'altra banda, com les notícies de les troba
lles sovint es repeteixen en els treballs que s'han ocupat d'aquest jaciment, sense fer
ne un repas exhaustiu que deixem per a una altra ocasió, sintetitzarem les princi
pals notícies i les distribuirem en diferents apartats: antecedents, descripció del con
junt, monuments, elements arquitectonics decorats, fragments escultorics, troballes 
monetaries i altres peces d'interés. 

Des del moment de la seu a localització, les ruines arqueologiques existents a 
la Muntanyeta deIs Estanys foren identificades amb el santuari dedicat a Afrodita 
que esmenta Polibi (III, 97, 6-8) no molt lluny de la ciutat de Sagunt en el curs de la 
segona guerra púnica. Aquesta reducció va arrelar molt entre els erudits i historia
dors valencians i es va popularitzar fins al punt que encara perdura. 

Universitat de Valencia. 
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Antecedents 

La primera notícia sobre el jaciment és de Pla y Cabrera en una carta dirigida 
a Valcárcel de l'any 1799 i publicada inicialment per aquell (Pla, 1807, 22, 25-26 i 33-
34). Poc després, Laborde (1811, 57-58, pI. CVIII-CIX) va publicar alguns dibuixos i 
un breu comentario Posteriorment, Ribelles (1820) -que l'any 1804 hi havia fet una 
excavació- va donar a conéixer el descobriment, i Pla (1821a i b) va redactar una 
extensa replica on reprodueix alguns deIs seus escrits anteriors . D'aquesta epoca 
són els dos manuscrits de Ribelles (s / al, 670-672; s / a2, 756-765), que han de datar
se amb anterioritat a la seu a mort en gener de 1826. Més endavant Ceán (1832, 47 i 
77-78), Valcárcel (1852, 17-20, figs. 27-32) i Chabret (1888, II, 15-28) donen notícia 
deIs vestigis i troballes del jaciment. Entre les dan"eres decades del segle passat i 
primeres del present, el metge d'Almenara L. Cebrián Mezquita, que fou també cro
nista de la ciutat de Valencia, va fer algunes excavacions i va deixar algunes notes 
manuscrites que coneixem a través d 'Alcina . 

L'any 1949, Alcina (1950) va realitzar alguns treballs d'excavació en un deIs 
monuments i una profunda revisió de la problematica del jaciment. L'Estany Gran 
va ser objecte d'una prospecció submarina l'any 1958 en que es van trobar alguns 
fragments de ceramiques romanes i medievals (Martín, 1971). Fletcher i Alcácer 
(1956, 147, 149, 151, 153, 156 i 158) van fer una síntesi de totes les notícies del jaci
ment. Alguns membres del Centre Arqueologic Saguntí van prospectar el jaciment i 
traslladaren algunes peces al museu de Sagunt (Anonim, 1959). Abans de la seua 
destrucció, Mesado (1966) va realitzar els darrers treballs sobre el terreny. Amb pos
terioritat, Aranegui (1976; 1988, 63-65) ha tractat del jaciment en relació amb la pro
blematica del port de Sagunt i l'hipotetic santuari de Venus . En els darrers anys 
Abad (1985,357 i 359) n'ha fet referencia en una síntesi sobre l'arqueologia romana 
al País Valencia. Finalment, Corell (1986) ha représ la hipotesi de la seu a identifica
ció amb un santuari dedicat a Venus i n'ha recopilat l'epigrafia (Corell, 1989). 

Descripció del conjunt 

La Muntanyeta deIs Estanys tenia dos cims, un major i més alt a l'oest i l'altre més 
petit i de menor alhlra a l'est que s'alt;ava sobre els Estanys (fig. 1, 1). En el cim i en el 
vessant meridional del segon se situen la major part de les ruines esmentades per la bi
bliografia. En el collet que la unia a la Muntanya Blanca, en l'extrem oest, hi havia W1es 
grans carrilades que pujaven pel vessant nord, descrites ja per Pla i Ribelles, que 
Mesado veié encara en una longihld de 10 m i una fondaria maxima de 50 cm. 

L'extensió del jaciment no es limitava a la Muntanyeta. Pla explica que les 
restes no solament es trobaven en aquesta, sinó també en «gran parte de la antigua 
llanura oriental ( .. . ) todo su contorno está lleno de vestigios de paredes romanas, de 
fragmentos de urnas, de anforas cinerarias, vasos purpureos, ladrillos sepulcrales». 
En els treballs agrícoles es trobaven «ramales de paredes enteras». Ribelles parla de 
la gran quantitat de «fragmentos de tinajas, anfora~ , ladrillos, tejas y barros 
saguntinos que cubren la tierra en la extension de un cuarto de legua (1,3 km) >>. 
També Laborde parla d'altres rUÚ1eS al costat de l'estany, que testimonien l'extensió 
«de l'antiga ciutab>. 
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1) Croqu is de la Muntanyeta deis Es tanys segons Mesado (1966), amb la localització de is diferents ele
ments citats en el texto 

2) Pl anta de l'edifici A segons Alcina (1950). 
3) Planta de l'edifici C segons Chabret (1 888), amb la localització de l'estructura O on es veuen els pe

desta ls. 
4) Planta de l'edifici e segons Cebrián, reprodlúda per AJcina (1950). 
5) Planta de l'ed ifici C segons Alcina (1950). 
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Aquestes referencies ens indiquen clarament que al voltant, o possiblement al 
peu del vessant meridional de la Muntanyeta, hi havia un important assentament. 
A pesar de la gran quantitat de troballes esmentades, els darrers treballs en el jaci
ment van proporcionar escassos materials. Alcina indica que la ceramica medieval 
era abundant i la romana escassa; d'aquesta va trobar alguns fragments de terra 
sigillata i gran quantitat de tegulae i imbrices, algunes amb marques digitals. A més 
va trobar alguns fragments de vidre, claus i grapes. 

La troballa de diversos elements d'almassera resulta fonamental per determi
nar la practica d'activitats propies d'un assentament rural. Segons Pla, a certa dis
tancia de la Muntanyeta cap a l'est va trobar un contrapés d'almassera de pedra de 
Sagunt amb mosses laterals, de més de 500 arroves de pes (més de 5 tones); en el 
mateix camp va trobar una altra pedra de pes semblant pero quadrada, també amb 
dos grans mosses laterals; i en el vessant de la Muntanyeta va veure un tros d'apro
ximadament una quarta part d'una altra semblant a la primera. Una darrera pec;a 
relacionada amb la transformació de productes agrícoles la va trobar Alcina en el 
vessant de la Muntanyeta, una base de premsa que reprodueix en una fotografia i 
atribueix amb dubtes a una basa de columna. 

O'altra banda, grikies a Chabret i a les notes de Cebrián consultades per 
Alcina, sabem que l'aleshores propietari de les finques immediates a la Muntanyeta, 
Vicent Melchor Polo, va extraure tota la terra del vessant meridional de la Mun
tanyeta per afer els seus horts de tarongers a la vora deIs Estanys, opera ció en que 
va trobar diverses sepultures, carreus i nombrosos objectes ceramics. El propi 
Cebrián va excavar en aquesta zona altres enterraments semblants sense trobar 
aixovar. També Alcina dóna la notícia sobre l'aparició de tombes fetes amb tegulae 
disposades en doble vessant en un deIs horts de tarongers proxims als Estanys. 

Pel que fa als Estanys, Pla va veure a la seua vora un mur de formigó de 20 
pams (4,5 m) de llargaria en forma d 'angle obtús, i restes d'una torre situada en el 
centre de l'Estany Gran, que el van portar a deduir que es tractava d'un port. En un 
croquis deIs Estanys, Valcárcel situa el mur de formigó a mode de malecó i la supo
sada torre. Cueco (1960), que segueix Chabret, va centrar les seues exploracions en 
les notícies sobre el mur existent a la vora de l'Estany Gran i la suposada torre que 
hi havia enmig d'aquest. Ambdós elements tindrien més de 4 m d 'alc;aria; la torre 
tindria 1,75 m de di21.1netre i al seu voltant hi havia una gran quantitat de carreus 
amuntegats; a la vora oest d'aquest estany va reconéixer una alineació de carreus 
que formaven un mur de contenció de més de 100 m de llargaria, a trams ensulsit i 
esmotxat. En les prospeccions sub marines realitzades l'any 1958 es van trobar di
verses ceramiques (terra sigillata, amfores, tubs i un opercul). 

Tota la zona fou objecte d'una intensa reocupació medieval. Així ho indiquen 
la reutilització deIs edificis, amb les consegüents reformes interiors, l'abundant ce
ramica medieval trobada per tot arreu i els nombrosos enterraments trobats. Sobre 
aquest particular, Mesado esmenta la notícia de la darrera transfonnació soferta per 
la zona plana existent al sud de la Muntanyeta l'any 1961, quan l'acció del tractor va 
destruir nombrosos enterraments coberts amb una llosa. En el tall existent al peu de 
la Muntanyeta sobre el primer d'aquests camps, encara va veure tres d'aquests 
enterraments. 
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Els monuments 

EIs edificis que apareixen descrits en la bibliografia són en total quatre. En el 
cim oest hi havia les ruines d'una construcció (A) que estava orientada al NO i tenia 
una planta rectangular de 9,1 x 7,7 m, amb un absis central que li donava una llarga
ria maxima de 10,8 m i una disposició simetrica (fig. 1, 2). L'interior es distribuia en 
tres naus, de les quals la central (B) tenia 3,1 m d'amplaria i es prolongava en una 
petita cap<;;alera (A). Alcina la va identificar amb una ermita medieval, segons va 
deduir de la planta i deIs fragments ceramics trobats en l'excavació. Tanmateix, par
la de la troballa de grans rajoles i tegulae amb signes digitals, semblants als trobats 
posteriorment en el monument C, i especifica que un bloc d'aquestes unid es amb 
argamassa procedia indubtablement de la teulada. A més d'aixo, les reduides di
mensions de l'edifici i, sobretot, la divisió de l'espai interior, fan improbable la seu a 
identificació com una ermita medieval. Aquests indicis ens penneten considerar la 
possibilitat que es tractas d'un edifici amb una funció religioso / funeraria de crono
logia tardana, tal i com ha assenyalat Pérez Sánchez (1985, 167). 

En el cim oriental se situaven els dos conjunts de ruines esmentats pels pri
mers autors (B i C). El B ocupava el cim i és el pitjor conegut. L'única referencia con
creta és de Laborde, que hi situa construccions modernes. En les dues fotografies 
que va publicar Sarthou (s / a, 742-745) a primeries de segle, es veuen restes d'un 
mur i una base de pilastra estriada. Alcina el va trobar molt arrasat i no va dibuixar
ne la planta. En el vessant nord es veia el tall d'un paviment, des d'on va tra<;;ar una 
trinxera per tot el cim alllarg de la qual va trobar una serie de murs que formaven 
diversos angles; un d'aquests murs tenia 150 cm de grossaria pero estava molt arra
sat. El material trobat fou majoritariament cera mica medieval, pero també vidres, 
una base d'amfora, gran quantitat de claus i fragments de grapes de ferro. Hi havia 
signes evidents d'incendi en el terra i les parets. Com la disposició deIs murs no es 
corresponia amb la planta de l'edifici que busca va, no hi va prosseguir els treballs. 
Per tractar-se de la zona més alta, és molt possible que -aprofitant les ruines d'un 
monument roma- s'hagués erigit alguna construcció de l'assentament medieval 
que va deixar restes evidents en tot el jaciment, a la qual devia referir-se Laborde. 

El tercer conjunt de ruines (C) és el que apareix en les primeres descripcions 
de Pla i Ribelles, l'únic del qual dibuixen la planta Chabret i Cebrián (fig. 1, 3-4) i 
també el que va ah'aure l'atenció d'Alcina i Mesado. Estava situat en el vessant me
ridional del cim oriental, a uns 10 m de les restes de l'anterior. La seua planta estava 
desfigurada per una serie de compartimentacions interiors producte de la seu a 
reutilització en l'Edat Mitjana, cosa que també devia passar en la construcció B. 
Alcina en va dibuixar una planta incompleta i Mesado en va al<;;ar una altra que 
guarda la mateixa orientació pero difereix notablement de l'anterior, puix es tracta 
d'un recinte major -en part restituit- en que s'insereix aquella, que tampoc s'as
sembla a les plantes de Chabret i Cebrián. Possiblement, Alcina va centrar els seus 
treballs en una zona de l'edifici, sense arribar a tenir una visió completa d'aquest 
(fig. 1,5). Nosaltres considerem més encertada la restitució proposada per Mesado, 
on es veu la planta d'un edifici prou complet amb afegits que el desfiguren. 

Segons Mesado, el monument C tenia una planta rectangular de 17,05 x 8,45 
m, amb una superfície construida de 144 m2 (fig. 2, 1). L'accés al monument des del 
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sud devia efectuar-se per una escalinata que conservava 4,50 m de llargaria i 1,80 m 
d'amplaria. L'edifici tenia dues portes; la principal, de la qual no queda rastre, devia 
estar situada en el costat sud, possiblement a l'altura de l'escalinata, que queda des
pla~ada cap a l'est de l'eix longitudinal; dos petits carreus clava ts aterra senyalaven 
possiblement ellloc que ocupava. La secundaria és la ja senyalada per Alcina en el 
costat oest, que quedaria despla~ada cap al nord de l'eix transversal, a 2,65 m de 
l'angle NO, i tenia 1,40 m de llum; deIs dos carreus que formen els brancals, el nord 
era un element reaprofitat, una pe~a motllurada amb una gola (cyma recta), possible
ment de cornisa, el que li feu plantejar-se la possibilitat que aquesta porta fos poste
rior. Mesado apunta la possibilitat d'un tercer accés pel costat est, que no conside
rem probable. Sobre la planta d'Alcina, els laterals est i oest es prolonguen cap al 
sud i es tanquen per aquest costat amb un nou mur que aque11 no veié, de manera 
que la nau on va excavar les sepultures es queda com la cambra funeraria d'un edi
fici notablement major. 

A l'interior d 'aquest edifici i adossada al costat nord, 11eugerament despla~ada 
cap a l'oest, es trobava la cambra funeraria eShldiada per Alcina. Era una habitació de 
planta rectangular, de 8,80 m de 11argaria i 4 d'amplaria. En el costat est s'obria una 
porta de 0,64 m de 11um, cegada amb pedres i terra, que ja apareix en els croquis de 
Chabret i Cebrián; el fet que en l'angle SE pareixia no haver cap carreu li fa suposar 
que aquest podia prolongar-se cap al sud. El mur sud tenia en el seu extrem oest dos 
grans carreus, l'inferior deIs quals sobreeixia, com si s'hagués prolongat en aquesta 
direcció; de fet, Alcina hi situa un mur. O'altra banda, pegots de mOl'ter en la cara 
nord d'aquest angle permeten suposar que la cambra funeraria estava tancada pel 
costat oest amb un altre mur ja desaparegut. El mur existent en aquest costat es troba
va a uns 80 cm de l'angle S0, estava fet de fragments de paviment i pedres irregulars 
travades amb terra i era clarament posterior. Un altre mur de semblants característi
que s i 3 m de 11argaria arrancava del mur meridional de la cambra funeraria en direc
ció sud. Alcina dibuixa un altre mur en direcció E-O que arranca del costat oest a l'al
hll'a del brancal sud de la porta lateral, possiblement de les mateixes característiques 
que els dos anteriors, que Mesado no va trobar. Possiblement, en el moment d'aques
tes reformes degué cegar-se la porta est de la cambra funeraria al mateix temps que se 
n'obria lma altra en el costat sud, que és la que va trabar Alcina. 

A l'interior de la cambra funeraria, les tres tombes d'inhumació estaven situa
des en el costat est i no contenien aixovar (fig. 2, 2-3). Estaven construldes amb 110-
ses verticals travades amb mOl'ter i cobertes amb altres 110ses irregulars recobertes 
d'aquest material. La primera amidava 190 x 50 cm i contenia les restes d'una perso
na anciana, tal vega da una dona. La segona estava orientada cap a l'est i es va trobar 
mig remoguda. La tercera estava intacta, també orientada cap a l'est i contenia les 
restes d 'un varó jove. Per la disposició de les tombes, Alcina creu que la segona i la 
tercera eren contemporanies a l'edifici i totes eren d'epoca romana. 

Tot i que Alcina suposa que el monument devia anar revestit de carreus de 
pedra calcaria, i que Mesado restitueix una porta flanquejada amb pilastres, no hi 
ha indicis segurs que l'edifici comptas amb elements arquitectonics decorats . O 'altra 
banda, la presencia de dues tecniques constructives clarament diferenciades pennet 
distingir els murs de la primera construcció deIs afegits posteriors, possiblement 
medievals, que dividien l'interior del monument en diferents espais. Com ja va as
senyalar Alcina, l'edifici estava constrult amb murs fets de pedres de dimensions 
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Figura 2: 
1) Planta de I'edifi ci e a partir de Mesado (1966). 
2) Secció i perspecti va de les tombes de I'edifici e segons Alcina (1950). 
3) Tres elements a rquitectoni cs decora ts i un fragment d'arc o volta segons Ribelles (s / al). 
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mi~anes travades amb mOl·ter i carreus en determinats punts, com ara alguns an
gles. Les tombes estaven construldes amb la mateixa tecnica i eren indubtablement 
contemporanies. 

Com destaca Mesado, davant aquesta confusió de murs i sense haver realit
zat excavacions sistema tiques, no resulta estrany que autors com Cebrián i Chabret 
interpretas sen de manera errónia la planta d 'aquesta construcció. Els vestigis de 
l'escala conservats en el costat oest van determinar que l'orientaren E-O; possible
ment l'escala principal, en el costat sud, devia estar completament colgada pels en
derrocs. La idea pre-concebuda que es trobaven davant un temple classic els va por
tar a una interpretació for<;ada cercant una divisió interior próxima a aquests, amb 
pronaos, celIa i adytum; si afegim la regularització de la planta resultant, podem com
prendre perfectament el resultat final. Aquesta interpretació fou seguida per Carda 
i Bellido (1947), qui creia que es tractava d'un temple italic de tres ceHes que tal ve
gada podia datar-se en el segle II aC o poc més tardo 

Pel que fa a les proporcions, la planta del monument dóna una relació entre 
llargaria i amplaria de 2:1. No pot descartar-se l'existencia d'un pórtic columnat, 
amb la qual cosa el monument adoptaria exteriorment la forma d'un temple in antis. 
Tanmateix, les seues dimensions no s'avenen a una modulació canónica: per a ser 
hexastil els intercolumnis resultarien petits, amb 2,8 m, i per a ser tetrastil serien ex
cessivament grans, de 4,25 m. 

Per a la datació d'aquest monument, com ja va ressaltar Alcina, hi ha molt 
pocs elements. En primer lloc, resulten decisives les tombes d'inhumació, que ens 
proporcionen una datació post quem, encara que excessivament amplia. En segon 
lloc, amb una importancia qüestionable, tenim el fet que en la porta oest del monu
ment s'haja trobat un element arquitectónic motllurat reutilitzat, possiblement una 
pe<;a de cornisa: no sabem si la seua inclusió pertany al moment de construcció del 
monument o a una reforma posterior. La presencia de tombes pennet concloure que 
es tracta d'un edifici funerari, una tomba de caracter monumental. La pobresa en la 
decora ció arquitectónica de l'edifici s'adiu amb la utilització del ritual de la inhuma
ció i ens permet datar el conjunt en epoca tardana, de manera general entre els se
gles IV i VI. 

El tercer edifici apareix descrit des del descobriment de les rUInes per Pla i Ri
belles i representat en els croquis de Chabret i Cebrián, tot i que fins ara no ha estat 
reconegut com a tal. Nosaltres l'anomenarem l'edifici D. Es tracta del paviment de 
morter que tots els autors situen al sud del monument anterior (C), peró del qual ni 
Alcina ni Mesado van trobar rastre. Com aquests indiquen, podia haver estat situat 
al peu de l'escala d'accés a la porta principal del monument C, on hi havia una ex
tensa superfície horitzontal. La seu a desaparició pot explicar-se pels treballs d'exca
vació de Melchor Polo. Segons Ribelles, era una construcció de planta rectangular 
de 40 x 24 pams (9 x 5,4 m), amb murs de 2 pams (45 cm) de grossaria, en els ex
trems de la qual hi ha havia dues peces semicirculars a mode d'exedres separades 
per una paret travessera que podia ser posterior. Segons Pla el paviment esta va 
«formado de ladrillo rojo y piedrecitas menudas», probablement de opus signinum. 

Sobre aquest paviment hi havia vuit pedestals de pedra de Sagunt separats 
entre si 5 pams (1,13 m) i 6 de les parets laterals (1,35 m). DeIs 5 que encara veié in 
situ, 4 tenien inscripcions i l'altre era anepígraf; d'un altre pedestal encara va poder 
reconstruir part del text. En l'exedra de ponent es van trobar el relleu d'annes i tres 
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fragments d'una inscripció de caracters monumentals, de 7 pams de llargaria per 4 
d'al~aria (1,58 x 0,9 m) i lletres d\m pam d'al~aria (22,6 cm). El fet d'haver ací trobat 
aquesta inscripció no dóna seguretat sobre la seua pertinen~a a aquest monument. 
D'altra banda, en aquesta zona es van trobar «muchos trozos de mármol finísimo 
con diferentes molduras; otros de igual especie, pero de piedra blanca muy 
semejante al mármol», que devien pertanyer al revestiment interior, d'algun 
d'aquests edificis. 

El fet que el recinte contingués vuit pedestals, la majoria amb inscripcions fu
neraries, fa probable que no estigués cobert. Per a la seua datació només comptem 
amb les aproximacions cronológiques proporcionades pels pedestals i llurs textos 
epigrafics, que se situen en el segle II avan~at i fins al principi del III (ef. Corell, 
1989). Les estances amb doble absis són característiques de les vil·les del Baix Impe
ri (Fernández Castro, 1982,207). Tanmateix, aquest tipus de sales solen ser estances 
de tipus senyorial i, en aquest context, la presencia deIs pedestals li confereix un 
inequívoc caracter religiós / funerari, tal vega da com a cenotafi coHectiu. 

Elements arquitectonics decorats 

Molts deIs elements arquitectónics decorats que s'esmenten no tenen una 
procedencia clara o no s'especifica on foren trobats. Sobre la quantitat de materials 
reaprofitats que havien eixit d'aquest lloc, hom assenyala diverses obres on se'n tro
baren i construccions en que se'n reaprofitaren: 
- la Torre del Mar, construida en el segle XVI, sobre la qual, Alcina, possiblement 
basant-se en Cebrián, diu que les seues ruines foren aprofitades per a la construcció 
d'una ermita próxima a la Casa Blanca. 
- els treballs efectuats pel Cap ita General F. X. Elío al principi del segle XIX, amb la 
finalitat de sanejar l'extensa marjal que naixia en la deu deIs Estanys i arribava fins a 
la costa. Per tal d'obtenir material per a la construcció del camí que facilitas els tre
balls d 'excavació del canal de desguas, va efectuar en la part septentrional de la 
Muntanyeta unes excavacions que, segons Ribelles, tenien unes dimensions de 
20 x 12 x 3 vares (18,2 x 10,9 x 2,7 m). 
- «la obra de la capilla nueva del convento de Almenara» deIs frares Dominics, actu
alment derrocat, fou bastida amb materials procedents de la Muntanyeta. Fou tanta 
la pedra transportada, segons el rector d'Almenara J. B. Fígols, que ocupava tota la 
pla~a. 
- segons Pla «otras muchas piedras labradas que se ven frecuentemente por las ca
lles en paredes, umbrales y poyos de la villa, son del mismo monte del templo». 
- també en l'excavació del Punt del Cid, la muntanya próxima on hi ha una gran for
tificació alto-medieval, es van trobar diversos carreus i fragments motllurats de pe
dra calcaria que deuen tenir una procedencia semblant (Aras a, 1980, 229). 

Entre tots el materials constructius esmentats, els elements arquitectónics de
corats són nombrosos i deuen pertanyer a diferents monuments i ambients residen
cials. No resulta facil atribuir-los a algun determinat: 
- Pla parla «de pedestales, de colunas istriadas, molduras del gusto griego y 
romano, de volutas ó espiras con su sistelo y rosa, de cornisas, y ( ... ) tres basas 
enteras de piedra azul saguntina de grandor de cuatro palmos por banda (90 cm) 
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( ... ). Al declive del m ontecillo encontré una llave de arco toral de mármol blanco 
( ... )>>. També explica que «en las ruinas de la Torre del Mar se halláron algunas 
pilastras istriad as, y una con su capitel bien entendido, la llave de un arco toral». 
Entre altres peces que guardava el rector d 'Almenara hi havia mi~a voluta de mar
bre, possiblement d'un capitel jonic. 
- Laborde reprodueix també alguns elements arquitectonics: les bases motllurades 
de dues pilastres, la segona de les quals servia de base a una creu davant del con
vent d eIs Dominics; un fragment de mur de opus quadratul11 amb encoixinat; un 
fragment motllurat d'una «base que hom suposa que havia esta t la de l'estilobat»; i 
dos fragments de fust de pilas tres estriades. 
- A més deIs ja vistos per Pla, Ribelles esmenta «dos zocalos de pilastras de quatro 
caras» i explica que les pedres manifestaven h aver estar exposad es a un incendi o 
Unes altres peces reproduides són quatre elements arquitectonics de m arbre blanc 
que gu ard ava el mateix Fígols (fig . 2, 4): un elem ent d e cornisa de 4 x 1 pams 
(90 x 22,5 cm); un element motllurat, tal vegada una base d'1,5 pams per 5 quarts 
(34 x 28 cm); una columneta adossada amb el fust estriat i la seu a base de 2 x 1 pams 
(45 x 22,5 cm); i un fragment llis de volta de 1,5 xl pams (34 x 22,5 cm). 
- Valcárcel reprodueix la base que servia de pedestal a la creu del convent i es menta 
les peces emprades per a la construcció de la Torre del Mar, entre les quals hi havia 
algunes de pilastres estriades, tambors de columna, dos capitells i altres fragments . 
- Chabret reprodueix una base de pilastra estriada i una pec;a estriada per una cara i 
coronada per un fris d'ovals (fig. 3, 1). Aquest especifica que Melchor Polo, propie
tari deIs camps proxims, va traure «muchísimos sillares con estrías y molduras, 
basas y capiteles que ha aprovechado para formar las lindes de su propiedad ». Pos
siblement en aquests treballs degué trobar-se el capitell jonic que aquell va publicar. 
- Huguet (1913) esmenta, entre els fons de l'antic Museu Provincial de Castelló, un 
capitell trobat prop d'Almenara l'any 1868, actualm ent desaparegut. En un altre 
lloc, afegeix (Huguet, a Sarthou, si a, 199-201) que del monument es veu «un capitel 
dórico, que no acusa gran pureza de estilo». 
- Alcina afegeix les notícies de Cebrián sobre «un fundamento de columna» qua
drat, una basa de columna, un fragment de pilastra amb estries, diversos fragments 
de metopes i triglifs i mi~a voluta ja citada per Pla. En un deIs bancals existents al 
peu de la Muntanyeta va veure un fragment de marbre blanc amb motllures. 
- Segons Mesado, entre els m ateria ls trobats en els darrers treballs de desem
boscament hi havia més de vuit peces de pilastra estriada, que foren trencades i 
reaprofitades en els parats deIs horts. Ell en va veure una, corresponent al fris deco
rat amb ovuls, a 1,5 m a l'oest de l'escala principal, que era semblant a una altra que 
tenia M. Peris Fuentes en la seua casa de Borriana; ambdues amidaven 33 x 60 x 100 
cm i tenien en el cos ta t oposat al front decorat un ressalt de 62 cm d 'amplaria. 
Reutilitzat en el monument C va trobar un element motllurat, tal vega da de cornisa. 
En el vessant meridional va veure un cilindre de marbre blanc de 56 x 40 cm, amb 
l'interior buidat fins a 26 cm, ara conservat al museu de Sagunt. Altres dues peces 
que va veure eren un tambor de columna de 53 x 30 cm que es trobava en el camí 
d'accés a la finca, i una basa de calcaria que amidava 37 x 30 cm i es trobava a uns 
100 m de l'estació del tren. 

El capitell jonic de la Muntanyeta deIs Estanys, reprodui't per Chabret (1888, 
II, 24-25, fig . 15), segons notícia de Tramoyeres citada per Albertini (1913, 352, n° 42) 
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Figura 3: 
1) Tres elements arqllitectonics decorats segons Chabret (1888), 
2) Rellell d'armes segons Ribelles (5 / al) . 
3) Rellell representant una petxina segons Ribelles (5 / al), 
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fou destnút alguns anys abans de la seua publicació. Era de tipus figurat, de 60 cm 
d'amplaria i possiblement de caldlria blavenca. Les volutes esta ven decorades amb 
flors de quatre fulles amb bulb central i, a la part central de l'equí, figuraven dos do
fins en disposició heraldica fIanquejant un timó o trident (Balil, 1979,201). 

La representació de dofins és freqüent en epoca imperial. Apareixen en com
posicions ailIades o en combina ció amb altres motius de caracter marí, com petxi
nes, rems, tridents, etc. Oonat el carElcter marí d'aquest repertori iconografic, capi
tells amb aquests motius es localitzen de m anera p referent en conjunt termals. 
Aquesta mateixa composició la trobem en un capitell de pilastra o placa de marbre 
de Sagu11tu111, també desaparegut (VaIcárcel, 1852,58, lEull. XIII, na 115; Balil, 1979, 
200; Balil, 1981, 219, na 60). EIs dofins els trobem decorant les volutes d'un capitell 
jonic també de Sagul1tum (Balil, 1979, 199-200; Balil, 1981,217-218, na 57; Gutiérrez 
Behemerid, 1988, 77-78, na 29, lamo XV; Chiner, 1990, 20 i 87-88, lamo III, C.16). 

Tot i que aquests m otius són relativament freqüents en els capitells figurats 
romans, quasi sempre apareixen sobre els d'ordre corintio En aquest sentit, es simp
tomatic el fet que de tots els capitells coneguts amb dofins, només els de Saguntum i 
Almenara corresponen a aquesta modalitat jonica (Gutiérrez Behemerid, 1988, 96-
97). Balil assenyala la possibilitat d 'una datació tardana per a aquests capitells, en 
els segles 1I-1II, quan esdevé un nou auge del capitell jonic. Pel que fa a les flors amb 
bulb central, també són un motiu freqüent en el món roma, pero que estranyament 
apareix en els capi tells jonics. A Hispania, aquest és l'únic que esmenta Gutiérrez 
Behemerid (1988). 

Fragments escultórics 

Els fragments escultorics esmentats són estranyament escassos. En la biblio
grafia sobre el jaciment n'apareixen tres: 
- El primer és un relleu d'armes que Ribelles reprodueix i descriu com «una losa de 
esta piedra (de Sagunt), de cuatro palmos en cuadro (90 x 90 cm), con un bájo 
re lieve, en cuyo centro se ve una coraza con todos sus colgantes, rodeada de 
escudos, paveses y picas, á manera de trofeo militar» (fig. 3, 2), i explica que es va 
trobar a l'exedra de ponent de la construcció descrita (O), on aparegueren els frag
ments de la inscripció monumental, i que I'any 1820 guardava Fígols. La pe<;a es 
conserva en un domicili particular d'Almenara (COl'ell, 1988, 781, lamo III). Es tracta 
d'un relleu possiblement trencat pels laterals, tal vegada d'un fris, que representa 
una cuirassa amb dos escuts. La seu a factura és grallera i sembla tl"actar-se de la in
terpretació popular d 'un relleu d'armes. 
- El segon és un gran carreu de pedra de Sagunt de 6 x 3 pams (112 x 56 cm), que Pla 
descriu en forma de «una perfecta concha con sus estrias que se desprenden de un 
triángulo entallado en su basa de órden jónico», i segons Ribelles es trobava a la 
vora de I'Estany Gran I'any 1804. 
- El tercer era una mena «de canal de mármol blanco» de 2,3 x 1,3 pams (52 x 29 cm) 
«en figura de conchas cóncavas convexas», vist a la Torre del Mar, que reprodueix 
VaIcárcel. 

La interpretació i la datació d'aquestes peces no són facils, pero deuen perta
nyer a diferents ambients i sens dubte són un reflex del que devia ser un conjunt 



LA VILLA ROMANA DE LA MUNTANYETA OELS ESTANYS O'ALMENARA 13] 141 

escultoric més extens i luxós, on figuraven peces de marbre i de cal caria del terreny, 
possiblement d 'un taller de la veina Saguntum. 

El conjunt epigrafic 

Un deIs elements destacats des de les primeres referencies de Pla i Ribelles és 
el conjunt epigrafic. D'un total de vint inscripcions procedents d'Almenara, al
menys tretze se n'han trobat amb seguretat a la Muntanyeta. Es tracta d'un conjunt 
de carikter majoritariament funerari, que ha estat estudiat per Corell (1989). L'ono
mastica -com ja va assenyalar Chabret- esta estretament relacionada amb la de 
Saguntu111. Hi destaquen dos pedestals dedicats a sengles magistrats municipals, 
amb seguretat de la veina ciutat: Geminius [¿ Maxi]mus i L. Valerius L. f. Gal. 
O[ptaltus. Hi havia també alguns fragments d'inscripció de caracters monumentals, 
almenys dos deIs quals pertanyien a una mateixa inscripció on es conservava in
complet el nom d 'una dona: Sergia M(arci) [Filia) ---o 

Pero la inscripció més coneguda és aquella en que apareix una dedicatoria re
ligiosa a Venus, en la qualla presencia de l'edat permet deduir que era de caracter 
funerario La troballa d'aquesta dedicatoria a Venus a la Muntanyeta ha estat deter
minant en la reducció del santuari d'aquesta deessa esmentat per Polibi. Aquesta in
terpretació tradicional ha estat represa darrerament per Corell (1986). 

Troballes monetaries 

Les traballes monetaries sembla que han estat molt nombrases: 
- Segons Ribelles se n'havien trabat «mil y mil medallas de todas clases, y de época 
muy remotas». Per il-lustrar-ho esmenta com a exemples els casos del rector Fígols, 
que havia reunit en pocs anys una col·lecció amb monedes iberiques, consulars, co
lonials i imperials; i d'un veí d'Almenara que en el segle XVIII va reunir una 
col-!ecció de més de dos mil monedes. 
- Inicialment, Pla (1807) dóna unes xifres menors: «solamente Josef Comis, de dicha 
Villa, y un Pastor de la Llosa, excederán de 200 monedas las que se han encontrado 
en este parage». 
- Posteriorment, Pla posa diversos exemples per iHustrar la quantitat de monedes 
que s'hi trabaven. Així, explica que «el Sr. Arcediano de Alcira D. Vicente Saus tenia 
mas de dos mi!» , tant iberiques com romanes, que li havia arreplegat un veí de la 
vila. Un pastor de la Llosa «á centenares ha vendido al Dr. D. Enrique Palos» mone
des de tota classe, de les quals posseia una bona quantitat. 
- L'únic autor que ofereix una mínima relació de monedes trabades és Ceán (1832, 
77-78), que esmenta monedes d'Adria, Antoní Pius i Cordia, i autonomes de Celsa, 
Ilici, Ilerda, Cartago Noua i COI'duba. 
- Valcárcel recorda també l'abundancia de monedes trabades per Comis i per un 
pastor de la Llosa, pero la xifra que dóna és de cinquanta, segurament la més proxi
ma a la realitat. 
- L'única traballa recent és un sesterci de Titus procedent d'Almenara que va publi
car Ripollés (1980, 95). 
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Conclusions 

En l'abundant literatura que ha generat el jaciment apareixen diverses hipo
tesis sobre la interpreta ció del conjunt. En primer lloc, Pla va creure que el monu
ment C devia ser el temple d 'Afrodita esmentat per Polibi. L'aparició d'una dedica
toria a Venus, possiblement funeraria, va donar suport a aquesta hipotesi mitjan
<;ant una interpretació interessada. La hipotesi del temple va trobar suport en la 10-
calització del re cinte fortificat del Punt del Cid, situat a poca distancia del jaciment, 
que Cebrián va identificar amb un campament roma, segons sabem per Chabret. 
Temple i campament confirmaven el text de Polibi. En aquesta línia se situen els ar
ticles de Carda y Bellido (1947) sobre el suposat temple, i d 'aquest (Carda y Bellido, 
1976, 64) i Morillo (1991, 148) sobre el suposat campament roma, que han seguit 
considerant-lo el més antic d'Hispania. Les excavacions realitzades al re cinte murat 
del Punt del Cid, han permés confirmar que es tractava d'una fortificació alto-me
dieval (Arasa, 1980). 

L'altra hipotesi sobre aquest monument l'enuncia primerament Cebrián, se
gons sabem per Llorente (1887, 260), que afirmava que les ruInes de l'edifici C, «con 
mejor criterio en mi concepto, los considera vestigios de algún edículo sepulcral». 
Amb la troballa de les sepultures en la seua excavació, Alcina va plantejar la possi
bilitat que efectivament fos un mausoleu; la inscripció de caracters monumentals ci
tada per Ribelles podia estar situada en l'entaulament i els pedestals existents sobre 
el paviment contigu podien ser ofrenes situades davant l'entrada del mausoleu. El 
treball de Mesado segueix en aquesta línia. 

Pel que fa a l'assentament, Ribelles va considerar que l'extensió i importancia 
de les troballes devien correspondre a una gran població. Per a Pla, al voltant del 
santuari devia haver una important població que comptaria amb un port, hipotesi 
que va anelar i durant un temps es va creure que podia ser el port de la ciutat de 
Saguntum. Aquesta idea va passar fins i tot a la literatura en l'obra de V. Blasco 
Ibáñez Sónica la cortesana. Encara Alcina creu probable l'existencia d'un port, al vol
tant del qual es desenvoluparia una petita població comercial. 

A l'hora d'analitzar els eJements que apareixen en l'episodi de Polibi, si cer
quem un marc geografic concret, les muntanyes d 'Almenara no s'hi adeqüen en ab
solut. La Muntanyeta deIs Estanys, situada a 2 km de la costa, no deu haver estat ac
cessible des del mar en epoca historica a causa de la barrera formada per la restinga 
litoral; aquest quedava lluny perque justament aleshores el seu nivell era més baix 
que en l 'actualitat. En conseqüencia, la hipotesi del port és completament 
descartable. El santuari de Venus és més probable que estigués situat en un lloc pro
xim a la mar com el Cap de Canet, accident més propi per a la localització d'aquest 
tipus de santuaris lligats estretament a la navegació. Pel que fa a les ruInes, no hi ha 
cap indici de l'existencia d'un santuari, i menys d'epoca iberica. La inscripció en que 
apareix una dedicatoria a Venus és de caracter funerari i la seua presencia no impli
ca la practica de culte en un temple. Quant al campament deIs Escipions, si l'episodi 
de Polibi respon a un avan<; real de l'exercit roma, hipotesi que no comparteixen tots 
els historiadors, degué estar situat en un punt més proxim a la costa, on l'albufera 
no dificultas la comunica ció entre l'exercit de tena i la flota. 

De les notícies proporcionad es per la bibliografia, pot deduir-se que el lloc 
fou ocupat inicialment per un assentament en el període iberic final. Ribelles 
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esmenta la troballa de monedes iberiques i consulars. Entre les monedes arreplega
des en els seus manuscrits (Arasa i Ripolles, en premsa) n'esmenta tres -de Saitabi, 
Arse i Kelse-, la primera de les quals diu expressament que fou trabada en aquest 
110e. Posteriorment, Alcina esmenta la troballa d'alguns fragments de cera mica ibe
rica amb "decoración rojiza geométrica muy vulgar: enrejado, círculos concéntricos, 
etc". En els primers anys seixanta, Mesado va trobar algunes restes iberiques en els 
aterrassaments que van desemboscar la part baixa de la muntanyeta. Entre els ma
terials trobats esmenta una possible fa /cata i dues monedes republicanes. Aquestes 
restes permeten assenyalar l'existencia d 'una primera ocupació que pot datar-se al
menys entre el segle Ir i la primera meitat de n ac' 

Posteriorment, al peu del vessant meridional de la Muntanyeta, a la vora de 
la més gran d'aquestes llacunes, va existir un important assentament rama, possi
blement la vil·la d 'alguna rica família saguntina. En una inscripció de caracters mo
numentals figura el nom d\ma dona anomenada Sergia que podria ser membre de 
la coneguda família deIs Sergii, possiblement la mateixa Sergia M. f Peregrina de 
l'epigrafia saguntina, que hauria erigit un monument en la seua vil· la, situada a po
ques milles de la ciutat. Pel que fa a les diferents arees funcionals i ambients de la 
vil·la, la traballa de contrapesos i altres elements d 'almassera indiquen l'existencia 
d'una pars rustica relacionada amb els treballs agrícoles, concretament a l'elaboració 
d 'oli o vi (torcularium). Altres elements s'adiuen amb la pars urbana o residencial, 
com el capitell jónic i tal vega da el relleu amb una gran petxina que poden corres
pondre a un ambient termal. Finalment, la part més coneguda és l'area funeraria 
que s 'estenia de forma escalonada per tot el vessant del cim oriental, en un lloc 
preeminent que permetia una perfecta visualització, on alllarg deIs segles van anar 
erigint-se fins a tres edificis possiblement funeraris de diferent tipologia. També en 
aquesta epoca degueren construir-se defenses a la vora deIs Estanys, una mena de 
dic per prategir la vil·la. O'altra banda, aquesta comptava almenys amb un camí 
propi apte per a vehicles de rades que permetria l'accés des de la via Augusta, situa
da a 1,5 km cap a l'ONO. 

La reutilització deIs edificis i els nombrosos fragments de ceramica medieval 
que s'esmenten indiquen una intensa ocupació dellloc en aques ta epoca, a la qual 
deuen pertanyer alguns deIs enterraments trobats. 
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