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ARQUEOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL DE 

CINCTORRES 

FERRAN ARASA I GIL 

L'arqueologia del terme municipal de Cinctorres és molt poc coneguda. 
Els treballs de camp realitzats amb motiu de la preparació d'aquest 
text, amb la col-laboració de Miquel Guardiola, han permés localitzar 
nombrosos jaciments arqueológics que dibuixen un panorama ric i 
diversificat. En total n'hem pogut estudiar onze, que relacionem en el 
sentit de les agulles d'un rellotge a partir del nord: els Rojals, la 
Torreta dels Moros, la Font dels Ho rts , el Maset de Cristóbal del 
Sombrerer, el Mas d'En Costa, la Costa de l'Albardó, el Fossar dels 
Moros , la Torrassa, el Mas Roig , la Roca de l'Heurera i els Castellets. 
És segur que si els treballs de camp continuen el seu nombre es veura 
notablement ampliat. 

La seua distribució cronológica és desigual i no tots els períodes his
tórics hi estan representats de la mateixa manera. D 'altra banda, l'o
cupació del mateix lloc en dues o més epoques és unjet constatable 
en diversosjaciments. Així, la Costa de l'Albardó esta ocupat en l'Edat 
del Bronze i en epoca islamica; el Mas Roig en el Ferro Antic, epoca ibe
rica i islamica; el Mas d'En Costa en epoca iberica i islamica; la Font 
dels Horts en epoca romana, visigótica i islamica; i el Maset de 
Cristóbal del Sombrerer en epoca romana i islamica. Aquestjet s 'ex
plica perque normalment les condicions quejan idoni un lloc per a l'ha
bitat es mantenen durant molt de temps, i només l'augment de pobla
ció ja que s 'ocupen noves terres i es creen nous assentaments 
humans. 

En conjunt, i per ordre cronológic, el Mas Roig esta ocupat en el Ferro 
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Antic; el Mas d'En Costa, el Mas Roig i la Roca de l'Heurera són d 'e
poca iberica; la Font dels Horts i el Maset de Cristóbal del Sombrerer 
són d'epoca romana; la Font dels Horts esta ocupat en epoca visigóti
ca; la Torrassa és possiblement de l'alta Edat Mitjana, sense més pre
cisió; i els Rojals , la Torreta dels Moros, la Font dels Horts , el Maset de 
Cristóbal del Sombrerer; el Mas d'En Costa, la Costa de l'Albardó, el 
Fossar dels Moros, el Mas Roig i els Castellets són d'epoca islamica. 
En cap d'aquests jaciments s'han realitzat excavacions arqueológi
queso També els estudis de caracter cientific sobre les troballes ijaci
ments del terme municipal són escassos, puix es redueixen a l 'estudi 
de la sivella visigótica de la Font dels Horts. 

ANTECEDENTS 

La primera notícia sobre activitats relacionades amb l 'arqueologia al 
terme municipal de Cinctorres és de 1435, de quan data la concessió 
de llicencia de cavament de tresors als termes del Forcall, la Mata, 
Portell, Olocau i Cinctorres donada a conéixer per V. Terol. Els peticio
naris són Antoni Bosulú de Morella i Jaume Montlober de Cinctorres. 
Desconeixem el resultat d'aquestes recerques que només perseguien 
l' enriquiment facil. 

Afinals del segle XVIII el naturalista A. J. Cavanilles esmenta les ruf
nes d'unafortificació situada no molt lluny de Castelifort, que possi
blement poden identificar-se amb les conservades a la Roca Parda i 
són conegudes amb el topónim del Fossar dels Moros: "Segun los ves
tigios que se conservan al poniente, parece que en otros tiempos estu
vo la villa mas abaxo, y defendida con torres ". Aquesta referencia, 
citada per A. Miralles del Imperial, és la base de l'atribució a 
Castelifort d'un origen roma per part d'autors posteriors com B. 
Mundina. En aquesta línia, C. Sarthou, a qui segueix J. Miralles Sales, 
planteja l'origen roma d'aquesta població: "( ... ) al oriente de Castelifort 
existen las ruinas de un castillo, fuerte romano". 
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L'any 1917 J. J. Senent, en un article publicat a Las Provincias on 
dóna a conéixer les pintures rupestres de Morella la Vella, es menta 
una serie de jaciments de la comarca entres els quals figura de mane
ra expressa per primera vegada la Roca Parda. Aquesta notícia la va 
arreplegar F. Almarche i , anys després, M. Milian Mestre. 

La següent aportació d 'interés apareix en el Boletín Cinctorres de 
l'any 1979, en un article signat amb pseudónim i titolat "En busca de 
vestigios arqueológicos e históricos ", on s'esmenten quatrejaciments 



medievals: la Torre Solsona (sembla tractar-se d'un mas), la Torrassa, 
la Torreta deIs Moros i la Roca Parda, ja mencionat. En 1981, V. 
Forcada publica en aquest butlletí un estudi de la Torreta deIs Moros. 
El mateix any 1 també en aquest butlletí D. Giner Prats publica un altre 
article on dóna a conéixer un altrejaciment, la Font deIs Ho rts , a par
tir del qual l'autor d'aquest treball va iniciar una investigació que va 
dur a la troballa d 'una sivella de cinturó d 'epoca visigótica, l'estudi de 
la qual es va publicar a la revista Saguntum l'any 1991. 

CULTURA IBERlCA 

La cultura iberica apareixjormada en la segona meitat del segle VI aC 
i entre les seues característiques més importants podem destacar l 'ús 
del tom i del jom de cambra per a la jabricació de ceramica, la 
metaUúrgia deljerro, l'ús de l'escriptura i el ritualjunerari de la inci
neració. Entre els assentaments d'aquest període hi ha dos tipus 
d'emplw;;aments: els situats en llocs elevats de jacil dejensa i els 
situats en llocs sense especials condicions dejensives com les ves
sants de llomes i muntanyes, situats prop de les terres de cultiu i de 
l 'aigua. En general són prou nombrosos i de reduiaes dimensions i 
denoten una intensa ocupació del te rritori. 

Al terme municipal de Cinctorres coneixem tres jaciments d'epoca 
iberica: la Roca de I'Heurera, el Mas Roig i el Mas d'En Costa. Per la 
seua situació en un lloc elevat la Roca de I'Heurera deu ser una talaia, 
un lloc de guaita, el Mas d'En Costa un petit poblatjortificat en altura 
i el Mas Roig un mas en vessant, sense condicions dejensives peró 
amb una amplia visibilitat. 

El Mas d 'En Costa esta situat en una lloma allargada sobre la Rambla 
de Cellumbres, orientat al sud, a 870 m d'altitud, amb dejenses natu
rals pel costat oest. Ací la rambla, després d'anar encaixada, comen-
9a a obrir-se ojerint un terreny més pla amb possibilitats d'aprojita
ment per a l'agricultura. Potser el seu empla9ament es relaciona amb 
el pas de la rambla en un camí que seguiria en direcció nord -sud. Es 
tracta d'un assentament jortificat, possiblement un petit poblat que 
aprojitava les terres de cultiu immediates. L'aprovisionament d'aigua 
devia ejectuar-se en la mateixa rambla. Les restes trobades són 
alguns murs molt arrasats, entre els quals s'han trobat alguns jrag
ments ceramics i un molí circular de pedra que no permeten precisar
ne la cronologia de l 'ocupació. 

El Mas Roig esta situat sobre el Barranc de la Parra, en un vessant 
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abancalat orientat cap al sud, a 910 m d'altítud. La Font de la Mare 
de Déu es troba al peu deljaciment. Ellloc no té possibilitats defensi
ves , peró permet un ampli control visual de l'entorn. Sembla tractar
se, dones , d 'un mas. Les restes trobades són alguns fragments cera
mies i de molí de pedra que corresponen a les dues primeresfases d'o
cupació del jaciment. Un redui't grup pertany a recipients fabricats a 
ma que presenten unes característiques própies del Ferro Anüc, amb 
una datació aproximada en els segles VIII-VII aC. La major part de la 
ceramica, peró, estafabricada a torn, amb peifils i decoració pintada 
típicament iberics que pareixen antics, possiblement dels segles VI-IV. 

La Roca de l'Heurera, citada per N. Mesado, E. Barreda i J. Andrés, 
esta situada en un dels contraforts de la mola de Saranyana, a 1.040 
m d'altitud. La seua ubicació li permet un ampli control visual de l'en 
torno El lloc es troba allunyat de les terres de cultiu i dels punts d 'a
provisionament d'aigua. Les restes constructives que es veuen sembla 
que corresponen a una torre ; els escassosfragments de ceramica ibe
rica que s 'han trobat no permeten una major precisió cronológica. Des 
d'ací resulta visible l'assentament iberic del Peiró de Sant Pere (el 
Forcall) , des d'on són visibles els de la Moleta dels Frares i la Roca de 
Migdia (Morella) , per la qual cosa tots quatre podenformar part d'un 
mateix sistema defensiu al voltant de la confluencia de rius que es 
dóna al Forcall. Segons aquesta interpretació, la Roca de l'Heurera 
seria una talaia que vigilaria els accessos des del sud pel Riu Calders. 

EpOCA ROMANA 

En epoca romana es generalitza un nou model d'ocupació del territori, 
que comporta l 'abandonament dels poblats iberics situats en altura i 
la proliferació dels assentaments situats en el pla, prop de les terres 
de cultiu i de l'aigua, les anomenades vil ·les. Els canvis en el pobla
ment es veuen acompanyats per l'adopció de models residencials ita
lics, amb la introducció de noves tecniques i materials constructius i 
ornamentals. Aquests canvis es van veure acompanyats d'una trans-

formació en l 'estructura de propietat de la terra, a més de la introduc
ció de nous sistemes d'explotació i la generalització de determinats 
culüus com la vinya. 

Al terme de Cinctorres han estat trobats indicis d'ocupació romana a 
la Font dels Horts i el Mas de Cristóbal del Sombrerero Es tracta de 
restes molt pobres que deuen pertanyer a sengles assentaments 
petiLs, per la qual cosa sembla raonable que ha d'haver-hi algun altre 
jaciment roma de major importcmcia. El primer d'ells, la Font dels 
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Horts, esta situat en un terreny abancalat, orientat a l'est, a 800 m 
d'altitud. Es troba sobre lajont que li dóna nom, per tant amb un punt 
molt próxim per a l 'aprovisionament d'aigua. El lloc ha estat comple
tament transjormat per al seu aprojitament agrícola, de manera que 
no es conserven restes constructives. Només s'han trobat alguns petits 
jragments ceramics , entre els quals hi ha un de sigil·lata hispanica i 
un altre d'engalba rogenca. A la llum d'aquestes escasses restes 
només podem datar eljaciment de manera aproximada en els segles 
UII dC. 

El Maset de Cristóbal del Sombrerer esta situat sobre la Rambla de 
Cellumbres, a l'esq.uerra del Barranc dels Collaos, a 900 m d 'altitud. 
Es tracta d 'un emplw; ament en vessant, actualment abancalat, orien
tat al sud. L'aprovisionament d 'aigua podia ejectuar-se al mateix 
barranc o a la rambla. Les característiques del terreny permeten el seu 
aprojitament agrícola. Entre les ceramiques medievals corresponents 
a una segonajase d 'ocupació deljaciment, hem pogut trobar un petit 
jragment de sigil'lata hispanica i altres de ceramica comuna. Com en 
el cas anterior, les escasses restes trobades no permeten més que una 
datació aproximada en els segles l-III dC. 

PERÍODE VISIGOTIC 

Amb l 'enjonsament de l'lmperi Roma i l'entrada dels pobles germanics 
a la península iberica en el segle V dC comen9a un període que resul
ta particularment josc a les comarques septentrionals del País 
Valencia. Dos dels escassos testimonis de l'epoca visigótica han estat 
trobats precisament a la comarca dels Ports. Es tracta de dues pla
ques de cinturó trobades a Cinctorres i Bel que poden datar-se en el 
segle VII dC. La segona pertanyia a la col-lecció de J. J. Senent, actual
ment dispersa. De la primera ens ocuparem ací. 

En 1981 D. Giner Prats descriu la troballa d 'una necrópolis : "con oca
sión de construirse la carretera de Cinctorres-Morella, desde la pri
mera curva yendo hacia Morella a la segunda curva y antes de llegar 
a la Font dels Horts , al hacer los desmontes correspondientes, apare
cieron muchas sepulturas, de las cuales tuve ocasión de ver tres de 
ellas y que aparecían con la cabeza protegida por dos losas de piedra 
inclinadas". Es tracta d 'una zona abancalada i actualment erma 
situada a la partida dels Horts, a la banda esquerra del Barranc de 
la Vila, a uns 800 m d'altitud. Reconegut aquest lloc l'any 1990, 
només vam trobar alguns jragments ceramics medievals. Donada la 
proximitat de la Font dels Horts , situada a uns 150 m cap al nord del 
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lloc descrit, vam continuar la prospecció per la zona que s 'estén sobre 
lajont, pensant que pels seus voltants podia trobar-se el lloc d'habi
tació corresponent a la citada necrópolis. Allí, entre abundant cerami
ca moderna, en vam poder reunir alguns jragments de factura grolle
ra d'atribució incerta i altres clarament medievals , i, com a pe9a més 
destacada, vam trobar en s upe ifície , sobre la paret d'un bancal, la 
pe9a que anem a veure. 

Es tracta d'una placa de cinturó de bronze trencada aproximadament 
per la meitat, amb la part corresponent a l'extrem distal, rícament 
decorada en la seua cara anterior amb diversos motius incisos , que es 
conserva al Museu Provincial de Belles Arts de Castelló (fig. 1). 

Figura l. 

Les seues mides maximes són 51 mm de llargaría per 35 mm d'am
plaría, amb una grossaría que oscil ·la entre 0 ,4 mm en les vores i 1,6 
mm en el centre. L'extrem distal presenta un gros apt?mdix a l'altura 
de l'eix longitudinal de la pe9a, altres quatre ressalts no tan gruixuts 
que delimiten la part central d 'aquesta meitat i un dels dos que n'hi 
havia a l 'altura de l 'eix transversal. En la part posteríor es conserven 
tres reblons peiforats que servien per a subjectar la pe9a a la corret-
ja de cuir, els quals amiden 11 mm de llargaría i tenen unes peifora
cions d '1,8 mm de diametre. La decoració consisteix en una saneja 
externa decorada amb petites incisions transversals , seguida d'una 
línia també incisa i d 'un petit rebaixament que dóna pas a la zona 
central més elevada, on apareixen els motius més complexos distrí
bui"ts en tres zones delimitades per ribets , amb dos motius disposats 
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simetricament en cadascuna que figuren monstres . marins indefini
bles. Per la tipologia i decoració recorda la placa de Bel, l 'únic paraUel 
conegut en terres valencianes . 

Una analisi metaUognifica realitzada en el Departament de Física d e 
la Universitat Politecnica de Valencia, va determinar que es tracta d 'un 
bronze amb una quantitat apreciable de plom i una altra un poc menor 
de zinc. Aquesta composició no resulta estranya en els bronzes d 'epo
ca visigoda. 

La troballa d 'aquesta pec;a dóna una especial importcmcia aljaciment 
d e la Font dels Horts , tant per tractar-se d'un dels dos exemplars d'a
quest tipus de plaques actualment coneguts al País Valencia, com 
sobretot perque és l 'únic del qual coneixem el lloc on ha estat trobat. 
La seua presencia permet confirmar l'existencia d'un assentament 
d'epoca visigótica al terme de Cinctorres i ens proporciona una precio
sa informació sobre una de les epoques més desconegudes de la nos
tra história. 

EpOCA ISLÁMICA 

Amb l 'arribada dels musulmans al principi del segle VIII s 'obre un nou 
període históric. Els primers segles resulten particularment descone
guts per a la investigació , peró pot suposar-se una certa continuitat en 
el poblament. Aquest s 'organitza en dues classes d'assentaments: els 
fortificats en altura i els que s'estableixen a prop de les terres de cul-
tiu i de l'aigua. No hi ha notícies históriques sobre aquest període a la 
comarca, a banda de les mencions puntuals de Morella. És possible 
l 'arribada de població d'origen arab en els darrers segles, quan pren 
forma el model de poblament característic de l'epoca i es documenta 
un notable augment dels llocs habitats. 

Els jaciments arqueológics d'epoca islamica són tan nombrosos com 
desconeguts. La major part dels localitzats al terme de Cinctorres, nou 
d'un total d 'onze, estan ocupats en aquesta epoca. Entre ells poden 
distingir-se dues classes. Els més nombrosos són els petits assenta
ments característics del poblament dispers de muntanya, les alque
ries, que devien ser prou semblants als nos tres masos. A aquesta 
categoria pertanyien possiblement els Rojals , la Torreta dels Moros , la 
Font dels Horts, el Maset de Cristóbal del Sombrerer, el Mas d'En 
Costa i el Mas Roig. En segon lloc trobem les fortificacions , situades 
sempre en altura, els veritables castells , com el Fossar dels Moros i la 
Costa de l'Albardó , tot i que en el primer el topónimfa referencia a una 
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necrópolis. També els Castellets era una jortificació, peró de menor 
entitat, possiblement una torre. La Torrassa, per la seua localització 
en alt, devia ser una talaia o lloc de guaita. Alguns d'aquests han pro
porcionat restes de les seues necrópolis, com els Castellets i els Rojals. 
Dos d'aquests jaciments apareixen citats, possiblement, en la docu
mentació cristiana del segle XIII: el Fossar dels Moros i la Torreta dels 
Moros. 

Segons el mateix ordre 
descriptiu que hem seguit 
jins ara, comen(:arem 
amb els Rojals, situat 
entre els barrancs del 
Mas de Macia i de la 
Parra, en una zona en 
pendent a 850 m d'alti
tud. El lloc no presenta 
condicions dejensives, 
peró permet el control 
visual de l'entorn. Els 
punts d'aiguada més pró
xims són els esmentats 
barrancs. Ací s'ha trobat 
una sitja excavada en el 
sauló, amb un diametre 
de boca de 40 cm i una 
amplaria maxima d'1,30 
m. També es té notícia de 
la troballa de dues tom
bes d'inhumació cobertes 
amb lloses. La presencia 
de la sitja es relaciona 
amb el depósit de gra i, 

per tanto amb les activitats agrícoles. Les úniques restes trobades són 
alguns jragments ceramics que no permet~n major precisió sobre les 
característiques i cronologia deljaciment. 

La Torreta dels Moros esta situada a uns 300 m al NE de l'anterior, 
entre els barrancs del Mas de Macia i de les Torretes, a uns 840 m d'al
titud. Empla(:ada al peu de muntanya, esta orientada cap al migdia i 
té una bona visibilitat en aquesta direcció. És una torre de reduides 
dimensions, de planta quasi quadrada, de 3,60 x 3,70 m, amb murs 
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de 0,80 de grossaria i una petita porta oberta a l 'est de 0,70 m de llum 
i 1,10 m d'al(:aria. El parament és de pedra travada amb morter de 
cal(: i conserva part de l'enllui"t interior dels murs. A la part superior es 
veu part del paviment d'un pis. No hi ha restes d'escala, cosa per la 
qual cal pensar que devia ser dejusta. Al seu voltant es trobenjrag
ments ceramics, entre els quals hi ha alguns que poden datar-se en 
els segles XI-XIII; altres d'indubtable jiliació cristiana deuen corres
pondre a l 'ocupació posterior. En les seues proximitats es va trobar 
una moneda arabo També es troba escória metaUica. La torre devia 
ser l'element dejensiu d 'un lloc d 'habitació, les restes del qual han 
desaparegut completament amb l'aterrassament del terreny per al seu 
aprojitament agrícola. Possiblement apareix es mentada per la docu
mentació de l'epoca de la conquesta cristiana al segle XIII. V Forcada 
va proposar identijicar-la amb la turris de Juseph de Colera citada en 
1233 com un dels límits de l 'heretat d'Alhorre, avui el Mas de Fre
ximeno (Morella), segons la carta de població estudiada per V 
Doménech. Devia tractar-se, doncs , d 'una propietat queja havia estat 
adjudicada a un poblador cristia en el repartiment. 

A la Font dels Horts es troben, entre altres jragments ceramics de les 
diferents jases d'ocupació, alguns que corresponen a aquesta epoca. 
Podem suposar, doncs, l'existencia d'un mas a prop de lajont. No pot 
descartar-se que la necrópolis destruida en les obres de la carretera 
siga d 'epoca islamica. 

Al Maset de Cristóbal del Sombrerer poden distingir-se, enmig d'un 
carrascal, rufnes del que devia ser un petit assentament que ocuparia 
el mateix empla(:ament que l'anterior d 'epoca romana. Alguns jrag
ments ceramicsjan possible l'adscripció cultural deljaciment, peró no 
permeten major precisió sobre la seua cronologia. 

Un poc a ponent, el Mas d'En Costa presenta barrejats, amb els ibe
rics , jragments ceramics d'una segona jase d 'ocupació en aquesta 
epoca. Per les seues característiques poden datar-se en els segles XI
XIII. Sembla tractar-se, també, d'un mas, peró descOneixem la relació 
que podia tenir amb l 'anterior, situat només a 400 m. 

La Costa de l'Albardó s 'al(:a sobre la Rambla de Cellumb res , en un 
tossal de 949 m amb exceUents condicions dejensives. L'únic accés 
possible és pel costat est, que presenta un pendent molt pronunciat. El 
lloc perinet un ampli control visual de l'entorn; des d'ací resulten visi
bles el Maset de Cristóbal del Sombrerer i el Fossar dels Moros. Hi ha 
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una primerafase d'ocupació en l 'Edat del Bronze. Les restes arquiLec
tóniques conservades pertanyen a la darrerafase d 'ocupació. El para
ment dels murs és de pedra travada amb morter de cal¡;. A la part infe
rior es conserva, sobre un ressalt de la roca, una muralla que en tanca 
l 'accés. Al cim es veu un llarg mur que dibuixa una construcció rec
tangular (fig. 2). En la vessant es distingeixen alguns murs més per
tanyents a diferents construccions, una de les quals podria ser un 
aljub. Els fragments ceramics poden datar-se de manera general en 
els segles Xl-XlII. Es tracta d'un veritable castell, situat només a 800 
m a l'est del Fossar dels Moros. Donat que tant les caracterísüques 
constructives com la cenimica són molt semblants , cal pensar que la 
funció d'ambduesfortaleses devia ser diferent. 

El Fossar dels Moros pot 
identificar-se probable
ment amb el Castell de 
Celumna que apareix 
esmentat a la carta de 
població de Cantavella 
l 'any 1212 com un dels 
seus límits , en una part 
que s 'endinsa clarament 
en terres que posterior
ment seran reconegudes 
com a part del Castell de 
Morella. Apareix citat des
prés de la Mola Sarinanae 
i abans de la Adcantere
llam, situada al Riu de les 
Truites . Possiblement es 
tracte del topónim originari 
de l 'actual hidrónim 
Cellumbres. Després de la 
conquesta cristiana no en 
tornem a trobar referfm
cies. 

El Fossar dels Moros, cone
gut al terme de Castellfort 

com el Castell dels Moros, ocupa un contrafort de la Roca Parda que 
s'endinsa en la profunda fractura de la Rambla de Cellumbres en 
direcció NO, a 980 m d 'altitud. Estrictament es denomina el Fossar 
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dels Moros a una gran roca vertical separada de la paret que resulta 
practicament inaccessible; entre ambdues hi ha un estret pas anome
nat els Portalets. Lafortificació esta situada als peus d 'aquesta roca, 
en una terrassa elevada només accessible pels dos costats. Aquests 
accessos es van tallar al¡;;ant sengles murs, dels quals, en el del SO 
(fig. 3) hi havia una porta que pot identificar-se per dos graons tallats 
a la roca. El parament dels murs visibles és de pedra travada amb 
morter de cal¡;;. Les construccions millor conservades es troben en el 
costat NE. A la part baixa, situat en un nivell inferior, s 'hi veu una 
construcció de planta rectangular, amb murs de 90 cm de grossaria, 
que pot identificar-se amb un aljub (fig. 4). A la part superi01; orienta
da NE-SO, es veu una altra construcció de majors dimensions i planta 
també rectangular, que conserva restes de l'enllui"t interior pintat de roig, 
que deu ser també un altre aljub. Més amunt, tornant als Portalets, exis
tia un altre mur a penes visible que tallava l 'accés NE. En la zona cen
tral, sobre el vessant inclinat, h i ha un munt de pedres que possiblement 
deu correspondre a les rui"nes dels habitatges. 

D 'ací procedeix un important conjunt de ceramiques califals depositat 
al Museu de Prehistoria de Valencia. Avui dia els fragments ceramics 
són escassos perque eljaciment ha estat molt visitat. Aixo no obstant, 
es veuen trossos de teula que cOTifirmen la utilització d'aquest materi
al ceramic en la construcció. Segons les restes conservades, sembla 
tractar-se d'una fortificació de baixa epoca islamica, possiblement 
dels segles XII-XIII. Pelfet de trobar-se en un lloc amagat, en una zona 
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aparentment de poc valor estrategic, pot interpretar-se que devia ser 
un morabit, una mena de refugi de caracter religiós ambfunció de cas
tell en una zonafronterera, el que recolzaria la seua datació tardana, 
quan la conquesta cristiana havia avan{:atja per terres de Terol. 

La Torrassa esta situada al cim d'un tossal, a 1.069 m d'altitud, sobre 
el barranc del mateix nomo La seua ubicació li permet un ampli control 
visual de l'entorn. Aixó no obstant, el lloc no sembla massa adequat 
per a la defensa, per la qual cosa cal pensar en una altrafunció, pos
siblement la de talaia o lloc de guaita. Es tracta d'una torre de plan
ta arrodonida i uns 5 m de costat. La seua adscripció cultural no és 
segura. Provisionalment podem proposar una datació general en l'alta 
Edat Mitjana. 

Al Mas Roig es conserven, en un ribas, restes d'alguns murs entre els 
quals hi hafragments de ceramica medieval que proven la reocupació 
dellloc en aquesta epoca. Com en casos anteriors, deu tractar-se d'un 
mas que pot datar-se de manera aproximada en els segles XI-XIII. 

Finalment, els Castellets esta situat en un puntal rocós que s'al{:a 
entre els barrancs del Mas de Macia i de la Parra, a 940 m d 'altitud. 
Esta orientat cap a l'est, té unes bones condicions defensives i permet 
un ampli control visual de l'entorn. Les restes conservades correspo
nen a unafortificació, possiblement una torre. Els fragments ceramics 
són medievals, peró nofanpossible una datació aproximada. Als seus 
peus es va trobar fa anys una necrópolis d'inhumació, amb les tombes 
cobertes amb lloses, situada a uns 100 m dels jaciments dels Rojals. 
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