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L'epoca romana 

FERRAN ARASA I GIL 
Universitat de Valencia 

1. El PERíODE IBEROROMÁ: SEGlES 11-1 aC 

~ 
A PRESENCIA romana a la península Iberica té el seu origen en la segona 
guerra púnica, quan es va convertir en escenari d'aquest conflicte que va 
enfrontar romans i cartaginesas pel domini del Mediterrani occidental. 

Després de la presa de Sagunt per Anníball'any 219, aquest va marxar amb el 
seu exercit a la conquesta d'ltalia . Aleshores, els romans van enviar un exercit a 
Hispania per atacar la seua rereguarda que va desembarcar a Empúries el 218. 
Allo que va comen<;ar com una operació justificada per la guerra amb els car
taginesas, va esdevenir finalment una presencia permanent que modificaria el 
curs de la historia deis pobles que habitaven la Península . Comen<;a així el perí
ode que denominem iberoroma, una fase de transició en que la cultura iberica 
va experimentant canvis progressius sota la influencia romana. 

Després d'expulsar els cartaginesas de Sagunt I'any 212 i derrotar-los defi
nitivament el 206 a Andalusia, els romans van haver de sufocar la rebel·lió deis 
pobles iberics que s'havien al<;at contra la seua dominació el 195 . Les conse
qüencies de la segona guerra púnica i de la repressió de la revolta iberica apa
reixen reflectides a la Plana en I'abandonament o en la notable perdua d'im
portancia d'alguns assentaments iberics. Aquest és el cas de dos deis poblats 
més grans: el Solaig (BetxO, que sembla abandonar-se definitivament, i la Punta 
(la Vall d'Uixó), que experimenta una crisi important. En aquests anys d'insegu
retat motivada per les operacions militars també poden datar-se algunes ocul
tacions monetaries com la d'Orpesa. 

Des deis primers anys de presencia romana comencen a arribar als poblats ibe
rics nombrosos productes de procedencia italica, principalment amfores que con- . 
tenien vi i vaixella de taula de vernís negre procedents de la Campania, així com 
les primeres monedes romanes . Els lIocs de recepció són fondejadors com el del 
Calamó (Borriana), a la vara deis quals es desenvolupen assentaments que en 
alguns casos arriben a tenir una gran importancia, com és el cas de la torre de 
la Sal (Cabanes). Aquest flux comercial, incipient des del final del segle 111 aC, va 
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augmentar progressivament al Ilarg del 11 fins a abastar el seu maxim auge entre 
I'últim ter~ del mateix segle i el primer quart de 1'1 aC. L'augment del consum de 
vi que demostren aquestes importacions reflecte ix la progressiva dependencia co
mercial deis ibers respecte als romans, així com la creixent assimilació deis gustos, 
habits i creences d'aquests últims, en un procés de canvi cultural que coneixem 
amb el nom de romanització. L'estudi d'aquests materials arqueologics permet 
determinar quins són els assentaments iberics que continuen ocupats després de 
la conquesta romana . 

En aquesta epoca, la Plana sembla entrar en una Ilarga fase d'estabilitat i in
tensa activitat comercial en que la influencia romana sera creixent, sobretot 
per la proximitat de la ciutat de Sagunt, que va ser des del p"rincipi una impor
tant base romana i un focus difusor de la seua cultura. Una de les principals 
característiques d'aquest període, que s'estén fins al tercer quart del segle 1 aC, 
és la continuHat del poblament. Aquest és de tipus rural dispers, amb nombro
sos assentaments, normalment de dimensions redu"fdes, que es caracteritzen per 
ocupar dos tipus d'empla~aments: la majoria deis més importants se situen en 
Ilocs alts de facil defensa; la resta, en general de menor importancia, es troba 
disseminada per Ilomes, peus de muntanya i el pla. Els primers adopten majo
ritariament una distribució periferica al voltant de la Plana, amb una clara fun
ció de control del territori o Els segons ocupen directament les terres de conreu, 
en ocasions prop deis rius i en la mateixa línia de costa, en aquest cas amb una 
funció comercial. Al terme municipal de Borriol, els principals assentaments ibe
rics ocupats en aquesta epoca es troben als contraforts de les muntanyes, tant 
a la vora del corredor que el travessa com sobre el pla de Moró. 

Entre els segles 11 i 1, en un procés lent pero imparable, els assentaments si
tuats en altura es van abandonar progressivament. Al mateix temps, un altre ti
pus d'assentaments sense característiques defensives, situats al pla o en Ilocs poc 
elevats, es feia cada vegada més nombrós: I'alter de Vinarragell (Borriana), 
l'Alcúdia (Nules) i I'horta Seca (la Vall d'Uixó), en són bons exemples . La seua 
aparició, que en part pot explicar-se per la descomposició del model de pobla
ment anterior a la conquesta, possiblement reflecteix canvis en I'estructura de la 
propietat i, en algunes zones, un augment demografic, en el qual s'entreveu la 
implantació progressiva d'un nou sistema socioeconomic. 

En el primer quart del segle 1 aC el nombre d'assentaments ocupats sembla 
disminuir. Segueixen ocupats alguns com el tossal de la Balaguera (la Pobla Tornesa) 
i el pujol de Gasset (Castelló de la Plana). Els efectes de la guerra sertoriana, que 
va assolar algunes zones del territori valencia entre els anys 75 i 72, no són facils de 
determinar. En aquesta epoca d'inseguretat poden datar-se ocultacions monetaries 
com la del tossal de l'Assut, que veurem més endavant. Amb aquests fets s'obri I'úl
tima fase del període iberoroma, ates que quasi tots els assentaments ocupats fins 
aleshores s'abandonen abans del regnat de I'emperador August I'any 27 aC. 
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Al terme municipal de Borriol, almenys els tres assentaments més importants 
continuen ocupats en aquest període : el tossalet de les Forques, el tossal de 
l'Assut i Montnegre . A més a més, possiblement comen~a a ocupar-se'n un al
tre: el Palmar. Vegem amb més deteniment qué sabem de cadascun en aquest 
període. 

1. EL TOSSALET DE LES FORQUES 

Situat en una xicoteta altura entre el riu i la depressió de la Coma, és un as
sentament de redu'fdes dimensions que possiblement exercia un paper de con
trol sobre el camí queja en época ibérica devia seguir el corredor en direcció 
N-S. El camí del període imperial, la via Augusta, passa a uns 600 m cap al NO. 

Porear, que el va donar a conéixer, esmenta la troballa en un petit sondeig 
que hi va realitzar el desembre del 1931 d'«un vas petit, campania». En I'exca
vació realitzada per Falomir i Salvador I'any 1981 s'assenyala la preséncia de frag
ments de gobelets de ceramica de parets fines. Entre els fragments ceramics con
servats per particulars i en la Col·lecció Museografica municipal hi ha dos vasos 
plastics (guttus), un deis quals devia tenir la forma d'un peu, que poden datar
se en el segle 111, i que constaten la continuHat en I'ocupació del jaciment fins a 
I'época iberoroma'na. 

Pel que fa a les troballes monetaries, Ripollés va publicar un victoriat repu
blica . Al Museu Arqueológic de Borriana es conserva un as d'Arse (Sagunt). 
D'aquesta seca es coneix també la troballa d'un quadrant per un particular de la 
població. 

Els fragments ceramic$ que hem pogut estudiar directament són 56 : 48 de 
vernís negre, 1 de parets fines i 5 d'amfora . La producció majoritaria entre les 
ceramiques de vernís negre és la campaniana A, amb 40 fragments; segueixen 
2 de campaniana B i 6 de pasta grisa . La campaniana A procedeix de la regió ita
liana que li dóna nom, concretament de la zona de Napols. Les formes pre
sents són bols, copetes, copes i plats . A més hi ha 4 bases, 2 de les quals estan 
decorades: 1 amb 4 palmetes i I'altra amb una roseta. Els 2 fragments de cam
paniana B procedeixen de la zona de Ca/es, també a la Campania. Almenys 4 
deis fragments de campaniana de pasta grisa pertanyen a una patera. Finalment, 
hi ha un gobelet de parets fines i 5 fragments d'amfora també campaniana de 
tipus indeterminat. 

Aquests materials permeten confirmar I'ocupació del jaciment en el segle 11 aC. 
Entre les monedes, el victoriat proporciona la data més antiga, en el darrer de
cenni del segle 111, encara que aquestes solen circular durant més temps. Algunes 
formes de campaniana A poden datar-se en la primera meitat del segle 11, mentre 
que les altres troballes monetaries poden datar-se en els darrers decennis d'aquest 
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segle. Hi destaca I'escassesa de fragments d'amfora entre la ceramica arreple
gada, quan haurien de ser els més nombrosos per les grans dimensions d'aquests 
contenidors de vi. La manca de campaniana B tardana no permet portar el seu 
abandonament més enlla del final del segle 11. 

2. EL TOSSAL DE L' ASSUT 

Situat entre el barranc de la Mola i el riu, sembla que era també un assentament 
de redu'fdes dimensions, que es troba a 2'6 quilómetres cap al NO de I'anterior. El 
camí del període imperial, la via Augusta, passa també a uns 600 m cap al NO. 

El jaciment es va donar a coneixer per Senent I'any 1919, qui esmenta la tro
baila de ceramica campaniana i «monedas ibéricas de las llamadas Ce/sas y 
monedas romanas consulares ». Posteriorment, el mate ix Senent esmenta «te
rrissa iberica pintada barrejada amb altra de campaniana negra. Trobades en 
aquell Iloc, conservem monedes autónomes de les anomenades de Ce/sa ». 
Més endavant, I'any 1933, Porcar esmenta la troballa de «ceramica ibera acom
panyada d'alguns fragments d'hel·lenística ». 

L'any 1984, Villaronga i García Garrido van publicar un tresoret format per 62 
monedes de bronze procedents d'una troballa fortu'fta efectuada anys enrere 
possiblement en aquest jaciment. La seua composició era la següent: 48 asos de 
Ke/se, 10 asos de Va/en tia , 2 asos d'l/tirta, 1 quadrant de Corduba i 1 as roma; 
hi destaca I'absencia d'encunyacions saguntines. Aquests autors el daten en 
els primers decennis del segle I aC, el relacionen amb les guerres sertorianes i 
proposen una data d'ocultació en els anys 76/75. 

Els fragments ceramics que hem pogut estudiar directament són 47: 28 de 
vernís negre, 2 de parets fines, 1 de comuna, 1 de morter i 15 d'amfora. De cera
mica de vernís negre hi ha 3 fragments de campaniana A i 25 de campaniana B. 
De campaniana A les formes presents són un bol i una copa . Quant a la cam
paniana B, les formes presents són un plateret amb peana, un plat i una copa. 
D'altra banda, hi ha 4 fragments de base decorats amb canaletes concentriques 
i estries, un deis quals presenta un esgrafiat iberic incomplet: -ji. Pel que fa a la 
resta de produccions, hi ha 2 gobelets de parets fines d' imitació i forma inde
terminada, 1 safata de ceramica comuna, 1 morter tarraconense, sengles vores 
fragmentades d'amfora italica i 1 fragment d'amfora tarraconense. 

La datació més antiga, en el segle 11, ve donada per la copa de campaniana 
A. La presencia majoritaria de campaniana B tardana entre la ceramica de vernís 
negre i d'altres produccions de semblant cronologia, com ara I'amfora tarraco
nense, tot acompanyat d'abundants troballes monetaries, permet establir una 
datació per al darrer moment de I'assentament que pot situar-se almenys en el 
primer quart del segle 1 aC, tot i que podria prolongar-se fins a mitjan segle. 
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3. MONTNEGRE 

Esta situat en un contrafort de la serra de les Conteses, sobre el barranc de 
Batxina i el pla de Moró. Als peus del jaciment hi ha una segona zona arque
ológica, ja al terme municipal de Sant Joan de Moró. El jaciment més próxim 
ocupat al mateix temps és el tossalet de les Forques, situat a 5 quilómetres cap 
a I'ESE. 

Aquest jaciment es va donar a coneixer per Porcar l' any 1933. D' altra banda, 
en 1942 Esteve esmenta la troballa d'una Ilantia de forma i característiques des
conegudes. En general, les ceramiques són escasses i no es coneix cap troballa 
monetaria . Els materials que hem pogut estudiar són 23 fragments ceramics: 17 
de vernís negre, 1 de parets fines i 1 altre d'imitació, 1 fragment de cera mica co
muna i 2 imitacions de formes de campaniana en ceramica iberica . La ceramica 
de vernís negre es distribueix de la següent forma: 6 fragments de campaniana 
A, 10 de campaniana B i 1 de pasta grisa. De campaniana A, hi ha un bol i una 
base decorada amb una roseta . Els de campaniana B pertanyen majoritariament 
a la producció tardana; les formes presents són copes i plats. Quant a les imita
cions de campaniana, hi ha 1 copa i 1 plat en ceramica iberica . 

. Les ceramiques trobades als peus de I'assentament són 24 fragments: 7 de 
vernís negre, 1 de morter, 1 de parets fines d'imitació i 16 de d'amfora. De cera
mica de vernís negre n'hi ha 2 de campaniana A i 5 de campaniana B; I'única 
forma identificada és un plat de campaniana B. El morter pertany a una pro
ducció tarraconense. 

Encara que les ceramiques són escasses, el jaciment degué estar ocupat en el 
segle 11 i almenys fins al primer quart de 1'1. 

4. EL PALMAR 

Esta situat entre el riu i la població, a uns 700 m del tossalet de les Forques. 
Es troba a la vora del tra<;:at del camí d'epoca imperial, la Via Augusta . El jaci
ment es coneix sobretot, com veurem més endavant, per la seua ocupació en 
el període imperial . Peró entre les ceramiques i monedes trobades, algunes 
permeten pensar en una ocupació anterior, d'epoca iberoromana. 

Quant a les monedes, s'han trobat almenys 1 as de lanus bifront i un denari 
folrat de Bo/skan. Pel que fa a les ceramiques, hem pogut estudiar 5 fragments 
de campaniana A, entre els quals es pot identificar un bol, i 1 de campaniana B 
pertanyent a una copa. No és una evidencia important des del punt de vista quan
titatiu, peró hi ha altres motius que recolzen la idea d'aquesta ocupació prime
renca del Palmar. Segons hem vist en el capítol anterior, la troballa de quantitats 
significatives de ceramica iberica dóna suport a aquesta hipótesi. Recordem que 
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I'ocupació del tossalet de les Forques, segons el que sabem fins ara, sembla no 
anar més enlla del final del segle 11. Ens trobem, possiblement, amb un canvi d'em
plac;:ament de la població : es va abandonar el poblat encastellat i es va ocupar 
un Iloc més pla, situat a la vora de les terres de conreu i del camí que possible
ment en aquesta epoca ja passava per ací. De fet, aquest tipus d'assentaments 
són relativament freqüents en el període iberoroma, segons hem vist anterior
ment. La continu'ftat en I'ocupació d'aquest lIoc, de condicions més adequades 
per al poblament del període que s'aproximava, explica la posterior aparició de 
la vil·la imperial. 

11. EL PERíODE IMPERIAL 

1. L'ALT IMPERI 

Amb el regnat de I'emperador August (27 aC-14 dC) es generalitza un nou 
model d'ocupació del territori, que comporta I'abandonament definitiu deis po
blats iberics situats en altura i la proliferació deis assentaments situats al pla, 
les anomenades vil ·les. Els canvis en el poblament es veuen acompanyats per I'a
dopció de models residencials italics, amb la introducció de noves tecniques i ma
terials constructius i ornamentals. Possiblement, aquests fets es van veure acom
panyats d'un canvi en I'estructura de propietat de la terra, a més de la introducció 
de nous sistemes d'explotació i la generalització de determinats cultius com la 
vinya i I'olivera . El conjunt d'aquests canvis ens permet considerar que, al prin
cipi de l'lmperi, el procés de romanització esta va molt avanc;:at. 

A la Plana, en aquest període, el poblament és de tipus rural dispers, pero les 
seues característiques ens són prou desconegudes a causa de la degradació deis 
jaciments per les activitats humanes, sobretot de I'agricultura, i també per les es
casses excavacions realitzades. Des del final del segle 1 aC comencen a apareixer 
els assentaments rurals característics del període imperial, que comprenen tant 
senzilles cases de camp, semblants a les actuals masies, com amplies i luxoses 
mansions, en ocasions residencies rurals de riques famílies establides en ciutats 
proximes com Sagunt o fins i tot de magistrats municipals d'aquesta ciutat, que 
es concentren en major nombre i importancia a la Plana . La major part de les res
tes (arquitectoniques, sumptuaries, epigrafiques, etc.) poden datar-se en els 
segles 1-11, període en el qual es produeix un important augment demografic i una 
intensa explotació del medi o 

A les vil ·les es troben en alguns casos elements ornamentals que denoten cert 
luxe, com ara instal ·lacions terma ls, mosaics, revestiments de marbre o escultu
res, allo que anomenem indicadors sumptuaris que ens permeten establir una 
jerarquia entre els diferents assentaments. Aixo no obstant, fins i tot en aquests 
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casos les vil·les eren vertaders centres de producció agropecuaria, com ho de
mostra la troballa de forns per a la fabricació d'amfores (fig/ina) i almasseres (tor
cu/arium), en ocasions facils de reconeixer pels grans blocs de pedra que servien 
de contrapesos a les premses, com -ara els trobats a la Torrassa (Betxí-Vila-real) . 
Aquesta doble funció, residencial i económica, fa que a les vil ·les es puguen di
ferenciar dues parts: la residencial o pars urbana i la productiva o pars fructua
ria, a més d'una tercera destinada a la residencia deis treballadors de la finca o 
pars rustica . 

Entre les nombroses notícies i troballes d'aquesta epoca que s'estenen prac
ticament per tots els municipis, destaquen aquells jaciments on s'han trobat pe
ces i elements que denoten un cert luxe ornamental, com els paviments 
d'opus signinum de I'Horta Seca (la Vall d'Uixó) i d'opus tesse//atum de Benicató 
(Nules); les tessel·les de Sant Gregori (Borriana), el Secanet (la Vilavella), Torremotxa 
(Nules), l'Alter (Xilxes) i la Muntanyeta deis Estanys (Almenara); les plaques de 
marbre per a revestiment (crustae) de Lledó (Castelló de la Plana), Sant Gregori 
i l' Alter; i les escultures com els relleus de la Torrassa i la Muntanyeta deis Estanys 
(Almenara) i sobretot el conjunt del Palmar sobre el qual parlarem més exten
sament. 

Les importacions ceramiques de procedencia italica, sudgal·lica i africana, jun
tament amb les diverses produccions hispaniques, tant de vaixella de taula 
com d'amfores vinaries, olearies i de salaons, així com les troballes monetaries 
permeten documentar I'ocupació deis assentaments i proven la seua importan
cia, estabilitat i continuHat. En aquest període assoleix el seu maxim desenvo
lupament I'ús de la moneda per a les transaccions comercials . De la mateixa ma
nera, el comer~ marítim va continuar a través deis fondejadors, que van seguir 
en actiu alllarg de tot el període imperial, com Benafeli (Almassora) i el Calamó 
(Borriana) . 

La diversitat deis productes que trobem ara als jaciments posa de manifest un 
intens comer~ de nombroses procedencies que arriba a importants grups de po
blació. Si en el període anterior el comer~ a Ilarga distancia provenia quasi ex
clusivament d'ltalia, ara les ceramiques que trobem procedeixen inicialment d'a
quest país, peró prompte seran substitu'ldes per les fabricades al sud de la Gal·lia, 
al nord d'Africa i sobretot a la mateixa Hispania, tant del seu interior com de la 
costa meridional. Les produccions ceramiques característiques d'aquest període 
són les anomenades sigil ·lates, una vaixella de taula envernissada de roig que en 
ocasions va decorada amb motius en relleu i presenta un segell on figura el nom 
del terrissaire. 

Des del punt de vista cultural, aquest període es caracteritza per la unifor
mització sota els patrons romans. A poc a poc les manifestacions culturals, lin
güístiques, etc., própies de la cultura iberica desapareixeran i seran substitu'l
des per les própies deis romans. Aquests canvis afectaran tots els aspectes de 
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la cultura : la forma i distribució de les cases, els materials constructius (intro
ducció de la rajola i el ciment), els materials ornamentals (el marbre), les tecni
ques decoratives, la indumentaria, I'habit de I'escriptura, el món de les creences, 
la Ilengua, etc. Els usos de I'escriptura passaran a ser ara molt més variats i s'u
tilitzara la pedra com a suport més durador, tant per a usos públics com pri
vats. D'altra banda, comencen a construir-se grans obres públiques, com les in
fraestructures viaries, necessaries per a una comunicació flu'fda entre les diferents 
parts de tan gran Imperi . 

1.1. La via Augusta 

Els itineraris d'epoca romana esmenten un important camí que travessava les 
nostres comarques . Era la via Augusta, un camí de carro que des del Summus 
Pirinceus (Pirineu) arribava fins a la ciutat de Gades (Cadis) . Va ser construH per 
I'emperador August, que li va donar nom, entre els anys 8 i 2 aC. Aquesta via 
era el gran eix de comunicacions del territori valencia en epoca romana i en
Ilac,;ava bona part de les ciutats més importants: Saguntum, Va/en tia , Saetabis i 
lIici. En les nostres comarques seguia un trac,;at paral·lel al litoral i bona part de 
les vil ·les i monuments més importants, com Benicató (Nules) i I'arc de Cabanes, 
estan situats en les seues proximitats, per la qual cosa no hi ha dubte que degué 
exercir un paper aglutinador del poblament. 

Els romans mesuraven les distancies en milers de passes (mi/lia passum), és 
a dir, per unitats de 1.481 '5 m. A les vies més importants s'indicaven les distan
cies amb unes columnes de pedra anomenades mil·liaris (mi//iarium) que te
nien entre 2 i 3 m d'alc,;aria i entre 50 i 80 cm de diametre. La pedra utilitzada 
per Ilaurar-los era la propia de cada zona. Els mil ·liaris trobats entre les Coves de 
Vinroma i Castelló estan fets de gres. Aquests monuments tenien inscripcions 
gravades amb informacions referents a la via: el nom del constructor o restau
rador, el nom d'aquesta i la distancia, en ocasions amb la referencia al punt de 
partida (caput viae) o d'arribada (terminus viae), etc. 

En les nostres comarques es coneixen un total de 18 mil ·liaris, amb la recent 
troballa de Castelló de la Plana, deis quals 14 es concentren en el tram de la via 
compres entre les Coves de Vinroma i Borriol. Entre aquests destaquen els de 
Vilanova d'Alcolea, que es data en I'any 214 i esta dedicat a I'emperador Caracal ·la; 
Borriol, de I'any 250 i dedicat a Deci; i Xilxes, de I'any 252 i dedicat a Trebonia Gal. 

Aquest camí es va dotar d'un servei públic de transport de missatges, per
sones i mercaderies que viatjaven per compte de I'administració estatal (cursus 
pub/icus) . Així es va organitzar una xarxa d'estacions de posta per al canvi de ca
valls (mutationes) i per al descans i manutenció deis funcionaris (mansiones), so
bretot els correus (cursores). Les postes estaven disposades a una distancia re-
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guiar que, en el cas de les mansiones, 
sol ser de 30 a 36 quil6metres . 
Coneixem els noms d'aquestes esta
cions a través deis itineraris de l'E~po
ca, una mena de guies per als viatgers. 
Entre les ciutats de Dertosa i Saguntum 
hi havia 4 dies de camí, amb 3 esta
cions per al descans: /ntibili, !/dum i 
Sebelaci/Noua. !/dum s'identifica amb 
el jaciment de I'Hostalot de Vilanova 
d'Alcolea i Sebelaci i Noua devien es
tar situades als termes municipals 
d'Almassora i Castelló de la Plana, res
pectivament. 

Al terme municipal de Barrial la via Via Augusta 

seguia I'estret corredor on es troba la 
població, que comunica el corredor prelitoral per on discorre des de Traiguera 
fins a la Pobla Tornesa, amb el pla litoral que segueix fins a Sagunt. La via en
trava per les Costes de la Pobla, on possiblement es va trobar un mil ·liari esmentat 
per I'historiador P. A. Beuter I'any 1538 dedicat a I'emperador Galeri (293-311). 
Després segueix un tra<;at sinuós que en alguns trams discorre paral ·lel a la 
carretera i en altres s'hi superposa. Possiblement a I'altura de l'Ermita de Sant 
Vicent comen<;ava a aproximar-se al riu per tal d'evitar el barranc de Cominelles, 
que ací va molt encaixat i resultaria difícil de travessar, i que per la part baixa, 
prop del riu, resulta més accessible . Després seguiria per la vora dreta del riu fins 
a travessar-Io per un gual a I'altura del pont de I'autovia, des d'on continuaria 
amb un tra <;at semblant al de I'actual carretera. 

1.1.1. El mil ·liari de Deci 

Va ser trobat pel cronista de Valencia A. Sales el 25 de setembre de 1753, 
que va veure la columna «hechada en el suelo delante la Hermita de S. Vicente 
de Barrial ». El seu manuscrit va ser publicat pel pare F. Fita I'any 1883 . 
L'historiador A. Valcárcel el va veure el 1790 i afegeix que el Iloc de la troba
Ila va ser en realitat un altre: «Los tres pedazos de piedra [ .. . ] se encontraban 
en la ermita de San Vicente . Sin embargo, se sabe que estuvieron mucho tiem
po caidas y arrojadas en el camino que va á la Puebla desde Barrial á distan
cia de una legua de esta población . Los tres pedazos componian un miliario 
romano, que tendria de diámetro dos palmos y medio, y unidos de altura quin
ce palmos valencianos». Pocs anys més tard el va veure Fausto Vallés, baró 
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Mil ·liari de Deci 

de la Pobla Tornesa, que el va descriure i dibuixar en una carta adre<;:ada a 
A. J. Cavanilles el 18 de maig de 1796. Per les seues característiques, proba
blement la pe<;:a corresponent a la base i la que conserva la inscripció pertan-
yen al mil .liari . f 

Els tres fragments van estar molts anys a l'Ermita de Sant Vicent, d'on foren 
traslladats al Museu de Belles Arts de Castelló. Després van estar exposats a I'ai
re Il iure en un jardí del carrer Colon de Borriol, d'on s'han traslladat a I'ajunta
ment de la població i d'ací a la col·lecció museografica municipal. Les tres peces 
són de gres rogenc. El fragment que conserva la inscripció quasi sencera co
rrespon a la part superior de la columna. Les seues dimensions són 115 x 60 cm 
i I'al<;:aria de les Iletres és irregular, de 10-6,5 cm. En I'actualitat presenta una frac
tura que afecta I'inici de les tres primeres línies, les quals encara van poder ser 
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Ilegides íntegrament per Sales, Valcárcel i Vallés. La transcripció del text és la se
güent: 

[Imp(eratori) Ca}es(an} G(aio) Mesio 
[Q(uinto) Traian}o Decio 
[Invicto} Pio Fe/ici Aug(usto) 
Dacico Maximo Pontific(i) 

5 Maximo, Tr<i>[b}uniciae 
Potestaki>s 11, Co(n)s(u/i) 
11, p(atri) P(atriae), Pr[o}co(n)s(u/i),' et Q(uinto) Herennio 
Etruscio Mesio (N}Nobi/is(simo) 
Ca es (a ri). Via Aug(usta) 

10 [m(i/ia) p(assum) -}CIIX. 

La seua traducGip és la següent: 

A I'emperador Cesar Gai Mesi Quint Traja Deci, Invicte, Pius Felic;:, August, Dacic 
Maxim, Pontífex Maxim, dotat de la segona Potestat Tribunícia, Cansal per se
gana vegada, Pare de la patria, Procansol; i a Quint Herenni Etrusc Mesi, nobilís
sim Cesar. Via Augusta, [ ... )08 mil passes. 

En la lín ia 5 el mot tribuniciae apareix escrit incorrectament com trubuniciae. 
De la mateixa forma, potestatis apareix escrit erroniament com po testa tes. La 
presencia de dues N al principi del mot nobilis ha de ser considerada igualment 
com un error del lapicida. En la línia 7 apareix la menció del proconsulat, pero 
no segueix la xifra corresponent, que sí que trobem en altres mil ·li aris del mateix 
emperador. En la línia 10, com veurem més endavant, el text es troba mal con
servat i la lectura resulta difícil. 

El nom correspon a I'emperador Deci (249-251), tal com ja va assenyalar 
Sales, a qui apareix associat el seu fill Q. Herenni. El mil ·liari es data entre els 
mesos de maig-juny de I'any 250, quan Herenni assoleix el títol de Cesar, i a 
finals d'aquest any, quan Deci conclou el seu segon consolat. La referencia a la 
potestat tribunícia 11 i no a la 111 s'explica per la utilització d'un sistema alterna
tiu"a I'hora de comptar el número d'aquesta magistratura, que depen de si es 
pren com a referencia el dia que fou proclamat emperador per les tropes de 
Mesia, o el dia de la mort del seu predecessor Filip l'Arab i de la seua conse
güent proclamació pel Senat, posterior a I'altra i fixada entre 1'1 de setembre i 
el 16 d'octubre. És per aixo que podria pareixer una contradicció el fet que fi
guren conjuntament la potestat tribunícia 11 i el segon consolat, si aquella co
men~a a comptar-se des de la seua proclamació militar, anterior a la procla
mació oficial pel Senat, ja que Ilavors hauria de ser la 111. Quant al proconsolat, 
la xifra del qual no figura indicada, sí que apareix en altres mil ·liaris de Deci i 
correspon a 1111. 
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El mil ·lia ri de Borriol presenta la fórmula imperial millor conservada de tots el 
d'aquest emperador i ofereix una ordenació diferent a la constatada en el de 
Centcelles (Tarragona), que també pertany a la Via Augusta . Els cognomina 
honorífics comencen amb invicto, i en els t ítols, I'honorífic es col·loca entre el 
consolat i el proconsolat. Aquesta ordenació se segueix en tots els casos co
rresponents al segon consolat i la potestat tribunícia 11. La nominació d'Herenni 
és senzilla, sense més títol que el de successor. En general, la distribució deis 
diferents elements del formulari és incorrecta, ja que apareixen barrejats. Les 
abreviatures es redueixen a les encunyades per tradició i la resta de paraules fi
guren completes. D'altra banda, en els mil ·liaris d'aquest emperador conservats 
a Lusit2lnia, on són especialment abundants, figura, abans de la xi fra correspo
nent a la milla, I'expressió milia passum, per la qual cosa és possible que també 
figurara en aquest cas, ja que la pedra apareix trencada precisament en aques
ta zona . 

Pel que fa a I'última línia del text, on figura la xifra corresponent a la distan
cia que hi havia des del caput uiae, el trencall de la pedra no permet Ilegir-la amb 
seguretat i les lectures deis diferents editors a penes són coincidents . Sales i 
Hübner Ilegeixen CXIX, Valcárcel CXLV, Vallés XIX, Ripolles CL/X, Morote CI/X i 
Lostal una xifra que supera les dues centenes: C..CIIX o C. .CLlX, considerant com 
a més versemblant la de CCCIIX. Certament, la presencia de tra<;os posteriors a 
la inscripció del text fa difícil la lectura d'aquesta xifra . Pero podem recórrer als 
mil ·liaris proxims que conserven la xifra per tenir referencies que ens en faciliten 
la restitució. Cap al nord, al mil ·liari de Vilanova d'Alcolea figura la xifra de CCLXX
XIII milles que s'han d'entendre comptades des del Summo Pyrenaeo, on devia 
estar situat el caput uiae de la via Augusta, de manera que si el de Borriol per
tanya la mateixa serie numeral hauria de sumar uns 23 quilometres més (15-16 
milles), cosa que donaria una xifra de CCXCVIII-IX milles, que no es correspon 
amb cap de les lectures proposades. Cap al sud, al recentment publicat mil·liari 
de la Cová del Colom de Castelló de la Plana figura una xifra incompleta i de lec
tura insegura que comen<;a per CC[-, que sembla indicar una progressió de la 
serie numeral cap al sud . 

De dreta a esquerra, és a dir, des de les unitats a les centenes, I'últim signe 
de la darrera línia del nostre mil ·liari és clarament un X, i abans hi h.a dos tra<;os 
verticals, el primer deis quals és clarament d'incisió antiga; davant d'aquests hi 
ha la part superior d'una C; una línia diagonal travessa aquesta Iletra i el pri
mer 1, i aixo pot donar Iloc a interpretar aquest signe com un X. La xifra corres
ponent als milia passum pot acabar, dones, en CIIX o CLlX, pero davant hi ha al
tres tra<;os que probablement corresponen a un num~al major. El tra<; inclinat 
que es veu a I'esquerra pot correspondre a una X, a la qual sembla seguir una 
C. D'aquesta manera, afegint aquesta part restituida a la millor conservada de 
la dreta podem considerar la possibilitat que es tracte de CCXCIIX, xifra que s'a-
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diu amb la menor de les anteriorment proposades, peró amb una diferent ex
pressió grafica de les unitats. El Iloc de la troballa del mil·liari de Castelló de la 
Plana esta situat a uns 11 quilómetres cap al sud del Iloc de procedencia del 
mil ·liari de Borriol, unes 7-8 milles, de manera que si -com sembla- segueix la 
mateixa serie numeral, en aquest hauria de figurar el numeral CCCV-VI. Així, tot 
i que les evidencies són febles, sembla que confirmen I'existencia d'una sola 
serie numeral que comen~ava al Summo Pyrenaeo i seguia cap al sud almenys 
fins a la comarca de la Plana Alta, amb el mil ·liari de Castelló de la Plana com a 
darrera expressió coneguda fins al moment. 

1.2 .. Els assentaments: el Palmar 

Les troballes romanes al terme municipal de Borriol són relativament nom
broses, tot i que en general són poc conegudes. Les principals són les del Palmar, 
situat a la vora de la població, i l'Assut. Un tercer assentament era el del Pla del 
Moro, situat a I'antic Camí de la Ratlla, ara I'eix Betxí-Borriol, que va ser exca
vat quan es va construir aquesta carretera. Finalment, es coneix la troballa de 
ceramica sigil·lata en diferents Ilocs com el Calvari . 

Les troballes romanes del Palmar es coneixen almenys des del segle XIX. Diversos 
erudits fan referencia gene rica a la troballa de restes romanes a Borriol, com ara 
Madoz, Miralles de l'lmperial i Mundina; esmenten ru',nes, diverses inscripcions 
desgastades i alguns fragments de columnes, possiblement 1en part referents a 
aquest Iloe. Porcar va donar a coneixer el jaciment I'any 1933, tot esmentant la 
troballa de deixalles iberiques i romanes . Les restes del jaciment s'estenien per 
diversos bancals des de la vora de la població fins al riu, en una zona ocupada 
per la piscina i el camp de futbol municipals. En aquesta zona és freqüent la 
presencia de nombrosos carreus reutilitzats en els parats. La tradició popular par
Ia de I'existencia d'unes escales que baixaven a un soterrani. 

D'altra banda, un grup d'aficiónats de la població va prospectar intensament 
el jaciment en els anys 80 i va arreplegar un important lot de materials, que va 
ser dipositat a I'antic museu municipal. Un sondeig realitzat I'any 1984 sota la 
direcció del Servei d'lnvestigacions Arqueológiques i Prehistóriques de la Diputació 
de Castelló, en la zona més próxima al poble, va permetre localitzar una sepul
tura d'inhumació, en la qual el difunt presentava el cap descansant sobre una 
tegu/a, que no va proporcionar cap objecte que I'acompanyara . Un altre sondeig 
realitzat I'any 1997 en la zona més próxima al riu va proporcionar restes d'un al
tre enterrament saquejat. 

Quant al monetari, les troballes han estat abundants, peró es troben disper
ses. Esteve esmenta dos denaris pertanyents a un tresor trobat prop de I'ermita 
de Sant Vicent, potser relacionat amb aquest jaciment: un republica i I'altre 
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d'August de Lugdunum (Lyon). Al museu de Borriol es conservaven un denari 
folrat d'August i un as de Tiberi. 

S'han pogut estudiar 142 peces; la major part, fragments de ceramica . Entre 
la vaixella fina de taula, les producciohS ceramiques presents són les sigil·lates 
italica, sudgal·lica, hispanica, africana A -que és la majoritaria- i africana C. A 
més estan presents les ceramiques africana de cuina, comuna hispanica i les am
fores hispaniques i africanes. També hi ha fragments de plom i bronze, vidre i un 
xicotet fragment de marbre blanc amb restes de talla per un costat, potser per
tanyent a una escultura . 

L'estudi de les produccions ceramiques i el monetari permet fixar un període 
d'ocupació entre els segles I i 111. El moment inicial pot situar-se en el regnat de 
I'emperador August. El moment final, segons el material ceramic estudiat, no ul
trapassa el segle 111. La sepultura excavada pot datar-se de manera general entre 
els segles 11 i IV. D'altra banda, les restes escultóriques, entre les quals destaca el 
cap de I'emperador Adria, són própies d'un assentament d'importancia. 

1.2.1. El cap d'Adria 

Segons Huguet, el cap d'Adria, conservat a I'antic Museu Provincial-on va 
ingressar el 23 de gener de 1852-, va ser trobat «en las inmediaciones de Borriol ». 
També confirma aquesta notícia el cronista d' Almenara L. Cebrián Mezquita en 
un deis seus manuscrits. La seua procedencia concreta dins del terme municipal, 
per tant, no és segura, tot i que es considera molt possible que procedisca de 
la vil ·la del Palmar. L'investigador alemany Hübner el va veure a I'antic Institut de 
Castelló i en va publicar la primera notícia el 1862. El també investigador ale
many Fuchs el va estudiar el 1975. És de marbre blanc i fa 20 cm d'al<;aria. Presenta 
un desgast considerable deis trets de la cara, li falta el nas i té trencats els rulls 
que cauen sobre el front; el coll esta rebaixat per encaixar-Io en el suport actual. 
Tot i que possiblement en el seu estat original devia ser un bust, la part conser
vada en I'actualitat és només el cap . 

Els retrats d'Adria han estat objecte de diversos estudis monografics per part 
de diferents especialistes com ara Wegner, Fuchs, Fittschen i Evers. Inicialment, 
Wegner va classificar el bust de Borriol en el tipus Vatikan Chiaramonti 392, peró 
Fuchs va posar en relleu les dificultats existents a I'hora d'encasellar-Io en la ti
pologia de Wegner per les divergencies existents. Posteriorment, el mateix Wegner 
va revisar de nou els bustos d'Adria i es va reafermar en I'atribució tipológica . 
Per la seua part, Fittschen va assenyalar que el bust de Borriol formava part 
d'una serie de repliques d'un nou ti pus, juntament amb altres de Tarragona, 
Hovingham Hall i del Museu del Palazzo dei Conservatori o Finalment, Evers ha 
confirmat aquesta atribució i inclou en aquest tipus -anomenat «Tarragona »-
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Cap d'Adria 

un total de sis repliques : a més deis tres primers esmentats i d'aquest, hi figuren 
un de Braunschweig conservat a I'Herzog Anton Ulrich-Museum i un altre pro
cedent d'Esparta i conservat al Museu Nacional d'Atenes. Pero, com la mateixa 
autora indica, I'analogia d'aquest amb el tipus Rollockenfrisur permet plantejar 
si es tracta d'un veritable tipus o d'una serie de variants d'aquell. Els vincles pa
reixen més estrets entre aquest i el de Braunschweig, mentre que el de Roma ha 
de ser considerat un poc al marge, perque una part del seu pentinat i de la 
barba reprenen motius del tipus «Stazione Termini ». 

Pel que fa a la descripció, respecte a I'índex capil·lar, al front es distingei
xen una desena de rulls, com en els exemplars de Tarragona, Atenes i 
Braunschweig. Sobre I'orella dreta hi ha un floc de cabells més voluminós, com 
en la resta de peces. Quatre rulls girats cap amunt guarneixen la templa dre
ta, segu its d'uns quatre rulls sobre el front, que donen pas a tres rulls girats cap 
a I'orella esquerra. Quant a la fesomia, els ulls estan remarcats i I'enfonsa-
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ment deis plecs nasolabials és accentuat. El frunzit de les celles provoca dos pe
tits plecs verticals en I'arrel del nas. Les proporcions del rostre -com en el de 
Braunschweig- no són tan allargades com en els de Roma, Tarragona i Hovingham 
Hall. Segons Fittschen, el tret més notable del perfil dret -que trobem en tots 
els exemplars- és el petit bucle enrotllat cap amunt que apareix sobre el se
gon floc per damunt de I'orella . En el perfil esquerre es veuen quatre Ilargs flocs 
corbats cap a I'orella, com en els de Braunschweig i Hovingham Hall. L'estructura 
de la part posterior és molt simple, amb quatre fileres de petits flocs i un de
tall significatiu: en la part dreta de la segona filera comen<;ant per baix, dos flocs 
presenten un moviment divergent cap a la dreta, més evident en aquest exem
piar i en el de Braunschweig . 

Per a Evers, els paral·lelismes amb la pe<;a de Tarragona són evidents: els ma
teixos trets demacrats, mirada severa i índex capil ·lar; es pot remarcar el petit bu
cle enrotllat cap amunt que apareix en el perfil dret que trenca la monotonia del 
casquet del cabell, i la separació entre els rulls de la templa i del front. Malgrat 
la pobresa de la pe<;a i les seues redüfdes proporcions, sembla ciar que no ha es
tat tallada en el mate ix taller que la de Tarragona, ates que no hi ha cap indici 
de la utilització del trepa. Quant a la datació de l' Urbí/d (prototip), Fittschen pro
posa una data tardana, puix creu que aquesta serie prolonga els tipus 
Rollockenfrisur i Busti 283, i les galtes, molt enfonsades, serien una prova d'e
dat bastant avan<;ada. D'altra banda, Evers veu uns vincles més clars amb el 
primer i el tipus Stazione Termini que amb el segon, puix, per exemple, en aquest 
no es troba I'animació característica de la cabellera. Els criteris estilístics habituals 
per datar una obra en els anys 130/140, I'enfonsament deis ulls i la utilització 
bastant generalitzada del trepa, no apareixen realment en les obres d'aquest 
tipus . Tan 5015 el retrat de Tarragona presenta les pupil ·les incises i només el de 
Roma ha estat ampliament treballat al trepa. En conclusió, Evers proposa una 
data durant la primera part del regnat de I'emperador (119-125), anterior al ti
pus Baia a causa de la poca evolució formal en relació al tipus Rollockenfrisur. En 
aquest sentit, I'autora recorda que dues repliques, un ter<; del total, provenen 
d'Hispania, que I'emperador va visitar el 122/123. 

En conjunt, a Hispania són poc nombrosos els exemplars conservats. L'esmentat 
de Tarraco fa 24 cm d'al<;aria i es data en la tercera decada del segle 11 . El d'/ta/íca 
és del ti pus Rollockenfrisur, conserva una al<;aria de 81 cm i s'atribueix, amb dub
tes, a un taller local. El de Bobadilla (Malaga) fa 29 cm, és de factura grollera i 
d'atribució dubtosa. Finalment, el de Milreu (Portugal) fa 43 cm, correspon a un 
ambient privat, és del tipus Chiaramonti i es data envers els anys 120-130 . 

. L'aparició de retrats de I'emperador i membres de la família imperial en un 
ambient privat és un cas excepcional en les ví//ae valencianes; com hem vist, tam
poc són molt nombrosos entre les hispaniques en general, pero són més fre
qüents a les vil ·les italiques. 
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1.2.2 . Base de grup de Bacus 

La notícia sobre la troballa d'aquestfragment escultoric conservat al Museu 
Provincial de Belles Arts és de Porcar: «el Palmar (Borriol) -vil ·la romana amb 
altar a Dionís trobada el 1929-» . Posteriorment, el mateix Porcar explica la tro
baila de la següent forma: «El 1926 el professor Esteve Gálvez junt amb el pin
tor Porcar van descobrir part d'una estatua del déu Bacus en un despoblat roma, 
i ru"ines d'un temple, a la part alta del nostre Riu Seo>. 

Es tracta de la part inferior d'un petit grup escultoric de proporcions menors 
que el natural, de marbre blanc i de gra gros, de 26'S x 26 x 21 cm. La part pos
terior és Ilisa, per la qual cosa esta concebut per ser adossat a un mur. La base esta 
formada per un plint de 10,5 cm d'alc;:aria a la part posterior i 7 a I'anterior, tren
cat en tots els seus costats excepte a la part posterior i a I'esquerra. Sobre aquest 
es distingeix la part inferior de la cama i el peu dret d'una figura humana i, ados
sada a ell, una figura animal de la qual només es conserven els quarts darrers. Falta 
la part dreta del plint sobre la qual devia descansar la cama esquerra, exempta, de 
la figura humana. El trencall de la part davantera afecta I'extrem tant del peu com 
de les potes de I'animal. Del peu, que conserva 13,5 cm de Ilargaria, no es distin
geixen els dits. Del calc;:at només s'aprecia la tanca sobre el turmell i dues petites 
protuberancies allargades que descendeixen pels laterals i deuen correspondre a 
sengles corrigiae (corretges). L'animal té les potes de darrere doblegades i descansa 
assegut; el seu cos esta seccionat verticalment. Tot i que no pot determinar-se amb 

" seguretat, podria tractar-se d'un felí. El 
peu presenta un bon acabat, amb la su
perfície allisada; I'animal esta tractat de 
manera més grollera i conserva mar
ques allargades del cisellat d'l,5-2 cm 
d'amplaria. 

L'estat fragmentari del grup no per
met una identificació segura, pero la 
presencia del possible felí recorda les 
representacions de Bacus acompanyat 
de la pantera (pardalis) o algun deis 
membres del seu thyasos (sequit) com 
satirs i silens. El calc;:at sembla alt i tan
cat i recorda el calceus. El déu, pero, 
no sol representar-se amb aquest tipus 
de calc;:at, per la qual cosa no pot des
cartar-se que es tracte de la corrigia 
d'una ca liga (sandalia) o d'un altre ti-

Base de grup de Bacus o Diana pUs de calc;:at com el mu//eus, amb el 
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qual sí que apareix representat en alguna ocasió . El tipus de calc;:at, tancat i alt, 
podria correspondre també a una bota de cac;:ador del tipus endromys que en 
ocasions calc;:a Diana,de vegades acompanyada d'un gos. En podem veure dos 
exemples en els grups de Comp/utum (Alcalá de Henares) i Barcino (Barcelona) . 
Un altre pot ser el deis Museus Vaticans. En algunes composicions es distingei
xen els elements visibles en el fragment que estudiem, com succeeix en un grup 
de Cirene conservat al Museu d'lstanbul, en el qual la deessa vesteix túnica 
curta, va calc;:ada amb botes i el gos esta assegut a la seua dreta; en altres va
riants la deessa apareix calc;:ada amb sandalies. Altres possibilitats, com Mercuri 
i Carner, Silva i gos i fins i tot Hercules i Cerber o Nemesis i griu , no són tan 
freqüents i pareixen menys probables, encara que evidentment no poden des
cartar-se . 

Les representacions de Bacus i el seu thyasos ocupen un Iloc preferent en la 
decoració escultórica de les ví//ae hispaniques, i són un deis temes més freqüents 
en les italiques . Les proporcions de la part conservada del grup permeten deduir 
que les seues dimensions eren menors que el natural. Sobre aquest aspecte, 
val a dir que en les vil ·les de I'entorn de Tarraco les escultures són de dimensions 
menors que el natural, quasi sempre de factura modesta, la temática se centra 
en Bacus i el seu thyasos i la major part es daten en el segle 11. De manera ge
neral , les representacions de Bacus són també freqüents en els programes es
cultórics de les termes. 

Freqüentment el déu apareix representat amb trets jovenívols, acompanyat 
d'una pantera, el seu animal favorit. Es tracta d'un tipus del segle IV aC que, en 
epoca imperial, es va adoptar per a la representació de diverses divinitats mit
janc;:ant I'afegit deis corresponents atributs. L'arquetip es reconeix en I'anome
nat Dionysos de Madrid conservat al museu del Prado, sobre I'atribució del qual 
hi ha diferents hipótesis . 

D'aquest ~ipus es coneixen diverses variants, caracteritzades fonamentalment 
pels atributs del déu i I'actitud de la pantera. És freqüent la presencia d'una so
ca o pilastra entre el déu i aquella, en ocasions envoltada de vinya . El déu pot 
anar nu i descalc;: o amb nebrís (túnica) cenyida amb una fíbula o un senzill nus 
i calc;:at amb sandalies. El cap, amb els característics rulls, sol anar coronat amb 
pampols o una diadema. Amb la ma esquerra, en alt, sol portar el tirs i amb la 
dreta un kantharos (copa) o un bagot de ra·fm; en algun cas porta ambdues 
coses, una a cada ma. La pantera, asseguda a la seua dreta, a I'altre costat del 
suport, gira el cap a I'esquerra i allarga el coll per intentar beure el vi de la co
pa o menjar el raim que li ofereix el déu, i en alguns casos intenta apropar-s'hi 
amb una pota davantera . Una de les variants més freqüents és I'anomenada del 
tipus Cirene, amb el déu nu descansant sobre la cama dreta i un kantharos a la 
ma dreta; la pantera a la dreta amb la pota esquerra enlaire i una soca a I'es
querra. 
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A Hispania s'han conservat algunes composicions de Bacus, solo acompanyat 
de membres del seu thyasos, amb la pantera. L'exemplar més representatiu i ge
ograficament proxim és el trobat a l'Ereta deis Moros d' Aldaia (Valencia), de mar
bre blanc, reconstruH i conservat al Museu Arqueologic Nacional. Es tracta d'un 
grup de proporcions menors que el natural (109 cm), en el qual Bacus apareix de 
peu, amb la nebris, cale;;at amb sandalies i el cap coronat; el brae;; esquerre, ale;;at, 
porta el tirs i esta trencat, i amb la ma dreta porta el kantharos, el contingut del 
qual vessa cap a la pantera . 

1.2.3. El cap de Mercuri 

La tercera pee;;a escultorica que veurem no ha estat estudiada encara i es 
troba dipositada a la col ·lecció museografica municipal. Va ser trobada a la zo
na del Palmar i durant anys va ser utilitzada de senyal per a les porteries del camp 
de futbol. Es tracta d'un cap que amida 38 cm d'ale;;aria i es troba prou erosio
nat. És de pedra calcaria clara i sembla estar recobert de guix, amb la qual cosa 

- s'haurien acabat els detalls. Encara que caldra examinar-lo amb deteniment des
prés de la seua restauració per intentar determinar la seua antiguitat, resulta in
qüestionable el caracter classic de la seua iconografia. 

És un cap masculí de talla prou grollera que va tocat amb un barret en forma 
de closca de tortuga que presenta als seus laterals dues protuberancies que 
corresponen a sengles ales. El rostre és de forma ovalada i, encara que mig es
borrats, s'hi distingeixen els trets facials. En la part posterior, per davall del casc 
li cau una amplia cabellera que li tapa les orelles i el coll, amb un modelat suau 
representat per amplies ones paral ·leles que cauen de forma escalonada pels la
terals. El barret alat en forma de closca de tortuga és un atribut de Mercuri: 
I'animal esta relacionat amb el déu perque de xiquet es va fabricar un instrument 
musical amb la seua closca, i la presencia de les ales simbolitza la rapidesa del 
déu missatger. Normalment són les sandalies les que van alades, pero a vegades 
es representa el barret. 

Mercuri era el déu del comere;; i de la riquesa venerat per comerciants i mer
caders i protector de la casa i de les activitats domestiques. La introducció del 
seu culte a Hispania s'ha Iligat al comere;;. Les referencies epigrafiques a la divi
nitat com Mercurius domesticus donen una idea del caracter del seu culte, 
protector de la casa i de les activitats domestiques. Els seus atributs caracterís
tics són el marsupius, la bossa que porta en una ma i que representa els diners; 
el caduceus, el bastó de I'herald, símbol de pau i de concordia, que simbolitza 
la funció de la mediació del déu en el comere;;; les crepidae, sandalies que li 
permetien viatjar amb la rapidesa del vent; i el petasus, barret per protegir-se de 
la pluja . 
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Les representacions del Mercuri roma s'inspiren en el tipus d'Hermes 
Lansdowne-Richelieu, I'original del qual s'atribueix a Polic1et o al seu germa 
Naucides. Les seues diferents interpretacions van donar Iloc, des de I'epoca gre
ga, a nombroses repliques en I'escultura de grans dimensions, que es van mul
tiplicar en la petita estatuaria d'epoca romana . En les províncies occidentals va 
ser una de les divinitats representades més repetidament. 

1.3. El monument funerari de l'Assut 

El món funerari roma és poc conegut a les nostres comarques. El testimoni 
més freqüent són les inscripcions sepulcrals que esmenten dades com el nom del 
difunt, I'edat, el nom deis dedicants i les fórmules corresponents. Aquests breus 
textos proporcionen també una de les referencies més freqüents a la religió ro
mana : la consagració als déus Manes, els esperits deis difunts, que figuren al seu 
encap<;alament. 

A la partida de l'Assut coneixem la troballa d'un d'aquests textos funeraris, 
encara que incomplet. Un altre epígraf dedicat a Q. Gemínius Níger i Ca/purnía 
Severa, atribu"lt per Sales i Valcárcel a Borriol, es va trobar en realitat aNules, 
on el segon d'aquests autors el va veure. 

L'any 1919, Senent explica la seua troballa als peus del tossal de l'Assut de la 
següent forma: «Al pie del promontorio, por el lado Sur, en la parte casi llana, 
lugar probable de la antigua necrópolis, existen predios cultivados y en uno de 
éstos, propiedad de D. Vicente Alapont, vecino de Borriol, hace unos ocho años, 
al desmontar un ribazo, apareció una piedra rectangular, de factura indudable
mente romana . l ... ] Este coronamiento, aunque con pequeños desperfectos, há
llase en buen estado de conservación y ha sido generosamente cedido por su 
dueño Sr. Alapont a la Comisión de Monumentos de la provincia de Castellón». 
Es conserva al Museu Provincial de Belles Arts de Castelló de la Plana. Desconeixem 
si correspon a un assentament existent a la zona, on no s'han trobat altres res
tes amb les quals puga relacionar-se . Només es coneix la troballa d'una mone
da d'Antoní Pius a les proximitats. 

Com bé explicava Senent, es tracta del coronament d'una ara de calcaria gri
sa (pedra de Borriol) amb forma de frontó i sengles pu/vini (coixins) laterals, les di
mensions del qual són 80 x 30 x 60 cm . En la part superior es distingeix un petit 
pla horitzontal allisat que correspon al focus (foc); la resta esta simplement des
bastat. Degué tractar-se d'un monument funerari de considerable grandaria en
tre els de les seues característiques, amb la part superior independent, del qual 
falta tot el cos -on devia figurar el text funerari- i la base. Presenta una decora
ció en baix relleu de lIaura un tant grollera, formada per dos bustos als laterals i 
una figura de peu al centre. Enmig d'aquestes tres figures aparei xen les dues 
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Coronament d'ara de l'Assut 

Iletres de la fórmula D(is) M(anibus), d'11,5 cm d'alc;aria, que constitueixen I'ú
nica part conservada del text. Sengles colps han produ'it trencalls a la part inferior 
del bust de I'esquerra i a la superior del de la dreta. 

El personatge central, de 26 cm d'alc;aria i 8 d'amplaria, representa una do
na, el tronc de la qual apareix representat de front i les cames de perfil. El cap, 
situat al centre d'una petita depressió, esta danyat al rostre i al seu costat dret, 
per la qual cosa no se'n distingeixen els trets facials . Esta contornejada per una 
línia incisa. El cabell -del qual es distingeixen alguns flocs- és Ilarg i cau fins als 
muscles i esta pentinat als dos costats fent una amplia S, que es distingeix al dret. 
Amb el brac; dret doblegat sobre el pit, sosté un objecte en forma de con inver
tit que sembla un bagot de ra"fm; I'esquerre, que es doblega a I'altura de la cin
tura, té el palmell de la ma cap amunt, amb el dit polze alc;at, com sostenint al
guna cosa. La seua indumentaria esta formada per dues peces que cobreixen els 
brac;os: una Ilarga que arriba fins als turmells, la sto/a, sobre la qual cau una al
tra més curta -possiblement la palla- amb un Ileuger vol i els plecs ben marcats: 
verticalment sobre la cama dreta, sobre la qual sembla descansar el cos, i incli
nats sobre I'esquerra, Ileument flexionada . No es distingeix el cinturó, pero el 
vestit apareix més cenyit a I'altura de la cintura . Tampoc es poden reconeixer de
talls del calc;at. 

Els bustos que apareixen en la cara frontal deis dos pu/vini representen sen
gles personatges masculins imberbes, Ileugerament inclinats cap al centre. En el 
de la dreta la fractura ha afectat quasi tot el pentinat i part del front. L'altura 
conservada és de 21 cm i I'amplaria maxima és de 16,5. El cabell pareix abun
dant i rull i pels laterals arriba fins a I'altura de la línia de I'ull, sobre les orelles, 
que són grans i estan situades a diferent altura, la qual cosa dóna al rostre una 
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notable asimetria . Els trets de la cara estan poc marcats, en part a causa del des
gast que ha patit la pe¡;a . Els arcs superciliars estan ben senyalats i enllacen amb 
el nas. Els ulls són de forma ovalada i estan representats amb profundes inci
sions; per davall sengles línies pareixen figurar unes marcades ulleres. El nas és 
ample i la boca té uns Ilavis estrets. Encara que desdibuixat, el rostre sembla mos
trar un posat seriós. En la seua meitat inferior, el rostre -de forma ovalada- esta 
delimitat per un solc incís. El coll és curt i esta cenyit en la seua part inferior per 
dues línies incises que, a tall de sanefa, representen I'extrem superior del vestit. 
Els muscles estan marcats tan sois en la seua part superior. 

El bust de I'esquerra és molt semblant i, a diferencia de I'anterior, conserva 
tot el cabell i li falta la part inferior. L'altura conservada és de 16 cm i la seua 
amplaria maxima de 14. El cabell és abundant i adopta la forma de casquet amb 
abundants rulls poc marcats que cobreixen bona part del front, sobre el qual apa
reix ben delimitat mitjan¡;ant un profund solc, i pels laterals arriba fins a I'altura 
de la línia de I'ull, sobre les orelles, que són proporcionades. Els trets de la cara 
estan poc marcats, en part a causa del desgast que ha patit la seua meitat infe
rior. Els arcs superciliars estan ben assenyalats i enllacen amb el nas. Els ulls són 
de forma ovalada. El nas és ample i presenta les dues fosses ben marcades. La 
boca no es distingeix. Encara que molt desdibuixat, el rostre pareix mostrar tam
bé un posat seriós. En la seua meitat inferior, I'oval de la cara esta delimitat per 
un solc incís. El coll pareix robust. 

Pocs són els elements que permeten determinar tant la interpretació com la 
datació del conjunt. Quant a la primera, possiblement es tracta del retrat de la 
difunta, representada al centre de la composició, idos familiars als costats, 
potser els seus fills . Pel que fa al possible bagot de ra'(m que porta a la ma dre
ta la figura central, es tracta d'un símbol baquic, que en ocasions apareix en com
posicions funeraries. Així el podem veure en el fragment d'una estela de Merida, 
on el difunt sosté un ra"i"m a la ma esquerra. Més freqüents són els casos en 
que els ra'(ms formen part de la decoració del monument, com en la serie d'es
teles de Gastiain (Navarra), i en el monument funerari de Calomarde (Terol) . Els 
ra"i"ms apareixen també en les representacions del putus (xiquet) baquic sobre 
monuments funeraris, particularment les escenes de verema deis sarcófags. 

Respecte a la datació, el tipus de monument -amb les seues parts separa
des en diferents peces- pot datar-se entre els segles 11 i 111. La dedicatória als 
D(is) M(anibus), en ús durant un Ilarg període de temps, no aporta més preci
sions . L'únic element que permet una major aproximació cronológica és el pen
tinat deis personatges representats . Els bustos masculins presenten un tipus de 
pentinat que és relativament freqüent en els emperadors antonins. L'absencia 
de mentó també és normal entre els joves d'aquesta epoca. Trobem ambdós trets 
en el bust central del frontó del monument deis Tossalets (les Coves de Vinroma). 
Quant a la figura femenina, el seu pentinat, tot i que representat de manera bas-
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tant simple, és del tipus «Nestfrisur» amb les orelles descobertes, que s'estén en
tre les dones de la família deis Severs . L'inicia Plautilla, esposa de Caracal ·la, s'a
ferma amb /ulia Mamaea, mare de Sever Alexandre, i Orbiana, esposa d'aquest, 
i el porten altres com /ulia Paulina, Aquilia Severa i Annia Faustina , esposes 
d'Heliogabal, els retrats de les quals tan sois coneixem a través de les mone
des . Per aixó, malgrat I'escassa qualitat de la representació, creiem que el pen
tinat del retrat de la difunta reprodueix el model difós en el primer ter~ del se
gle III per les dones de la família deis Severs i permet precisar la datació del 
monument. 

2. EL BAIX IMPERI 

En el segle 111 el poblament rural comen~a a ressentir-se per la crisi de l'lmperi. 
Aixó es veu en la important reducció del nombre d'assentaments que segueixen 
ocupats, entre els quals figura el Palmar, cosa que sens dubte reflecteix també 
una disminució de la població. Cap a I'any 260 es daten ocultacions monetals 
com les de les Alqueries i Almenara, probablement en coincidencia amb la in
vasió de la Tarraconense per pobles germanics. 

Amb el pas al segle IV, la situació es va estabilitzar i, encara que tant el nom
bre d 'assentaments ocupats com la seua importancia és notablement inferior, 
pareix que el poblament rural experimenta una certa recuperació. La crisi de
mografica degué repercutir en I'estructura de la propietat, al mateix temps que 
suposaria I'abandonament de terres conreades i una disminució de la pressió so
bre el medi ambient, que així recuperaria zones boscoses. A la Plana, el jaciment 
més representatiu d'aquesta epoca encara és Benicató (Nules), tot i que conti
nuen ocupats altres com la Torrassa (Betxí-Vila-real), etc. 

A Borriol, les troballes de la vil ·la del Palmar que poden datar-se amb segu
retat en el segle IV són molt escasses i només numismatiques . Així, Ripolles es
menta una moneda de Constantí el Gran de Borriol, potser procedent d'aquest 
jaciment, i Esteve esmenta un nummus de Constanci 11, possiblement de la se
ca d'Arelate (Aries). 

En el segle v, amb la descomposició de l'lmperi a Occident i la irrupció de po
bies germanics a la Tarraconense, la inseguretat porta a I'encastellament a al
guns grups de poblament que tornen a ocupar els antics assentaments iberics 
situats en altura . A la Plana, el que millor es coneix és el de Sant Josep (la Vall 
d'Uixó). Tot i ser una epoca de crisi, les troballes ceramiques procedents del 
sud de Fran~a i del nord d'Africa, així com les del centre de la Península, pro
ven que el comer~ a Ilarga distancia seguia actiu. 

Els dos jaciments de Borriol en que s'han trobat restes que poden datar-se en 
aquest segle són Montnegre i el tossal de l'Assut. Com hem vist, Montnegre 
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va ser ocupat per un assentament en el període iberic. En la primera notícia so
bre el jaciment de 1942, Esteve esmenta la trobal/a d'una sivella i un petit bron
ze de I'emperador Arcadi . Els fragments ceramics que hem pogut estudiar con
firmen aquesta reocupació del l/oc: 1 fragment d'una copa de sigil·lata hispanica 
tardana, 1 fragment de l/antia decorada amb incisions i 4 d'amfora africana. 
També el tossal de l'Assut va ser ocupat per un assentament en el període ibe
ric final; les restes estudiades són escasses: un fragment d' amfora africana i un 
altre de vidre que possiblement pertanyen també a una reocupació tardana . 
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