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LA CIUTAT ROMANA DE LESERA (FORCALL, PORTS). 
UN ESTAT DE LA QUESTIO 

La Moleta deis Frares o de Libad, així coneguda en referencia a alguns 
deis seus andcs propietaris, es troba situada en el cor de la comarca muntanyo
sa deis Ports de Morella, a I'extrem septentrional del País Valencia. És I'únic 
assentament roma de característiques urbanes conegut fins al moment ent.re 
Saguntum i DerJosa. És situada a la ca~alera del Bergantes, afluent del Gua
dalop, prop d 'una triple confluencia de cursos Iluvials. La seua localitzaci6, per 
tant, sembla obeir a un doble condicionament: les possibilitats defensives del 
Iloc que ocupa i la seua proximitat a un importaDt nus de comunicacions situat 
en una de les vies naturals que enUacen la vall de l'Ebre amb el litoral mediterrani. 

Coneguda des del 1876 gracies a les exploracioDs de N. Ferrer i Julve, el 
seu descobriment vingué a omplir parcialmem el bui! d 'asscmamenu urbans 
d'epoca romana existent a les comarques septentrionals del País Valencia. La 
seua valoració com a tal, pero, ha estat moh posterior. Des d'un principi fou 
identificada amb la ciutat de Biscargis, citada per Plini dins del convent Tarra
conense i per Ptolemeu entre els iJercavons, que havia estat tradicionalment 
redulda a la veTna MoreUa. Després d'aquestes noticies inicials, la Moleta apa
reix esporadicament en la bibliograHa fent referencia a les més cridaneres de 
les trobaUes que s'hi havien produ"it. Arcet per la importi'mcia d 'aquestes, I'any 
19.58 visita el jaciment J . de C. Serra Rafols. Dos anys després, el 1960, s'hi 
realitza la primera i fins ara única campanya d'excavacions, dirigida per E. Pla 
Ballester. 

Des d'una altra perspectiva el nom de la Moleta tornara a sonar J'any 1977, 
quan G. Alfoldy dona a coneixec una nova lectura de la inscripció eIL, 11, 4052, 
conservada a Morella , segons la qual una localitat anomenada Lesera va dedicar 
una ara a Júpiter Conservador per la salvaci6 de I'emperador CaracaHa possi
blement I'any 2 12. Tot ¡que desconeixem la procedencia concreta d'aquest 
epígraf, possiblement degué ser traslladat des de la Moleta al Mas de la Vespa, 
lIoc on el cronista P. A. Beu ter diu que es tcobava el 1538; el fet que ambd6s 
llocs fossen del mateix propielari cap a fi nals d 'aquest segle refo~a, si més no, 
aquesta hipótesi. A més, una dedicatoria d 'aquesta mena comporta I'existencia 
d'un assentament de certa importancia com és la Moleta, j no en coneixem 
d 'altre en un ampli territori al seu vohant. 
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Descripci6 

Es tracta d 'una formad6 tabular estreta i allargsda, orientada de N a S, 
que s'alca entre dos petits barrancs sobre el du de Cantavella a una altitud mbi
ma de 895 m. Amb unes mides maximes de 520 m de longitud per 170 m d'am
plaria, la seua supcrfície s'aproxima a les 6 ha . es formada per dos cossos 
calcaris superposats, ¡'inferior deis quals rodeja completament el superior i s'es
tén per la zona N-NE en una amplia terrassa que constirueix I'espai abert més 
extens de tDI el conjunto L'accés al jaciment és possible pel COStal de l'est remun
tan! el barranc de la Menadella , per on degué pujar ¡'anliga via descrivint una 
amplia ziga-zaga per guanyar el pendent; una antiga noticia sobre la troballa de 
carreus en un pUOI d 'aquest vessant, confirmada després d'una inspecció visual, 
permeté localitzar les restes del que degué ser un petit monument funerari situat 
a la seua vora. El darrer tram d 'aquest cam! conserva part del mur de conten
dó, i transcorre ja per dava U del dngle que delimita el jadment. 

L'entrada al jadment s'efectua per una porta de 2,2' m de lIum que s'obre 
entre dos trams de murada . Aquesta es conserva en diversos sectors del costa t 
oriental del jadment , amb una lIargaria total aproximada de 70 m, i s'erigeix 
sobre la cinglera , que constitueix la seua millor defensa . La porta d6na pas a 
un carrer en pendent que mena a la terrassa N-NE, on es conserven diversos 
vestigis de construccions, entre e1s quals resulta d'especial interes un lIarg mur 
de 74 m de Hargaria fet amb paredat d'opuJ ca~m~nticium i OpUJ uittatum, 
que delimita un extens espai oben de forma rectangular potser corresponent 
a una pla~ pública. El seu costat del nord apareb: tancat per una serie de cons
truccions pardalment descoben es en excavadons funives, mentre que a l'extrem 
del sud resulten visibles uns fonamen ts de caracter ciclopi que podrien pertanyer 
a un edifici de tipus monumenta l. Per la vora superior de la cinglera es veuen, 
especialmen t per la zona del NW, diversos espais treballats en la roca correspo
nen ts a habitacions. 

El cos superior de la Moleta, voltat completament per I'inferior, resulta 
només accessible pel seu extrem del nord. La seua superficie conserva igualment 
abundosos vestigis de construccions, així com espais trebaUats en la roca, rnés 
nombrosos pel seu costat de ponent, tot i que en general presenta UD alt gf1lu de 
destrucció. 

L'~xcavació del 1960 

Es van abrir tres sondeigs en diferents zones del jadment per tal de com
prova r-ne l'estat de conservació i determinar e1s diferents períodes en que fou 
ocupat. El primer es va abrir a la pan central de l'altipla superior, en un Iloc 
on es veien alguns murs , i s'hi va descobrir una habitació rectangular de 8,5 m 
de Uargaria per 2,7 m d'amplaria orientada cap a llevant. En tre els materials 
recuperats resulta majoritaria la TSH; aquest fet, i la presencia notable de TSC 
A, amb formes datables en el segle n , permet fixar una cronología entre el 
darrer te~ del segle 1 i el m . 

El segOD sondeig es va realitzar en l'extrem del NE d'aquest mateix altipla , a 





1.1,,,,. 2. Exc:IY:lció de l 1960. Sondeig I j 11 (Fols . d ' E. 1'la) 
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la part meridional d'una casa de planta aproximadament quadrada amb la base 
tallada en la roca i orientada cap a I'est; la pan descoberta correspon al corre
dor d'accés, d'l ,30 m d'amplaria; que donava pas 11 una cambra tancada situada 
en la zona central de la casa, i a una altra d'oberta a la seua banda ponentina en 
que aparegué un banc adossat. Els nivells inicials d 'ocupació d'aquest habitatge 
poden datar-se en epoca d'August per la presencia majoritaria de TSI entre les 
ceramiques fines , mentre que el seu moment fina l sembla no anar més enlla 
del q le n, segons que es pot deduir de I'aparició d 'alguns Eragments de TSC A. 

El darrer sondeig es va Eer al costat de ponem de l'extrem septentrional de 
la lIarga paret d'opUJ caementk;um existent en la terrassa del N·NE, on es pogué 
descobrir una rica s~ncia estratigrafica mitjan~m la qual bom pot establir una 
successió deis diferents períodes culturals que es van desenvolupar en el jaciment. 
Aixf tenim una primern fase del bronze final amb influencies deis C. U. del 
Baix Aragó datable en tre e1s segles VII i VI. Un potent nivel! de ceramiques 
iberiques defineix una segona fase corresponent a la plena cultura iberica, la 
datació de la qual por establir-se en general entre e1s segles v j 1II . La pre
sencia d 'amfores vinaries i ceramiques fines d 'importació permet fixar un tercer 
perfode, ja en epoca tardorepublicana, datable entre e1s segles 11 i 1. Finalment, 
el darrer nivell presenta pan d 'una estructura ¡'ocupadó de la qual pot datar-se 
entre el darrer te~ deJ segle I d.C. i la segona meitat del 111, segons que es 
pot deduir de la importancia quantitativa de TSH i TSC A i I'aparició d'alguns 
fragments de TSC C. 

A partir de les notícies proporcionades per la bibliografia, de les restes 
conservades en superfície j deis resultats obtinguts en aquesta primera cam
panya d 'excavacions, podem Eec una primera aproximació a la historia de la 
dutar romana que hi bagué a la Moleta . Així, a diferencia del que ocorre en 
la majoria deis casos, I'oppidum ibCric no s'abandona durant els dos primers 
segles de presencia romana, sinó que experimenta una profunda transformació 
urbanística a partir de l'epoca d'August que esborra els vestigis de l'an terior 
població. Les restes conservades palesen una amplia cobertura urbana del Doc, 
a la banda del NE del qual s'obre un espai rectangular en que hi podria haver 
hagut una pla~. Allí s'han trabat fragments d'escultura, capiteUs, enllosats, i es 
conserven fonaments d'edificacions de tipus monumental, cosa per la qual no sem
bla inversemblant pensar que ens trabem amb el Jorum de la ciutat. 

L'acabament de la vida urbana en aquesta petita ciutat pot situar·se a la 
segona meitat del segle 111 segons les dades que ens proporciona I'excavació, 
tot i que tenim evidencies numismihiques que en prolonguen I'ocupació almenys 
fins a la interrupció de les emissions monetals romanes. Aquest final, pero, 
sembla no respondre a una sobtada destrucci6, sinó més aviat a un procés 
d'abandonament iniciat ja al segle 11 , i porser culminat durant la crisis del segle 
m , del qual la nostra ciutat ja no pogué recuperar-se. 

Lz qüesli6 de la identi/;caci6 

La inscripció eIL, u, 40'2, reinterpretada per G. Alfoldy, resulta del mwm 
interes per a la identificació d'aquesta perita dutat. Es trtlcta d'una ara con-
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sagrada a Júpiter Conservador per la salvaci6 de }'emperador GaraeaBa, POSSI

blement ¡'any 212, per una comunitat anomenada rupublica leurensis, el to
¡x)nim de: la qual degué ser en conseqüencia usua. Aquesta ¡<>calital apareix 
citada pel geOgraf Ptolemeu a mitjao segle 11 d.C. Quant al terme respub/ica, 
que no explicita la categoria jurídica de la ¡<>calital, a Hispinia s'utUitza majo
ritariament per designar comunitats urbanes organilzades segons el model mu
nicipal. Com que Lesera no apareix citada com a ciutat autonoma en la relació 
de Plini, la seua transformaci6 en municipi podria haver tingut lIoe arran de 
la promulgació de I'edicte de llatinitat per part de ¡'emperador Vespasii't. FinaI
ment, la menci6 epigrafica de temps de I'emperador Caracalla provaria la seua 
perduraci6 almenys fins als inicis del segle tII. 

Ignorada pels itineraris que han arribat a nosaltres , úserrJ degué ser situa
da tanmateix en el tra\3-t d 'una via l'existencia de la qual coneixem gracies 
a I'Anonim de Ravenna; aquesta unia les estacions de Con/ubio, a les proxi
mirats de CaerarrJugurJa, i l lltibili, situada a la Via Augusta 27 milles al sud 
de Derlora, en el trat;at de la qual degué consti tuir un important nus de comu
nicadons. El caracter tarda d'aquells documents justificaria l'absencia de la nos
tra ciu tat, que com hem vist sembla desapareixer al llarg del segle 111 . 

D'altra banda, la seua relativa proximitat a la costa, aixi com la relació 
que po! establir-se entre la nostra ciutat i d'altres nuclis urbans proxims, com 
els existen!s a les localita!s aragoneses d 'Alcanyís i Hinojosa del Jarque, per
me! precisar la delimitaci6 d'altres unitats administmLÍves de major en titat com 
els Conven!s juridics i plan tejar la seua hipotetica inclusi6 en el convent Tarra
conense. Aquest fet estaria en consonancia amb la localitzaci6 de úsera en 
territori ilercav6, possiblement com a ciutat fronterera amb els sedetans. 

En resum, la identificaci6 d'aqucst anclc oppiJum ibe.ric romanitzat suposa 
una interessant aportació a I'estudi de la romanització en aquesta area de gran 
imponancia per a les comunicadons amb la vall de l'Ehre . Fins a la re<:ent 
revaloraci6 arqueologica de la Moleta i el seu reconeixement com a nucli urba, 
la inexistencia d'altres ciutats en la zona costanera compresa entre Saguntum i 
Derlora suposava un factor de distorsió en la densamem poblada fa\ana medi
lerr!lDia hispana . Malgrat la seua limitada extensió i escassa monumcntalitat , 
la més septentrional de les ciutats romanes valencianes -pracclcament ignorada 
per les fonu litcraries- ha passat a ser un ~ indispensable del mosaic urba 
de la tarraconense meditem\nia . 
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