
QUAD. PREH. ARQ. CAST. 32, 2014

125

Un lot de materials arqueològics
del jaciment romà de l’hostalot
(Vilanova d’Alcolea, Castelló)
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Resumen
Se presenta un lote de materiales de recogida superficial procedentes del asentamiento romano de l’Hostalot 

(Vilanova d’Alcolea, Castelló).
Palabras clave: prospección, romano.

Abstract
We present a set of materials collected at the surface of the roman site of Hostalot (Vilanova Alcolea, Castellón).
Keywords: Prospection, Roman.

El jaciment romà de l’Hostalot es troba situat 
a la localitat de Vilanova d’Alcolea (Castelló) i rep el 
nom d’un antic hostal localitzat a la vora del Camí 
Reial que fou construït sobre les restes romanes i 
va estar en funcionament almenys entre els segles 
XVI i XVIII. El va donar a conèixer J. J. Senent en 
1923, en un treball que tractava sobre el traçat de 
la Via Augusta entre els rius de la Sènia i Millars 
(Senent, 1923), on l’identificava amb la posta Ildum 
de la Via Augusta, esmentada pels itineraris de 
l’època (Fig. 1). Aquesta reducció, majoritàriament 
acceptada pels estudiosos, va rebre un important 
suport amb el descobriment d’un mil·liari de la via 
erigit durant el regnat de l’emperador Caracal·la 
(Arasa, 1994).

L’assentament ocupa una àmplia zona que 
s’estén als dos costats de la carretera CV-10, que 
segueix un traçat similar al de Via Augusta, a l’altura 
de l’encreuament d’aquesta amb la carretera CV-
145. La major part del jaciment es troba situat a 
la banda sud del barranc de la Carrasqueta, on 

poden distingir-se fins a tres sectors, dels quals 
els dos més coneguts (I i II) estan ubicats al costat 
est de la via Augusta (Fig. 2). El jaciment va ser 
excavat inicialment per F. Arasa en 1986 i 1987 
(Arasa, 1989), que va traure a la llum un complex 
arquitectònic en el qual s’ha pogut identificar un 
horreum (Arasa, 2013). L’any 1992, arran de la 
troballa de l’esmentat mil·liari en el curs de les obres 
d’ampliació de la carretera CV-10, es va excavar 
una extensa franja situada en aquest mateix costat 
(Ulloa, Grangel, 1996). Finalment, cal destacar les 
aportacions de F. Esteve a l’estudi de la via, on va 
donar a conèixer algunes troballes arqueològiques 
(Esteve, 1992; 2003: 66).

En el present treball volem donar a conèixer 
un lot de materials arqueològics format per 165 
peces arreplegades en superfície, i per tant producte 
d’una tria selectiva, que foren reunides en la seua 
major part per J. V. Calduch, veí de la població, a 
qui volem agrair des d’ací la possibilitat d’estudiar-
les. L’estudi d’aquest conjunt de materials aporta 
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una interessant informació per a la fixació de la 
cronologia del jaciment. La major part d’aquestes 
peces no tenen localització precisa en el jaciment; 
només 8 fragments de ceràmiques modernes, els 
8 fragments de vidre arquitectònic, un clau de ferro 
i el mig as de Janus procedeixen del sector I, on 
es troba el complex arquitectònic de l’horreum. 
Amb posterioritat al seu estudi, aquests materials 
s’han donat al Museu de Belles Arts de Castelló. 
Del total, 144 són fragments de ceràmica romana, 
5 d’objectes metàl·lics, 8 de vidre de finestra i 8 
de ceràmica moderna que corresponen a l’època 
d’ocupació de l’hostal (Taula 1). Ens ocuparem ací 
dels materials d’època romana.

VAIXELLA FINA DE TAULA

El caràcter selectiu de la recollida explica que 
del total de fragments ceràmics d’època romana, 
114 siguen de vaixella fina de taula. D’aquests, 

112 pertanyen a diverses produccions de TS, entre 
les quals resulten majoritàries la TSH, amb 56 
fragments, seguida de la TSA A, amb 37. Anem a 
veure amb més detall la composició d’aquest lot de 
materials.

En primer lloc, la TSI està representada per 
12 fragments, dels quals un és de la forma Consp. 
21 (Fig. 3, 1), amb una datació entre el final del 
regnat d’August i el de Tiberi (Ettlinger et al. 2002: 
88), i un altre pot pertànyer –amb dubtes– a la forma 
Consp. 19, ambdues inèdites al jaciment. Aquesta 
producció està escassament representada en les 
campanyes d’excavació realitzades en 1986-87 al 
complex arquitectònic de l’horreum (sector I), amb 
només 2 fragments indeterminats (Arasa, 2013: 
173, 182, Fig. 14, 1), i millor en la de 1992 realitzada 
a la zona residencial (sectors II i III), on se’n van 
recuperar un total de 39 fragments, dels quals 36 al 
talús de la vora oest de la carretera CV-10, amb un 
segell in planta pedis del terrisser Atei(us) (Ulloa, 
Grangel, 1996: 351, 353, 357, Fig. 7-9). Encara 

Figura 1. Traçat de la via Augusta a les comarques septentrionals del PV, amb la localització de la mansio Ildum (Arasa, 2013: 
Fig. 1).
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que en conjunt el nombre de fragments d’aquesta 
producció és reduït, la seua importància rau en el 
fet que són fonamentals per datar la primera fase 
d’ocupació del jaciment entre els regnats d’August 
i Tiberi.

De TSG només hi ha dos fragments, un dels 
quals és de vora però de reduïdes dimensions, per 
la qual cosa la seua classificació és insegura (Fig. 
3, 2); i l’altre és un fragment de paret d’una forma 
decorada de la qual es veu el fris superior format 
per òvuls i puntes de fletxa. Tots dos poden datar-se 
de manera aproximada entre el regnat de Claudi i 
l’època flàvia (Schaad, 2007; Nieto et al. 2005). En 
les excavacions de 1986-87 se’n van trobar només 
6 fragments (Arasa, 2013: 173, 175, 182, Fig. 14, 
2), mentre que en les de 1992 se’n van recuperar 
39 (Ulloa, Grangel, 1996: 351, 353, 357, Fig. 5, 7-9).

La TSH és la producció millor representada 
d’aquest conjunt, amb un total de 57 fragments, 
entre els quals hi ha 3 exemplars del bol 8, 2 del 
plat 15/17, 1 del 18, 5 de la copa 27, 2 de la copa 
29 i 5 del bol hemisfèric 37 (Fig. 3, 3-9); aquesta és 
l’única forma decorada identificada. A més a més, 
hi ha alguns fragments de paret que presenten 
una decoració a base de cercles concèntrics, 
característica de la darrera fase de producció en 
el segle II. De manera general aquest grup pot 
datar-se entre el darrer terç del segle I i la primera 
meitat del II (Roca, Fernández García, 1999). En 
les excavacions de 1986-87 se’n van trobar només 
21 fragments (Arasa, 2013: 173, 175, 182, Fig. 14, 
3; 18, 1-2; 37, 1), mentre que en les de 1992 se’n 
van recuperar 156, entre els quals es trobaven 
les formes ací documentades, i era la producció 
majoritària de la vaixella fina (Ulloa, Grangel, 1996: 
352-353, 357, Fig. 5, 8-9).

El conjunt de les produccions de TS Africana 
està format per 42 fragments, entre els quals 
resulta majoritària la TSA A, amb 37; de TSA C 
n’hi ha 1 i de TSA D, 4. Entre els de TSA A, amb 
24 individus, les formes presents són Hayes 8 (4), 
14 (1), 15 (10) i 23 (1) (Fig. 3, 10-17). La datació 
general d’aquest grup s’estén entre el segle II i 
la primera meitat del III (Hayes, 1972; Carandini, 
Tortorella, en l’AFC, 1981; Bonifay, 2004). La forma 
més tardana és la Hayes 15, que es data en el 
segle III. En les excavacions de 1986-87 se’n van 
trobar 12 fragments (Arasa, 2013: 172-173, 175, 
179, 182, 184, Fig. 14, 4), mentre que en les de 
1992 se’n van recuperar només 6 (Ulloa, Grangel, 
1996: 353, 357, Fig. 9). Les formes Hayes 8, 15, 16 
i 23 són inèdites al jaciment i amplien notablement 
el repertori documentat fins ara.

L’únic fragment de TSA C és informe i només 
permet fixar una datació avançat el segle III (Hayes, 

1972; Carandini, Saguì, en l’AFC, 1981; Bonifay, 
2004). Aquesta producció no es va trobar en les 
excavacions de 1986-87, però sí de manera minoritària 
en les de 1992, amb només 3 fragments, dels quals 2 
pertanyen a sengles exemplars de la forma Hayes 50 
(Ulloa, Grangel, 1996: 352-353, Fig. 3).

Finalment, de TSA D hi ha 4 fragments, un 
dels quals pertany a la forma Hayes 61 (Fig. 3, 18), 
que pot datar-se entre els segles IV i V (Hayes, 
1972; Carandini, Tortorella, en l’AFC, 1981; Bonifay, 
2004). Es tracta de la primera forma d’aquesta 
producció identificada al jaciment. La TSA D es 
troba absent entre les ceràmiques recuperades en 
les excavacions de 1986-87 i en les de 1992 només 
se’n va trobar un fragment informe (Ulloa, Grangel, 
1996: 352). Aquesta és la producció ceràmica 
romana més tardana entre les presents al jaciment.

La ceràmica de parets primes només està 
present amb 6 fragments, dels quals 2 són de la 
producció de “closca d’ou” que poden datar-se en 
el segle I i un tercer pot pertànyer a un gobelet 
de la forma Mayet V (López Mullor, en Bernal, 
Ribera, 2008). Aquestes produccions ja s’havien 
documentat anteriorment: en les excavacions 
de 1986-87 se’n van trobar només 5 fragments 
(Arasa, 2013: 173, 175, Fig. 18, 18), però en les 
de 1992 se’n van trobar 140 fragments, dels quals 
137 procedien de l’important conjunt de materials 
ceràmics trobats en un talús excavat al costat oest 
de la carretera CV-10 que no s’han estudiat (Ulloa, 
Grangel, 1996: 353, 357, Fig. 5).

Figura 2. Croquis de l’Hostalot amb les plantes dels 
complexos arquitectònics excavats en els sectors I i II 

(Arasa, 2013: Fig. 6).
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Figura 3. Ceràmiques trobades en superfície a l’Hostalot: TSI: 1; TSG: 2; TSH: 3-9; TSA A: 10-17; TSA D: 18.
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ALTRES PRODUCCIONS CERÀMIQUES

La resta dels fragments ceràmics presents 
en aquest conjunt està constituït per ceràmica de 
cuina, àmfores i clavilles ceràmiques. Ens centrarem 
en les produccions i tipus més significatius. El 
primer conjunt que podem individualitzar és el de 
la ceràmica africana de cuina, amb 4 fragments 
indeterminats, 2 dels quals presenten la superfície 
recoberta amb engalba cendrosa; d’aquests, 
almenys un pot pertànyer a una cassola de la forma 
Hayes 197, que apareix en la primera meitat del 
segle II (Hayes, 1972: 209). Aquesta producció es 
troba present entre les ceràmiques recuperades 
en les excavacions de 1986-87, amb 14 fragments 
(Arasa, 2013: 175, 179, fig. 18, 4), i sobretot en les 
de 1992, on se’n van recuperar 63 fragments (Ulloa, 
Grangel, 1996: 352-353, 360, Fig. 4, 6, 10).

Entre els 14 fragments de ceràmica de cuina 
de producció local o regional, un també és de la 
forma Hayes 197. Un altre grup minoritari està 
constituït per tres fragments de pasta grollera, un 
dels quals correspon a una peça feta a mà de pasta 
reductora amb desgreixant gros (cf. Esteban, 2012).

Pel que fa als contenidors amfòrics, trobem 
tres fragments que corresponen a dos individus. 
D’aquests, el primer, format per dos fragments (Fig. 
4, 19), pot ser del tipus Dr. 2-4 evolucionat, que té la 
secció del llavi de tendència quadrangular i es data 
entre la segona meitat del segle II i primeries del 
segle III (Járrega, Otiña, 2008). En les campanyes 
de 1986-87 només es van trobar 19 fragments 
d’àmfora, entre els quals en destaca un del tipus Dr. 
2-4 (Arasa, 2013: 173, 175, 182). En la campanya 
de 1992 van ser més nombrosos, amb un total de 
43 fragments, entre els quals es van identificar un 
exemplar del tipus Dr. 1, 2 del Dr. 2-4 i 1 del Dr. 7-11 
(Ulloa, Grangel, 1996: 353, 360).

El segon individu és una vora del tipus 
Africana IIC (Fig. 4, 23), assimilable al tipus 
Keay 6 (Keay, 1984: 118-121, Fig. 44-45). Es va 
fabricar a Tunísia, on la seua producció està ben 
documentada en la zona de Neapolis (nabeul). 
La difusió màxima d’aquest tipus es dóna entre la 
segona meitat del segle III i el IV i el seu contingut 
degué ser salsamenta. Per l’altura de la vora pot 
pertànyer a la variant 2 de Bonifay (2004: 114-
115, Fig. 60-61), que aquest autor data des del 
final del segle III. Aquest tipus s’ha documentat en 
diversos jaciments peninsulars, com ara Tarraco 
(Remolà, 2000: 120-121, Fig. 24, 1-9). Es tracta 
de la producció amfòrica més tardana trobada al 
jaciment, coetània a les importacions de TSA C i D, 
escassament documentades en les excavacions, 

que corresponen a la darrera fase d’activitat de la 
posta en el segle IV.

El darrer element ceràmic és una clavilla 
ceràmica de forma tubular trencada en un dels seus 
extrems que té una altura de 12’5 cm i un diàmetre 
de 5 cm en la vora conservada (clavi coctile), que 
és recta (Fig. 4, 20). Es tracta d’un tipus abundant 
entre els materials trobats en les excavacions de 
1986-87, on se’n van recuperar un total de 53 
fragments (Arasa, 2013: 192-193, Fig. 18, 14). La 
majoria de les peces recuperades presenten unes 
mateixes característiques: són uns petits cilindres 
d’uns 14 cm de llargària i 8,5 cm de diàmetre màxim, 
lleugerament més oberts en els extrems, un dels 
quals acaba en una vora recta i l’altre en una vora 
inclinada cap a l’exterior. Es correspon al tipus 4a de 
Sanz (1987: 226-227, Fig. 5). Es tracta d’elements 
propis d’ambients termals que s’empraven com a 
separadors dels lateres de les concamerationes. 
Pel seu interior passaven els claus de ferro que 
per un extrem anaven clavats a la paret i per l’altre 
acaben en forma de T o aspa i subjectaven les 
plaques ceràmiques que formaven la cambra per 
on circulava l’aire calent (Bouet, 1999: 67-83). Es 
tracta d’un element que, amb diferents formes, 
resulta freqüent en les vil·les hispàniques (Sanz, 
1987; Torrecilla, 1999). La presència d’aquestes 
clavilles demostra l’existència d’uns balnea en la 
mansio, no localitzats fins ara.

METALL I VIDRE

Els elements metàl·lics estan constituïts 
per un clau de ferro i dos ploms informes i de mit-
jana mesura, amb un pes de 79,72 g i 133,68 g, 
respectivament, dels quals desconeixem el seu 
ús. La troballa de claus ha estat freqüent en els 
sondeigs practicats al complex arquitectònic de 
l’horreum, com ara els 4 trobats al sondeig B34 de 
l’estança interpretada com un rafal, un dels quals 
es trobava clavat en una biga carbonitzada (Arasa, 
2013: 173-174, 182, Fig. 14, 11-14), i s’interpreten 
com pertanyents a l’estructura de fusta del sostre.

Els únics materials amb una procedència 
aproximada provenen del Sector I, on es troba 
l’esmentat complex arquitectònic. En aquest sector 
es van trobar vuit fragments de ceràmica moderna, 
algun d’ells amb una decoració en blau cobalt, i 
dos objectes metàl·lics d’època romana: un clau 
de ferro de proporcions mitjanes (Fig. 4, 21) i mitja 
moneda romana semifrustra, amb un pes de 12’98 
g, que deu ser un as de Janus bifront (cf. RRC), que 
caldria datar en el període republicà (segles II-I aE), 
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però que va estar en circulació fins al primer segle 
de la nostra Era.

També es van trobar vuit xicotets fragments 
de vidre pla per a ús arquitectònic de color verdós 
(Fig. 4, 22), dels quals algun presenta una coloració 
negrosa que podria estar originada per l’acció del 
foc, tal vegada en relació amb l’incendi documentat 
a l’àmbit B3 de l’edifici que s’interpreta com un 
rafal. Aquest tipus de vidre es va trobar justament 
en un nombre significatiu (34 fragments) en els 
sondeigs practicats en aquesta estança (Arasa, 

2013: 192, Fig. 14, 8-10). La utilització de vidre 
de finestra es data a Occident des de principis 
del regnat d’August (Ortiz i Paz, 1997: 437). A les 
províncies hispàniques, el seu ús s’ha constatat 
majoritàriament en ambients termals (Ortiz i Paz, 
1997; Ortiz, 2001: 352-353). En contexts rurals 
també es troba en aquests ambients. Entre les vil·les 
hispàniques podem assenyalar la seua utilització 
a vil·les com les d’Arellano (navarra) (Mezquíriz, 
2003: 206) i El Saucedo (Talavera la nueva, Toledo) 
(Torrecilla, en Fuentes, 2004: 333-334, làm. IV, 22-

Figura 4. Materials trobats en superfície a l’Hostalot: àmfores: 19, 23; clavilla ceràmica: 20; clau de ferro: 21; vidre de finestra: 22.
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23). Al País Valencià s’ha trobat vidre arquitectònic 
a la vil·la dels Alters (l’Ènova, València), on apareix 
majoritàriament en la fase II que es data entre la 
darreria del segle II i primeries del III (Sánchez de 
Prado, en Albiach, De Madaria, 2006: 90-91).
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