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Resumen
En este artículo damos a conocer los resultados de una excavación realizada en la población de Peñíscola, situada 

al norte de la costa valenciana. En ella se han documentado por primera vez niveles arqueológicos que pueden fecharse 
en el siglo II aC. Este modesto hallazgo confirma la hipótesis de que el tómbolo que ocupa la localidad fue ocupado en la 
antigüedad.
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Abstract
In this paper we present the results of an excavation in the town of Peñíscola, situated north of the Valencian coast. 

It has been documented for the first time archaeological levels datable in the second century BC. This modest finding con-
firms the hypothesis that the tombolo where the town sits was occupied in antiquity.
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Entre els dies 21 d’octubre de l’any 2003 i 2 
de febrer de 2004 tècnics de l’empresa Arx. Arxivís-
tica i Arqueologia s. l. van realitzar una intervenció 
arqueològica en un solar de 84,75 m2 situat al can-
tó dels carrers General Aranda núm. 3 i González 
Granda núm. 2-4 (coordenades: 30 ETRS89 X = 
789.271 – Y = 4.473.073) dins del Conjunt Històric 
de Peníscola que està declarat Bé d’Interès Cul-
tural (fig. 1). Els treballs es van realitzar en el marc 
d’un projecte de rehabilitació amb canvi d’ús de 
l’edifici, i van ser dirigits per C. Marcos i realitzats 
per E. Estevens i E. Flors (Marco, Estevens i Flors, 
2004). L’interès d’aquesta intervenció rau en el fet 
que per primera vegada en una excavació arqueo-
lògica es van poder documentar nivells d’ocupació 
antiga a la població.

Després del derrocament de l’edifici i la reti-
rada dels enderrocs es va veure que la roca natural 

aflorava al sector NO i que al SO, on antigament es 
trobava el soterrani, hi havia les restes d’un antic 
cup. La conservació del registre arqueològic esta-
va condicionada per dues circumstàncies com són 
els forts desnivells del terreny i la utilització del lo-
cal com a corral i el consegüent buidat dels nivells 
d’estabulació. A la zona SO es va trobar una cube-
ta (UE 1001) amb un paviment de morter que en el 
costat nord descansava directament sobre la roca, 
amb unes dimensions conservades de 199 x 173 
cm (figura 2). Al costat est n’hi havia una altra con-
tigua amb paviment de rajoles ceràmiques de 33 x 
35 x 4 cm (UE 1002), amb unes dimensions conser-
vades de 200 x 190 cm, que s’assentava sobre un 
llit de morter d’entre 12 i 22 cm de grossària (figura 
3). Al seu costat es conservava encastat al terra un 
plat amb vernís de color melat, que s’emprava per 
a arreplegar les llavors del raïm. Ambdues cubetes 
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estaven separades per un muret que s’havia arra-
sat i era visible en la paret. 

A continuació es va procedir a la retirada dels 
enderrocs de la resta del solar, en el curs de la qual 
es va trobar una altra cubeta de planta quadrada i 
unes dimensions de 200 cm de costat (UE 1003), 

amb parets d’una alçària màxima conservada de 
101 cm lluïdes amb calç rogenca. El seu terra es 
trobava molt deteriorat i estava format de rajoles 
ceràmiques semblants a les de la cubeta UE 2002. 
Al costat est es va trobar un orifici corresponent a 
una conducció que comunicava amb una altra cu-
beta ben conservada (UE 1004), amb parets d’una 
altura màxima conservada de 167 cm, cobertes de 
morter i amb un enlluït semblant (figura 4). El pavi-
ment d’aquesta segona cubeta presentava un des-
nivell de 3 cm en direcció S-N i finalitzava en un plat 
de vernís melat encastat al terra. En la part superior 
de la paret est hi havia un rebaix per encaixar les 
taules de fusta de la coberta. Les dues cubetes es-
taven separades per un muret de morter amb una 
grossària que oscil·lava entre 45 i 55 cm. En conjunt, 
les estructures trobades corresponien a dos cups, 
cadascun amb una part on es premsava el raïm i 
una altra on vessava el most. Les restes ceràmiques 
trobades permetien datar la construcció d’aquestes 
cubetes entre el final del segle XIX i primeries del XX. 
La confirmació vingué del testimoni oral d’un veí de 
la població d’avançada edat que ens contà que ell hi 
havia trepitjat raïm de molt jove.

Una vegada documentades aquestes es-
tructures es va continuar l’excavació amb mitjans 
mecànics fins a arribar a la roca natural, amb un 
desnivell E-NO que anava des dels 22 cm fins als 
221 cm. La darrera zona excavada fou la situada 
al costat sud del solar, on es van trobar materials 
contemporanis com cables i plàstics. La neteja del 
perfil sud, que donava al carrer, va permetre iden-
tificar una interessant estratigrafia que s’endinsava 
per davall d’aquest i per tant quedava fora de la 
zona excavada, el que explica els limitats resultats 
de la intervenció (figura 5). Per davall del paviment 
del carrer aparegué fins a la cota -145 una capa de 
rebliment format per terra roja i grava (UE 1011), 
utilitzada per anivellar el carrer. A continuació, entre 
les cotes -153 i -260, hi havia un paquet d’arena 
(UE 1010) amb abundants carbons i fragments ce-
ràmics antics que poden datar-se de manera ge-
neral en els segles II-I aE. En la cota -154 es van 
identificar les restes d’un mur (UE 1005) de 80 cm 
d’alçària i 68 cm de grossària fet de pedres de dife-
rent grandària travades amb fang (figura 6). Tot just 
sobre ell aparegué un fragment aïllat d’un cadaf an-
dalusí que pot datar-se cap al segle XIII i dóna una 
datació ante quem per als nivells inferiors. A 80 cm 
cap a l’est d’aquest mur, en la cota -176 aparegué 
un altre mur (UE 1006) de les mateixes característi-
ques i 74 cm de grossària (figura 7).

Per davall de la UE 1005, entre les cotes 
-247 i -249, es trobà una capa de terra compac-
ta de color grisenc que correspon al paviment re-

Figura 1. Fotografia de satèl·lit de Peníscola (Google earth) i 
plànol del cadastre urbà del sector SO de la població amb la 

localització del solar.
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lacionat amb els anteriors murs (UE 1008). Sobre 
aquest paviment, en direcció est es distingien res-
tes de morter grisenc amb grava (UE 1009). Per da-
vall d’aquest paviment aparegué un nivell de terra 
ataronjada sense materials arqueològics que se-
gueix una línia irregular entre les cotes -205 i -250 
cm i s’adapta a la topografia del terreny (UE 1007). 
Totes aquestes UUEE es trobaven tallades per les 
obres de fonamentació de la casa que ocupava el 
solar, el que explica per què no es van trobar restes 
arqueològiques antigues dins del perímetre del so-
lar, sinó a fora i ja per davall del carrer. Els treballs 
arqueològics van continuar fins a arribar a la roca 
natural en tota la superfície del solar sense que es 
trobaren més vestigis arqueològics. El seu desnivell 
era molt acusat, ja que oscil·lava entre les cotes 
-024 en el costat S-E i -256 en el costat S-O.

A pesar de l’evident caràcter limitat de la tro-
balla, cal destacar el fet que és la primera vega-
da que es documenta a Peníscola un nivell antic 
d’ocupació que pot situar-se en el període Ibèric 

Final. Es tracta de dos murs i un paviment que po-
den datar-se pel conjunt ceràmic que hi apareix as-
sociat. En total es trobaren 50 fragments ceràmics 
i una petxina foradada. Entre els primers poden 
distingir-se dos conjunts: un majoritari constitu-

Figura 2. Planta de l’excavació.

Figura 3. Restes de les cubetes UE 1001 i 1002.
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ït per 44 fragments de la primera fase d’ocupació 
documentada, i un altre menor de 6 fragments que 
correspon al període andalusí. El primer està for-
mat per 30 fragments de ceràmica ibèrica de coc-
ció oxidant, la major part de paret i informes, dels 
quals 2 són de plat amb decoració pintada i una 

grossària de 3 mm, 1 pintat potser d’una petita te-
nalla de 3,5 mm de grossària, 1 altre també pintat 
potser de tenalla o lebes de 7 mm de grossària; 8 
d’àmfora, entre els quals n’hi ha un de vora del ti-
pus 1.2.4 de Mata i Bonet (1992: 125, fig. 1, 7), amb 
una àmplia cronologia que comprèn tot el període 
ibèric (fig. 8, 1). La primesa dels fragments de plat 
assenyala una datació avançada.

Uns altres 2 són de la classe B, de cocció 
reductora, un de paret i l’altre de vora d’una olla de 
cos amb tendència globular del tipus 1 de Mata i 
Bonet (1992: 140, fig. 26), que en la paret externa 
presenta l’extrem superior d’un grafit incís precoc-
ció del qual es distingeixen un mínim de tres signes 
probablement escrits en alfabet ibèric (fig. 8, 2). La 
incisió és molt fina i un poc irregular per la textura 
granulosa de la pasta. La línia de fractura del costat 
inferior del fragment davalla d’esquerra a dreta, de 
manera que del primer signe a penes queda l’ex-
trem superior, un traç inclinat de dreta a esquerra 
que pot correspondre a diversos grafemes: I, N, 
TA... Els altres dos signes es troben un poc sepa-
rats i deuen estar seccionats un poc per damunt de 

Figura 4. Restes de les cubetes 1003 i 1004.

Figura 5. Perfil sud de l’excavació, per davall del carrer González Branda.
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la seua meitat: del primer queden dos pals verticals 
paral·lels que poden correspondre a una O, de la 
qual faltaria el traç horitzontal; i el segon pot ser 
una A tallada per davall del traç superior corbat, 
que no s’uneix amb el vertical. Tot i que la seua 
conservació parcial fa molt insegura la lectura, els 
dos signes millor conservats de la dreta poden do-
nar la seqüència AO.

El segon grup és el de la ceràmica d’impor-
tació, que integren 14 fragments, dels quals 10 són 
d’àmfora itàlica: un d’un pivot massís, un altre de 
cos amb l’inici de l’ansa i la resta de paret. No se’n 
pot determinar la forma, però possiblement són 
del tipus Dressel 1. Un altre fragment amb l’inici de 
l’ansa és d’adscripció indeterminada, potser tarra-
conense. I els altres 3 fragments són de campani-
ana A: un correspon a la vora d’un plat de la forma 
Lamboglia 36 amb el llavi trencat (fig. 8, 3) i els al-
tres dos són de paret. Finalment, hi ha 6 fragments 
de ceràmica andalusina feta a torn que poden da-

Figura 6. Perfil sud: mur UE 1005.

Figura 7. Perfil sud: mur UE 1006.

tar-se en els segles XII-XIII, dels quals tres són de 
cocció oxidant: un de vora de cadaf amb decoració 
formada per dos cordons amb estries diagonals, 
un altre de vora amb l’inici d’una ansa i decoració 
de canaletes a l’exterior i un tercer de paret sense 
decoració; els de cocció reductora són un de vora 
amb canaletes a l’exterior i dos de paret sense de-
coració (fig. 8, 4-6).

A banda del material moble, cal destacar la 
troballa de morter de calç (UE 1009) sobre el pa-
viment de terra (UE 1008), que possiblement deu 
pertànyer o almenys senyalar la proximitat d’alguna 
estructura feta amb aquest material. L’absència de 
ceràmiques associades amb ell va impedir datar-lo, 
però per la seua relació estratigràfica amb l’esmen-
tat paviment deu ser de la mateixa època. En un 
context iberoromà, la presència de morter deu es-
tar relacionada amb algun tipus de dipòsit, bé una 
cisterna, bé una cubeta d’una estructura de trans-
formació, un tipus d’instal·lacions escassament re-
presentades en els assentaments de les comarques 
costaneres del nord del País Valencià (Arasa, 2001: 
247). Recordem ací el paviment d’opus signinum 
trobat a l’assentament costaner de la torre de la 
Sal (Cabanes, la Plana Alta) (Fernández Izquierdo, 
1987-88: 236, fig. 5, làm. I). La presència de morter 
és pròpia d’assentaments de certa importància en 
els quals s’han introduït les tècniques constructi-
ves romanes, i constitueix un important indicador 
d’assimilació cultural (Arasa, 2003: 204).

Els materials de la primera fase d’ocupació 
poden datar-se en els segles II-I aE, en un ambient 
ibèric tardà en què són freqüents les importacions 
ceràmiques itàliques, tant de contenidors amfòrics 
de vi com de vaixella fina de taula de vernís negre. 
Encara que la mostra és molt reduïda, cal destacar 
la important presència de materials d’importació 
(31,8%). Amb les naturals reserves, podem propo-
sar una datació més precisa d’aquest conjunt cap 
a la segona meitat del segle II. D’altra banda, cal 
destacar el fet que aquest nivell s’assenta direc-
tament sobre terreny estèril, sense restes d’una 
ocupació anterior, el que pot explicar-se en un 
context de creixement de la superfície ocupada de 
l’assentament des de la part més alta. En el marc 
topogràfic del tómbol que ocupa Peníscola, l’ex-
cavació es troba a una cota d’altitud de 8,5 m, a 
130 m en línia recta del Castell (41 m), a 48 m en 
línia recta del costat oest de la muralla que envol-
ta la població, a l’interior de la qual queda la font 
de Dins que l’abastia, i a 78 m de l’actual vora de 
la mar en direcció SO. Aquesta zona es localitza 
a prop de la badia natural que es forma al costat 
sud del tómbol, on històricament s’ha situat la zona 
de refugi i ancoratge, el port i les drassanes, de 
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manera que possiblement ja en l’antiguitat podia 
haver tingut una funció relacionada amb la pesca i 
el comerç. L’augment de la superfície ocupada és 
freqüent en aquesta època en jaciments situats en 
la costa que tenen un marcat caràcter comercial, 
com és el cas paradigmàtic entre els més pròxims 
de la torre de la Sal (Cabanes, la Plana Alta) (Flors, 
2010: 175-206). Sobre la hipòtesi de l’existència 
d’un assentament fortificat a la part alta, l’ocupació 
d’un punt tan allunyat –per distància i cota– també 
pot interpretar-se com un indici de la seua conside-
rable superfície.

Aquesta és la primera vegada que es do-
cumenta en una excavació l’ocupació antiga de 
Peníscola. Amb anterioritat comptàvem amb una 
notícia oral de J. Ll. Viciano sobre la troballa de ce-
ràmica de vernís negre en la zona nord del tómbol, 

Figura 8. Ceràmica de les UUEE 1010-1011: 1. Àmfora ibèrica; 2) Olla ibèrica amb grafit; 3. Vora de Campaniana A; 4-6)
Ceràmica andalusina.

als jardins del Castell. També coneixíem la troballa 
submarina d’una àmfora massaliota de la primera 
meitat del segle V entre Benicarló i Peníscola1, que 
possiblement pot relacionar-se amb altres troballes 
semblants en la zona de Benicarló, on coneixem el 
fondejador de les roques de la Barbada (Ramos, 
1992). Ara, els resultats d’aquesta intervenció do-
nen suport material per primera vegada a la hipò-
tesi mantinguda per molts investigadors segons la 
qual en aquesta població podia haver estat empla-
çada alguna de les localitats mencionades per les 
fonts literàries, des de la Herronesi d’Avié fins a la 
Querrónesos d’Estrabó, i fins i tot l’Onussa de Livi 
(Arasa, 2001: 50-51, 54-55, 63). En els dos primers 
casos és obvi que aquest topònim és la traducció 
grega del llatí paeninsula que, amb la forma vulgar 
iscola, ha donat el topònim actual Peníscola, com 

1. Sánchez Fernández, 1987: 221-222, fig. 2; Oliver, 1990-91: 178; Ramos i Fernández, 2012: 72, fig. 1, 1.
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ja explicava en 1489 el notari valencià Joan Esteve 
en el seu Liber elegantiarum (Arasa, 2000: 51-52). 
El tercer, que pot correspondre a un nom ibèric hel-
lenitzat, apareix en el curs de les operacions bèl-
liques a l’inici de la Segon Guerra Púnica.

Aquestes hipòtesis d’identificació són les 
que van portar A. Schulten a plantejar-li amb insis-
tència a L. Pericot –que aleshores era catedràtic a 
la Universitat de València– que excavara a Penísco-
la, perquè estava convençut de la seua antiguitat2. 
Efectivament, les característiques topogràfiques 
del lloc permeten suposar una primerenca ocu-
pació, tal com succeeix en un altre emplaçament 
topogràficament semblant com Orpesa la Vella 
(Orpesa, la Plana Alta), on a menor escala es va 
desenvolupar un assentament del Bronze Mitjà i 
Final amb restes d’ocupació d’època ibèrica i una 
fortificació andalusina que explica el seu topònim 
(Gusi i Olària, 2014). També hom ha assenyalat de 
vegades la idoneïtat del lloc per a una ocupació 
fenícia, i per això s’ha proposat la reducció a Pe-
níscola d’alguna de les poblacions esmentades en 
el poema Ora maritima d’Aviè que poden situar-se 
al sud del riu Ebre. Finalment, cal destacar que la 
confirmació d’una ocupació antiga a Peníscola, 
amb una hipotètica funció comercial –entre altres–, 
introdueix un nou tipus d’assentament costaner 
entre els existents a la costa castellonenca en el 
període iberoromà, les característiques del qual a 
penes podem albirar, que cal afegir al lloc d’anco-
ratge de les roques de la Barbada (Benicarló), la 
llarga pervivència del qual no comporta l’aparició 
d’un assentament terrestre, i de la torre de la Sal 
(Cabanes), on contràriament es desenvolupa un 
hàbitat protourbà que no arriba a consolidar-se 
(Arasa, 2001: 187-188; Arasa i Flors, a Flors, 2010: 
517-522).
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