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1. INTRODUCCIÓ 

L'arqueologia castellonenca s'ha caracteritzat fins ara per una notable dispersió de la 
documentació existent. Aquesta situació feia necessaria una minuciosa tasca de sistematit
zació, que intentara omplir aquest buit en la investigació mitjanc;:ant un treball a la vegada ac
cessible i exhaustiu. Així, les directrius metodologiques d'aquest assaig de restitució del pri
mitiu ;poblament de les nostres terres, han passat per relJlegar totes les notícies referents a 
qüestions arqueologiques, revisant des d'una optica moderna i crítica aquesta informació; 
comprovar I'estat actual deis jacime.nts coneguts, buscant-ne des nous per les parts més inex
plorades del terme; estudiar tots els materials arqueologics disponibles, evitant repeticions 
inútils, entre els que cal destacar els existents al Museu de Belles Arts de Castelló, pertan
yents en la seua major part a la col.lecció donada per Porcar el 1949, i, amb tot ac;:6, oferir una 
exposició ordenada del quadre cultural que I'arqueologia ens permet reconstruir per al marc 
geográfic concret del terme municipal de Castelló de la Plana. 

Indubtablement, aquest estudi no esgota tota la investigació possible, com és evident al 
lIarg de les seues pagines, puix que resten per aclarir interessants i suggestius problemes, 
com el que ens planteja la presencia de la imatge de la Mare de Déu del Lledó, a més a més 
que noves excavacions -com les del Castell Vell- sempre podran eixamplar la profunditat 
deis nostres coneixements sobre éls homes que des de fa milers d'anys han ocupat aquesta 
part de La Plana i les prolongacions de la Serralada de les Palmes. Top6nims com el de la parti
da de Soterrani o el de la Ouadra del Morteras, que fan al.lusió clarament a ru·ines antigues, 
I'existencia de les quals no hem pogut comprovar, ens fan pensar que el que exposem ací no' 
és més que una ínfima part de tot allo que degué ser el nostre patrimoni arqueologic, avui ma
lauradament desaparegut en la seua major part. 

2. ASPECTES GEOGRAFICS 

2.1.- Enclavat en el sector meridional de la comarca de la Plana Alta, Castelló ocupa I'ex-
trem nord de I'extensa planícia litoral que des d'Almenara-arriba fins a la Serralada de les Palmes. 
La seua demarcació territorial té forma quadrangular irregular, amb una superfície de 107'32 
Km 2. El terme municipal limita al Nord amb Borriol i Benicassim; a l'Est amb la mar Mediterra
nia, a l'Oest amb Borriol i Onda, i al Sud amb Almassora (Fig. 1). 

Ellímit municipal arranca de'la costa entre Castelló i Benicassim a I'altura del Ouadro, se
gueix pel Camí de la Ratlla, al Nord de la Pedrera, fins la Roca Blanca; d'ací pren la direcció 
SO., seguint la divisoria d'aigües de la línia muntanyosa i, per les altures de Raca, Tossal 
Gros, Joquera i Muntanya Negra, arriba fins al Pla del Moro, entre les carreteres de Borriol i 
L'Alcora; segueix fins la Venta "Flor de Cuba", abandona la carretera i arriba al panta de Maria 
Cristina; al seu centre mateix gira cap al Sud i avanc;:a per la Rambla de la Viuda fins abastar el 
Camí de la Ratlla d' Almassora; a partir d'ací segueix la direcció SE., arribant a la mar entre les 
platges del Serrall i Benafeli, corresponents als municipis de Castelló i Almassora, respectiva
ment. 
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Fig.1 - Mapa topográfic a escala 1:50.000 de l'lnstitut Geográfic i Catastral, fulles 616 (Vilafames) i 641 (Castelló de la Pla· 
na), amb la situació deis jaciments estudiats: 1) Cova de les Meravelles. 2) Poblat medieval sobre la Rambla de la Viuda. 3) 
Mas de Cebrian. 4) Aljub del Pla del Moro. 5) ViLla romana del Pla del Moro. 6) Construcció adjunta al Mas del Cigalero. 7) To· 
rre del Pla del Moro. 8) Aljub a la vora del Camé Vell de Ribesalbes. 9) ViLla romana de la Ouadra Na Tora. 10) Aljub proper a la 
carretera de Borriol. 11) Tossal Gros. 12) Enterraments de La Joquera. 13) Castellet. 14) Enterraments a la vora del Camí de la 
Costa. 15) Construcció romana a la vora de la Senda de la Palla. 16) ViLla romana de la partida de Canet. 17) Maset de Boira. 
18) Serretes. 19) Cova de la Seda. 20) Castell de la Magdalena. 21) Necrópolis medieval. 22) Troballes eneolitiques. 23) Font de 
la Reina. 24) Pujolet del Ouadro. 25) Troballes properes a la desembocadura de la Sequia de l'Obra. 26) ViLla romana de la par· 
tida de Coscollosa. 27) ViLla romana de la partida de Zafra . 28) Lledó. 29) Troballes romanes de la Barraca de I'Hostiero. 30) 
Pujolet de Burgaleta. 31) Pujol de Gasset. 32) Troballes romanes del Port. 33) Pujolet de la Torre. 34) Pujolet Almassori. 35) Pu· 
jolet de Matamoros. 36) Pujolet de la plalja Vinatxell·Almalafa. 37) Font de la Rabassota. 38) ViLla romana del Ca mi de San! 

Josep. 39) ViLla romana de la partida de Vinamargo. 40) Fadrell. 41) Necrópolis medieval a la vora de la Senda de la Palla. 

1 
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El terme esta format per les següents partides: Almalafa, Benadressa, Borrassa, Bovalar, 
Canet, Cap, Catalana, Coscol losa, En Trilles, Estepar, Fadrell , Fileta, Font, Gumbau, Magdale
na, Marrada, Molinera, Mota. Patos, Plana, Rafalafena, Ramell , Senillar, Sensal, Soterrani, 
Taixida, Travessera, Vinamargo , Vinatxell i Zafra. 

2.2.- La part nord del terme esta invaida pels contraforts procedents del nucli muntan
yenc de la Serralada de les Palmes, de formació triasico-cretacica, amb predominí de roques 
cal caries i arenisques roges del Buntsandstein 1. Les altures més destacables són la Roca 
Blanca (628 m.), Raca (495 m.), Tossal Gros (353 m.), Joquera (326 m.), Penyeta Roja (288 m.), 
Pedrera (278 m.), Collet (162 m.) i Magdalena (111 m.). Aquesta zona muntanyenca s'al<;a abrup
ta sobre el "piedmont" constituH pel glacis pleistoce que, per mitja d'un sistema de falles re
cents, davalla f ins la vora de la mar formant esculls i illots, o desapareix soterrat pels al.lu
vions quaternaris litorals 2. Aquesta franja, formada pels arrossegaments de I'erosió, es com
posa fonamentalment de graves, argiles i arenes que es disposen en capes alternes de gruixa
ries variables 3. 

2.3.- La costa s'estén 15 Km. en direcció NE.-SO., oferint tres modalitats: platja d'arena, 
des de les Vil.les de Ben icassim fins al Grau, i cap al Sud, I'al'ltiga platja de la Torre, avui ocu
pada per una escollera; cordons de grava, com el del Prat del Ouadro, sobre el qual s'assenta 
la carretera de Benicassim, la doble o triple presencia del qual al Nord del Riu Sec fa p~nsar en 
un possible avan9 de la platja; i per últim, costa d'escu l l i albufera, que apareix de formaquasi 
continua en El Lluent, Ouadro, Estany deis Patos, Llacunes de Vinamargo, del Menescal, etc., 
formades per la impossibilitat de desguassar a la mar els corrents fluvials i subterranisa cau
sa deis cordons de graves 4. Aquesta zona d'aiguamolls es troba en I'actualitat desecada en la 
seua major part, una vegada desaparegut el cultil,l de I'arros. 

Per altra banda, la forma de la costa ve determinada per I'existencia del pet it delta del Mi
Ilars, que arranca del Lluent , encara que I'al.luvionament intensiu ha desdibuixat la seua apa
riencia triangular. També I'al.luvionament produ'it per la construcció del die del port, ha fet 
avan9ar la platja al Nord i la mar al Sud per I'efecte de remolí 5. 

2.4.- El clima és de tipus mediterrani, temperat i amb escasses precipitacions, que tenen 
Iloc especialment en la primavera i la tardor, amb gran irregularitat i caracter torrencial, provo
cant en ocasions inundacions. Les temperatures oscil.len entre els 0° i 28° , esseht la mitjana 
de .17°; a I'hivern, la mitjana de gener és de 10'5°, i en estiu, la mitjana d'agost és de' 24'8°. La 
suavitat de I'hivern és de gran importancia per a I'agricultura, i s'acusa en observar que la mitja
na de les mínimes de gener és de 6'5°. No són freqüents les gelades, i les d'irradiació nocturna 
són febles i locals, pero en ocasions són generals i més fortes degut a onades de fred, amb re
sultats desastrosos per a I'agricultura. L'índex pluviometric oscil.la entre e~s 300 i 500 mm. 
anuals. . 

Respecte deis vents, bufen normalment el Migjorn, del Sud, el Llevant, de l'Est i, a I'hivern, 
l'Amburgas, del Nord; els vents forts venen preferentement de I'interior 6. . ' 

2.5.- El terme es veu creuat pel Riu Sec, rambla procedent de Borriol que, fins l~seua re
cent canatització, desembocava en la ¡Iacuna del Lluent. La Rambla de la Viuda, conegud~ ari
teriorment amb el nom de Rambla d'Algonder, baixa per la part oest del terme, desempocant 
en el Millars; el panta de María Cristina reté les seues aigües, de caracter torrencial. 

En la planúria es forma un mant freatic cabalós i en suau vessant cap a la mar; a I'interior 
es troba a uns 60-80 m. de profunditat, pero a la costa es troba immediat al sol , i fins i tot aflora 
en molts Ilocs. Unit a9ó a la difícil escorrentia, dóna Iloc a una franja pantanosa desecada en la 
seua major part per als cultius. Les deus més importants són: la Font de la Reina, que dóna 
30.000 litres per minut, La Font de la Mare de Déu de la Salut i la Font de la Rabassota 7 

1 SOS, 1929, pp . 205·206 
2 ROSSE LLÓ. 1969, p. 27 . 
3 sos, 1949, p. 610 
4 SOS, 1949, p. 596. 
5 LÓPEZ, 1977. p. 22. 
6 ROSSELLÓ, 1969, P 11 5. 
7 LOPEZ. 1966, p. 79 . 
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2.6.- Els sOis s6n prims i pedregosos prop de les muntanyes i en les vessants baixes, obli· 
gant a una tasca de neteja; a més, el desnivell i les pluges torrencials imposen el riba~. En el 
pla s6n sOis al.luvials. rics, amb una profunditat d'1 a 4 m., lIevat deis marges amb freqüents 
crostes calcaries, i ofereixen excel.lents condicions per a I'agricultura si no hi falta el reg. En 
general, s6n sOis rojos argilosos formats a les expenses de les roques calcaries i margues de 
I'entorn, transformats en I'horta vella per I'intens cultiu i el reg antic, ben dotats de cal~.perO 
amb poca materia organica. Al sector nord dominen les terres silícies procedents de les are· 
nisques del Buntsandstein. A les marjals de la costa els sOis s6n subaquatics, acids, de coror 
gris i amb molta materia organica sense descompondre; la humitat excesiva imposa un intens 
drenatge 8. Per últim, s'ha d'assenyalar I'existencia de torba en el subsOI del Ouadro, que en 
alguns punts arriba als 3 m. de potencia 9. 

2.7.- La vegetaci6 natural ha desaparegut suplantada pels cultius, i sois es troba als pe· 
tits erms rocosos. Es un querceto-Ientiscentum degradat en forma de matoll obert i raquític, 
caracteritzat pel coscoll i elllentiscle, amb abundant margall6, tim6, romaní, etc., i alguns ga
rrofers i ullastres. A la muntanya es troba el mateix matoll, acompanyat de ginebre, bruc, etc. 
A les zones més altes la vegetaci6 existent deu ser una degradaci6 del desaparegut alzinar, 
amb pins i carrasques que al Desert de les Palmes constitueixen una bona massa, en la qual 
també apareix I'arbo~ar i algunes sureres, als terrenys silicis del Triasic 10. 

A la marjal apareixen la jonquera, el senill, canyars, etc. A les platges, les associacions tí· 
piques d'arenals, amb créixens i altres ~species; a les dunes, ja consolidades, pren bé el pi, 
com a I'extens pinar del Grau, talat en part. 

2.8.- La diferencia entre el glacis pleistoce i la planúria al.luvial és de gran trascendencia 
per a I'agricultura, puix que aquests dos tipus diferents de terrenys donen 1I0c a diferents ti
pus d'explotaci6 del 501. Cap a l'Est queda primer I'horta, sobre la planúria al.luvial, amb reg 
abundant, i després, vora de la mar, els terrenys pantanosos de la marjal; cap a l'Oest es troba 
el suau "piedmont", amb cultius de seca i pastures 11. 

Sobre aquesta base, els cultius han presentat una gran homogeneHat en els distints mo
ments histOrics. Els arabs hi van introduir la taronja, l'arrOs, la canyamel, I'albercoc, segura
ment el cot6, i van estendre la palmera datilera 12. Després de la conquesta cristiana s'hi d6na 
una continuHat en I'estructuraagraria de la zona 13 i, ja en el segle XVIII, Cavanilles, en parlar 
deis recursos agrrcoles de Castell6, d6na una extensi6 d'horta d'uns 6.000 jornals, en la qual 
es donava el canem, la dacsa, el blat, I'alfals i les hortalisses, mentre que el seca produ"ia olive
res, vinyes i garrofers 14. La gran transformaci6 agrícola es donara a partir de la segona meitat 
del segle XIX cap al monocultiu de la taronja, que hi perdura fins ara. 

2.9.- La zona de Castell6 ha segut, a I'igual que la major part de la franja costera, una im· 
portant area de pas des de temps antics. Per una banda, I'eixida de la vall de Borriol ofereix 
una via natural de comunicació en direcci6 N.-S., que fou utilitzada pels romans per al tra~at 
de la Via Augusta, probablement asseguda a la vegada sobre un itinerari pre-roma; per altra 
banda, també el recorregut litoral, quasi paral.lel a la costa, pareix haver estat des d'antic una 
important ruta paral.lela a I'anterior. Aquest important paper com a zona de pas, i també com a 
base de penetracions cap a I'interior, té continuHat en I'actualitat amb la construcci6 d'impor
tants vies de comunicació que segueixen utilitzant els vells itineraris. Per altra part, també el 
fet de ser una zona litoral ofereix importants possibilitats de contactes marítims, que en al
guns moments poden haver tingut gran importancia. 

2.10.- El xicotet arxipelag deis Colombrets, depenent de Castell6, esta situat a uns 60 
Km. de la costa, i el formen 14 illes i illots que s'alcen bruscament a la vora de la. plataforma 

8 LÓPEZ, 1966, p. 79. 
9 HUGUET, 19148 i b. 

10 LÓPEZ, 1966, p. 79. 
11 8l,JRRIEL, 1971, p. 5. 
12 LOPEZ, 1977, pp. 133-134. 
13 SÁNCHEZ ADELL, 19738 i 1977. 
14 CAVAN ILLES, 1797, 1, pp. 150-154; un jornal : 0'4986 Ha. 
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continental. S6n de formaci6 volcanica recent, de finals del terciari, i presenten abundants 
material s eruptius tals com basalts, laves i escOries. La major de totes, la Colombret Major o 
Montcolobrer, té forma de ferradura i presenta un gran crater submergit obert al NE. pels tem
porals de Llevant, que fa pensar en alguna erupci6 de tipus vulcania 15. El seu eix major té prop 
d'un quilOmetre i arriba als 85 m. d'altura; en ella hi ha un far i escassa vegetaci6. Cap al SO. i 
S. es troben les altres illes de menors dimensions i uns 30-35 m. d'altura: Ferrera, Foradada, 
Carallot, etc. 

3. HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS 

Els primers assaigs sobre la histOria antiga de Castell6 comencen a apareixer durant el se-
91e XVI, en identificar les ru'ines del Castell Vell amb la ciutat de Kartalias que cita Estrab6 a la 
seua "Geografia" entre Sagunt i Tortosa 16. Aquesta opini6, mantinguda per Escolano, va ser 
seguida per la majoria d'erudits i historiadors fins practicament I'actualitat 17, a excepci6 de 
Diago, que situa en "Castell6n el Viejo" la mansio de Sebelaci 18, i Viciana, que creu que la ciu
tat d'Estrab6 deuria estar en la Font de la Reina, entorn de la qual hi havia molts edificis 19. 

Aquest problema acaparara l'atenci6 deis erudits de forma quasi exclusiva fins la primera 
meitat del segle XIX, a partir de la qual l'ampliaci6 de les terres de cultiu a causa de I'ex
pansio demografica, portara a la destrucci6 de moltes estacions arqueolOgiques i -conse
qüentment- al descobriment d'interessants peces. Així, el 1851 comenc;:ara a desemboscar
se un deis altells qué apareixen en la documentaci6 medieval i que jalonaven la línia de la cos
ta: el Pujol de Gasset, que donara, entre altres materials arqueolOgics, la primera inscripci6 
iberica sobre plom coneguda a la Península, i de la qual es publicaran estudis en les més im
portants revistes especialitzades de I'epoca. 

Després d'aquest interessant descobriment, la "Comisi6n Provincial de Monumentos" rea
litzará, el 1867, un informe sobre els pujols que havien existit, aban s de rebaixar-Ios tots per al 
cultiu. Onze anys més tard, el 1878, i després d'uns descobriments casuals, s'hi van fer unes 
infructuoses excavacions en un pujol del Quadro per membres de la "Sociedad Arqueológica 

. Valenciana". Pocs anys després, el 1885, es van realitzar excavacions a la Magdalena a carrec 
de la "Comisi6n Provincial de Monumentos", trobant-s'hi alguns enterraments romans tar
dans. 

Aquestes breus perO interessants notícies, que repleguen tots els estudis historics de 
I'epoca, s6n les primeres referencies explícites a qüestions árqueolOgiques. Amb tot i aixO, 
I'arqueologia havia passat a formar part de les aficions d'algunes figures destacades del m6n 
artístic, que ja practicaven elcoLleccionisme d'objectes arqueolOgics. Així, el 1905, el pintor 
Castell realitza una excavació al Castellet amb alumnes de la seua Academia de Pintura. Entre 
aquests alumnes estava J. B. Porcar Ripolles, que més tard es mostraria com a un gran afi
cionat, i que representava ja una nova generació d'estudiosos i aficionats, el treball deis quals 
hauria de marcar tota una etapa en I'arqueologia castellonenca. 

A partir de 1920, amb la fundaci6 de la Societat Castellonenca de Cultura, es pot conside
rar definit aquest nou període. Les exploracions de J. B. Porcar, F. Esteve i V. Sos donen a la 

15 LÓPEZ, 1~77, pp. 133-134. 
16 ESTRABO, 111,4,6; A. SCHULTEN, Estrabón. Geografía de Iberia , Fontes Hispaniae Antiquae , VI , p. 223, Barcelona, 1952. 

la considera desconeguda. 
17 ESCOLANO, 1611, Libro VII, Cap. XXIX, col. 595; MÉNDEZ, 1675, p. 210; MARLÉS, 1685, Libro IV, cap. 10, p. 129; LABOR

DE, 1809, p. 112; CEÁN, 1832, Parte 1, p. 65; CORTÉS Y LOPEZ, 1835-36, T. 11, p. 309; CUVEIRO, 1891, p. 228; MUNDINA, 
1873, p. 212; BALBÁS, 1892, pp. 20-21 ; LLlSTAR, 1887, p. 12; BELLVER, 1888,28 de octubre, n.o 360, p. 52; MI RALLES, 1900, 
p. 15; MIRALLES, 1902, p. 342; RIBELLES, 1905, p. 394; PERALES, 1912, pp. 9-10; RICO, 1951, p. 3. Un bon resum en FLET
CHER i ALCÁCER, 1955, p. 319. Escolano replega I'opinió d'Albornoz, qui creu que el Castell Vell és la Dianio de Ptolo
meu; la identificaci6 ael Castell Vel l amb la Karta/ias d'Estrab6 la replega de la descripci6 antlga d'Espanya d'Abraham 
Ortelio i de la descripci6 o vocabulari de pobles i rius del Nebrisense. Méndez Silva atribueix la fundació de I'antic Caste-
116 als grecs jonis. Marlés diu el matei x, especificant que van ser els grecs jonis zacintis. 

18 DIAGO, 1613, 1, p. 8. 
19 VICIANA, 1564-66, 111, p. 146. 
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lIum tota una serie d'estacions arqueologiques, la importancia de les quals va fer que, el 1924, 
P. Bosch Gimpera -la figura més important de I'arqueologia catalana- acceptara la invitació 
de la Societat per a vindre a Castelló. Fruit d'aquesta visita seria el seu treball sobre e!s proble
mes arqueologics de la províncra de Castelló, que practicament situa el comen~ament de I'ar
queologia científica en les nostres comarques i posa les bases per als estudis posteriors. AI
guns deis materials que Bosch va tindre ocasió d'estudiar, especialment els de la coLlecció de 
F. Esteve, van ser presentats pocs anys després a l'Exposició Internacional de Barcelona I'any 
1929. 

El '8utlletí de la Societat Castellonenca de Cultura havia comenQat ja a ser la publicació 
que organitzava al seu entorn la investigació historica i bona part de la cultura de les nostres 
terres. En ell van apareixer nombrosos articles sobre arqueologia que donaven a conéixer els 
nous descobriments, entre els que la serie de treballs publicats per Porcar de 1931 a 1935 té 
especial importancia, puix que són el fruit d'anys d'exploracions pacients per totes les terres 
del terme i d'algunes esporadiques excavacions, com la de I'edícula romana de la Senda de la 
Palla. 

ParaLlelament, Esteve havia realitzat durant la decada deis anys vint una intensa labor de 
prospecció i excavació en les diferents estacions arqueologiques conegudes: el Castellet, la 
Magdalena, els enterraments de la Joquera i del Camí de la Costa ... , els resultats de la qual no 
comen~arien a veure la lIum fins al 1944, any en que apareix I'excel.lent publicació deis impor
tants materials del Ferro I del Castellet. A aquest treball'seguiran el 1952 i 1965, respectiva
mEmt, les publicacions de les excavacions de la Magdalena i deis enterraments de la Joquera. 

Des del 1939, Porcar és "Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas", i sota la 
seua supervisió es realitzen diverses campanyes d'excavacions al Pujol de Gasset (1934 i 

1949) i a la Magdalena (1950,1951,1952 i 1959). Els resultats d'aquestes excavacions no van 
ser publicats mai, i els millors materials trobats es van ingressar al "Museo Provincial de Be
llas Artes". També, el 1948, publica Porcar un interessant treball en el qual replega totes les 
estacions arqueologiques conegudes del terme de Castelló. L'any següent, el 1949, Porcar fa 
donació al Museu de la seu a col.lecció arqueologica, on per molt de temps van ser practica
ment els únics materials arqueologics exposats, amb els de la col.lecció Alloza. 

Tornant al problema de les fonts classiques, de nou Castelló és objecte de la identificació 
amb una ciutat antiga. Plini, al segle I de l'Era, cita entre Sagunt i l'Ebre el riu Udiva com a límit 
entre els pobles ibérics deis Edetans i lIercavons 20. Aquest riu ha estat identificat tradicional
ment amb el Millars, i per tant I'area del nostre estudi quedaria dins del territori deis lIercavons 
21. Per altra banda, Ptolomeu, autor del s. 11 de l'Era, parla en la seua "Geografia" de les ciutats 
més importants d'aquest poble i, entre elles, d'una que es diu Adeba. Dones bé, basant-se en 
el seu paregut fonétic amb I'anomenat riu Udiva, i identificant aquest amb el Millars, Schulten 
10Calitza aquesta ciutat en el Iloc que avui ocupa Castelló, sense que existesquen suficients 
proves arqueologiques o documentals per a afirmar-ho 22. 

Per últim, cal ressenyar les excavacions que durant els estius de 1977 i 1978 ha realitzat 
A. Bazzana, de la Universitat de Lyon 11, al Castell Vell. 

4. ARQUEOLOGIA 

4.1.- Neolític. 
4.1.1.- La Cova de la Seda esta situada en la vessant meridional de Les Serretes de la 

Magdalena23• Orientada cap al SE., esta formada per un túnel estret que dóna pas a una 

20 PLlNI, 111 ,21. ESCOLANO, 1611, Libro VII, Cap. XXV! II , col. 585, creu que el nom original és Idubeda. i que per errata del co-
pista es lIegeix Udiva. 

21 FERNÁNDEZ, 1968·69, p. 136 i ss. 
22 SCHULTEN, 1959, p. 37. 
23 Al " Llibre de Ordinacions" , Cap. CLXII , sobre I'amollonament de la devesa de la Magd.alena, apareix una possible cita 

d'aquesta cova: " ... dexant la cava de na Sorda devés la mar ... " (REVEST, 1957, p. 151). SANCHEZ GOZALBO. 1952. p. 133. 
creu que aquesta és una referencia a la Cava de Mirona. que desconelxem. 
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gran sala fosca, situada en un esglaó inferior d'uns 2 m., en la qual es trobaven els sediments 
arqueologics que han estat -quasi en la seua totalitat- buidats. Explorada a principis de se
gle per Esteve i Porcar, alguns deis materials replegats per aquell van ser donats a conéixer en 
l'Exposició Internacional de Barcelona de I'any 192924; al Cataleg de I'exposició es fa referen
cia detallada deis materials citats: 

- sílex: 2 puntes de fletxa. 
- ceramica: ansa corresponent a un recipient amb decoració incisa. 
- pedra: 1 destral de fibrolita; 1 pe(fa de collar de color verdós. 
- petxina: 2 perforades. 
El 1931 s'havien realitzat algunes extraccions de terra, conservant-se part del jaciment in

tacte a I'interior; als voltants apareixien alguns materials dispersos, fruit del buidat. Més tard, 
la cova va ser utilitzada com a polvorí de la pedrera proxima. Davant, en la vessant que hi ha 
entre la cova i el Mas de la Mirona, apareixia -segons Porcar- un despoblat amb parets de 
pedra seca. Entre els materials replegats hi havien peces de collar, ceramicádecorada i llisa, 
sílex treballat i abundants ossos de fauna i humans mig cremats 25. 

Per últim, B. Martí ha estudiat un lot de materials replegats per J . López del garbellat de les 
terres extretes de la cova, donant a la vegadanoves notícies de la troballa de ceramiques im
preses cardials 26: 

- sílex: raspador sobre esquerda retocada de color gris; raspador oval de color marró-gris; 
frag_rnent medial de gran fulla, amb retoc directe, abrupte, en la vora esquerrra, i re
tocs directes molt marginals, d'ús, en la vora dreta, i color marró; fragment medial de 
fu lleta, amb retoc directe, abrupte, continu en la vora esquerra, molt marginal, i color 
gris; abundants fragmentsde fulles, fulletes i esquerdes, alguns d'ells parcialment 
retocats. 

- ceramica: fragment de vora i cos, amb petita sobreelevació horitzontal a manera de cor
dó; pasta gris amb petit desgreixant abundant; exterior de color marró i interior ro
genc, amb terminació afinada, un poc brunyida, erosionada a I'exterior. Decoració 
formada per séries de línies acanalades sense disposició angular. 

- os: fragment de punxó; fragment d'anell; fragment de botó amb perforació en V. 
- petxina: molt abundants peces de collar discoidals, en nombre superior a les dues-cen-

tes; abundants pec'es de collar de forma ovalada, moltes d'elles amb engrossiment a 
la part inferior, en nombre superior a quaranta; dues petxines de Nassa foradades. 

El conjuntde materials es situa entre moments avan(fats del Neolític i el pie Eneolític. El 
botó en V es pot considerar ja com de transició al Bronze Valencia. Com elements suscepti
bles de classificació neolítica en sentit ample, estarien les abundants peces de collar amb 
engrossiment inferior i I'anell d'os, a I'igual que I'únic fragment ceramic conegut, els paral.lels 
del qual poden trobar-se entre els materials de Id Cova Fosca i la Cova de !'Or. 

4.1.2.- Des de qué va comenGar a desemboscar-se, els materials arqueologics trobats al 
Pujol de Gasset van ser atribu"its a la cultura ibérica. Tanmateix, Esteve cita un primer nivel! 
d'habitació corresponent al Neolític, del qual quedaria aigun fons de cabanya mal conservat, 
amb escassos silex atipics, codols calcaris desbastats ossos d'animals i petxines i, com a 
peGa més notable, un braGalet de Glycymeris sense acabar 27. Aquesta ultima troballa portaria 
aquest primer nivell d'habitació del Pujol de Gasset més bé cap a l'Eneolític. 

4.1.3.- Altres materials pertanyents també al Neol ític localitza Esteve als aixovars deis 
enterraments apareguts a la vora de l Camí de la Costa, en el cara-sol de la muntanya i molt 
prop del Camí deis Arriers que puja pel coll de la Garrofera 28. 

4.2.- Eneolític. 
4.2.1.- Les troballes corresponents a aquest període són escasses i han estat poc estu-

24 BOSCH, 1929, p_ 51_ 
25 pOReAR, 1931 a, pp 108·109_ 
26 MARTI, 1978, pp, 138-140_ An!eriormen!, SAN VALERO, 1955, p_ 27, ja havia parla! de possibles troballes de cerámica im

presa cardial. 
27 ESTEVE, 1966, p, 144_ 
28 ESTEVE, 1965, p, 43, 
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diades, apareixent sovint amb materials del Neolític que fan difícil la seua identificació. Així, a 
la Cova de la Seda, les puntes de fletxa i el botó amb perforació en V fan pensar en una reutilit
zació, com a enterrament, des de l'Eneolític fins a la transició al Bronze. 

4.2.2.- Deis enterraments del Camí de la Costa, van ser publicats al Cataleg de l'Exposició 
Internacional de Barcelona del 1929 un lot de material s de la col.lecció Esteve,29: 

- sílex: 3 puntes de fletxa. 
- ceramica: un vaset de ceramica cendrosa sense decoració. 
- os: un punxó; 3 botons amb perforació en V decorats amb cercles incisos i un fragment 

d'altre. 
- petxina: 2 peces de collar. 
- pedra: una pe¡;a de collar de calaita. 
Una troballa casual replegada per J. Lópezal mateix Iloc, va donar els següents materials 

(Fig. 2, n.O 13 al 15): 
- una punta de fletxa de sílex, amb retoc pla i cobrent per la cara dorsal, i retoc directe, 

abrupte i continu en la vora esquerra de la cara ventral; color blanc grisenc. 
- una pe¡;ade collar de pedra calcaria. 
- una petxina foradada de Nassa. 
Els materials són típicament eneolítics; la decoració amb cercles incisos en els botons 

amb perforació en V, que apareix a Catalunya en una fase de transició al Bronze, fan pensar en 
un moment final de l'Eneolític 30. 

4.2.3.- Als voltants del Tossalet de la Magdalena, Esteve va replegar algunes peces pre-
sentades també a l'Exposició de 1929 31: 

- 4 destrals de pedra, 2 d'elles incompletes. 
- 9 puntes de fletxa de sílex. 
- 5 ganivets de sílex. 
- 5 fragments atípics de sílex. 
- 1 petxina foradada. 
De la cOLlecció, Porcar es conserva al Museu de Belles Arts de Castelló un interessant lot 

de materials, part del qual hem pogut estudiar (Fig. 2, n. o 1 al 12): 
- fui la de sílex blanc-grisenc, amb senyals d'utilització en la part distal d'ambdues vores 

laterals. ' 
- fulla de sílex blanc, amb senyals d'utilització en tota la vora lateral esquerra. 
- fragment distal d'una fulla de sílex blanc, amb retoc directe, abrupte i continu en amb-

dues vores laterals. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb retoc pla, cobrent i bifacial; Ii falta I'extrem proximal. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb mosses i retoc pla, cobrent i bifacial. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb peduncle incipient i retoc pla, cobrent i bifacial; li-

falta I'extrem distal. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb retoc pla, no cobrent i bifacial; Ii falta I'extrem proxi

mal. 
- punta pedunculada de sílex blanc, amb retoc pla, cobrent i bifacial; li falta I'extrem dis

tal. 
- fragment proximal d'una punta pedunculada de sílex, amb retoc pla, cobrent i bifacial. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb retoc pla, no cobrent i bifacial; li falta I'extrem proxi-

mal. 
- punta foliacia de sílex blanc, amb retoc pla, cobrent i bifacial; Ii falta I'extrem proximal' 

corresponent al peduncle incipient. 
- bra¡;alet d'arquer de pissarra polida fragmentat. 
Aquestes troballes fan pensar, tal i com ja va apuntar Porcar, que es tracta d'un poblat 

29 BOSCH, 1929, p. 51. 
30 BERNABEU, 1979, p. 91 ¡ss. 
31 BOSCH, 1929, p. 52. 
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Fig.2 - Magdalena: 1 a112; enterrament del Camí de la Costa: 13 a115. 
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eneolític semblant -per la seua situació- als del Racó deis Focs (La Vi lavella) i Salandó (Be
nicassim) 32. 

4.2.4.- Altres troballes semblants s'han fet als voltants de la Font de la Reina, al cos~at 
d'alguns escassos fragments ceramics decorats en ocasions amb cordons aplicats, d'aspe¡;te 
tosc, i pertanyents a grans vasos 33. Al Muse.u de Belles Arts de Castelló es conserva un petit 
fragment ceramic que pertany a la panxa d'un gran vas, de pasta negrosa i superficie rogenca, 
decorat amb cordons aplicats paral.lels de set:ció triangular(Fig. 5, n.o 5).' 

4.2.5.- Per últim, Porcar cita la troballa de petits bocins de sílex al Pujolet de Matamoros, i 
sílex treballat al Pujolet Almassorí (Fig. 12) 34 . • 

NAR MEOJTERRRNJA 

Fig. 12 - Croquis de Porear amb la situaei6 deis pujols de la marjaleria eastellonenea : 1) Pujolet Altava. 2) Pujolet Campos. 
3) Pujolet Baralluga. 4) Pujolet Talala. 5) Platja Vinatxell·Almalafa. 6) Pujolet Barrera. 7) PujoletMatamoros. 8) Pujolet Almas· 
sorí. 9) Pujolet Carretero 10) Pujolet Meneseal. 11) Pujolet Alegre. 12) Pujolet de la Torre. 13) Pujol de Gasset. 14) Pujolet Cama. 
15) Pujolet de la Sal. 16) Gra6 de la Torre del Port. 17) Pujolet Bur~aleta. 18) Pujolet Xaraplo, 19) Pujolet del Camí Fondo. 
20) Pujolet Tarassona. 21) Pujolet del Camp de Tir. 22) Gra6 de la Séquia de l'Obra. 23) Camí roma d'En Trilles. 24) Ermita de 

Sant Gregori. 25) Font de la Rabassota. 

4.3.'-:' Bronze. 
4.3.1.- El Castellet és un plec roquís ahfat verticalment i situat sobre el glacis pleistocé. 

Al 1905, el pintor Castell va realitzar una excavació amb alguns deis seu s alumnes de l'Acadé
mia de pintura, trobant-hi ceramica i bronzes que guardava al seu estudi 35, Esteve el va explo
rar el t923~25, tealitzant un petita excavació i informant-ne a la "Comisión Provincial de Monu
mentos". Bosch el cita com a eneolític 36, i Porcar replega alguns materials 37, perO és Esteve 
qui en un posterior treball fa una sistematització del jaciment 38. 

Parcel.lat i treballat a principis de segle, únicament a mitja muntanya es conservava part 
del sediment arqueolOgic, en el qual s'apreciaven vestigis de I'emblanquinat d'argila amb les 
improntes del brancatge del sostre o de les parets de les cabanyes, alguns arrebossats del 
qual apareixien cremats i endurits per I'acció del foco En la vessant sud es conservava, sobre 
la mateixa roca, un tros de paret de pedra seca. 

El primer moment d'ocupació correspon a un moment de transició entre l'Eneolític i el 
Bronze; destaquen algunes tulles de ganivet, puntes de fletxa en forma de fulla de lIorer, a vol
tes amb peduncle, o rombo'ldals amb iniciació d'espiga i aletes, bastant escasses, algunes 
destrals de pCdra i fragments de ceramica decorada amb cordons amb incisions i impressions 
digitals. Els materials d'aquest primer moment apareixen concentrats al cim de la roca, i molts 
d'ells, per aparéixer barrejats, és difícil d'atribuir-Ios a aquesta fase d'ocupació o a la següent. 

A contlnuació apareixen materials característics del Bronze, que ocupen una area més am
pla que els anteriors. Sembla que en aquest moment es va excavar en la vessant nord un fos
sat poc profundo Abunda la ceramica lIisa, de color fosc , negre a voltes, de superficie polida i 

32 PORCAR, 1948, p. 33. 
33 PORCAR, 1931 e, p. 11 . 
34 PORCAR, 1933, p. 80. 
35 PORCAR, 1948, p. 36. 
36 BOSCH, 1924, p. 90. 
37 PORCAR, 1931 f . 
38 ESTEVE, 1944. 
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Iluenta, amb perfils entre els quals domina la forma bicOnica carenada de base convexa. De 
pedra, apareixen esquerdes i nOduls amorfs de sílex, uns quants cOdols rodats amb senyals 
d'utilització, pedres d'arenisca roja per a moldre, una placa d'arenisca foradada, alguns frag
ments de destrals de pedra i una sencera de fibrolita de petit tamany, varies fulles de sílex 
amb el tall dentat i nombroses peces de falG trapezo'ldals també dert-tades. 

En la vessant meridional apareixen gran quantitat d'ossos d'animals. Alguns d'ells estan 
treballats en forma de punxons i espatules . Tambe hi han alguns objectes d'ornament: grans 
petxines de Glycymeris amb I'apex foradat, algunes de Nassa també foradades, algunes peces 
de collar disco'ldals de petxina o pedra calcaria, i una peGa esférica incompleta de sílex am- . 
brat polit. Quant a la fauna estudiada, hi abunda el cavall, i hi ha també cabra, conill, porc sen
glar, ovella i cérvol. Entre els mol.luscs es distingeixen els géneres Glycymeris, Cardium, Mu
rex, Nassa, Conus, Caria i Ciprea. 

De metall apareixen restes de coure i escOries de fundició del mateix metall, fragments 
d'una petita fui la, un petit punxó de secció quadrada i un clau que degué servir per a subjectar 
el manee d'una fulla de punyal o alabarda. Els punxons de secció quadrada són elements tí
pies de I'aixovar campaniforme, amb continuHat durant el Bronze 39. 

De la col.lecció Porcar es conserva un fragment de ceramica que pertany a la vora i part del 
coll d'un gran vas de pasta negrOSa' superfície ocre-rogenca, Ilavi decorat amb digitacions i un 
cordó aplicat al coll també amb impressions digitals (Fig. 9, n.O 6). 

4.3.2.- En un moment paral.lel poden situar-se els enterraments de La Joquera 40, situats a 
l'Oest del Castellet, en.la vessant de la muntanya, i consistents en 4 coves, de les quals va ex
cavar dos Esteve el 1926 41 . Els enterraments apareixien saquejats, i en dos d'ells es van trobar 
únicament ossos humans. Els altres dos presentaven part de I'aixovar malgrat haver estat re
moguts. 

El primer enterrament contenia nombrosos ossos desfets, entre els quals es van poder dis
tingir dents d'adult i de xiquet, 33 peces de collar sobre petxines de Glycymeris, i 4 fragments 
de ceramica que corresponien a dos vasos de ti pus carenat. 

El sego'l enterrament presentava dues remocions, amb os sos humans abundants, entre 
els quals es distingien un mínim de 3 cranis. Van aparéixer els següents objectes d'adorna
ment: 1 botó prismatic triangular d'os amb perforació en V i decorat amb dos cercles incisos; 2 
botons de les mateixes característiques, d'ivori i os respectivament, més petits; un fragment 
d'altre; 2 peces de collar disco'ldals de petxina, un fragment de Dentalium i una petita peGa 
triangular de pedra calcaria grisenca. De ceramica, s'hi van trobar diversos fragments corres
ponents a vasos de superfície Ilisa i brunyida. 

Les interessants peces d'adornament del segon enterrament ens permeten aproximar una 
datació per al conjunt funerari. Els botons de base rectangular, forma triangular i perforació en . 
V són peces característiques de l'Eneolític, tot i que perduren fins als inicis del Bronze. La de- . 
coració de cercles incisos apareix en els exemplars catalans datats en la fase de transició de 
l'Eneolític al Bronze, i als comenGaments d'aquesta cultura 42. Per tot aixO, els enterraments 
de La Joquera poden situar-se en un moment de transic ió entre l'Eneolític i el Bronze, amb ele
ments característics d'ambdós períodes, fenomen paral.lelitzable al que s'assenyalava per a la 
primera fase d'ocupació del Castellet, poblat amb el qual es pot relacionar aquesta necroJ:l..olis. 

4.3.3.- El poblat de Les Serretes s'estén sobre la cresta que Ii dóna nom, orientada en di
recció E.-O., i sobre la pedrera que I'ha destru'it en part. 

Porcar, que descriu el jaciment, I'atribueix al Neolític i al Bronze 43. Es conserven les plan-

39 LERMA, 1979, p. 107. 
40 BOSCH, 1929, p. 51, Al "Llibre de Ordinacions", en parlar de I'amollonament del Bovalar, el 1379/80, apareix prop del Cas

tell de Nadal una cova que podria tractar-se d'aquesta: " ... e roman lo castell den Nadal e la cova tora del Bovalar .. . " (RE-
VEST, 1957, Gap. LXXIV, p. 69). 

41 ESTEVE, 1965. 
42 BERNABEU, 1979, p. 91 ¡ss. 
43 PORGAR, 1931 a, p. 108, i PORGAR, 1948, p. 33. 
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te.s Q'algunes habitacions, constru"ldes sobre terrasses i amb parets de pedra seca, i vestigis 
d"altres murs més grossos, tal vegada les muralles (Fig. n. o 3). Cap a l'Est, al costat de la plan· 
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• . . . . 
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Fig. 3 - Plantes d'habitacions del poblat de Les Serretes, segons Porcar. 

ta d'una habitaci6, existeix un estrat al<fat de roca, foradat en la seua part central, que Porcar 
va creure era un portal de les muralles treballat per I'home. En superfície es troba ceramica tí· 
pica del Bronze. . 

4.3.4.- A la platja de I'antiga caserna de Carabiners, a 200 m. al SO. de la desembocadura 
de la Séquia de l'Obra, entre I'antic estany de L' Ample i la mar, hi havia una ampla zona d'uns 
150 m. en la qual apareixia abundant ceramica prehistorica, concentrada entorn d'un escullo 
gra6 que florejava prop de la vora, i del qualles ones arrancaven trossos que contenien ese as
sos sílex i ~Iguns fragments ceramics (Fig. 4). La ceramica presentava un ti pus homogeni, de 

P. MOLINfAA 
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Fig.4 - Lloc de les troballes proximes aja desembocadura de la Séquia de l'Obra, 
segons Porcar. 
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pasta compacta, color negrós, parets grosses i superficie basta, decorada sovint amb cordons 
aplicats amb impressions digitals i mugrons. Classificat en un primer moment per Bosch i Por
car come'neolitic 44, aquest jaciment pot incloure's, per les caracteristiques deis seus mate
rials, en un moment evolucionat del Bronze. 

De la col.lecció Porcar es conserven els següents materials ceramics (Figs. 5,6 i 7): 
1- gran fragment d-e vora i panxa d'un gran vas, amb nansa de secció arrodoñida; la pasta, 

a I'igual que en la resta de fragments, és de color grisenc-negrós. 
2- fragment de vora i panxa d'un cossi decorat amb impressions possiblement de corda o 

espatula. 
3- fragment de vora i coll d'un gran vas decorat amb cordó,aplicat. 
4- fragment de panxa decorat amb un cordó aplicat amb impressions digitals. 
5- fragment de vora i coll decorat amb un cordó amb impressions digitals i un mugró. 
6- fragment de vora i coll, Ilis, amb elllavi decorat amb impressions digitals. 
7- fragment de vora i coll decorat amb un cordó aplicat amb impressions digitals i un mu

gró allargat. 
8- fragment de vora i coll amb unmugró i elllavi decorat amb impressions digitals. 

, 9- fragment de vora i coll', decorat amb digitacions en elllavi i un cordó aplicat amb digita
cions i un mugró. 

10- fragment de panxa decorat amb dos cordons aplicats amb ungulacions. 
11- fragment amb nansa i arrancament del cos d'un vas geminat. Sembla tractar-se d'uria 

forma prou evolucionada i poc freqüent en la tipologia ceramica del Bronze Valencia. 

4.3;5.- PrOxim al Castellet; el Tn,ssal Gros presenta alguns murs formant terrassessobre 
les quals apareixien plantes d'habitacions molt destru"ides, totes fabricades segons la ma
teixa técnica de la pedra seca. Es troben unes cavitats, tal vegadas sitges, i abundants frag
ments ceramics de parets grosses i color rogenc, en casos cremada, amb un predomini de for-
mes lIises 45. -

4.3.6.- En una petita excavació realitzada el 1923 en terres del Maset de BOira,situat a la 
vora del Barranc de la Magdalena, enla vessant nord de les Serretes, va aparéixer una planta 
circular de Iloses d'arenisca clavades verticalment en ~erra ,46. Sembla ésser que es tractava 
d'un fons de cabanya en el qual es van trobar alguns vasos de ceramica i molins de ma, rode
jats de Ilosetes d'arenisca roja. En superficie apareixia gran quantitat de ceramica decorada 
amb cordons aplicats, pertanyent a grans vasos, i molt similar a la trobada als voltants de la 
Font de la Reina. Porcar guardava dos vasos en la seua col.lecció, un trobat per B. Artola To
mas, decorat amb cordons aplicats, i I'altre amb la base en forma de concavitat regular canica. 

De la coLlecció Porcar es conserven els següents materials ceramics (Figs. 8, 9,10 i 11): 
- 5 fragments reconstru"its que pertanyen a la vora i coll d'un gran vas de pasta negra i su

perticie ocre-rogenca, decorat amb dos cordons paral.lels lIisos i un mugró. 
- 4 fragments reconstru"its que pertanyen a la vora i coll d'un gran vas de pasta i superficie 

negrosa, 'amb I'arrancament d'un cordó aplicat Ilis i impressions ungulars alllavi. 
- fragment de panxa de pasta negrosa, decorat amb cordons lIisos paraLlels. 
- fragment de panxa de pasta negrosa, decorat amb cordons amb incisions de punxó 

molt desgastades. 
- fragment de panxa de pasta negrosa, decorat amb cordons paral.lels Ilisos. 
-'- fragment de panxa de pasta negrosa decorat amb un cordóllis. 
- fragment de panxa de pasta negra, decorat amb un cordó amb impressions digitals. 

Aquest fragment, malgrat estar classificat com del Maset de Boira, és possible que 
-per les seues caracteristiques- siga del jaciment de la desembocadura de la Sé
quia de l'Obra. 

44 BOSCH, 1924, p. 96; pOReAR, 1931 e i POReAR, 1933, p. 80. 
45 pOReAR, 1931 t, p. 20, i pOReAR, 1948, p. 35. 
46 PORGAR, 1931 a, p, 107, ¡PORGAR, 1948, p, 33, 
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Fig.5 - Séquia de l'Obra: 1 al 4; Font de la Reina: 5. 



ARQUEOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 135 

1 • 

o 5 CM . -----
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Fig.8 - Maset de Boira. 
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Fig.9 - Maset de Boira: 1 al 5; Castellet: 6. 
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- gran vas reconstruTt, de pasta negrosa i superficie rogenca, decorat amb cordons verti 
cals; li falta la part superior i la base. 

- gran vas reconstruH en part, de les mateixes característiques de I'anterior, peró amb 
dos mugrons lateral s i ungulacions enJa vora. 

4.3.7.- Porcar cita també ceramica del Bronze al Tossalet de la Magdalena, peró sense es
pecificar més sobre les seues característiques 47. 

4.3.8.- Al Pla del tv1oro, al mateix lIoc que ocupava la viLla romana, apareix ceramica amb 
característiques del Bronze, destacant un fragment de vora amb elllavi lIis, de pasta rogenca i 
desgreixant gros. 

4.3.9.- Per últim, a la Cova de les Meravelles es van trobar també esquerdes de sílex i frag
ments de ceramica prehistórica, pertanyents probablement al Bronze 48. 

4.4.- Ferro l. 
4.4.1.- El tercer moment d'ocupació del Castellet és al final del Bronze i al Ferro 1, alguns 

tipus ceramics del qual apareixen a mitja muntanya, en la vessant sud, quasi sempre en super
fície entre les terres de conreu, exceptuant alguns fragments que es van trobar a la mateixa zo
na, peró en un nivell arqueológic intacte excavat per Esteve 49. 

Es distingeixen tres tipus ceramics diferents. El primer d'ells correspon a la ceramica ca
racterística deis camps d'urnes, amb dues tecniques típiques de decoració: acanaladures poc 
profundes, agrupades en franges paral.leles o disposades en angle, probablement formant part 
d'un zig-zag, amb 5 fragments de superfície brunyida i altre amb els solcs més tancats, ~en$~ 
brunyir, que tal vegada corresponga a una imitació local; I'altra tecnica decorativa és la de Ií
nies incises fent dos fins tra<;ats parat.lels que dibuixen una creu o meandre, present en un sol 
fragment. D'aquests fragments solts és practicament impossible deduir la forma deis vasos. 
No ocorre així amb alguns fragments de superfície exterior de color marró ciar o rogenc, bru
nyida, i cara interior negra, corresponents a un vas bicónic, carenat, de fons convex i boca es
trangulada. Aquesta pe<;a, I'única conservada completa del Castellet, ofereix certa semblan<;a 
amb una de les urnes-de la necrópolis de Can Roqueta, a Sabadell, i amb la forma reconstruIda 
de la urna a la qual van pertanyer alguns fragments, també amb acanaladures, del Pic deis 
Corbs de Sagunt 50. 

El fragment amb decoraci6 incisa ofereix una serie de meandres de triple trae; que no és 
freqüent fora de les zones del Nord i centre de Catalunya. Aquest motiu decoratiu sol 
aparéixer associat a ceramiques acanalades del tipus de Can Missert 111 i IV, tal i com els tro
bem al Castellet, i que podría datar-se cap a~ segle VIII a.e. 

El segon tipus ceramic que trobem al Castellet és el de la ceramica excisa. S6n 6 fragments 
apareguts en tota la part alta del poblat, barrejats amb la ceramica del Bronze. La decoraci6 
consisteix en alguns relieus obtinguts rebaixant els fons, amb motius de zig-zag solts o agru
pats en zones, disposats en sentit horitzontal; un fragment, que sembla pertanyer a un vas bi
cónic, esta decorat per una franja de rom bes al costat de la vora, i un sol incís cap a la meitat 
del vas. 

Per últim, el tercer tipus ceramic trobat, pertany a la tecnica decorativa del "Boquique", 
amb 4 fragments decorats per línies discontínues tra<;ades amb punxó, fent zones d'angles 
disposats en fulla d'acacia, línies tallades per petits trae;os perpendiculars incisos en la vora o 
en mig del vas, i arcs de línies paraLleles que pengen a mbde de fistons. 

Aquestes dues tecniques s6n característiques del Bronze final de la Meseta, i la seu a pre
sencia en aquesta zOrla es pel moment a·lIIada. Poden considerar-se com una difusió de I'horit
zó de Cogotas I cap a altres regions, iniciada cap al canvi de mil.lenari 51. En Cogotas II'exci

fsió, malgrat ésser un deis elements més característics de la decoraci6 ceramica, forma un 
conjunt .homogeni amb les tecniques del "Boquique" i la incisió. La seua associació a ele-

47 PORGAR, 1948, p. 33. Tal vegada es referesca a ceramica ibérica arcaitzant. 
48 PORGAR, 1948, p. 35: 
49 ESTEVE, 1944, p. 142 i ss. 
50 ALMAGRO, 1977, p. 92 i ss . 
51 MOLlNA i ARTEAGA, 1976, p. 190. 
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ments deis camps d'urnes del NO. de la Península en un poblat del Bronze Valencia resulta un 
fet problematic, I'explicació del qual exigiria una seqüéncia estratigratica clara del jaciment i 
una classificació tipológica estricta d'aquestes ceramiques. En qualsevol cas, la seua presén
cia en aquesta zona litoral fa pensar en un desplacament de grups ramaders des de la Meseta i 
el Baix Aragó, que es podrien datar cap als segles VIII- VII 52., 

Cal destacar, per últim, la preséncia d'un fragment de punta de fletxa de nervi central, de ti 
pologia característica del Bronze Final. La seua distribució espacial en les terres valencianes 
es prou regular, havent-se trobat motiles per a la seua fabricació al Baix Aragó 53. 

4.5.- Cultura ibérica. 
4.5.1.- El 1851, Vicent Roca va comen<;ar a desemboscar el Pujol de Gasset, trobant-Hi, 

segons Velasco y Santos, director de I'Arxiu del Regne de Valéncia, "restos de una edificación 
casi a flor de tierra, cuencos de barro cocidos, huesos calcinados, cenizas, dos hebillas de 
bronce, al parecer de correa o ceñidor estrecho ... , y dos monedas de cobre, en una de las cua
les se ve una cabeza y al anverso un jinete montado" 54. EI30 d'agost del mateix any s'hi va tro
bar una lamina de plom enrotllada que, després d'ésser desplegada, va resultar que contenia 
una inscripció ibérica. V. Roca va posar la troballa en mans del Governador; el 1861 havia pas
sat a mans del director de la "Sociedad Arqueológica de Madrid", Sebastián Castellanos, i 
poc més tard va ingressar al "Museo Arqueológico Nacional". 

El 1867, la "Comisión Provincial de Monumentos" va elaborar un informe per al Director 
General d'lnstrucció Pública, en el qual es descrivien alguns deis monticles de la costa i les 
troballes que hi havien aparegut al desemboscar-los: hi havien 6 pujolets separats per menys 
d'l Km. i tots prop de la mar 55; tots foren rebaixats per al cultiu ; d'un d'ells diuen que tenia 
forma circular i media 130 pams de diametre (uns 30 m.) i 12 d'altura (2'75 m.), en ell es van 
trobar esquelets que no es va tindre cura d'examinar 56 (Fig. 12). 

El Pujol de Gasset estava situat a uns 100 m. de la platja, entre l'Estany deis Patos i Sota
nella, en una zona que va ésser travessada el 1847 per la carretera del Grau i en I'area de I'ac
tual casc urba 57 (Fig. 13). El 1905 es va fer una excavació per a ampliar la zona de cultiu (part 
T), desemcoscant-se una quarta part del monticle, la terra del qual va ésser utilitzada per a re
blir I'esmentat estany. Cap al N. es van fer camins, preparant-se la zona per a marjal; els testi
,monis replegats per Porcar diuen que aquesta part es va rebaixar uns 3 m. de profunditat, apa~ 
reixent nombrose,s pprets de pedra seca formant terraplens i abundants fragments d'os i cera
mica; entre aquests últims hi havien molts plats de ceramica de vernís negre 58. Sobre el mon
ticle natural hi havien nombroses restes de construccions, formant una especie de "tell". Els 
arrendataris de la finca de Gasset van dir que apareixien parets de pedra seca a mig metre de 
profunditat (par _o). També s'hi van trobar peces de plom en forma d'ametlla. Per altra banda, 
les tradici s orals replegades per Porcar diuen que en eixe Iloc hi havia una gran torre de 
fang i pe ra, i que tots els camins del terme conflu"ien allí. El 1928, en la part de migdia del Ca
mí Nou ~e la Mar, que creuava el monticle en la seua part meridional, es va realitlar una nova 
excavació (part A) 59. 

52 Punts intermedis entre a~uestes zones i el litoral podrien ser la Moleta de Libon (Forcall), on han aparegut ceramiques 
exclses en un context Ibenc arcalc (veure E, PLA BALLESTER, La Moleta, Programa de Fiestas, Forcall , 1968), i la Peña 
de la~ Majadas (El !oro), on s'ha trobat un fragment del mateix ti pus ceramic (veure 1. SARRION MONTAÑANA, El pobla. 
do Ibenco de la Pena de las Maladas (El Toro, Caste/lón), A.P,L" XV, pags, 179 i 188, Valencia , 1978), Respecte de la hipó. 
tesi de la transhumancia i la datacló d'aquests movlments, veure: M,A, RINCON MARTíNEZ, Las cerámicas excisas e in. 
crustadas del bronce final peninsular y primera edad del hierro, Resumen de Tesis Doctoral, p. 11 , Barcelona, 1975, 
Aquests moviments de grups ramaders tal vegada puguen relacionar·se amb la¡!>reséncia d'un poble citat per FES:r.o 
AVIENO en la seua "Ora Maritima" : els Berybraces , tribu d'origen céltic i economia ramadera establerta durant el seg'le 
Ve a. e. a la vora oriental de la meseta (ESTEVE, 1944, p, 153, i FERNANDEZ, 1968·69, p, 130), El moviment de bestiar tero. 
lenc fins a La Plana esta documentat, per altra banda, en época histórica, i arriba practicament fins a I'actualitat. 

53 LERMA , 1979, p, 89, 
54 BALBAs, 1887, p, 33, i ALMARCHE, 1918, pp. 87·88, 
55 Al "Llibre de Quadrelies " apareixen algunes cites deis pujolets: hi ha una "fila deis alters" (TRAVER , 1958, p, 144) i unes 

"files de la alcudia" (TRAVER, 1958, pags, 107 i 146). 
56 SARTHOU, s.a" p. 196. 
57 TRAVER, 1958, p, 45. 
58 PORCAR, 1933, p, 82, 
59 Alguns anys més tard, el 25 de setembre de 1934, I ' alcal~e de Castelló, Vicent Tirado Gimeno, autoritza a Porcar a realit . 

zar excavacions al Pinar del Grau (PUERTO, 1964, p, 140), Probablement es tracta d'excavacions al Pujol de Gasset, Ila. 
vors dlns de I'area del Pinar, No tenim cap noticia de Porcar sobre aquestes excavacions , , . 
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Fig. 13 - Pujolets deis voltélnts del Grau. 

Fins a I'inici de la década deis 40 es va mantindre un-tenf del pujol intacte 60, realitzant-se 
posteriorment dues campanyes d'excavació 61, la segona de les quals, organitzada per la "Co
misaría Provincial de Excavaciones" en col.laboració amb el Museu de Belles Arts i la Societat 
Castellonenca de Cultura, es va desenrrotllar durant el mes de juliol de 1949 62. Es van trobar 
abundantíssims fragments de ceramica, decorada en la seua major part amb tra90s geomé
trics. 

El jaciment es va identificar, des del moment de la troballa de la inscripció, amb una necro
polis. Tanmateix, i com posa de relleu Esteve, cal dubtar d'aquest caracter pretesamént fune
rari de tot el pujol , tenint en compte les característiques naturals dellloc i el tipus de troballes 
arqueológiques·fetes, que més bé fan pensar en un petit "tell" format per la superposició d'es
tructures d'habitat corresponents a diferents moments culturals tal i com apareix per exemple 
a Vinarragell (Borriana) 63. 

La ceramica és fina i decorada amb motius geométrics: bandes, triangles, ondulacions o 
cercles concéntrics, sobre tot al sector oriental. Cap al N. , en la finca de Gasset, tal vegada es
tiguera la necrópolis, la qual cosa explicaria la preséncia de cendra, ossos cremats i alguna 
urna. A part de la ceramica ibérica i campaniana, apareixien també peces de teler i fusaioles. 

60 PORCAR, 1948, p. 34. 
61 El 2 de mar« de 1943, Porcar es dirigei x a l'Ajuntament per a que designe una comissió de cultura per a que estudie el Pu 

jol de Gasset, aban s que la Cooperativa de pescadors construesca, d'acord amb !' ''Obra Sindical del Hogar", ungrup de 
residencies a la vora de la carretera del Grau (pUERTO, 1964, p. 160). Posteriorment , el 30 de Juny de 1949, el Presldent de 
la Diputació li pregunta, com a " Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas ", quina subvenció necessita per a 
iniciar I'exploració del Pujolet. En la seua resposta, Porcar sol .licita la quantitat de 3.000 ptes. que, segons parei x, no li va 
ser entregada (PUERTO, 1964, p. 163). 

62 CODINA , 1949, p . 303. 
63 ESTEVE, 1966, p. 144; GIL-MASCARELL, 1971 , pp. 138-141 , i GIL-MASCARELL, 1973, p. 35. 
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Al Museu de Belles Arts es conserven alguns material s ceramics trobats, probablement, a 
las darreres campanyes d'excavació (Fig . 14): 

- 21 fragments de pasta ataronjada, que pentanyen a una amfora ibérica reconstruida en 
part (n. o 2). 

- gran fragment de ceramica rogenca, que pertany a la vara i coll d'uná amfora ibérica, 
amb nansageminada(n. o 1). 

- peu quasi complet d'una patera de gran tamany de Campaniana B, probablement una 
forma 5, de pasta rosada; vernís mat de mala qualitat mig desaparegut, amb taques 
blanques i senyals de 'Subjecció, que falta a I'interior de la base; decaració a la rodeta al 
fons; és notable la seua asimetria(n. 03). 

- peu complet d'una patera de gran tamany de Campaniana B; probablement una forma 5, 
de pasta rosada·ataronjada; vernís mat de mala qualitat, amb senyals de sLJbjecció, tao 
ques més ciares i defectes de cocció; decoració a la rodeta al fons; és notable també la 
seu a asimetria (n. 04). 

4.5.1.1 . - La inscripció. 
Es tracta d'una lamina de plom de 445 mm. de longitud per 43 mm. d'amplaria, amb una ins

cripció en alfabet ibéric de tipus Ilevantí, distribu',da en quatre línies i amb un total de 154 sig
nes agrupats en 19 paraules. Fou la primera conéguda en el seu génere. Les inscripcions 
en lamines de plom apareixen al segie IV a. e., i són especialment abundoses durant els segles 
111-1 a. e. 64. El seu estudi ha donat peu a una copiosa bibliografia 65, en la qual no falten alguns 
intents de traducció 66. Els últims anys, les troballes d'inscripcions d'aquest tipus s'han mul
tiplicat, essent especialment nombroses les aparegudes al litoral castellonenc . A continuació 
reprodurm la seu transcripció: 
úbaftiaigis .- abafieígíte .- sínebetín .- ufkekefefe .- aufuníbeikeaí 
astebeikeaie.- ekafiu .- aduníu .- boduei.- baídesgí.- ekusu .- sosínbíutu 
botbetoniu .- kosoiu .- baidesgi .- betikatsense .- ultíteketaikase .
atgitiker.- aikas .- balkebiutaies .- baídes baniekatse. 

4.5.2.- El 1878 es van excavar uns terrenys al Quadro de Castelló, no molt Iluny del Pujol 
de Gasset, trobant-se una urna funeraria amb ossos humans 67. 

4.5.3.- També en Burgaleta, prop del Camí de Rafalafena, hi havia un pujolet en el qual va 
apa!éixer ceramica feta ama i a torn, aquesta de caratter ibéric68 (Fig. 12). 

4.5.4.- Al Pujolet de la Torre, molt próxim al de Gasset i practicament a la vora de la mar, 
apareixia igualment ceramica ibérica en abundancia (Fig. 13). En aquest Iloc diu Porcar que 
podia haver estat la necrópolis del poblat del Pujol de Gasset 69. Actualment, la zona que oc u
pava aquest petit monticle ha estat totalment edificada. 

4.5.5.- Al Castell Vell encara es troba en I'actualitat ceramica ibérica, tant en I'area ocupa
da pel castell medieval com en les diferents vessants. En una excavació realitzada I'any 1950 

64 MALUQUER, 1968, p. 57. 
65 Oferim una Ilista no exhaustiva de bibliografia ordenada cronologicament: LORICHS, 1852, p. 202, lam. 80; SABAN , 1868, 

p. 11; PHILLiPS, 1871, pp. 573-5~0; SAYCE, 1877, p. 237 i ss.; ARIGO, 1879, P 8; BERLANGA, 1881, p. 242; FITA, 1883, p. 308; 
ALMARCHE, 1918, pp. 35-36; GOMEZ, 1949, pp. 299-300, n.o 43; GOMEZ, 1951 , pp. 475-499; TOVAR, 1951, pp. 273-323; CA
RO, 1954, pp. 753-754; VALLEJO, 1954, pp. 222-257, i MALUQUER, 1968, p. 129, n.o 221 . 

66 Els primers intents de traducció són purament imaginatius: SANPERE, 1878 i 1880, i VINDSON, 1907, pp. 444-447. Darrera
ment, GOROSTIAGA, 1953, la relaciona amb les Ilengües semítiques. Respecte de la seua finalitat, HUBNER, 1893. pp. 
155-156, creu que és sepulcral, amb alguna fórmula execratória. 

67 ARIGO, 1879, pp. 8-9, i ALMARCHE, 1918, p. 36. Ferrer y Julve, en la sessió del 9 de marc;; del 1878, va donar compte a la 
Societat ArqUeológica Valenciana d'uns descobriments en Castelló. El soci corresponsal, Juan Cardona, va facilitar un 
informe del qual es va donar compte el 13 d'abril. Posteriorment, Cardona i Joan Balbas van fer excavacions sense éxi!. 
Aquest últim ho explica aixr a les seues "Efemérides": el 20 de febrer de 1878 "practicando excavacipnes el Vicepresi
dente y Secretario de la Comisión de Monumentos en el terreno comprendido entre la punta del Pinar del Grao de Caste
Ilón y la acequia de la Obra, encuéntrase una ánfora con un esqueleto dentro y varios restos de construcción de época ro
mana". (BALBAS, 1887, p. 430). La versió de Balbas i la de la Societat són contradictóries. Aquesta "ánfora con un esque
leto dentro" s'ha interpretat sempre com a una urna funeraria ibérica. veure: ESTEVE, 1966, p. 144. Probablement es trac
tava d'un xicotef poblat iberic semblant al del Pujol de Gasset. Tanmaleix , i tenint en compte la noticia de restes de construc
cions romanes, i de les restes romanes assenyalades per Porcar a la propera platja de la Caserna de Carabiners,podria 
tractar-se també d'un establiment roma amb enterraments de ti pus tarda dins d'amfores, situat a la vora de la suposada 
via del Camí del Serradal. 

68 ESTEVE, 1966, p. 144. 
69 PORCAR, 1933, p. 83. 
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a I'angle NE. del castell, en la poterna que mira a la Sang del Moro, va aparéixer ceramica ibéri
ca amb decoració geométrica i un parell de puntes de fletxade bronze 70. Per altra banda. Por
car cita la troballa de ceramica campaniana 71. Per últim, les recents excavacions de Bazzana 
han proporcionat també alguns materials d'época ibérica: al sector J31D4, i en un nivell ba~re
jat, entre abundants materials medievals, van aparéixer 31 fragments de ceramica possible
ment ibérica, i altres 6 fragments característics decorats amb cercles concéntrics de color roig 72. 

4.5.6.- Als voltants de la Font de la Reina es trobaven, segons noticia de Porcar, alguns 
fragments de ceramica ibérica 73. 

4.5.7.- Prop de la desembocadura de la Séquia de l'Obra, amb els materials del Bronze, hi 
havien també fragments de ceramica ibérica 74. 

4.5.8.- Per últim, Esteve cita alguns fragments de ceramica ibérica al Castellet 75. 

4.6.- Cultura hispano-romana . 
. 4.6.1.- Jaciments i troballes. 
4.6.1.1.- Els vestigis romans pareixen haver estat molt abundosos a la Plana, malgrat que 

hagen practicament desaparegut per causa del desenrotllament agrícola 76. 

Com a pe(fa més antiga coneguda tenimun bust d'Hadrianus que Hübner va veure el 1862 a 
l'lnstitut de Batxillerat de la ciutat, de procedéncia desconeguda 77. Posteriorment, i sense 
més comentaris , Albertini i altres autors més moderns repleguen la mateixa notícia 78. Tanma
teix, el bust, conservat en I'actualitat al Museu de Belles Arts de C~stelló, no ha estat objecte 
d'un estudi monogratic més que en nata prou/recent. W. Fuchs, al seu treball, replega també 
altre bust conservat al mateix museu, assignant-Ios com a lIoc d'origen respectiu, Borriol i 
Castelló 79. Malgrat aixO, la seua procedéncia no sembla ser tan clara, puix que segons una co
municació oral de E. Codina al juny de 1979, el corresponent a la coLlecció R. Forns va s~r 
comprat probablement al mercat d'antiguitats de Barcelona, mentre qúe I'altre' pot procedir 
d'Almenara o Borriol. En qualsevol cas, resulta molt improbable que algú deis dos s'haja tro
bat a Castelló. 

4.6.1.2.- Altra troballa és un dipOsit de monedes descobert en un punt desconegut del ter
me de Castelló, consistent en 32 denaris romans, I'estudi deis quals va encarregar Esteve a 
Mateu Llopis, qui publica únicament 27 del total 80: 1 Gordia Pius (238-244); 3 Filipus pare (244-
249); 1 Filipus fill (244-249); 1 Octacília Severa (al voltant del 249); 1 Traja Deci (249-251); 2 Etrus
cília (dona de Traja Deci); 2 Trebonia (251-253); 1 Volusia (251-253); 2 Emilia (253); 9 Valeria (253-
259); 2 Galié (253-259); 1 Salonina (dona de Galié), i 1 de Saloninus (259). 

El conjunt de monedes esta comprés entre Gordia 111 i Valeria. 1. La major quantitat d'exem
plars corresponen a aquest últim. L'exemplur més modern és una pe(fa de Galié encunyada el 
260, després de la mort de Valeria. L'ocultació d'aquest dipOsit troba paraLlel prOxim en el de 
l' Altafulla (Tarragona), respecte del qual ofereix un lIeuger retard pel que fa a la circulació, i 
ambdós poden relacionar-se amb la primera invasió deis franco-alamans, que degué produirse 
cap al 262 81. A(fO ens dóna la primera data histOrica per a I'area que estudiem, que probable
ment va sofr ir les destruccions ocasionades per aquesta primera invasió. 

Altre grup de 5 monedes procedents de la "zona castellonense" cita Mateu Llopis, qui les 
pogué veure el 10-10-1967 per notícia de E. COd ina82, i que és probable que es corresponguen 
amb les cinc que faltaven de I'anterior dipOsit: 1 Lucila (dona de Luci Vero); 1 Faustina; 1 
Claudi 1(41 -54); 1 Domicia (81-96), i '1 Filipus I (244-249). 

70 PUERTO, 1951, p. 68; ESTEVE, 1952, p. 15, i GIL-MASCARELL. 1971. pp. 136-137. 
71 PORCAR, 1931 a, p.111. . 
72 BAZZANA, 1977, p. 181 . 
73 PORCAR,1931 e, p.115, i GIL-MASCARELL, 1971, p. 137. 
74 PORCAR, 1931 e, p. 204, i GIL-MASCARELL, 1971. pp. 137-138. 
75 ESTEVE, 1944, p, 142, i GIL-MASCARELL, 1971, p. 137. 
76 Tal vegada una de les absencies més notables de I'arqueologia rom ana del terme municipal de Caste ll ó siguen les In s

cripcions , de les quals no conoixem més que una noticia poc concreta, i que sen se dubtes degueren ser nombroses SI te
ni rn en compte la densitat del poblament roma. 

77 HUBNER, 1862, p. 290. 
78 ALBERTINI , 1911 -12, pp. 357-358; SARTHOU, s. a., p. 205; CODINA, 1946, p. 39; FLETCH ER i ALCÁCER. 1956. p. 151. I BRU . 

1963, p. 177. 
79 FUCHS, 1975. 
80 MATEU, 1951 , p. 245. 
81 BALlL, 1957, pp. 126-127. 
82 MATEU, 1971 , p. 193, i RIPOLLÉS, 1978, pp. 43-44. 
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4.6.1.3.- El 15 de mare; del 1934, a causa de la remoció de terra que s'estava fent per les 
faenes agrícoles, aparegué prop de la Senda de la Palla part d'una construcció que Porcar 
va poder excavar abans de ser completament destru'¡da 83. Estava a 1 m . de profunditat, en una
finca que afrontava al NO. amb la carretera de Barcelona, al SE. amb la Senda de la Palla i al 
SO. amb la Séquia Cosco llosa, a 34 m. de la séquia i 28 m. de la senda. 

Es tr~ctava d'una construcció de petit tamany i planta quadrada, de 1 '82 m. de costat, i feta 
amb grans carreus de pedra calcaria, amb la superfície allisada en la cara exterior i simple
ment desbastada a I'interior. Els carreus descansaven sobre un Ilit de grava, damunt del sol 
natural, i presentaven en la cara interna adheréncies de morter de cale; i sorra, possiblement 
estuco La porta tenia 1'19 m. de lIum, amb 3 grans 1I0ses de paviment al \lindar de I'entrada, 
que presentaven un Ilustre molt marcat. Les bases deis murs eren pedres úniques. Als laterals 
hi havia (almenys als de I'entrada) dos petits carreus enterrats, units per cale; i sorra, que feien 
el paper de contraforts. El pavimentestava a 0'14 m. per baix de I'esglaó d'entrada. A la part 
adjunta a les Iloses d'entrada hi havia un paviment de pedres planes,als intersticis de les quals 
es trobava ceramica romana. Alguns carreus solts presentaven escotadures angulars, formant 
un parament característico El morter es composava de cale;, sorra i terrissa picada. La gruixaria 
deIs carreus oscil.lava entre 0'23 i 0'25 m. Porcar va suposar que I'ale;at deuria estar a I'entorn 
d'una vegada i mitja la mida del lateral, atribuint les troballes de teula a una coberta amb ves
sant a dues aigües, i reconstruint I'edificació com una edícula rematada per un frontispici 
triangular (Fig. 15). 

Als voltants va aparéixer algun fragment de sigillata, dolium, vidre, .ferro i una fíbula de 
bronze fragmentada, al costat d'abundant cendra i earbó. El conjunt cal relacionar-lo amb el 
jaeiment roma que Porear situa uns 200 m. a l' Est, ja dins de la partida de Canet. 

L'amplaria correspon a una longitud de 6 peus de 30'33 cm. cadascú. Les característiques 
de la construcció, els materials emprats i la forma d'haver estat treballats corresponen a dite
ris classics. La part trobada no permet reconstruir la forma exacta d'aquest acurat monument, 
pero I'existéncia d'una obertura i 2 petits contraforts ens fa suposar que tindria una porta d'en
trada i certa altura; a més, I'esglaó d'entrada, el paviment interior i I'estuc pareixen confirmar
ho. Les 1I0ses amb Ilustre i el paviment exterior de pedres planes indiquen que ellloc era prou 
freqüentat, i que contava amb un accés determinat. Els materials trobats al seu voltant i 
I'abundtmcia de cendra, podrien explicar-se com ofrenes o aixovar i incineracions. Amb tot i 
aixo, i malgrat que no comptem amb docurnents definitius, sembla confirmar-se la hipotesi de 
Porcar d'una edícula funeraria situada a la vora d'una via romana -la Senda de la Palla-- i no 
molt lIuny d'una vil.la. Ac¡uest tipus de construccions no es generalitza fins al final de I'época 

republicana. Des d'eixe moment es fan corrents les tombes en les quals no soIs tenen impor
tancia les formes a~quitectoniques, sinó que la decoració i I'epigrafia s'uneixen formant un tot 
coherent. A provínc.ies, a més de columbaris i torres, té una gran aeceptació la tomba-temple 
consagrada als dé'us Manes 84:A aquest últim tipus pertanyeria el cas ací estudiat, en una ver
sió rústica no exenta de certa elegancia, tot i la sobrietat deis elements decoratius, i que en I í
nies general s podríem datar entre els segles 1-11 d. e .. Faltarien la inseripció que sense dubtes hi 
hauria i la cornisa de I'entaulament, sobre la qual descansaria el frontó i el sostre de fusta re

cobert amb teules i imbrices. 

83 pOReAR, 1935. 
84 J. F. RODRíGUEZ f'JEILA i F. CHAVES TRISTÁN, Un monumento funerariO procedente de Emerlta, Habls, 4. p. 306, SeV il la. 

1973. Els mausoleus de planta quadrada i rectangular estan intimament Illgats. I pertanyen a una mateixa familia de mo· 
numents funerar is molt nombrosos dins I' a:rqu itectura classica que perduren flns al s. VII. La seua coberta podia ser en 
forma de volta o a 2 ó 4 vessants. Veure: R. CAGNAT·CHAPOT, Manuel d'Archéologie Romaine, 1, p. 347, Paris, 1916. Un 
exemple el ·tenim a la Via Nomentana, prop del Casal de Pazzi, del s. 11 d. e.: L. CREMA. l. 'Archittelura romana, Enciclope· 
dia Classica, sezione 111, Vol. XII, Archeologia (Arte Romana) a cura di Paolo E. Arias, T. 1, p. 496, Societa Editrice Intemaziona· 
le di Torino, Luglio, 1959. També, ja d'época tardana, els mausoleus de darrere Sant Pere o els de vora de la Via Latina: J . 
B. WARD·PERKINS, Memoria. Martyr's 10mb and Martyr's Church, Akten des Vlllnternat ionalen Kongresses tür Christli · 
che Archab logie, pp. 10·1 1, Roma, 1965. Més próxim está I'únic cas de mausoleu amb planta quadrada de la necrópolis 
paleocristiana de Tarragona: J. SERRA VILARÓ, Excavaciones en la necrópolis romano·cristiana de Tarragona, 
Memorias de la J. S. E. y Ant., n.o 133, p. 31, fig. 5, lam. XII, Madrid, 1935, i M. D. DEL AMO, Estudio critico de la necrópolis 
paleocristiana de Tarragona, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV. Secció d'Arqueologia i História, n.o 
42, pp. 192-193, Tarragona, 1979. 
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Fig. 15 - Construcció romana de la Senda de la Palla, segons Porcar: a) Planta de les restes 
trobades; b) Perspectiva de la base; e) Reconstrucció ideal de I'edícula. 
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4.6.1.4.- Les noticies de troballes romanes al Castell Vell són una constant en tota la bi
bliografia erudita que s'ha ocupat de la historia local. El primer en replegar aquestes noticies 
-i probablement una de les poques aportacions originals- és Ceán Bermúdez, qui en la seua 
recopilació del 1832 diu que "en el Castillo de la Magdalena se encontraron sepulcros, basas 
de columnas, cascos de barros saguntinos y monedas de emperadores" 85. Posteriorment, 
Balbás, després de citar aquestes mateixes troballes el 1892, diu que "no hace mucho, algu
nos individuos de la Comisión Provincial de Monumentos, hicieron algunas excavaciones y 
encontraron dos sepulcros romanos con sendos esqueletos, pero sin adornos o monedas" 86. 

Aquestesdues noticies, que semblen ésser les més properes als fets, són les fonts de les 
quals prenen nota quasi tots els autors posteriors, la majoria deis quals fan referéncia única
ment ,a aquestes últimes troballes 87, ampliant fins i tot la informació, com fa Porcar, en dir 
que hi ha "una petita zona en la Magdalena en la que apareixen fragments de dolium i teula ro
mana; algunes d'aque,stes teules apareixen en enterraments, encaixant els cadavers amb 
aquestes teules. Algun fragme.nt d'aquestes teules presenta unes estries ondulades fetes en 
les gemes deis dits, recordant als sarcofags cristians primitius" 88. Altres autors citen única
ment a Ceán 89. Per últim, Esteve cita la troballa de sigillata al Castell Vell i aporta una nova 
versió: "en 1890 la Comisión Provincial de Monumentos hizo unas nuevas excavaciones que
dieron basas de columnas, vasos de barro saguntino, monedas y sepulturas. Estas todavía 
pueden verse en la vertiente SO., y son romanas porque están protegidas por grandes tégulas" 
90. Les troballes citades per Ceán son anteriors al 1832, i les excavacions citades per Balbás 
són del 1885, per la qual cosa aquesta noticia -de ser correcta- ens dóna lIum sobre unes 
noves excavacions en les quals es van repetir les troballes. 

Les excavacions de Bazzana el 1977 i 1978, publicades parcialment, han proporcionat es
casses dades a I'hora d'aclarir I'existéncia de nivells romans al Castell Vello Únicament al sec
tor J3tDA, i en un nivell de 0'62 m. amb abundants materials barrejats, van aparéixer 3 frag
ments de ceramica romana tardana (segles IV-V), d'entre els quals destaquen la base d'una 
petita copa i una petita vora amb lIavi d'inflexió interna, sE:lnse engrossiment terminal. Tanma
teix, Bazzana conclueix que ellloc no va estar ocupatni a I'época romana ni al' Alta Edat Mit-
jana 91. . 

Ambtot, allo que per a nosaltres resulta indubtable és I'aparició d'abundoses troballes ro
manes al Tossalet de la Magdalena i voltants, entre les quals destaquen alguns enterraments 
.tardans localitzats a la vessant S.-SO., i que podrien correspondre a una possible reocupació i 
aprofitament de les seues possibilitats estratégiques, probablement a partir de la crisi de la 
segona meítat del segle 111 d. e. 

4.6.1.5.- L'aparició d'amfores romanes en I'area de I'actual port del Grau pareix ser un fet 
confirmat. Porcar, el 1933, diu que "junt a la torre del port i punts circumdants, els mariners so
len traure amfores romanes enganxades als aparells de pesca" 92. Aquesta noticia és replega
da per diferents autors posteriors que no afegeixen res de nou 93. Tal vegada amb aquestes 
troballes puga relacionar-se I'amfora apareguda a la platja de Castelló, reprodu'ida per 
Sarthou, i que el pintor Castell guardava en la seua col.lecció 94. 

A un escull que el 1933 es trobava ja submergit, pero que encara era visible al planol hidro
gratic del 1878, es cónservava part d'una torre circular d'uns 7 m. de diametre que es clarejava 

85 CEAN, 1832, p. 65. . . 
86 BALBAS, 1892, pp_ 20-21; més avant dÓna una versiÓ diferenl: elA de mar9 de 1885 "practicando excavaciones en I.a ver

tiente sur del cerro de la Magdalena varios individuos de la Comisión de Monumentos. descubren una sepultura romana 
con un esqueleto dentro" (p . 443), veure també; LLORENTE, 1887, P 229. 

87 PERALES, 1912, p. 9; PORCAR, 1948, p. 33, i FLETCHER i ALCÁCER, 1955', p. 319. 
88 PORCAR, 1931 , 8, p.111 . 
89 SARTHOU, s. a., pp. 155-156. 
90 ESTEVE, 1952, p. 150. 
91 BAZZANA, 1977, pags. 181 i 201 . 
92 PORCAR, 1933, p. 81. 
93 FLETCHER i ALCÁCER, 1956, p. 154; BRÚ, 1963, p. 215, i SÁNCHEZ ADELL. 1977. P 17. 
94 SARTHOU, s. a., pp. 205-206. 



150 FERRAN ARASA GIL 

els dies de calma i que Porcar va pensar que era romana 95. Probablement es tracta d'una torre 
que cita el1611 Escolano, i que diu que estava situada a Ilegua i mitja de la torre del Millars; el 
1618 es va estimbar en part i, després d'ésser reconstruIda el 1626, va tornar a estimbar-se, pel 
que, davant la impossibilitat de reconstrucció, va ser substitu'ida el 1671 per altra que és la que 
li va donar nom al Pujolet de la Torre i al camí del mateix nomo El que quedava de la primera va 
ser dinamitat per tal d'evitar riscs al port, pero encara pot distingir-se a 2'75 m. de profunditat 
i a uns 167 m. de I'antic moll taronger de la costa 96. . 

4.6.1.6.- També a la platja Vinatxell-Alrnalafa cita Porcar fragments de teula i doliurri', des
presos d'un pujolet situat a vora-mar 97. 

4.6.1.7.- Més al Nord, prop de I'escull proxim a la desembocadura de la Séquia de I'Obra, 
apareixien també alguns fragments de teula romana 98. 

4.6.1.8.- A la Font de la Rabassota, en terrenys que actualment estan di ns del complex in
dustrial Petromed, Porcar cita un basament de columna romana utilitzada com a inscripció en 
la remodelació de la font que es va fer durant el regnat de Caries 111 99. Actualment es conserva 
als jardins d'aquestes instal. lacions un gran carreu rectangular de pedra cal caria, aparegut en 
les remocions de terra precedents a la seua construcc ió, en el qual hi ha representat un gran 
fal.lus en alt-relleu (Lam. 1, n.o 1). Es tracta d'una imatge profilactica relacionada probable
ment amb el mal d'ull. Aquestes filacteries de caracter obscé s'usaven per a apartar de la casa 
el funest inuidus.-I'home dotat de la mirada fatal--, dones es ereia que I'obscenitat allunya
va I'esperit maligne. Aquests fal.lus es situaven als dintells i cantons , 1I0cs considerats espe
cialment perillosos. 

4.6.1.9.- Entre les parets de I'Ermita de Sant Jaume, Porcar diu que hi havien pedres treba
lIades de factura romana, i abundant ceramiea de la mateixa epoca als voltants 100. 

4.6.1 .10.- En la partida de Vinamargo, prop de Fadrell, apareixien també materials ro
mans 101. En I'actualítat es troba encara algun fragment ceramic. 

4.6.1.11.- A I'excavació que es va fer el 1928 a la part de migdia de la carretera del Grau, 
(Fig. 10, n. ° 2, part A), al Pujol de Gasset, van aparéixer fragments de dolium i teula a 1 '50 m. de 
profunditat 102. 

4.6.1.12.- Al Pujolet de les Oliveres, a 4 Km. de Castelló, es van trobar fragments de do
lium i amfores a I'interior d'una sitja de 2 m. de fondo 103. 

4.6.1.13.- f}. la: partida de Zafra van aparéixer el 1930 restes romanes en I'antiga finca de Par
ear, més tard de Manuel Mingarro, cohsistents en grans paretons i fragments de dolium i teu
la 104. En I'actualitat es conserva en una alqueria de la partida una basa de columna de pedra 
calyaria. 

4.6.1.14.- Sobre la via romana d'En Trilles es trobaven fragments de dolium, teules i altres 
restes romanes, des de I'alqueria de la Paloma fins al Serrada\. A I'altura de la barraca de 
I'Hostiero apareixien grans fragments de dolium 105. 

95 PORGAR, 1933. p. 81. Aquesta torre es va construir a fln als de l s. XVi per a comp letar el c lnt ur6 defenslu de la costa con
tra la pirater ia, que Ilavors estava constltu'rt per les dues torres de la desembocadura del Mlllars I de l'Ol la de 8enlcasslm 
El 26 d'agost del 1562, Felip II va escriure als Jurats de Gastel16 anunciant la visita de I'enginyer J. 8_ Antonelli, per a que 
proverren el convenlent per a la seua construcció. El 1564, les Gürts del Regne as;orden declarar-llecessaria la seua fabri. 
ca 1, la el 1571 , es convenen les capltulaclons per a comenGar l'obra entre la vlla de Gastel16. el Gaplta General I eis El ec· 
tes de forti ficació I custOdia (ESPRESA TI , 1945. pp . 226-227. nota 1) 

96 Despres de la conquesta cr istiana, la primera referenCia documental a activitats maritimes es del 16 de marG de 1260, i, es 
tract;;t d'una Ilicencia donada per Jaume I a 8erenguer, prior del monestir de Sant Vicent de Valenci'a, per a que puga 
ser construH un cami d'uni6 entre la Vlla I la mar (A. G. A .. reg . 10. fol. 132): es tracta del Gam i Vell de la Mar. Toi ;'>dre lx In· 
dicar que va ex istir per la segona meitat del segle XIII un modest caserru maritlm habitat per pescadors. I ta l vegada una 
certa activitat comercial a la p latja immediata: el Garregador de la Mar. Aquesta seguelx durant el segle XIV. amb el seu 
apogeu durant el s. XV (SANGHEZ ADELL, 1977, pp. 17·22). El 1580 es cita el " guerau antlc " . edlilcl on es guardaven les 
mercaderies . El 169l hi havia tres barraques i una "tarazana a la vo ra de la mar" (TRAVER. 1958. p. 150). El port actual va 
ser comenGat a construi r a finals del seg le passat 

97 PORGAR, 1933, p. 80. No molt Iluny d'allí hi haviauna altra torre, davant de Fadrell , que va servir de referencia per a la par· 
tlclpacló entre els termes de Gastel16 i Almassora:--I-a Torre de l Pinaret, tal vegada d 'origel1 mes antic (TRAVER" 1958, p. 150). 

98 PORGAR, 1931 e, p. 207. A frn als del segle XVII aparelx documentat un alt re "guerau " : el de la Morera, que - segons Tr a
ver- pOdia haver estat a la vora de la Sequia de l'Obra (TRAVER. 1958, P 150). 

99 PORGAR, 1948, p. 34. . 
100 PORCAR, 1948, p. 35. 
101 PORCAR, 1933, p. 89, i PORGAR, 1935. p. 235. 
102 PORCAR, 1933, p. 81. 
103 FLETGHER i ALGÁGER, 1956, p. 154. Desconelxem la sl tuacló d'aquest pujo let. o SI es referelx a algun altre deis cone· 

guts, ta l vegada el de Gasset. 
104 PORGAR, 1933, P 89; PORCAR, 1935, p. 235. I PORGAR. 1948. P 35. 
105 PORCAR, 1931 b, p. 208, i PORGAR, 1948, p. 34. 
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4.6.1 .15.- En la partida de Canet, a 200 m. a I'Est de la construcció de la Senda de la Palla, 
i en I'antiga finca de Montesinos, també s'hi van trobar materials romans 106. 

4.6.1.16.- Als voltants de la Font de la Reina, Porcar cita troballes de ceramica "ibero-ro
mana" 107. 

4.6.1 .17.- Al Pla del Moro, a la vora del molió n. o 31 del terme, Porcar cita un jaciment ro
ma, amb gran quantitat de teules i dolia 108. Actualment tota eixa zona ha estat transformada 
en regadiu, i durant els treballs de moviment de terres, va aparéixer fa alguns anys una gran 
inscripció a la part més lIunyana de la ratlla de I'hort confrontant amb el molió. que sembla va 
ser trencada. El jaciment ha estat destru'it en la seua major part, restant-hi abundants mate
rials tant a la part de Castelló com a la de Borriol, i alguns murs visibles al mateix Camí de la 
Ratlla; sota el molió queda una petita elevació en la qual es distingeixen parets i alguna part 
de paviment, tractant-se, probablement, del que queda de I'antic altell que deuria haver-hi, so
bre el qual es tra9ariala partició de termes. Es troben abundants fragments d'amfores, teules, 
dolia, ceramica doméstica, paviment, sigillata hispanica i clara A, sobret tot. Vam replegar, 
amb la col.laboració de J. López, els següents materials (Fig. 16). 

1- fragment de vora exvasada plana d'una gran gerra de pasta rogenca. 
2 - fragment de vora d'un gran recipient, de pasta ataronjada a I'exterior i grisa a I'interior. 
3 - fragment de vora, de pasta rogenca, amb engob exterior grisenc. 
4 - fragment de vora d'un petit recipient de ceramica fina, de pasta taronja, decorat a la ro-

deta en la part del coll. 
5 - fragment de sigillata hispanica decorat amb cercles concéntrics. 
6 - fragment de sigillata hispanica decorat amb motius florals. 
7 - petit fragment de sigillata hispanica decorada. 
8 - fragment de sigillata hispanica decorada. 
9 - petit fragment de sigillata hispanica decorada. 

10 - fragment de vora de sigillata hispanica, possiblement forma Drag. 27. 
11 - fragment de vora de sigillata hispanica, forma Drag. 15/17. 
12 - fragment de vora recta de sigillata hispanica. 
13 - fragment de vora de sigillata clara A, forma 10 A,de Lamb. 
14 - fragment de vora de sigillata clara A, forma 10 A, de Lamb. 
15 - fragment de vora de sigillata clara A, forma 10 A, de Lamb. 
16 - fragment de vora de sigillata clara A, forma 1, de Lamb. 

4.6.1.18.- Altre establiment de tipus rural degué haver a la partida de Cosco llosa, prop del 
Riu Sec, on -segons hem pogut comprovar- es troba encara ceramica romana molt frag
mentada. Aquest punt no esta molt lIuny d'una de les zones possiblement centuriades es tu
diades per López GÓmez. 

4.6.1.19.- En les proximitats del Camí de Sant Josep hem pogut comprovar I'existéncia de 
ceramica romána molt fragmentada i desgastada. 

4.6.1 .20.- T8.mbé en les proximitats de la Quadra Na Tora, en la partida de I'Estepar i no 
molt lIuny del Camí Real, es van trobar restes d'un jaciment roma. 

4.6.1.21 .- Al Castellet es va trobar, segons F. Esteve, un fragment de sigillata 109. 

4.6.1.22.- Muñoz Catala parla d'una viLla rural romana a la Torreta d'Alonso, essent I'únic 
autor que hi cita troballes romanes, I'existéncia de les quals no hem pogut comprovar 110. 

4.6.1.23.- El mateix autor diu que a la Rambla de la Viuda, a I'altura del Panta de Maria 
Cristina, es veien séquies -en part excavades en la roca- que es dirigien cap al Pla de Be
nadressa, les obres de les quals eren anteriors a les que va efectuar la predecessora de I'ac
tual "Fomento de Aguas de Castellón", i que per tant podien haver-se originat en época roma-

106 PORGAR, 1935, p . 235. 
107 PORGAR, 1931 e, p. 115. 
108 PORCAR, 1948, p. 35. 
109 ESTEVE, 1944, p. 142. 
110 MUÑOZ, 1972, p. 151 . 



152 

/ 

I I 

I 
\ \ 

5 

/ / 

8 

12 13 

FERRAN ARASA GIL 

4 

6 7 

l' ~ ['~~ 
\ \ . '\ '\ 

11 

9 10 

14 15 16 

Fig. 16 - Vila romana del Pla del Moro. 

) . 

\ 
l · 



ARQUEOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 153 

na 111. Sense negar I'existencia de regs romans en aquesta part de La Plana, similars als estu
diats al Sud del Millars, sembla que aquestes séquies poden correspondre a alguns deis múlti
ples intents d'aprofitament de les aigües de la Rambla, especialment a partir del segleXVll1112. 

4.6.1.24.- Prop de Lledó, als horts sitLiats entre I'ermitori i el Camí de la Plana, tenim notí
cia de que s'han trobat algunes monedes ro_manes i medievals. En una alqueria d'aquesta ma
teixa zona es conserven una basa de columna semblant a la trobada en la partida de Zafra, i un 
tambor de columna de la mateixa pedra 113. 

4.6.2.- Amfores. 
La primera notícia que hi ha sobre I'aparició d'amfores al litoral castellonenc és la que dó

na Sarthou d'un exemplar trobat a la platja de Castelló, propietat del pintor Castell. Aquesta 
amfora és de panxa prou esferica, i sembla ser una forma evolucionada del tipus IV de la forma 
2 de Lamboglia, prou abundant al litoral mediterrani peninsular i que pot datar-se des del 100 
a. e. fins a I'epoca d' August (Fig. 17, n. ° 1) 114. 

Al Museu de Belles Arts de Castelló es conserva una petita col.lecció d'amfores consistent 
,en 5 exemplars sense localització segura, pero procedents de la zona costera immediata a 
Castelló 115. Alguns d'aquests exemplars és possible que provinguen del peci deis Colom

brets,pel paregut que presenten amb altres de procedencia segura que mes abaix veurem. 
El primer d'ells és una amfora del tipus 2 republica de Lamboglia, de I'anomenat corrent 

oliari. Té el lIavi arrodonit, coll allargat, nanses rectes amb el colze en un angle aproximat de 
90°, 110m amb marcada carena, panxa ovoidea i pivot poc allargat i acabat en punta arrodoni
da. Les seues mesures són: 84 cm. d'altura i 36 d'amplaria maxima. Esta sencera, tret d'una 
nansa (Fig. 17, n.o 2). Es pot datar en epoca cesariana, a mitjans del s. I a. e., car representa un 
tipus evolucionat dins d'aquesta forma, amb el coll més estret i vertical i la panxa més baixa 
que el tipus antic representat a la nau d'Albenga, que es situa cronologicament a principis del 
s. I o finals del II a. e. La seua procedencia sembla s~r italica, i el seu contingut vi, el que per
met relacionar-la amb I'actiu comer~ vinícola que es realitza durant el s. I a. e. entre Italia i His
pania, i que als segles posteriors va canviar de direcció amb I'auge deis vins de la Tarraconen
se. Paral.lels proxims trobem al Saler (Valencia) i a la Torre d'Onda (Borriana). Aquestexem
piar és paregut al de Castell, pel que podria tractar-se de la mateixa amfora. 

El segon exemplar és una amfora fusiforme, amb la boca lIeument abotzinada, el Ilavi en 
forma d'una banda Ilisa vertical, coll ample, nanses de secció semicircular, amb dues estries 
prou marcades que arranquen del coll a poca distancia delllavi per a caure sobre el cos de ma
nera quasi vertical (Fig. 17, n.o 3). Les seues mesures són 78 cm. d'altura i 29 de diametre 
maxim. Li manca el ter~ inferior. Es tracta d'una variant de la forma Dressel 7, malgrat que dife
reix d'aquesta per no tindre elllavi motllurat. És un ti pus d'amfores prou abundós, que s'utilit-

111 MUÑOZ, 1972, pp. 149·151. 
112 Les aigües de la Rambla, després d'haver desaparegut sota terra, reaparelxen en la partida de Fontanelles, petites fonts 

anomenades Ferragas i Fontanar, que apareixen a la vora esquerra, en te(res de Vilafamés I prop de Sant Joan de Moró. 
Les seues aigües van ser aprofitades per a moure un moli i regar algunes terres del mateix, la construcció del qual va 
concedir l'Orde de Montesa el 1320 a Doménec Forcadell, per a perdre's més tardo Aquest molí, que més avant va rebre el 
nom d'En Saloni, va tindre com a últim propietari el Bisbe Francesc Borrull, a qui li va ser exp ropiat per I'empresa del 
panta de Maria Cristina a principis de segle, per estar dins del terrenys que anava a ocupar aquest (G I MENO, 1934, p. 308; 
GIMENO, 1935, pp. 11-12, i LÓPEZ, 1957, p. 321). 
Posteriorment, durant el segle XVIII , existeixen intents frustrats d'aprofitar les aigües que sobraven del Molí d'En Salonl 
per a I'agricultura de Castelló, i que van durar del 1731 al 1770. D'aquesta época tenim un "Proyecto de nivelaCión y obras 
para la conducción de las aguas de Ensaloni a la villa de Cas\ellón verificada en 1750 por encargo de su concejo, por don 
Juan de Roxas, vecino de Xér ica y profesor de Matemáticas y ArqUitectura", en el qual , a I'establir ellloc on deuria cons
truir-se el nou assui, es citen les rurnes d'altre anterior, probablement de I'antic molí: "Que el Azud,se deverá executar de
vaxo las Fontanelles entre estas y el camino que va a la Alcora, distante del molino quatro mil cinquenta y cinco pies geo
métricos, muy poco más arriba de donde se conoce huvo otro, por ser esta situación en el suelo de la Rambla todo Peña a 
la reserva de un pedacito que es por donde al presente corre el agua.,," (GIMENO, 1935, Documento XII, p.23) 
Poc després, el 1780, Salvador Catala "e l Mercader", obté permís per a aprofitar les aigües que sobraven del molí, cons
truint un assut, una canal tallada en la roca -a les ruines de la qual es referia probablement Muñoz Catala-, un abeura
dor, un molí fariner i de paper, situat a dos quarts de Ilegua aigües ava ll del d'En Salonl, una fabrica de pisa, i va transfor
mar en horta 100 fanecades de seca, formant a I'emparament de tot alió una petita població (GIMENO, 1934, pp. 316-317, I 

LÓPEZ, 1957, p, 321), 
Més tard , ja el 1872, la Diputació de Castelló va atorgar a Antoni Barrachina Fabra la concessió per al reg de 400 Ha. de la 
partida de Benadressa, per mig de les aigües de la Rambla. Per últim, el 1913 va comenGar a construir-se, a I' altura del 
Tossal del Morral, el panta de Maria Cristina, amb el qual es pretenia regar 4.500 Ha., i que va ser inaugurat el 1925 (GIME-
NO, 1944,pp.210-211). ' 

113 Volem agrair a J. López i P. P. Ripollés el haver-nos proporcionat aquestes noticies. 
114 BEL TRAN, 1970, pp. 252-253. La classifica basant-se en la il.lustració del mateix Castell a SARTHOU, s. a., p. 206. 
115 RIPOLLES i RIBERA, 1978. 
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za des de finals del s. I a. e. a la primera meitat del s. I d. e. El seu origen és hispanic i el contin
gut salaons. 

El tercer és un fragment d'amfora consistent en la boca, coll, nanses i comenc;:ament de la 
panxa: té el lIavi arrodonit, nanses arquefades i tendéncia globular a la panxa (Fig. 17, n. o 4,. 
Es pot relacionar amb la forma 20-25 de Dressel, malgrat que sense poder precisar; ambdues 
es daten als segles 11-111 d. e. 

Els dos últims exemplars són amfores globulars fusiformes. No tenen lIavi, les nanses són 
de secció el.líptica i amb tres lIeus estries, formant un colze de poc 'menys de 90 0

, i el pivot és 
robust i massís (Fig . 17, n. o 5). Les mesures del primer són de 75 cm. d'altura i 36 cm. de diame
tre maxim, i les del segon, 78 cm. d'altura i 34 cm. de diametre maxim. La pasta és granulosa i 
de color ataronjat. La manca de Ilavi fa difícil la seua classificació, pero poden incloure's dins 
del variat grup d'amfores deis tipus 7-11, que Beltrán anomena forma I de les amfores impe
rials hispaniques. Ambdues presenten cert paral.lel amb un deis exemplars deis Colombrets, 
que vorem a continuaciQ, classificat com Dressel 10. El segon exemplar presenta al pivot un 
grafit similar als apareguts recentment en un obrador d'amfores d'Oliva (Valéncia) 116. 

Pel que respecta al peci de les IlIes Colombrets, es tracta d'un camp d'amfores situat al 
peu de l penya-segat de la major de totes, Montcolobrer, a la part est i en una vessant molt pro
nunciada, a uns 30-35 m. de profunditat. Es un jaciment molt dispers i saquejat del que s'han 
pogut estudiar escassos exemplars. En dues exploracions de la "Sociedad de Exploraciones 
Submarinas de Tarragona" van aparéixer molts fragments d'amfora, tots del mateix ti pus, 
Dressel 7, i un recipient de 20 cm. d'altura i 17 cm. de diametre, incomplet, amb dues nanses 
semicirculars i fons pla 117. 

L'exemplar reproduH per Oliva i Doménech té elllavi lIis i vertical, i el coll -que és cónic
forma una carena a I'unir-se al cos_ Aquest és ovoidal, i el pivot no és molt lIarg i gros. Les nan
ses semblen estriades (Fig . 17, n.O 6). No es coi-respon a cap forma concreta, pero s'hi sembla 
molt a la Dressel 7, de la ,qual únicament difereix en qué aquesta té elllavi motllurat. Hi han al
guns paral.lels a Saragossa 118. El seu contingut és també de salaons, i es data en la primera 
meitat del s. 1. d. e. 

Pel últim, cal assenyalar dues troballes més al peci deis Colombrets, que actualment sem
bla esgotat pel continus espolis. La primera pec;:a és de lIavi motllurat, coll cilíndric i coslleu
gerament piriforme. Les nanses presenten una profunda estria central, ¡el pivot -prou desen
rollat- esta buit (Fig. 17, n.o 8). Es tracta d'un exemplar de la forma Dressel9, utilitzada per al 
transport de salaons, i procedent de la Bética. El segon exemplar presenta també elllavi mot
lIurat, de manera prou semblant a la pe<;a anterior; el coll és lIeugerament conic, i el cos és ovoi
dal: les nanses són de secció el.líptica i no duen estries: el pivot sembla que també va estar 
buit (Fig. 17, n. o 7). La seua forma és Dressel 10. El contingut i I'origen són els mateixos que 
els de la pec;:a anterior. 

Amb tot i aixo, podem dir que el peci deis Colombrets va ser una nau procedent de la Béti
ca, amb carrega de salaons, que a mitjans del segle I d. e. va naufragar, estavellant-se contra 
el penya-segat de Ilevant de la major de les illes, Montcolobrer 119. 

4.6.3.- Víes. 
Les noticies j vestigis de vi es romanes són abundants i coneguts des d'antic al terme de 

Castelló. La historica polémica sobre si la Vía Augusta tenia el seu pas per I'interior o per la 
costa, que durant tant de temps va dividir els nostres erudits, va ser resolta definitivament per 
Chabret en plantejar I'existencia de dos camins romans paral.lels 120. Ambdós creuaven el ter
me de Nord a Sud i, amb el camí estudiat per Porcar en la partida d'En Trilles, són els docu
ments més clars que tenim al respecte (Fig. 18). 

116 C. ARANEGUI i R. ENGU IX, El taller de ánforas romanas de Oliva, Ser ie de Traba jos Vanos del S. I. P., n .o 54, p. 35 . l ig . 10. 
n.o 17, Va lencia, 1977. 

117 OLIVA i DOMENECH, 1961, pp. 103-104. 
118 M. BELTRÁN LLOR IS, Las ánforas del Museo Arqueológico de Zaragoza, Actas de l X Congreso Nac iona l de Arqueolog ía . 

Mahón, 1967, pp. 408-439, figs. 21-27, Zaragoza, 1968. 
119 PASCUAL, 1975, p. 190. 
120 CHABRET. 1977. 
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L'estudi de les vies romanes a les comarques castellonenques ha estat associat sempre a 
la identificació de les mansions conegudes per les fonts escrites, i que jalonaven els camins 
importants a distancies d'una jornada. Diago va ser el primer en identificar una d'aquestes 
mansions, anomenada Sebelací, queapareix a l'ltinerari d' Antoní i al tercer deis Vasos de 
Vicarello a 24 milles d'IIqum i a 22 milles de Saguntum 121, amb les ruInes de "Castellón el Vie
jo" 122. Posteriorment aquesta identificació s'ha donat sempre per incorrecta, traslladant 
aqu.esta mansió a Onda o prop de Betxí. 

La dualitat de camins degué subsistir durant l'Edat Mitjana, car el geograf arab Ahmad al- . 
Razí parla en la seua Cronica de dos camins per a anar de Tortosa a Valéncia: el de Mastronia i 
el deis FiHs de Darache 123. 

Per altra banda, i ja després de la conquesta cristiana, el nou émplac;ament de Castelló dei
xava la vila fora del trac;at d'ambdós camins. Per aixo, al segle XIV, els veInsde Castelló volien 
que el Camí Real passara per la seu a ciutat, deixant de banda a Vila-real, per a dirigir-se des
prés a Almassora i Borriana, i com no ho van aconseguir, van rompre, sembrar i plantar tot el 
camí entre Borriol i Vila-real, travessant-Io amb més de 30 fossats i ribassos 124. 

Pel que fa als ponts, I'existéncia deis quals podria ser un ciar indici del pas de les vies ro
manes, tant els pilons que hi ha a la Rambla de la Viuda sobre I'antic Camí Real, com el pont 
del Millars sobre el mateix camí i el piló conservat sobre aquest riu entre Borriana y Almassora, 
han estat considerats tradicionalment com romans. Tanmateix, i respecte d'aquestes últimes ru'l
nes, hi ha un document del 1278 mitjanc;ant el qual Pere 111 autoritza a Borriana, Almassora i Caste
lió a construir un pont de pedra sobre el Millars, i que des d'aqueli moment rebra el nom de 
"Pont de les tres vil.les" 125. Ouant al pont de I'antiga Rambla d'Algonder, Viciana ens diu que el 
mana construir Jaume de Sant Vicerit, notari de Vila-real, al seu carrec 126.Precisament en 
una de les piles d'aquest pont, i en la part inferiordel parament exterior de pedres lIaurades, 
s'observen marques de pedrapiquers posteriors a la conquesta cristina. Per últim, el pont de 
Santa Ouitéria és també del segle XIII, com ho demostra una carta de concessió de Jaume I 
per a la seua construcció 127. Els tres presenten un parament similar de pedres treballades i un 
farciment de morter i cantal s, factura que és comú a les construccions d'aquest tipus realitza
des durant I'época medieval. 

4.6.3.1.- Malgrat la inexisténcia de documents arqueologics o epigrafics concrets que co
rroboren el pas de la Vía Augusta pel terme de Castelló, sembla que aquesta eixia de la va" de 
Borriol seguint el trac;at de I'antic Camí Real, també anomenat durant I'época medieval "Camí . 
de Tarragona a Valéncia" 128. Fins al Riu Sec rep encara el nom de Camí Real, en un tram par
cialment ocupat per I'actual carretera de Borriol, creuant-Io prop de la Venta Nova, en un punt en el 
que el riu fa una corba prou tancada i on Muñoz Catala assenyala I'existéncia de possibles es
treps d'un pont -als dos costats del riu- fets d'argamassa i codols 129. Des d'ahí i fins al ter
me d'Almassora s'anomena "Camí de la Cova del Colom", i a partir de la ratlla torna a canviar 

121 J. M. ROLDÁN HERVAs, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, 
Anejo'de "Hispania Antiqua", págs. 51 i 156. Madrid, 1975. 

122 DIAGO, 1613, 1, p. 8. 
123 P. GAYANGOS, Autenticidad de la crónica del Moro Racis, M.R.A.H ., VIII , p. 41, Madrid. 1852. 
124 VICIANA, 1562, p. 334, i LLlSTAR, 1887, p. 31. El 1337, Pere IV, segons carta real donada a Saragossa, mana que es resta

blesca I'antic camí de Vila-real a Borriol, que els verns de Castelló havien destru'l:t per a que els viatgers passaren per elxa 
vi la (TRAVER, 1958, p. 534). 

125. RAMON DE MARIA, 1936, p. 38. L'estrep conservat d'aquest pont és conegut popularment arnb el nom de "La'Pila". 
126 VICIANA, 1562, p. 336. V. VILAR MIRALLES, Las ruinas del Puente de la Viuda, B,S.C.C" XVI, pp. 286-288, Castel lón , 1935. 

replega un article de J. M. ZACARÉS, publicat al n,o 33 de la revista "El Fénix", corresponent al 17 de maig de 1846, en el 
qual es citen cinc estreps d'aquest pont, i es diu que el rei moro de Valencia Abubecar Alcamin el va construir al segle XI 
a causa de les contínues lIuites amb el Cid. Aquesta opinió la replega també BELLVER, 1888, 18 de noviembre, n.O 366, p. 74. 
Més tard, aquest pont primitiu -si és que realment va existir- es degué assolar, ja que va ser reconstru"lt després de 
I'accident que li va ocórrer a Diago Enríquez, Senyorde Rivadeo, qui va ser arrossegat pel corrent al vo ler travessar la 
Rambla. La seua vidua, Isabet:va voler honorar la memoria del seu marit amb un monument útil , Lva manar reedificar el 
pont, que per aixo, i a partir d'aquel l moment, es va anomenar "de la Viuda" , estenén el mateix nom a la Rambla. A finals 
del s. XV, una nova riuadél el degué destruir de nou. Per últim, ja el 1784, Caries 111 va decidir la construcció d'un nou ponl 
sobre el Millars, més avallde la confluencia d'aquest amb la Rambla i a I'eixida de Vila-real. . . 

127 VICIANA, 1562, p. 334; RAMON DE MARIA, 1936, p. 41 , i P GUICHARD iN. MESADO. Un menut poble del País ValenCia 
durant /'epaca musulmana: Barriana, Col.tecciÓ "Papers", 1, p. 31 , Borriana. 1976. 

128 RAMON DE MARIA, 1936, pp. 41-42. 
129 MUÑOZ, 1972, p. 153, Aquest és I'únic autor que 'assenyala I'existencia de possibles vestigis d'un .pont sobre el Riu Sec, 

en t'actualitat irreconeixibles. 
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el nom pel de "Camí de Borriol", creuant la Rambla pel punt on es conserven els pilons del 
pont medieval i el Millars pel pont de Santa Ouiteria 130. 

Tornant al problema de la identificació de les rnansions citades als Itineraris, un recen.t es· 
tudi sobre la Vía Augusta al seu pas pel País Valencia aporta noves interpretacions 131 . Des de 
Saguntum i a 22 milles al Nord, el tercer deis Vasos de Vicarello i I'ltinerari d'Antoni situen 
la mutatío de Sebe/aeí; a continuació i a 24 milles al Nord d'aquesta última, s'hi cita IIdum. En 
el mateix sentit, els altres tres Vasos de Vicarello citen en Iloc de Sebe/aeí la mansio de Nou
las, pero 2 milles mes al Nord, és dir, a 24 milles de Saguntum i 22 d'lIdum. Tradicionalment, la 
mansio de Nou/as ha estat identificada ·-sense atendre's a mesuraments- amb La Vilavella, 
basant-se sobre tot en el pareg.ut fonetic. Tanrnateix, després de fer les medicions 
pertinents, s'han pogut identificar aquestes estacions amb conjunts arqueologics coneguts; 
així, les 22 milles que hi havia des de Saguntum fins la mansio de Sebe/aei es compleixen als 
voltants de Santa Ouitéria (Almassora), on es coneixen importants jaciments romans destru'its 

. quasi totalment en I'actualitat; des d'eixe punt, les 24 milles que hi havien fins la mansio d'll
dum es compleixen en L'Hostalot (La Vilanova d'Alcolea), confirmant d'aquesta manera I'opi
nió de Senent 132. Entre ambdues estacions, i tan sois 2 milles al Nord de la primera, deu tro
barse Nou/as, tal vegada al punt pr6xim a la Ouadra Na Tora on han aparegut troballes romanes 133. 

4.6.3.2.~Com possible desviació d'aquesta via, existeix la possibilitat d'una ramificació a 
I'altura de la Venta del Pigós que portaria a Onda. Aquest ramal creuaria el Riu Sec i la Rambla 
de la Viuda, sen se que existesquen ponts que ho documenten, i més tard el Millars per un punt 
on s'ha assenyalat repetidament I'existencia d'un estrep i part de I'empedrat 134 

4.6.3.3.- Muñoz Catala parla d'una altra desviació que s'observava a la cru'illa de la Vía 
Augusta amb I'actual carretera de L' Alcora, i que pujava cap a aquest poble en direcció a Vista
bella, paral.lela a trets amb la carretera. Cap a la costa es correspondria amb el camí que ana
va per darrera de I'Hospital Provincial i el barri de la "Caixa d'Estalvis", fins a la carretera de 
CastellO a Almassora. Des de I'encreuament de la Vía Augusta amb la carretera de L' Alcora, es 
dirigiria cap a la Venta de la Flor de Cuba, a 8 Km. de Castelló, proseguint després per un pro
fund barranc i creuant la carretera i la Rambla prop del pont modern, a I~ vora del qual apareix 
part d'un possible piló format per carreus, d'altre pont antic. A continuació seguiria pel costat 
contrari del riu cap a l'Ermita de la Santa de L' Alcora 135. 

4.6.3.4.- L'altra, arteria important que creuava La Plana és el Caminas, conegut també com 
la "via de la costa". El sufix -as en catala té un valor augmentatiu 136, pel que devem entendre 
que amb aquest nom es fa referencia a un "gran camí", tal i com succeix als casos paral.lels 
de Molinas, Morteras, etc. La seua utilització també en I'epoca musulmana vindria documenta
da per I'esmentada dualitat de camins de que parle Af-Razí. Segons Saavedra, d'aquests dos 

130 CHABRET, 1977, p. 33, i BLÁZQUEZ y DELGADO i BLÁZQUEZ y GIMÉNEZ. 1925. p. 14. 
131 MOROTE, 1979,pp. 231 ·232 
132 SEN ENT, 1923, p. 724. 
133 Les estacions que als diferents itlneraris porten el nom de Noulas. Nouas i Nouolas són prou abundants. apareixent nor

rnalment en acusatiu i precedides de la preposiciÓ ad. Respecte d'aquests acusatius . J. ROLDÁN HERVAS, Sobre los 
acusativos en "ad" en el Itinerario de Antonino. Zephirus , XVII, pp . 109-120. Salamanca, 1966, pensa que la major part te· 
nen una signif icació en lIati, essent possible reunir·los en determinats grups: indicac!ons geografiques (ad fines. ad por· 
tum .. .). construccions o monuments (ad turrem , ad aras .. .). nu,nerals (ad medias. ad centesimum .. .). etc. En la majoria 
deis casos es tracta d'una mansio o muta tia. la localització de la qual es próxima a I'objecte assenyalat en acusatiu. 
D'aquesta manera, aquests acusatius es refereixen a mansiones. la ident ificació de les quals es realitza per mitja d'un 
objecte o entitat estrany a elles que es coneix al seu entorn i que li dóna nom. Responen quasl sempre a al ió que podriem 
qualificar com a topónims menors. peró mai a entitats de població. Sobre aquestes bases, podem pensar que es tracta 
d'una mansio situada a la vora de la(es) nova(es), funcionant I'acusatiu com a quaiificatiu d'un sustantiu que no conei
xem, tal vegada tauerna/ae. uilla/ae. etc. Tanmateix , I'existencia de possibles centuriacions en I'area on deuria estar SI, 

tuada aquesta mansio (veure LÓPEZ, 1974), fa pensar a Morote en la possibilitat de que obtlnguera el nom pe! referenCia 
a les noves centuriacions realitzades en les seues proximitats. 
Sobre aquest problema de la identificació de la mansio Noulas, veure també J. A. VICENT CAVALLER, Arqueologia, en 
"La Vilavella. Estu.dio Arqueológico-Histórico", pp. 159·162, Valencia, 1977. 

134 FLETCHER i ALCACER, 1956, pp. 139·140; CORTES, 1836, 1, p. 248, nota 3, i B. RULL VILAR. Noticiario histórico de Onda. 
p. 36, Alzira. 1943. 

135 MUÑOZ, 1972, p.154. GIMENO, 1945, p. 20, parla d'un pont existent a la partida de Miralcamp (Onda), conegut amb el nom 
del Pontarró , que era d'un sol arc de pedra de grans proporcions, i que va ser construH I'any 1867. Es possible que es 
tracte de l mateix pon!. Respecte d'aquest cami, ta l vegada tinga re lació amb el cami central de is tres que -segons Por
car-- eixien del Pujol de Gasset, que era perpendicular a la mar, i que eixint per la Sequia Comuna de la Torre, prenia el 
Camí Vell de la Mar, passant pel Sensal (Ermita de Sant Isidre) , actual carrer Viciano, Salinas. Estepar , Benadressa, Co ll 
del Mal Vestit, i passava la Rambla per a seguir cap a l.'A lcora i Llucena (PORCAR, 1933, p. 84). 

136 A. ALCOVER i F. DE B. MOLl., Diccionari catala -valencia·balear, 1. 11, p. 884, Barcelona 1969. Aquest aspecte tambe ha es· 
tal assenyalat per P. GUICHARD i N. MESADO, Un menut poble del País Valencia .... citat, p. 29, i BAZZANA, 1978 a, p_ 278. 
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camins, I'anomenat "deis fills de Darache" (Banu Darache) es refereix a una deformació del to
ponim Vinarragell (Borriana), important jaciment arqueologic ocupat també durant I'epoca mu
sulmana i situat a la vora del Caminas, pel que ambdós deurien identificar-se 137. Aquesta 
opinió va ser replegada per Peris al seu treball sobre les vies romanes de la província de Caste
lió 138. Tanmateix, en la traducció francesa del text reconstru"lt d'AI-Razi, Lévi-ProvenGal consi
dera que ambdós toponims no tenen cap relació 139.t, 

El recorregut concret d'aquest camí seria el següent: després de baixar les costes d'Orpe
sa i apropar-se a la vora de la mar, abandonaria aquesta a I'eixida de les vil.les de Benicassim 
per a evitar els estanys dell:.luent, passant per Torre Baró, Canet, Lledó, Fadrell i creuant el Mi
lIars per Vinarragell per a dirigir-se per Borriana fins prop d'Almenara, ' on s'uniria amb la Vía 
Augusta 140. Respecte de la primera part d'aquest traGat, Sarthou parla d'un camí que des de 
Benicassim anava a Castelló per la vora de la mar, que havia esta recobert per la mar en al
guns trams, i que a I'altura de les marjals del Quadro de Benicassim rebia el nom de Pas Em
pedrat, oferint totes les característiques d'una calGada romana 141 . ! 

El traGat del Caminas ha estat objecte d'un recent estudi per part de Bazzana al seu pas 
pels termes municipals de Castelló, Almassora, Borriana i Nules 142. Després de comprovar 
I'existencia de vestigis de centuriacions en I'area litoral, Bazzana cartografia una serie de punts 
característics, regularment espaiats i separats per una distancia mitja de 2.325 m., la suc
cessió deis quals constituIria el jalonament d'aquest antic eix de comunicacions. Aquest mo
dul sembla no convenir exactament a I'organització de la xarxa ortogonal de camins d'horta a 
una i altra banda del cardo maxí'!lus. Pe.r altra part, a la zona de Castelló la presa de mesures 
dóna una unitat poc inferior al modul "utilitzat al Caminas, í aparentment proxim a la lIegua ro
mana de 2.222 m. o a la r.nilla i mitja (1.480 + 740 = 2.220 m.). Caldria admetre, en conseqüen
cia, I'ús successiu al lIarg de períodes historics successíus d'una doble metrica: una anterior 
al període roma i vorejant una via costera, i I'altra contemporania de I'ocupació romana i possi
blement servínt a I'establiment d'un o diferents cadastres. D'aquesta manera, el parcel.lari ro
ma hauria pres com a base per a la seua orientació el vel! itinerari paral.lel a la costa, servint
se'n com cardo maxímus en lIoc d'orientar aquest segons I'eix tradicional N-S. 

4.6.3.5.- Porcar va publicar el 1931 un breu estudi sobre un camí empedrat que encara va 
poder veure en alguns punts de I'horta de Castelló, i que era conegut amb el nom de Pas del Mo
ro o Camí Empedrat de la Magdalena 143. El Camí roma d'En Trilles -con ell el va anomenar
esta submergit sota de les marjals d'aquesta partida, en I'actualitat quasi desecades, que tra
vessa en diagonal i al Ilarg d'una recta d'uns 2 Km. des de la cru"illa de la Séquia d'En Trilles 
amb el Camí Serradal, fins prop de I'encreuament del Camí de la Plana amb el de la Donació, 
essent visible aleshores als trams de les séquies que formen la marjal d'aquesta partida. La 
seua direcció és NO.-SE., i la seua prolongació s'uniria amb la Senda de la Palla i la torre-far 
del Port. Té uns 4 m. d'ample i esta form~t per una grossa capa de yOdols de riu, pedres grans i 
"coscoll matxucat amb sulo", oscil.lant la seua gruixaria segons les zones de marjal que tra-

137 IDRTsT, Geografía de España, Textos Medievales, 37, Valencia, 1974, on s'inclou el treball de A. SAAVEDRA, La Geografía 
de España del EdrTsT, B.S.G.M., X, p. 39, Madrid, 1881. • 

138 M. PERIS y FUENTES, Sobre vías romanas en la provincia de Castel/ón, R. C., 53, p. 10, Castel lón, 1914. 
139 Lévi·Provenyal pensa que I'o~i~en del toponim Darache ve de la forma Da rra y, gentilici poc freqüent en la Penínsu la que 

parelx correspondre a la familia deis Banu Darray, pertanyent a la gran confederació bereber deis Sinhaya, I'asentament 
de la qual estava sltuat en la desembocadura del Guadiana (Qastal/at Darray). Encara que no puga afirmar-se categórica
ment que els Banu Darray que van donar nom a la nostra ca lyada vingueren de la mateixa estirp , Lév i-Proven<;al ho supo
sa, basant-se molt probab lement en la poca freqüéncia amb qué apare ix aquest nom a la Península. Sobre aquest supó
Slt, el topon lm Vlnarragell vlndria de l gentilic l Rayil, abundant entre els musulmans va lenclans, segons pOdem veure en 
documentació medieva l de is 'seg les XIII al XV, i precisamente la famí li a deis Banu AI-Rayil donaria nom a I'antiga alq ue· 
na de Vmarragell, nom que es faria estensiu al cam í que passava pel seu cos tat i que es I' actual Caminas (P . GUICHARD, 
El topónimo "Vinarragell ", en N. MESADO OLlVER, Vinarragell (Burri'ana-Castellón), Serie de Trabajos Varios de l S. 1. P. , t:o 46, pp. 9-12, Va!encia, 1974). Així e l trobem al "Llibre de is Feits"de Jaume! i altres documents m,edievals , rebent tam
be el nom de Caml d 'Orpesa (V. FORNER TIGELL, Una colOnia fen ICIa en el termino de Bumana , B. S. C. C., XIV, p. 257 i 
ss., yaste ll ón, 1933). 

140 MUNOZ, 1972, p. 154, i MOROTE, 1979, p. 388. 
141 BELLVER, 1888,2 octubre, n.o 360, p. 50; SARTHOU, s. a., p. 183, i PORCAR, 1933, p. 84, qui parla del " Pas Empedrat" com 

referint-se a una prolongació de l Cami del Serradal. 
142 BAZZANA, 1978 a, pp . 286-291. 
143 PORCAR, 1931 b. 
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vessa, que en aquesta partida són profundes; a la part més baixa,la pedra está ben aparella
da, conservant la factura romana. 

El traCfat d'aquest camí comenCfa a I'encreuament de la Séquia comuna del Camí Fondo 
amb la d'En Trilles; després passava just per baix d'un xiprer que hi havia a la vora de I'antiga 
alqueria de Tarassona, passant perbaix de la SéQuia de la Venta de la Negra, ál NE. de la Ba
rraqueta de Granell, per sota I'alqueria de Sota -decantada per estar construida en la seua 
meitat sobre el camí-, tangent a la corba de la Carrerassa del Castanyero, pel NE. de la Barra
ca de I'Hostiero, pel NO. cap a I'alqueria de la Paloma i pel N. a I'alqueria de Pasqualo Calila, 
aquestes dues últimes ja en la partida de Plana, a partir de la qual el cami es perd sota .el se
diment (Fig. 19). 

Porcar replega una noticia d'un vell marjaler, segons la qual a principis del segle passat 
son pare vavoler treure unes biques de pi que hi havia travades en aquest camí, i amb dues pa
relles de bous no va poder llevar-les. Estaven situades en la marjal de l'Olivera (punt B del cro
quis), on el pont és indispensable, car els ullals de I'estdny d'En Trilles eren en eixe punt més 
profunds. 

Alllarg d'aquest camí apareixien abundants fragments de dolium i teules, des de I'alqueria 
de la Paloma fins al Serradal i, especialment, a I'altura de la Barraca de I'Hostiero. 

En un posterior treball del 1933, Porcar afegeix que el seu inici esta a 1 Km. al Nord del Pu
jol de Gasset, al NE. del Camí Serradal (Venta de la Negra). Més endavant enllaCfaria amb la 
Senda de la Palla a I'altura del Cami de Canet, la qual segueix escalant la muntanya per la Sen
dE? Colomera i s'estén es un traCfat recte de 2 Km. fins a l'Ermita de Sant Vicent, conservant en 
alguns punts el paviment roma 144. Per últim, en la seua recopilació de 1948, Porcar canvia al
guries dades de les referides anteriorme.nt: la via tindria solament 3 m. d'amplaria i s'estendria 
2'5 Km. de N. a S. de I'estany d'En Trilles, dirigint-se en línia recta cap al Palmar (Borriol), on hi 
havia unavila romana'145. Posteriors treballs no aporten nova informació 146. 
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Fig. 19 - Trac;at del camí roma d'En Trilles. 

144 PORCAR, 1933, p. 88. 
145 PORGAR, 1948, p. 34. 
146 FLETGHER i ALGÁGER, 1956, pp. 140·141; MUÑOZ, 1972, p. 152, i MOROTE, 1979, p, 359. 
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Es tracta sense dubtes d'una via romana de curt tra~at que empalmava la Vía Augusta, a 
I'altura de la vall de Borriol, amb el Caminas i la costa. El seu inici sembla haver estat consti
tuH per dos petits ramals, el primer deis quals -el Camí deis Arriers- eixia de la Vía Augusta 
a la vora de l'Ermita de Sant Vicent, creuant el Riu Sec en un punt on es conserven part d'un 
possible pont i del mur de contenció sobre el riu, per a seguir fins a la vall de La Coma, deixant . 
a la seua dreta el Tossalet de les forques, en un curt tram on fins fa poc es podia veure I'empe
drat en perfecte estat de conservació 147; I'altre ramal eixia de la vila romana del Palmar i amb 
el nom de Camí de la Costa, creuava el Riu Sec i vorejava per I'altre costat el Tossalet de les 
Forques, on es conserven en la roca els carr i ls de les rodes deis carros, fins arribar també a La 
Coma, on s'ajuntaven 148. A partir d'ací seguia en un Ilarg tram destruH recentment amb la ins
tal.lació d'un complexe urbanístic i esportiu, dirigint-s-e cap al Coll de la Garrofera, a l'Est del 
Castellet, pel qual baixava a la Plana en un trajecte sinuós parcialment destruH per una pedre-
ra. Ja en el pla, seguia en direcció SE amb el nom de la Senda de la Palla fins al Camí de Canet 
on desapareixia 149. ' , 

En aquest tram, les obres de I'autopista la van tallar, descobrint part de I'empedrat. Més 
endavant, ja en la partida de Canet, el monument funerari estudiat més amunt prova la seua 
utilització. Al final de la Senda de la Palla,el camí desapareix per a trobar-se més endavant so
terrat sota els sediments de la marjal, en el tram estudiat per Porcar. 

La projecció ideal de la Senda de la Palla i del Camí d'En Trilles no és coincident, pel que 
deuria donar-se al trajecte intermedi la suficient desviació, creuant el Riu Sec a I'altura del ma
teix punt que ho fa el Caminas. Els troncs deis que parla Porcar poden molt bé correspondre's 
amb un pont sobre una zona en la qual les aigües foren particularment profundes, o també a 
I'estructura de fusta necessaria per a mantindre la via elevada sobre la marjal 150. Per altra ' 
banda, cal posar en relació I~ troballa d'amfores dins de I'area de I'actual port i el possible ha
bitat roma del Pujol de Gasset i proximitats, amb aquesta via i, a la vegada, amb la vila roma
na del Palmar i la possible explotació minera de Borriol 151, amb la qual cosa_ens trobaríem da
vant d'un camí, la funció del qual -lIuny de ser militar com va pensar Porcar- seria enlla~ar 
el nucli de Borriol, amb les seues possibles explotacions mineres, amb un embarcador que 
probablement centralitzaria les activitats comercials a nivell comarcal i oferiria un punt d'abor
dament per a la navegació de cabotatge. 

4.6.3.6.- Per últim, cal ássenyalar la possible existencia d'altre ramal del Caminas, que 
abandonaria aquest poc després de creuar el Millars, per a dirigir-se cap al petit nucli del Grau, 
des d'on tornaria a enlla~ar amb el Caminas a través del Camí Serradal poc abans d'arribar a 
Benicassim 152. En efecte, tenim en primer lIoc la notícia de Porcar segons la qual els propieta
ris de la partida de Vinamargo deien que a l'Oest del Pujolet de Matamoros, als trams de sé
quia, apareixia un camí submergit que portava direcció cap a Sant Jaume de Fadrell, el qual es
tava empedrat i no era recte 153: per altra banda, Porcar, en parlar del Camí Serradal, el cita 

147 PORGAR, 1933, p. 88;MUÑOZ, 1972, p .. 152, i MOROTE, 1979, p. 395. , 
148 PORGAR, 1948, p, 34. D'aquestes carnlades parla N. MESADO OLlVER, Breves notas sobre las ruinas romanas de " E/s 

Estanys" (Alme(1ara), A. P. L., XI, p. 192, nota 16, Valencia, 1966. _ 
149 Al "Llibre de Ordinacion's " apareix una cita d'un pont en la Senda de la Palla: "Primo orden¡¡ran e assignaren en boveral 

del pont de la céquia de Goscollos? qui va al camí del Goll de la Guarrofera per lo camí que.párteix del molí del Romeral 
amunL " (REVEST, 1957, Gap. LXXIV , p. 69) . Podria tractar·se d'una construcció posterior a I'epoca romana, dones per 
exemple tenim documentada la construcció de 19 ponts nous de 6 a 7 pams d'amplár ia en la primera donació de la marja· 
leria el 1569 (TRAVER, 1958; p. 106). 

150 En les zones pantanoses, normalment la via es situava dafTlunt d'un talús construH que del xava el camí sobre I'aigua . Un 
cas conegut és el de la Via Mausnerisca (Hautes-Fogues, Belgica), on apareix una veritable obra de fusteria, amb pilons. 
travessers i tau ler de revestiment, de probable tradició indígena. Veure al respecte R. GHEVALlER, Les voies romaines , 
pp. 98·100, Paris, 1972. 

151 La tradició de les "mines d'a rgent " de Borriol és molt antiga i té, sense dubtes , algun fonamenl. Existei x una boca d'en· 
trada d'una mina, encara que no s'ha provat la seua antiguitat ni sabem el material que s'extreia. Subsisteix el topónim 
" Venta de l'Argenter" referit a una construcció próxima. A I'altra banda del massís muntanyós, en la vall de Sant Joan de 
Moró, apareix un prim filó de galena argentifera, que cita F. ESTEVE GALVEZ, El poblado ibérico de Montnegre, Saita.bi. 
4·5, p. 35, Valencia, 1942, amb el qual tal vegada podria relacionar·se. 
L'existencia deis dos ramals s'explicaria amb dU8S funcions també diferenclades que podien ser , hipoteticament, I'ús 
privat per a la vila i el transport a la costa per a la mina, a banda de la possibilitat de que ambdós elements pogueren es-
tar relacionats. . 

152 Al " Llibre de Ordinacions" trobem, en les ordinaclons posteriors al 1666, una referencia a que "(e l bestiar cabrlul ... pot 
anar per lo camí de la mar fins al Quadro ... '" (REVEST, 1957, p. 178, Fo!. GGXXXI) . 

153 PORGAR, 1933, p.88, i FLETGHER i ALGÁGER, 1956, págs. 137 i 141 . 
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en una ocasió amb el nom de Pas Empedrat 154, al qual fem referencia més amunt en parlar 
del Caminas: per a acabar, podria citar-se la fotografia publicada per Traver del Pujol de Gas
set, en la qual es veu un empedrat, i que ell creu que pertany a un cal<;ada romana 155. 

Aquestes tres notícies, malgrat ser insuficients, permeten plantejar la hipótesi de I'existencia 
d'aquest ramal, que s'uniria també amb el Camí d'En Trilles, dotant a la zona del Grau d'una 
important xarxa de comunicacions. 

4.6.4.- Centuriacions. 
Tal 'i com ha mostrat Chevalier encara que les centuriacions estaven reservades, en princi

pi, a les col6nies de ueterani, en la practica aquest tipus de cadastre s'estenia també aterres 
distribuides sense vertadera creació de ciutats 156. Per aixó no és estrany que poguem trobar
ne vestigis a les terres de La Plana, on ha quedat demostrat un intens poblament durant I'epo
ca romana. 

Dos estudis han plantejat la seua possible existencia al terme municipal de Castelló, dins 
d'una area compresa entre el riu Millars i la Serralada de les Palmes. A. López ha traballat sobre 
la xarxa de camins paral.lels existent a tres paratges de la zona d'antic seca del terme, i 
A. Bazzana ha iniciat I'estudi de les restes d'una trama ortogonal entorn al Caminas, un vell iti
nerari possiblement pre-roma, en la zona d'horta vella, en la part més baixa del terme. 

4.6.4.1.- L'area estudiada per A. López s'estén sobre el glacis pleistoce, ala. i NO. de la 
ciutat , des d'uns 30-40 m. d'altitud i en tres sectors, on trobem una xarxa de camins paral.lels, 
orientats de manera distinta en els tres paratges i a distancies que coincideixen quasi exacta
ment amb la meitat del costat de les centúries de 20 actus o 710 m., és a dir, separacions de 10 
actus 0355 m. 157. L'existencia de camins rectilinis, a intervals de la longitud del costat de les 
centúries o deis seus múltiples i submúltiples, és, tal i com indica Chevalier, una de les dades 
més importants en estos casos 158. 

Es tracta d'antics terrenys de seca, amb cultius essencialment arboris de garrofera, vinya i 
ametller, transformats en la seua major part en regadiu , sobre tot per a taronges, des de finals 
del segle passat. Aquesta transformació --que encara dura- exigeix molts moviments de te
rres, anivellaments, séquies, etc., produ'int ademés una divisió parcel.laria més accentuada i 
nous camins particulars que, junt amb I'expansió deis masets en la part més immediata a la 
ciutat, han contribuH a es borrar els vestigis deis detalls parcel.laris antics. 

Els camins apareixen clarament en les fotografies aeries i al Mapa Topogratic Nacional 
a escala 1:50.obo, i reben el nom -molt significatiu- de "camí quadra" , generalment amb un 
patronímic d'alguna propietat i, en certs casos, un numeral 159. Aquesta denominació única
m~nt apareix en estos paratges concrets. La seua etimologia és delllatí quadra = un quadrat: 
en catala té aquesta accepció específica de camí en Castelló, a banda d'altres más generi
ques, com paratge o porció de terrenys d'un particular i espai de terra que es rega en un dia 160. 

El 1379/80, en amollonar el bovalar o devesa de Castelló, al NO. de la ciutat, precisament 
en undels sectors estudiats (el que, seguint a López Gómez, denominarem A) , hi han diverses 
cites de "quadra" o "camí de la quadra" i un "camí de la quadra prima" 161. Pocs anys des
prés, el 1398, la majoria del secáera bosc o matoll, i les terres cultivades eren poques i a'llla
des 162. A<;ó, unit al fet de que fins ara no tinguem noticies sobre una parcel.lació quadrangu
lar medieval a Castelló, fa pensar que aquesta xarxa de camins tan perfecta i geometrica haja 
d'ésser for<;osament anterior. 

154 PORCAR. 1933. p. 84 . 
155 TRAVER. 1958. P 27 . Lam XVI . 
156 R. CHEVALlER, La centuriation et les problémes de la colonisation romaine. Etudes Rurales, octobre-decembre, 1961 , pp. 

66-67, París. 
157 lO PEZ, 1974. 
158 R. CHEVALlER. La centuriatlOn romalne el la mise en valeur des sois dans la provlnce de IAfrique, Intormation Géogra-

phiqu e, 4, p. 149. París. 1958. . 
159 Quant a les fotog raft es. poden lJS;¡r ·<;f'! Als fo!nq rarnr'<, r" ') 114')1 17 ' 1,, 1 In l ll() n " 6') ,'1',11 " 6800·6803 OAI ro tllo n O 80 I 

els n.o 10565-10568 del rotllo n. o 119 del vol de 1956 a escala aproximada 1:30.000. La xarxa de camin s pot apreciar-se c la
rament a les tullesn. o 616 (Vi latamés) i 641 (Castelló de la Plana) del Mapa Topográtic a escala 1 :50.000 de l' I nstitut Geo
gratic i Catastral , representade s en la lig. n. o 1. 

160 A. AlCOVER I F. de B. MOll, Cl td!. T. IX. IJ . ~:. Barcelona. 1969. 
161 REVEST, 1957, págs . 70 i 193. 
162 SÁNCHEZ ADELl, 1973 b, p. 37. 
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Hi han tres sectors amb parcel.lació geométrica mitjan9ant camins paral.lels a distancies 
d'uns 355 m. : A) al NO. de la ciutat, entre el Riu Sec i la Serralada de Borriol; B) i C) a 1'0., entre 
el riu Sec i la ratlla d' Almassora, a les dues bandes de I'antiga Via Augusta: en aquests dos úl
tims sectors hi ha una Ileugera diferéncia d'orientació. Cap deis tres té forma quadrada perfec
ta, com requereix I'esquema d'un cardo i decumanus maximus. En total, I'espai parcel.lat co
rrespon a unes 36 centúries, unes 1.814 Ha. 

Particularment interessant és el sector A, en el qual encara es conserven els topónims de 
Camí-Ouadra Segona, Tercera i Ouarta. Els noms derivats d'ordinals, que poden referir-se a la 
numeració de mil.liaris, límits o unitats de superfície, són trets molt importants a I'hora de ras
trejar centuriacions 163. La seua orientació és dóna probablement per a adaptar-se al " pied
mont", que s'estén en eixa direcció. 

L'existéncia deis jaciments romans de les proximitats de la Ouadra Na Tora i del Camí de la 
Ratlla de Borriol , situats a les proximitats o dins de les Mees possiblement centúriades, dóna 
certa consisténcia a aquesta hipótesi. 

4.6.4.2.- Con ja hem vist en parlar del Caminas, aquest vell itinerari pareix haver servit de 
base durant I'época romana per al tra9at d'un o diferents cadastres, que el prendrien com a 
cardo maximus. L'orientació del parcel.lari , dones, vindria condicionada per I'existencia 
d'aquest camí d'origen pre-roma 164. 

La unitat de base usada pareix ser I'actus , amb una longitud mitja de 35'485 m. A distan
cies regulars de 355 a 375 m., s'observen els vestigis de I'esquelet de camins que constituien 
la xarxa ortogonal de la centuriació. Més que els valors absoluts de les distan'cies mesura
des, és la repetició regular d'aquestes el que podria confirmar I'existencia de les centuriacions. 

Després de I'estudi deis planols topogratics i de les fotografies aeries, Bazzana conclueix 
que no hi ha un cadastre únic, segons un sola xarxa ortogonal articulada entorn de lo :ntersec
ció d'un cardo maximus i d 'un decumanus maximus, sinó que hi ha una serie de petites centu
riacions disposades de Sud a Nord segons orientacions distintes, i presentant sovint zones de 
veritable superposició. Aquestes inflexions succesives poden bé correspondre al tra9at de la 
costa, o tal vegada a altres causes. 

Altra anomalía existent és que el módul utilitzat no correspon a I'usat habitualment en el 
món hispano-roma: al costat d'un sistema de mesures basat en I'amplaria de 20 actus, o siga 
709'68 m., es troba també un módul veí de 1.160 m., el que representa un cadastre format per 
grans parcel.les de 32 actus de costat, o siga 134'56 Ha. Només en I'area situada entorn del 
Caminas, es troben 15 grans parcel.les amb una superfície total explotable de 2.018 Ha. 

Malgrat el treball de Bazzana, la confirmació de I'existencia de centuriacions en la zona 
d'horta vella deis termes de Castelló i Almassora, requereix un rigurós estudi que aborde amb 
serietat aquests complexes problemes. Com als sectors estudiats en la part oest del te rme, les 
troballes arqueológiques pareixen confirmar la hipótesi d'un dens poblament roma. Tot indica 
que en época romana, les terres més próximes a la costa, inclús part de la marjaleria, van estar 
aprofitades per al cultiu, la qual cosa fa pensar en possibles obres de drenatge i canalització 
d'aigües que més tard ':""'amb la baixa romanitat i l'Alta Edad Mitjana- es perdrien, passant la 
costa de nou a tind re la configuració inculta que ha perdurat en rrolts Ilocs fins als nostres · 
dies. 

4.7.- Cultura hispano-musulmana. 
A mitjans del segle X, el geógraf cordobés AI -Razi cita, en parlar del districte de Tortosa, 

dues vies de comunicació entre aquesta ciutat i Valéncia, indicant que la distancia entre amb
dues ciutats és de 150 milles pel camí "de Mastrónia", peró que "si es pren la cal9ada antiga, 
que es diu: deis fills de Darache, la distancia es superior" 165 

Ja en la segona meitat del segle XII , AI-Idrísi parla únicament del camí que des de Peñísco
la es dirigia cap a Borriana 166. Aquest mateix autor cita en la seua "Geografía" una localitat 

163 R. CH EVALlER, citat, 1961 , p. 59 . 
164 BAZZANA, 1978 a. 
165 P. GAYANGOS, Autenticidad de la crónica del Moro Racis, citat , p. 41; CHABRET, 1977, p. 42, i P. GUICHARD, El 

topónimo "Vinarragel", citat, p. 10. 
166 E. SAAVEDRA, La Geografía del EdrTsT, citat, pp . 181-182. 
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amb el nom de Gasteli que va ésser identificada 'per Conde amb el Castell Vell i, segons la tra

dició erudita de moda, també amb la Kartalias d'Estrabó 167. Més tard, Saavedra la situa encer

tadament cap al Nord, tal i com s'ha vingut fent des d'aleshores 168. 

Al vers 1329 del "Poema del Mío Cid" apareix un Gastejón que Menéndez Pidal pensa que 

pot tractar-se del "Gastelló de Borriana" de la "Cronica de Jaume 1" 169. Tanmateix, i com ja va 

apuntar Betí, aquest Gastejón no va poder ser mai el Castell Vell , caro e~ el Poema es cita a 

continuació de <;ebol[a (El Puig), i després d'haver esmentat les terres castellonenques ja con

querides 170. 

Amb posterioritat a la preséncia del Cid per aquestes terres, el Castell Vell pareix que va 

passar a ser propietat aragonesa, segons es dedueix d'uns documents replegats per Menén

dez Pida1 171 . 

El 1178,. Alfon~ 111 fa donacióa la Catedral de Tortosa del Gastrum vel villa de Khadrel, 
adjudicant-li un terme equivalent als actuals de Gastelló i Almassora junts 172. 

Més endavant, en la tardor del 1233, de¡sprés d'haver estat conquerida Borriana, el Castell 

Vell es va rendir a Ja~me 1 173. -

A partir de la primera donado de 1178, les referéncies al Gastell Vell pareixen demostrar 

I'existencia d ' una dualitat de nuclis de població. El Gastrum o Iloc fortificat, situat en les estri

bacions de la Serralada de les Palmes, i la vil.la o alqueria de Fadrell, més pr6xima a I'horta; 

ambdós nuclis deurien estar inclosos dins un mateix territori, I'autoritat del qual residiria pro

bablement en el primer 174. 

Després de la conquesta cristiana. i al contrari del que esdevingué en altres arees situades 

més cap al Sud, aquesta zona fou en gran part abandonada per la població musulmana, espe

cialment a partir de la sublevació d' Alharzac, quan Jaume I va decidir expulsar els moros a ti

nals del 1247 o principisdel1248 175. 

Entre 1249 i 1252 es registren la majoria de donacions de terres de cultiu i cases. En aques-

167 No hem pogut consultar directament I'obra de J. A. CONDE, Descripci6n de España de Xerif Aledris, Madrid, 1799, I'op i
nió del qual coneixem per SALSAs, 1887, pp. 20-21, i CHASRET, 1977, p. 11 . 

168 E. SAAVEDRA, La Geografía de España del EdrTsT, citat , p. 40. localitza la " Rábida de Castell" al Castell de Polpís; R. DO
ZY et J. DE GOEJE, Edrisí, Description de /'Afrique et de /'Espagne, p. 232, Leyde, 1866, reed. Leyde, 1968, la identifiquen 
amb el Castell de Xivert; A. SAZZANA, Problemes d'architecture militaire au Levant Espagnol: Le Chateau d'Alcalá de 
Chivert, CMteau-Gaillard, VIII , pp. 23-24, Caen , 1976, nega aquesta possibilitat. Tal vegada la identificació mes aproxima
da siga la de F. HERNANDEZ JIMÉNEZ, El Ribat de Kascallu en la provincia de Marmaria, Al Andalus, IV, pp. 317-332, Ma
drid, 1936-39, qui creu que pot ser Sant Caries de la Rápita (Tarragona). L'errónia identificació realitzada per Conde, en 
formular I'equació Kartalias-Castaly-CasteIl6, ha estat un pas molt important per a la divulgació del nom " Castalia " i la 
seua identificació amb eLCastel1 Vell. 

169 MENÉNDEZ, 1946, p. 1076. Pot tractar-se també de Castelló del Duc. Els verso'S del Poema són els següents: 
"ganada a Xérica e a Onda por nombre, 
priso a Almenar e a Murviedro que es miyor, 
assí fizo Qebolla e adelant Castej6n, 

1330 e Peña Cadiella, que es una peña fuort " ; 
Repl.ega la identiticació de MALO, 1857, p. 63, i de CHASRET, 1977, p. 11. 

170 SETI, 1926, pp. 33-35. 
171 En aquesta sé~ie de documents, de finals del segle XI i p-rincipis del XII , apareix un " Castilgone" identificable amb el Cas

tellVel1. MENENDEZ, 1947, pp. 771-773: en un document de 30de novembre del 1095 apareix un " Fort unio loannes de 
Kastilg6n"; en altre, tal vegada del 1096, en el qual el rei Pere dóna una almúnia al monestir de ,Ip<:; ,',s Nazareno de Mon
tearagón: " .. . Rodericus Gostioz in Castilgone ripa de mare ... "; de I'any 1100, un document en el qual el rei Pere dóna a 
Santa Maria de Tolba I'almúnia de Segarra, en terme de Falces: " ... et in Guelga et in Orpesa et Castilione ... ; et meo zite 
don Monnio in Castilgone .. . "; de I'any 1103, un document en el qual el rei Pere dóna a Galindo les cases d'Abin Fahre de 
temps deis moros a Solea: "Fortunio Sangiz in Kolja et in Castilion de ripa de mare .. . ". Sobre el mateix, veure TRAVER, 
1957., pp. 28-29. 

172 SETI, 1926, págs. 36 i 181. Aquesta donació'es repetirá el 1224 i per dues vegades consecutives I'any següent , 1225 (SET!, 
1926, p. 37). 

173 La cita concreta de la conquesta diu així: " ... Quan forem aquí hagueren gran alegría aquells que nos hi haviem deixat, y 
estan aquí feyen calvacades lo.s nostres .. . i guanyaren Caste!16 de Burriana i Sorriol ... " (JAUME 1,1926-.62, Vol. IV, p. 10). 
Sobre la Conquesta veure: SETI, 1926, p. 40; RAMON DE MARIA, 1933, p. 203; GUAL,.1949, p. 437, i GARCIA, 1952, p. 118. 

174 Deixant a banda els documents que aporta R. Menéndez Pidal , des de qué apareix per primera vegada el 1178, les deno
minacions del Castell Vell són molt variades: el_1178 i 1224 apareix com Castrum vel villa de Khadrel; en abril de 1225 apa
reix com Castrum de Khadrel; en setembre del mateix any, com Castrum et villa de Ahadrel; el 1242, com lIoch de Adrell; 
el 1245, com Alquería de Hadrel; en la Crónica, com Castell6 de Borrian,a, etc. 
Aquesta dualitat es correspon probablement a les diferents funcions d'ambdós nuclis: administrativa i militar el castell 
(BURRIEL, 1971, p. 9), agrícola i comercial I'alqueria; prova d'ac;:ó podria ser el que Fadrell , el 1178, tinguera mercat set
manal els divendres (SÁNCHEZ ADELL, 1973 b, p_ 152). Després de la Conquesta cristiana, es produeix un canvi en la con
cepció del poblament, assimílant les funcions administrativa i económica en la nova fundació, i abandonant el castell 
(BURRIEL, 1971, p. 10). 

175 GARCIA, 1952, p. 119; SÁNCHEZ ADELL, 1973 a, p. 35, i A. BAZZANA et P. GUICHARD, Recherche sur les habitats musul
mans du Levant espagnol, Alli del Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale, p. 14, Palermo, 1976. 
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tes donacions es mencionen algunes alquéries, el nom de les quals assenyala un poblament 
d'origen bereber 176: . 

- 1242: Benimucarra, Benicatel i liadrel, Kadrelo Fadrell. 
- 1249: Almalata. Benitayren, Benarabe i Benimarra. 
- 1252: Binatut, Binaciet i Teccida. _ 
D'un total de 31 donacions de cases, 30 es refereixen a I'alqueria de Benirabe 177. Al seu en

torn es degué emplac;ar el nou nucli de població crisHana,car en .un document de 1315 sobre 
un pleit de termes entre Borriol iCastélló, a aquestúltimsé li denomina encara Benirabe 178. 

Possibles vestigis de I'antiga alqueria són uns banys arabs existents junt a la muralla,aproxi
madament on esta /'actual playa d'Hernan Cortés. Aquesta petita instal.lació, avaluada en 200 
sous, amb un cens de 18 sous, va estar transformada el 1599 en fabrica de sabó 179. 

Respecte de la situació de les alqueries que apareixien en les donacions, Sánchez Adell 
creu que podrien situar-se al IIarg del Caminas, en la intersecció deis camins que baixen cap a 
la mar 180. Tanmateix, el poblament musulma degué estendre's també per la resta del terme; 
tal vegada en menor densitat, com pareix deduir-se de les trooalles arqueologiques, i de I'exis
tencia d'altres top6nims que permeten la localització de nuclis menors de població que no 
van tindre continuHat després de la conquesta cristiana (Fig. 20). 

El regadiu i la xarxa de séquies degueren constituir-se ja en época musulmana, si no te
nen origen roma, determinant un habitat rural dispers organitzat en alqueries que tenien com 
centre a Fadrell 181. En aquest sentit, es pot dir que encara avui en dia I'horta de Fadrell ofereix 
certa autonomia i privilegis, inclús amb reglamentació propia, respecte de I'organització gene
ral del reg en Castelló 182. 

4.7.1 .. - R. Huguet, a principis de segle, és el p~imer en qüestionar I'origen antic del Castell 
Vell i la seua identificació amb 'Ia Kartalias d' Estrabó, plantejant-se el problema a nivell de 
restes materials 183. D'aquesta manera, distingeix als murs del Castell dos tipus de 
parament: elde tapial, corresponent a les construccions musulmanes, i el de pedra i argamas
sa, ja de moments posteriors a la conquesta cristiana. 

La primera excavació de qué tenim noticia més detallada és la que va realitzar Esteve el 
1925, al peu de I'esplanada que s'estén davant del portie de l'Ermita, replegant dos plats de 
Manises de finals del segle XV o principis del XVI, amb motius en blau i daurat. Entre ~Is mate
rials estudiats per ell, i corresponent$ a época medieval, apareix ceramica ordinaria sense ver
nís, amb decoració de plom de color melat, o amb bany verd de malaquita; ceramica bescuita-

176 BETi, 1926, pags. 39 i 185-186. En I'actualitat es conserven els noms d'algune!;l d'aquestes alqueries en topónims de parti , 
des: Almalafa, Fadrell i Taixida; el nom <;le I' alqueria de Binaciet es correspon probablement amb el de I'actual partida de 
Vinatxell, tal i com ho va suposar BALSAS, 1892, p. 62, nota 1. Altres noms actuals de partides d'origen arab, que no es co
rresponen amb els de les alqueries citades, s6n: Senadressa, Rafalafena i Vinamargo. Alguns d'aquests úllims aparei
xen documenlals el 1379/80 al "Llibre de Ordinacions", amb altres topónims actualment perduts: Partida d'Almalafa, Sco
rredor de Benieyt, Camí de Rafalafena, Partida de Vinamargo .. . (REVEST, 1957, pags. 76, 157 i 194). D'aquests és particu
larment interessant el de Rafalafena , puix que deriva de Rahal, finca rural amb una o diferents cases , de significat p·are
gut al d 'alqueria, encara que tal vegada fóra menor que aquestes en extensió i nombre de cases, posat que mentre que el 
rahal es concedeix a un sol poblador, I'alqueria es reparteix normalment entre diferents,arribant en ocasions a fer-ho en· 
tre 40 o 50 (CABANES i FERRER, 1979, 1, p. 294, i també LÓPEZ, 1957,. p. 33). Un altre cas paregut el tenim documentat al 
repartiment de Xi lxes, on apareix una alqueria que es diu Raal (BALBAS, 18!;l2, p. 64). Altres derivats del mateix terme e ls 
tenim a Morvedre: Rafalaceit i Rafalpel. 
Un altre toponim no conservat que apareix al "Llíbre de Quadrelles " és el ja esmentat d'Alcúdia , que ve a significarpujol 
o elevació , i que pareix que estava situada poc abans d'arribar al Riu Sec, entre el Cami deis Molins i el Caminas (TRA-
VER, 1958, pags. 107 i 146). . 

177 BETI , 1926, pags. 61-63 i 185. En la donació més important, després de concedir terres a prou persones, es diu que a ca
dascun li correspon també una casa en Benirabe: " ... unicuique domos in Benirabe ... " . 

178 BETí , 1926, p. 62; SÁNCHEZ ADELL, 1952, p. 45: "De les dites afrontacions en ves Castelló lo cual havia nom Benirabe, en 
ves Fadrell e Almac;ora" . També~. BAZZANA et P .. GUICHARD, Recherche sur les f:¡abitats musulmans du Levant espag
nol, citat, p. 15. Tanmateix, BALBAS, 1887, p. 62, creu que Benirabe es refereix, contradictóriament , al topónim Vinatxell. 

179 SÁNCHEZADELL, 1973b, p. 175. 
180 SÁNCHEZ ADELL, 1976, p. 38. Tal vegada les ermites existents alllarg ejel Caminas van ser constru'ldes en Ilocs d'antic 

habitat musulma: Sant Jaume de Fadrell, Sant Josep, Mare de Déu del Lledó i Sant Francesc de la Fonl. Aquest fenomen, 
comprovat en el cas de Fadrell , podria estendre's a la resta d 'ermites , com ocorre també a la Magdalena: Sant Isidre, 
Sant Gregori, Sant Miquel i Sant Roe de Can el. 
Respecte de la suposició de Sánchez Adell , podria comprovar-se en el cas de I'a lqueria de Benicatel, en la donacióde la 
qual, el 1242, es diu que afronta amb la séquia i la via pública: " campum cum corrallo qui est In termino Castellonls Bu· 
rrianae, in alqueria de Benicatel, sicut confrontatur ex una parte in cequia et in via publica et in honore R. de Pauls et G. 
Rossilione et G. Cerc;am ... " (CABANES i FERRER, 1979, 1, p. 183, n.o 1676, i també BALBAS, 1892, p. 62). 

181 BURRIEL, 1971, p. 9. 
182 TRAVER, 1958, p. 137, i LOPEZ, 1966, p. 86. 
183 HUGUET, 1913. 
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Fig. 20 - Mapa del terme municipal amb la situació deis establiments i camins durant I'epoca 
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da amb decoració pintada en manganés i fines incisions de punxó; fragments de grans gerres 
amb cordons aplicats i repussats amb motius estampillats, i, per últim, vasos molts fins 
decorats a la corda seca 184. 

El 1950 es van realitzar excavacions en I'angle NE. del castell, en la poterna que mira a la 
Sang del Moro, on va aparéixer abundant ceramica medieval, perdurant els tipus descrits per 
Esteve fins al segle XIII i essent la ceramica posterior molt escassa. Destaquen un pitxer re
construH en part, una petita amfora de vidre de color blau sense nanses, quasi completa, i uns 
grans claus de ferro conservats molt malament. En 1951 es va realitzar una altra campanya 
d'excavacions dirigida per Porcar i Codina, descubrint-se part de la conducció i bassa de les obres 
hidrauliques que abastien el poblat 185. Amb posterioritat, el 1952 i 1959, e$ van realitzar noves 
excavacions, els resultats de les quals no van ser mai publicats. 

Darrerament, Bazzana ha realitzat dues campanyes d'excavacions, el 1977 i 1978, en I'area 
NE. i centre del castell. Paral.lelament a la publicaciódels primers resultats, s'ha publicat tam
bé I'estudi d'un lot de materials ceramics existents al Museu de Belles Arts de Castelló, proce
dents d'excavacions anteriors. 

Tota la part Nord de la fortificació és d'epoca musulmana i subsisteix encara. Hi ha una 
muralla amb torres rodones ocupant tot el cim i voltant la vil.la. La part nord esta construida 
amb la tecnica del tapial, característica deis edificis musulmans primitius: sobre una base de 
gros aparell irregular, es dintingeixen algunes filades horitzontals de pedres calcaries planes 
amb morter, desenrotllant-se per damunt una obra de formigó realitzada amb caixons 186. Les 
excavacions han permés reconéixer I'existencia d'una serie d'estructures corresponents en la 
seua majoria a vivendes, i gran abundancia de ceramiques lIises, pintades, envernisades i amb 
decoracions plastiques, la cronologia de les quals s'estén entre els segles X i XIII 187. 

L'expressió "Castelló veyl del sas" que apareix en alguns documents del s. XIII, pareix fer 
referencia al primer deis recintes de les alqueries fortificades: I'aldea circumdada per una de
fensa fragil, aparentment de fusta. Aquest terme provendria del lIatí Saccus i designaria la zo
na intra muros, coneguda també amb el nom de "la vila" 188. 

Al peu del Tossalet de la Magdalena, en la part est, mirant a la mar, va aparéixer fa alguns 
anys en transformar en regadiu eixa zona, una necrópolis amb tombes formades per 1I0ses que 
contenien únicament I'esquelet, que va ser completament destruida. Per les seues caracterís
tiques podria tractar-se de la necrópolis de I'establiment musulma del castell. 

Per últim, és interessant ressenyar la noticia replegada per Porear de que des de la Font de 
la Salut a la Magdalena hi havia una canal subterrania de tubs de ceramica, que I'aladre treia 
en les vessants adjuntes al Barranc i Camí de l' Algepsar 189. Porcar li atribueix un origen 
arab 190. 

4.7.2.- La partida del Pla del Moro esta situada al NO. del terme de Castelló ilimitada per 
la de Benadressa, el Riu Sec i el terme de Borriol. En ella, i al voltant del Mas del Cigalero, Por
car situa tres importants conjunts de ru',nes musulmanes 191: 

a) construcció de planta quadrada amb murs d'1 '30 m. de gruixaria, 9 m. de costat i 7 m. 
d'altura, amb pisos. Els fonaments d'aquestes parets eren de cale;: i pedra, i estaven fetes amb 

184 ESTEVE. 1952. pp . 150-152. 
185 PUERTO. 1951. p. 26. El 22 de elecembrp el p 1950. I'alc aldp ele Castelló . Caries Fabra. es dinqelx aPorcar per a aqralr .11 els 

treballs realitzats en col .laboració amb E. Codina a la Magdalena durant els mesos d'octubre i novembre, anunciant-li la 
formació d 'un museu loca l del qual sera ini c i la col.lecció trobada en les excavacions(PUERTO , 1964, p. 163). 
Respecte de les obres hidrauliques, veure SÁNCHEZ GOZALBO, 1952, p. 131, nota 1. Probablement aquesta bassa siga 
la uescllta pel BALLANA . 191f . p. Hl4. que l or1T1alla part de l slste ina de replegaua {j'alg ua. paregut a I'estudlat al Cast ill o 
de Montánchez (Cáceres) per B. PAVON MALDONADO, Arqueología musulmana en Cáceres (aljibes medievales), Al An
dalus, XXXII , p. 190. Madrid. 1967. 

186 BAZZANA, 1978 b, pags. 183 i 194. 
187 BAZZANA, 1977. I,.a ceramica del museu apareix en MONTMESSIN , 1977. 
188 RAMOSJ DE MARIA. 1933, pags. ~01 i 206. lA BAZZANA et P GUICHARD , Les tours de defense de la Huerta de Valence 

au XII I s .. M. C. V .. XIV, p. 96 . Pans . 1978 
189 PORCAR. 1931 a. p 11:1 
190 Es tracta d 'un tipus d 'obra poc freqüent i de gran interés, que ca l relacionar amb el sistema de rep legada d'aigua del ca s

tell. 
l\J l PORCA R. 193 1 d. 1 PORCAH. 1\J4tl. p. Jj ell '-"xd part del,.,, · ,1 1,'''"1, una ci ta rn e{j leval d 'una -- ¡ orreta .d·en Plnós " . ta l v" 

(jada la del Pla del Moro (TRAVER . 1958. p. 154). 
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"carcassa de concreció d'argila revocada de morter". En ella apareixia ceramica comu. La 
tradició diu que era la "casa de la vil a" . 

b) construcció adjunta al Mas del Cigalero, formada per dos aljubs bessons de 3'50 per 10 
m. i 3'7 m. d'altura. Les parets son grosses i les vol tes de canó, de pedra plana o Iloses. Al pavi
mentar-les van aparéixer parets que les subdividien. 

c) la tercera planta presentava un fonament de calQ i pedra que tancava un espai de 3'50 
per 10 m. Adjunt tenia un gran aljub excavat al tapas, amb la volta del conglomerat petri natu
ral. Apareixia ceramica de Paterna deis segles XI-XII. 

Les estructures a i b diu Porcar que es coordinaven formant part d'un recinte quadrat amb 
pati, el centre del qual seria la planta a. Les parets laterals de I'estructura b 5015 estaven ocu
pades en la seua meitat per la volta, pel que pensava que deurien haver-ne més. Una d'elles 
era la quadra del mas -avui abandonat-, I'altra estava arruInada i ja no es conserva. Original
ment, i segons la seua interpretació, aquestes construccions formarien un colze del pati 
abans citat. 

Porcar assenyala una desproporció entre les condicions agrícoles o estrategiques del Pla 
del Moro, sense aigua, i les característiques monumentals d'aquestes ru·ines. Buscant-Ies una 
funció, conclueix que probablement serien part d'una venta que estaria a la vora dreta del riu, 
semblant a la que hi hauria a l'Ermita de Sant Vicent de Barriol, per a quan no es poguera tra
vessaraquest. 

Des del 1931 aquestes construccions han sofert una destrucció notable. L'estructura e ha 
estat aprofitada per a la construcció d'una caseta, essent els terrenys deis voltants transfor
mats en tarorigerals; de I'estructura b es conserva una de les dues construccions servint de 
paret al pati del mas, i se Ii han afegit uns contraforts laterals; a uns 50 m. del mas i en direcció 
SE. es troba el que q!-leda d'una torre,Gonsistent en dos murs corresponents a un cantó, el ma-. 
jor deis qualsté uns 4 m. d'altura i 6'87 m. de lIarg, i el més petit medeix 1'15 m. d'altura i 2'35 
m. de lIarg. La seua cara inferior apareix molt erosionada, tenint d'amplaria uns 55 cm. El mur 
esta format per grans caixons de tapial de 2'20 per 1'15 m. A les línies de junta deis distints 
caixons hi han uns forats a 65 cm. de distancia, algun deis quals conserva un tros de fusta i, a 
la part de dalt, una pedra plana de tamany mitja. El tapial esta format d'argila rogenca i petites 
pedres, amb un revoc exterior d'argamassa de calQ i grava, que es conserva en estretes franjes 
en alguns punts de la cara interna del mur més gran. 

Fa poc, els camps situats al seu voltant s'han remogut per a la seua transformació en rega
diu, respectant la torre. Al seu costat, i en la part que deuria correspondre a I'interior, van apa
réixer nombrosos fragments ossis i ceramics. Entre aquests últims vam poder replegar els 
següents (Fig. 21): 

1 - fragment de vora d'un gran recipient, de pasta ataronjada a I'interior i rogenca al'exte
rior, de tacte suau. 

2 - fragment de vora d'un gran recipient de pasta rogenca i superficie del mateix color. 
3 - fragment de vora d'un gibrell de pasta rogenca, envernissat de verd per dins i recobert 

d'ocre a I'exterior. 
4 - fragment de panxa d'un recipient de gran tamany, de pasta grisenca a I'interior i ata

ronjada en superfície, amb un recobriment grisenc, i decoració amb pentinat ondulat. 
5 - fragment de vora d'un gibrell de pasta rogenca, envernissat de verd per dins i recobert 

d'ocre a I'exterior. 
6 - fragment de panxa d'ún recipient de gran tamany, de similars característiques que el 

n. 04, amb decoració de franges d'incisions ondulades. 
7 - part inferior del cos i base d'un canter, de pasta rogenca i parets llises. 
També apareixien abundants fragmerits de rajoles de pasta rogenca i tamany regular de 

14'2 x 29'2 x 4 cm. 192, i alguns fragments de ceramica amb vernís verdós o ocre a I'interior. 

192 La proporeió d'aquestes rajoles es eorrespon amb la típica de les rajoles almohades. adoptada ja a Sevilla al s. XII. I que 
és doble de Ilarg que d'ample per uns 4 ó 5 cm. de gruíx . Concretament. les rajoles de la Torre de Machuca de l'Alhambra 
de Granada tenen les mateixes mides que aquestes: B. PAVO N MALDONADO. Arqueologia musulmana en Cáceres , el
tat, p. 185. 

j', 
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Fig.21 - Torre del Pla del Moro. 
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Fig. 22 - Pla del Moro: 1 al 4; poblat medieval sobre la Rambla de la Viuda: 5 al 9; 
Vinamargo: 10. 
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De la col.lecció Porcar tenim també alguns fragments ceramics (Fig. 22, n. o 1 al 3): 
1 - fragment de panxa d'un recipient carenat, de pasta marró, amb un diametre maxim de 

24 cm., que presenta una estampilla i part d'altra de difícil identificació, de les quals 
hem trobat paral.lels al Pilonet de Santa Barbara (La Vilavella) , publicats en aquest 
mateix volum, i a los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia) , encara inedits. 

2 - fragment de panxa d'un gran recipient, de pasta roig-ataronjada i superficie externa 
groguenca, amb nombroses incisions allargades. 

3 - fragment semblant en tot a I'anterior. 
Replegat per membres de l'Associació Arqueológica de Castelló, tenim una interessant pe

~a ceramica: 
- fragment del cos d'un gran recipient, de pasta ocre, amb una estampilla i part d'altra de 

forma arrodonida, que representen un motiu cruciforme (Fig. 22, n. o 4). 
Aquesta ceramica es correspon amb les característiques constructives de la gran torre de 

9 m. de costat de qué parla Porcar, tal vegada el centre d'un recinte dins del qual hi haurien 
altres construcciones. La torre és del tipus de les descrites per Bazzana i Guichard a I'horta de 
Valéncia, poc estudiades fins al moment en terres castellonenques, la cronologia de les quals 
s'estén principalmente durant els segles XI-XII 193. 

4.7.3.- El Castellet, conegut en el segle XIV amb el nom de "Castell de Nadal" 194, pareix 
ser també una construcció hispano-musulma, segons pot dedu ir-se de I'escassa ceramica me
dieval que hi apareix, malgrat que no s'haja fet mai un estudi detallat que permeta concretar 
I'época de la seua construcció. 

4.7.4.- Als voltants de l'Ermita de Sant Jaume de Fadrell apareixen, segons notícia de 
Porcar, vestigis d'alqueries, parets i aqüeductes de factura medieval, amb abundant ceramica 
de la mateixa epoca 195, 

4.7.5.- Segons Porcar, la planta del Molí de la Font és d'origen arabo Aigües avall i a la vo
ra del molí, hi havien, anys enrere, dins la séquia uns monolits, fragments de moles i altres 
peces de pedra antigues 196, 

4.7.6,- A la Masia de Cebrian, antiga Ermita de Sant Miquel, Porcar cita unes vol tes de ca
racter medieval 197. 

4.7.7.- A la vora del Camí Vell de Ribesalbes, al seu costat dret segons es va a Castelló, i 
prop de la Quadre de Portolés, hi ha un aljub de planta rectangular, cobert amb volta de canó, 
avui mig arruinat i soterrat. Es de semblants característiques a I'omónim del Camí de l'Aljub 
(Borriol). Tal vegada puga identificar-se amb el que apare¡"x en una cita d'un document de 
1398, en el qual es nomena una parcel.la dedicada a bojar en "I'aljup" , prop del Camíde L'AI
cora 198, 

4,7.8.- En una petita altura entre la Rambla i el Barranc del Malvestit, en la partida de la 
Benadressa, i en un terreny que en la seua major part ha estat transformat recentment en rega
di u, es troben encara indicis d'un establiment medieval . Vam poder replegar encara alguns 
fragments ceramics (Fig. 22, n. 05 aI9): 

- fragment de vora, de pasta gris a I'interior i ataronjada a I'exterior, pertanyent a un reci
pient del tipus olla. 

193 A. BAZZANA et P. GUICHARD, Les tours de defen se de la Huerta de Valenee au XII/e s .. cl tal. Al Repartlment de Born ana 
aparelxen citades quatre torres: P. RAMÓN DE MARiA. El Repartiment de Bumana y Vil/arreal, pags. 7.9. 25 I 28. Valen· 
cia, 1935, i també P. GUICHARD i N. MESADO, Un menut poble del País Valenc ia durant répoea musulmana: Bomana . CI' 

tat, p. 29, cita n.o 13, planxes, n.o IX, X i XI. Aquest es torres pareixen haver format part d'a lquenes més que d'un hlpote tlc 
cinturó de defensa de la ciutat de Borriana. Tal vegada per a la defensa de la costa, tenllTl doc umentada altra en Monco
fa : la " Rápita de Moncofa". prop de la qual es van realitzar els tractes per a la rend lCló deis cas tell s de la zona quan la 
conques ta cri stiana (JAUME 1. 1926-62 . vol V. pp 31 ·45. I M C BARCELÓ TORRES: Notas para un a hls tona . p.n "La Vll avr>· 
Ila . Estudio Arqueológico-Histórico " , ci tat , pp . 168-169). Aquesta torre es degué arruinar , car a finals del s. XVI va ser re
construlda, essent encara visible (Sindico de la vi lla sobre salvag uardia . Real Audi enc ia. Procesos Madrid . letra S. n.o 
442, A. R. V., Nules, 1580). 

194 Al " Lllbre de Urdlnaclons . parl arll de I'amol lonall l", fll ¡Jel Bovala r. el 1379/80. es c ita lo cas tel l apel .la l de NallClI : ¡HE-
VEST, 1957, Cap. LXXIV, p. 69) . 

195 PORCAR , 1948, p. 35. 
196 PORCAR, 1931 e, p. 115. 
197 PORCAR, 1948, p. 35 . 
198 SÁNCHEZ ADELL. 1973 b , p. 155. 
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- fragment de vora, de pasta ro~enca, amb desgreixant gros, d'unrecipient paregut. 
- fragment de panxa, de pasta yogenca i superfície exterior ataronjada, amb desgreixant 

gros, i un cordó aplicat amb ungulacions. 
- fragment de panxa, de pasta gris a I'interior i ocre a I'exterior, amb desgreixant irregular, 

decorat amb estries. 
- fragment pertanyent a la base i a I'arrancament del cos d'un plat, de pasta gris a I'inte

rior i ocre a I'exterior, amb desgreixant gros. 
4.7.9.- A la partida de Vinamargo, no Iluny del Caminas, hem pogut replegar encara al

guns fragments ceramics d'aspecte medieval, entre els que destaca un fragment de panxa 
d'un gran recipient decorat amb estries (Fig. 22, n. o 10). . 

4.7.10.- També hi han notícies d'altre aljub, de semblants característiques als ja vists, 
prop de la carretera de Borriol, entre aquesta i el Camí Real. 

4.7.11.- Fa alguns anys, segons notícia que hem pogut replegar, quans'estaven efectuant 
les obres d'excavació per a I'autopista, va aparéixer prop de la Senda de la Palla una necrópo
lis d'aspecte medieval, amb nombroses tombes formades per Iloses, moltes de les quals es 
van quedar soterrades en terraplenar la zona. Facilment podria correspondre a alguna alqueria 
musulmana situada en les proximitats, o tal vegada a alglJn establiment d'altura no localitzat. 

Anexe: la Mare de Déu del Lledó 
Un recent estudi de J. Campos sobre la imatge de la Mare de Déu del Lledó, ha plantejat 

obertament el problema del seu possiblé origen prehistóric 199. Aquesta opinió, que ja va ser 
coneguda probablement per Sarthou 200, ha estat acceptada modernament de forma generalit
zada, malgrat que no s'ha realitzat encara un estudi estrictament arqueológic que aporte 
nove's dades. Sense pretendre endinsar-nos en aquest suggestiu problema, intentarem reple
gar tota la documentació existent i les interessants aportacions de Campos, per a oferir un es
tat actual de la qüestió. 

El 1398 apareix per primera vegada en alguns documents una r,eferencia al "pujol de Lle
dó" 201. Lledó era, segons assenyala Sánchez Adell, un tros de "terra", terres situades en alió 
que avui és horta, que lIavors no fru'ien de reg o tal vegada el tenien amb aigües sobrants. Al
guna vegada se li diu "terra campa", denominació que encara avui s'aplica a les parcel.les ca
rents d'arborat i dedicades a cultius de temporada 202. 

La primera vegada que apareix citada I'Ermita de la Mare de Déu del Lledó, és en un docu
ment del 19 de gener de 1379 del "Llibre d'Albarans", conservat al "Llibre de Consells" de 
I'any 1382-83 203. Un document de l'Arxiu Municipal, que diu ser copiat del "Llibre del be i del 
mal" de la ciutat de Valencia, situa la troballa de la imatge I'any 1366 204. Un posterior estudi 

estilístic de I'esmentat document, el situa en data més moderna, tot i que demostra la inexis
tencia del suposat lIibre 205. Per altra banda, la data del 1366 sembla massa recent per a la tro
baila, ja que pocs anys després -el 1379- el culte pareix molt arrelat i estes, car ja es parlava 
de que I'església era menuda per a la gran afluencia de fidels 206; més endavant, als inventa
ris del segle XVII, a partir del 1666, es cita una "llosa" conservada a I'ermitori, sota la qual es 
va trobar la imatge segons la tradició 207. 

Aquesta imatge és una figureta d'alabastre de 7 cm. d'altura 208. La seua base de susten
tació -que sembla correspondre a la regió hipogastrica- i la part dorsal estan recobertes en 

199 CAMPOS, 1979. 
200 SARTHOU , s. a., p. 383, nota 212: "No nos ha Sido fácil exam inar de cerca esta venerada y dllnlnuta escultura. pela al¡Ju, 

na persona perita que lo ha conseguido, nos expone opiniones que no nos atr evemos a transcribir". 
20 1 SANCHEZ ADELL, 1976, p 32. 
202 SANCHEZADELL, 1973b, p. 155. 
203 REVEST, 1924, pags. 386·387. 
204' SARTHOU, s. a., pags. 382·283, i SÁNCHEZ GOZALBO. 1966, p. 3: " En lo any 1366 en la ocassló que Perot de Granyana 

Ilauraba en lo seu camp, succehi que li pararen los bous al temps que feya tr anslt per delu s en almesquer. forseja pera 
quepa~~assen avant, y' havent donat un pas de el rell, salta uña ra~lel et stat lm delus ella una Image de Madona Sancta 
Maria .... 

205 SÁNCHEZ GOZALBO, 1966, pags. 3 i ss . 
206 REVEST, 1924, p. 387. 
207 SÁNCHEZ GOZALBO, 1966, pags. 9 i ss 
2.08 SANCHEZ GOZALBO, 1949, pp . 465·468, realitza una primera descripCIÓ detallada de la Imatge. donant·11 nomes 6 cm . 

d 'altura. La descripció la prenem de CAMPOS. 1979, pp. 132·133. . 



ARQUEOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 173 

I'actualitat per una fulla d'argent acabada en zlg -zag , que permetria sostindre-Ia als vells reli
caris. El cap está recobert per un casquet, i sembla mutilat en la regió fronto-parietal esquerra. 
El front és quasi inexis,tent, degut a !'elevat nivell d'arrancament del nas, en el quals'han cui
dat detall s com els orificis nasals. Els cabells han estat tractats com a incisions allargades 
que cauen cap als muscles, conservant en la part del cap vestigis de pintura fosca. Els ulls te
nen forma el.líptica molt estilitzada, i estan pintats d'un blau fosc. Damunt del pit i en la seu a 
part central apareix un orifici que serveix d'eix a un asterisc, rematat al seu exterior per un 
estel apuntat que uneix, de dos en dos, els radis del mateix; aquest asterisc no es veu en la 
seua totalitat, ja que desapareix en part sota els quadrants de la dreta, calculant-se els radis 
entre 16 i 20. Al brac; esquerre i a I'altura del canell, té un relleu composat per dos trapec is . 
allargats units per la seua base menor, superant la seua amplitud I'amplaria de la govanella. Al 
centre del brac; esquerre, que es troba a menys altura, hi han gravats dos menuts rombes en 
posició vertical i units per un deis seus vertexs. En la perpendicular inferior del colze dret, 
quasi al final de la superfície visible del cos, sembla dibuixar-se un ideograma horitzontal. En 
tot el cos cal assenyalar possibles vestigis de ·policromia ocre, apareixent de manera inequívo
ca com a banda fosca de tonalitat grisenca en la part inferior del brac; esquerre. Per últim, cal 
dir que, malgrat I'opulencia formal, la figureta no ofereix signes d'esteatopígia. 

Des d'una perspectiva d'estudi tipológic, Campos cerca paral.lels en les figures votives del 
Neolític del Próxim Orient que repr~senten a la Deessa-Mare, i que es situen cronológicament 
del VII al IV mil.lenari a.e. En un posterior treball recentment aparegut, el mateix autor pro
funditza sobre els signes que apareixen damunt la imatge, interpretant el brac;alet deis dos tra
pezis com una representació de la doble-destral, i I'asterisc rematat per un estel apuntat com 
un ideograma repres~ntatiu de la divinitat celeste, el centre del qual és un orifici que represen
ta els caracters sexuals femenins 209. 

Sense entrar en consideracions sobre la validesa d'uns paral.lels que ens semblen exces
sivament lIunyans en el temps i I'espai, resulta indiscutible la completa originalitat d.e la figura 
en el marc deis nostres testimonis arqueológics. Contem únicament amb una serie d'elements 
que ens permeten donar-Ii un cert context arqueológic: I'existencia d'un itinerari possiblement" 
pre-roma a la vora del qual diu la notícia/llegenda que es va realitzar la troballa; la documenta
ció d'un pujol en ellloc de la troballa al segle XIV i la troballa d'algunes monedes i elements ar
quitectónics romans prop de I'ermita. Amb aquests elements podem fer alguna co.nsideració 
al respecte, com és I'existencia d'un possible jaciment arqueológic al 11 oc de I'antic pujol, tal 
vegada ocupat en epoca romana. L'existencia del vell itinerari dóna certa consistencia a 
aquesta hipótesi, malgrat que no ens permetesque concretar res més sobre la cronologia de la 
figura, avui un document arqueológic a"illat de tot context. 

Tanmateix, atenent-nos a paral.lels peninsulars, trobem una certa semblanc;a de la nostra 
figura amb alguns ídols femenins d'Andalusia i Portugal característ"ics del període calcolí
tic 210. Alguns trets, com les mans unides i I'actitud hieratica que ja trobem a I'estatuaria de 
I'Egeu i del Próxim Orient, la solució deis ulls i el pentinat, fan pensar en un paral.lelisme amb 
aquests ti pus de figures, malgrat que el megalitisme amb el qual van associats no, estiga do
cumentat a les nostre? terres. Amb tot i aixó, ens podríem trobar davant la pec;a més septen
trionaJ d'aquesta incipient estatuaria eneolítica. 

209 CAMPOS, 1980. 
210 v. HURTADO, Los ídolos del calcolitico en el occ idente penin sular, Habí s, 9, pp. 357·364. Sevilla . 1978. 
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LAMINA I 

1) Relleu fáLlic de la Font de la Rabassota. 2) Torre del Pla del Moro. 
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