
PREÁMBUL
Aquest !libre és fruit d'un interés per /'arqueologia classica i la historia antiga

del nostre país, i també d'una personal estima per una comarc~ nostrada: Els Ports.
La seua realització hauria estat impossible sense un treball de camp intens, un coneixe
ment directe i enriquidor de la terra i de les seues gents. Una primera versió d'aquest
estud; va ser presentada, com a tes; de !licenciatura, a la Universitat de Valencia en
mar~ de 1984. D'aleshores en~a, ; en part gracies als entrebancs que he trobat'per tirar
endavant la recerca, he reelaborat i ampliat el treball, mogut per la creen~a que podria
resultar una aportació prof;tosa per a l'estud; de l'antiguitat, i una obra útil amb vista a
posteriors estudis globals.

La historia del jaciment existent a La Moleta deIs Frares o de Libori ha estat,
com la de tants altres jaciments valencians, una successió de projectes frustrats i inves
tigacions inacabades. Les circumstancies, i també el seu allunyament, han estat la causa
que les poques vegades que algun investigador s 'hi acostava, no arribas mai a consumar
el treball iniciat. Quan va;g comen~ar, fa ja alguns anys, a arreplegar documentació
referida a La Moleta, pensava que jo mateix acabaria essent víctima d'aquesta aparent
maledicció que sembla acompanyar-la. Tanmateix, la investigació -tot i que amb pocs
mitjans- ha pogut anar superant alguns deis obstacles que s'hi presentaven. Aquesta
tasca, pero, hauria estat molt més difícil sense l'ajut economic de la Diputació de
Castelló, i l'interés d'algunes persones com Enric Pla, Director del S./.P. de la Diputa
ció de Valencia, qui gentilment em va cedir allo que podíem anomenar "els drets intel
lectuals" sobre la seua excavacióde 1960; Francesc Gusi, Director del S./.A.P. de la
Diputació de Castelló, qui va posar a la meua disposició els mitjans amb que compta; i
Josep Eixarch, historiador forcalla que porta alguns anys més que jo bregant en Javor
de La Moleta. A tots tres, i a tants altres, necessariament anonims, sense la col.labo
ració inapreciable deis quals mai no hauria estat possible la realització d'aquesl treball,
el meu agrarment.

Tant el procés d'elaboració original com el de revisió s'han beneficiat de la inler
venció de nombrases persones, a les quals tinc el deure -i sobretot el plaer- d'agrair
la col.laboració. Agraeixo sincerament, en primer lloc, la confian~a mostrada per
Carme Aranegui, i les suggerencies i comentaris crítics de Lorenzo Abad, Enric Llobre
gal i Pere Pau Ripolles per part valenciana, i de Francisco Beltrán, Francisco Burillo i
M. a Angeles Magallón per part aragonesa. D'una manera molt especial agraeixo
l'ajuda de Gerardo Pereira, gallec il.lustre, bon mestre i millor amic. Per descomptat, i
com se sol dir en aquesta mena de discursos -entre d'altres raons, perque és cert- els
errors són propietat exclusiva de l'autor. L 'agrarmenl és extensiu a tots els qui en un
momenl o altre han ates les meues cons.ultes i~ en Ji, a tots els qui m 'han suportat i
encoratjat (en particular, la família). Per a tols ells, i sobretol per a la Reis, aquest
agrarment vol ser, alhora, una dedicatoria.
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