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I. EPIGRAFIA LLATINA
Amb l'estudi de l'epigrafia Hatina de La Moleta s'obr( un interessant capítol

d'importancia decissiva per a la identificació d'aquesta antiga població(l). Quatre ins
cripcions funeraries i una altra votiva constitueixen tota la documentació epigrafica
que coneixem d'aquesta petita ciutat. Poca cosa realment, peró no menys del que tro
bem en la majoria de nuclis urbans d'aquesta extensa regió que s'estén entre Caesarau
gusta i la zona litoral compresa entre Saguntum i Dertosa, especialment pobra epigra
ficament.

1.1. Inscripcions funenlries
1) Cn(aeo) Baebio / Cn(aei) ffilio) Gal(eria tribu) / Gemino / et Papir{ae / C(ai)

f(iliae) Festae / Cn(aeus) Baébius / [T]fJl}rus pa / rentibus / optimis (lam. XXVI). Anti
gament servia de peanya a la creu del cementiri(2), trobant-se ara dipositada a l'Exposició.
Histórica. Es traqta d'una ara de pedra ca1caria terrosa amb la superfície molt erosio
nada i la part superior mutilada. Mides: 93 / 46 / 30 cm.; camp epignHic: 59/ 31 cm.;
Hetres: 5 cm. Per la seua forma, paleografia i les fórmules emprades pot datar-se al
segle 11. Quant a l'onomastica, hi apareixen dos Baebii, gentilici típic del municipi sa
guntí(3); Papiria és inedit a la part meridional del Convent Tarraconense. El cognom
Geminus esta escassament representat en aquesta regió; el trobem a Saguntum en tres
ocasions(4). Els altres dos cognoms, Festus i Taurus, són molt escassos en aquesta regió,
essent desconeguts a Saguntum i Dertosa.

2) C(aio) [I]ulto Gal(eria tribu) / [F]rontoni an(norum) XXIX / C[---] (lam.
XXVII, 1). Fou vista per J. de C. Serra a l'era del Mas de Libori l'any 1958, d'on
l'arreplega J. Eixarch per a dipositar-Ia a l'Exposició Histórica, on es conserva en l'ac
tualitat(5). Es tra~ta de la part superior d'una estela amb l'extrem arrodonit, de pedra
ca1caria grisenca molt erosionada. Mides: 59/ 53 /27 cm.; lletres: 6-5 cm. Per la seua
forma, paleografia i estructura del text pot datar-se a la segona meitat del segle 1 o prin
cipis del 11. Iulius és un gentilici bastant abundós a la part meridional del Convent
Tarraconense(6); coneixem tres casos a Dertosa(7).· Quant al cognom Fronto, és molt poc
corrent en aquesta zona, trobant-se en un cas a Onda(8). -

3) ---] P(ub/ii) f(ilius) / [---]panus / [---la G(ai) f(ilia) / [---]lfff}[r] (lam. XXVII,
2). Trobada l'any 1978 en terres ~el Mas de Sebastiana, a la vora dreta del seu camí
d'accés, al Nord de La Moleta i prop d'aquesta(9). Es conserva en el domicili del propie
tari del mas, M. Carbó. Es tracta del fragment superior dret d'una llosa rectangular de
pedra ca1caria gris-blavenca. Mides: 25 / 28 / 9 cm.; lletres: 5'2 cm. Per la seua forma,
paleografia i estructura del text pot datar-se a la segona meitat del segle I o principis del
11. El cognom del difunt pot correspondre a Hispanus(lO). Coneixem un decurió origi
nari de Leonica amb aqu~stmateix cognom(ll).

4) [---] est / [---] f(ilius) Paul[tus ?---]. Vista per E. Albertini a principis de segle
en la col.lecció de M. González Martí, de Valencia(l2). És el fragment inferior dret
d'una llosa de pedra ca1caria. Les interpuncions tenen forma d'hederae distinguen tes.
El text conservat pot correspondre al final de la fórmula HSE en la primera línia,
mentre que a la segona podria figurar el nom del dedicant,del qual es conserva part de
la filiació i el cognom abreviat. Per la seua forma., paleografia i estructura del text pot
datar-se a la segona meitat del segle I o principis del II. El cognom que hi apareix pot
correspondre a Paullus o Pau/inus. Ambdós són escassos a la part meridional del Con
vent Tarraconense. Del primer coneixem dos casos a Saguntum(13) i un altre a La Vall
d'Uixó(l4). Quant a Paulinus, apareix únicament en un cas dubtós· a Saguntum(l5),
corresponent a un individu pertanyent a l'orde senatorial. -
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En base al'exigua documentació epignlfica coneguda fins al moment a La Mo
leta, poden fer-se, si més no, alguns comentaris de tipus onomastic i cronológico Quant
a l'onomastica, el gentilici Baebius és característic de la ciutat de Saguntum; Iulius apa
reix en aquest municipi i també en Dertosa(l6), mentre que Papiria és inedit a la meitat
meridional del Convent Tarraconense. Respecte deIs cognoms, Geminus, Hispanus (?),
Paullus (?) Festus i Fronto apareixen únicament a Saguntum i el seu territori; mentre
que Taurus és inedit en aquesta regió.

Quant a la forma del suport, les lapides i l'estela, totes tres sense requadre mot
lurat, corresponen a les inscripcions més antigues, segons es pot deduir de l'estudi de la
paleografia i l'estructura del text, essent datables de manera general a la segona meitat
del segle loa principis del U. L'ara pot datar-se, per la forma, estructura del text i
paleografia, al segle U(l7).

1.2. La inscripció CIL II 4052
1.2.1 Historia

Aquesta interessant inscripció apareix citada per primera vegada l'any 1538, en
la primera edició de la Crónica de P. A. Beuter(l8) (lam. XXVUI, 1):

"A honra de aquest (Marc Antoni Aureli) fon consagrada la ara de Jupiter en
Morella. Segons se prova per la pedra que esta en una masada en la partida que es diu
la Vespa prop de Morella: es de jaspis groller la pedra ab algunes lleires que es poden
llegir, y altres menjades del temps, desta forma".

IOVI CONSERVATORI
OB INCOLVMITATEM

M.A.A.

HANC ARAM POSVIT
ETD.D.

En poste~iorsedicions d'aquesta obra, de les quals és més coneguda la qua~ta de
l' any 1604 -que no és més que una reimpressió de la traducció al castella de 1546-, P.
A. Beuter segueix citant la inscripció com conservada en un mas situat prop de More
lla(l9):

"Queda hasta hoy en nuestro reyno de Valencia, cabo la villa de Morella un
lugar dicho Ares, donde se edificó altar a este Emperador (Octavi August): y després
se edificó otra altar por el emperador Marco Aurelío, por la clemencia y beneficio que
hizo a esta provincia: y destos altares quedo el nombre de Are, que por el tiemP9 se ha
buelto Ares. Hay desto una piedra que haze testigo, en una masada cerca de Morella,_
que es de jaspe grossero. Y es como va aqui pintada. Quiere dezir: Puso este altar, y
consagralo al conservador lupiter, por la salud del Emperador Marco Aurelio Anto
nio. Hay en esta piedra algunas letras roydas del tiempo en que estava escrito el
nombre del que hizo este altar".

Una lectura parcial del text de l'edició en castella féu que alguns autors canvia
ren el seu lloc de procedencia. És el cas de l'arquebisbe A. Agustí, il.lustre humanista
del segle XVI, qui la situa "en un lugar llamado Ares, cerca de ~1orella(20)", i també de
E. Hübner, qui al segon volum del CIL recull aquesta cita. Com a conseqüencia
d'aquest error, tots els autors que segueixen el CIL, sense consultar directament l'obra
de P. A. Beuter, donen aquesta cita incorrecta, contribuint a crear una confusi6 inexis
tent a les fonts originals.

La traducció italiana de l'obra de P. A. Beuter, publicada l'any 1556, degué
possibilitar que diversos erudits estrangers conegueren també aquesta inscripció. Així,
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durant el segle XVI, autors com I. Strada, S. V. Pighi i V. Justinia la recullen en les
seues obres d'epigrafia llatina(2l). A principis del segle XVII, en '1602, l'holandes
J. Gruter fa una nova distribució de línies i afegeix la paraula- temporum(22)
(lam. XXVIII, 2). Pocs anys després, l'historiador valencia G. Escolano diu sobre
aquesta inscripció(23):

"( ...)una piedra nos ha quedado del tiempo de los Romanos, de jaspe grosero,
comida en partes, que hoy la vemos en una alquería, en el campo de Morella, que dice
así( ... )" .

Ja a principis del segle XVIII, l'il.lustre arxiprest forcalla G. Rosselló de la To
rre cita aquesta inscripció "in pariete sumptuose Domus Aldearum, iuxta Grammatice
Liceum Collocato", afegint que el trasllat s'havia efectuat des d'un mas del terme de
Morella, i donant el mateix text que P. A. Beuter(24). Pocs anys després, en 1739, L. A.
Muratori cita la inscripció "in oppido Morella iuxta Valentiam in Hispania", unificant
en tres línies el text com si estigués complet i assenyalant que les tres inicials M. A. A.
corresponen a l'emperador Marc Aureli Antoní(25). A finals d'aquest segle, en 1781, el
Comte de Lumiares visita la comarca, peró estranyament no recull la nostra inscrip,..
ció(26). Alguns anys després, altre autor que la cita és J. F. Masdeu(27). En 1832, J. A.
Ceán també larecull, seguint possiblement l'obra de G. Escolano(28).

E. Hübner, en 1867, recullla inscripció en el segon volum del CIL, així com la
bibliografia anterior i les diferents versions·sobre la seua procedencia i text, plantejant
la possibilitat que es tractas d'una menció de l'emperador Probus, hipótesi que Th.
Mommsen objecta -segons el mateix E. Hübner ens diu- al.legant que és difícil de
creure en la presencia d'una inscripció amb una referencia a un emperador en un lloc
desconegut d'Hispania com aquest(29). Un any després, en 1868, l'historiador morella
J. Segura recullles cites de P. A. Beuter i G. Escolano sobre la inscripció conservada a
La Vespa(3O), assenyalant que aqueixa li sembla diferent d'una altra que hi havia al seu
temps en La Casa de l'Estudi de Morella:

"En nuestra sección geográfica (oo.) hemos copiado una lápida que se encon
traba en un castillo destruído , en la partida de la Vespa, térmíno de Morella, ahora
vamos á copiar otra, que ha podido conservarse hasta nuestro días, y que parece colo
cada en el mismo tiempo. De la primera hacen mención Beuter y Escolano, pero es
diferente, y su contenido, si bien dedicadas una y otra á Marco Aurelio, nos patentiza
que la que vamos á copiar fue una memoria de los Bisgargitanos á su Emperador.
Hedlaaquí.

IOVI CONSERVA
TORIOBINCOLV
MITATEM M.AV
RE ANTONINI
AY ERE
B LISE
SI. ..C ARAM
POSVUIT ET DE
DICAVIT.

Esta piedra se encontraba en la pared de la antigua casa del consejo, después
casa del Estudi, en donde se hallaban las aulas de latinidad, y habiéndose vendido á
principios de siglo, D:. Julián Piquer derribó el antiguo edeficio para levantar una casa
moderna. Desapareció la piedra con dolor de algunos anticuarios, y tantas dilig s
se practicaron, que al fin se encontró en un pesebre. Fue colocada en el lienzo de
y quisiéramos que los herederos de la casa de Piquer la consó·varan.con interés (3

I
•

AiXÍ, J. Segura és l'autor-que planteja per primera vegada la dualitat d'ins
cions, les quals suposa dedicades a l'emperador Marc Aureli, donant al mate· ~t--=~*'-'"..
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una lectura molt més completa del texto Amb les seues aportacions, i les anteriors de G.
Rosselló de la Torre, queda clara la historia immediata de la inscripció, que degué ser
traslladada de~ de La Vespa a Morella possiblement a finals del segle XVII o a principis
del XVIII -en tot cas abans de 1716, any de la mort d'aquell- i encastada a la paret
de l'antiga Casa del Consell, després Casa de l'Estudi; aquesta fou comprada a princi
pis del segle XIX per J. Piquer, qui la va enderrocar, desapareixent per algun temps la
inscripci6 i trobant-se de nou quan la casa havia estat reedificada, i tornant a ser encas
tada novament a la paret meridional d'aquesta, on actualment es conserva.

També en 1868, A. Miralles reprodueix el text citat per P. A. Beuter(32). Pocs
anys després, en 1873, B. Mundina parla també de la inscripci6, que suposa -seguint
J. Segura- dedicada a l'emperador Marc Aureli, recollint a la vegada la notícia de la
seua col.locació en ellloc que encara ocupa(33). En 1876, N. Ferrer recull aquesta ins
cripci6 en el treball en que planteja la seua hipótesi sobre la identificació del jaciment
existent a La Moleta, que ell mateix havia descobert uns mesos abans, amb l'antiga ciu
tat de Biscargis(34). Ja a principis del present segle, en 1902, F. Miralles copia textual
ment el comentari de B. Mundina referit a la inscripci6, sense afegir-hi noves dades(35).

Alguns anys després, C. Sarthou recullla inscripci6 citada per G. Escolano, i
també la conservada en la fa9ana de La Casa de Piquer, reproduint el text de J. Segura i
plantejant també l'existencia de dues inscripcions:

"Entre las varias inscripciones grabadas en piedra halladas en distintos tiempos
y lugares, se conserva una lápida en el ángulo de la casa de Piquer (Plaza del Estudio)
de tiempo de los romanos. Se conserva también otra dedicada al emperador Antonino
(en cuya época se fortificó esta plaza con castillos montanos) (... ). En tiempo de
Marco Aurelio Antonino se colocó una lápida en uno de los fuertes avanzados (partida
de la Vespa) de 8isgargis, que copia Escolano (... ). Parece que esta piedra debe encon
trarse abandonada en algunas de-las masías de la Vespa. y la otra piedra de jaspe, mal
labrada, se conserva en una de las paredes de la casa propiedad de D. Manuel Piquer,
plaza de Colón, cuya inscripción nos demuestra ser una memoria consagrada por los
bisgar~itanos á su emperador ~ ..)" (36).

En 1937, F. Peeters recull aquesta inscripció amb la lectura del CIL en el seu tre
ball sobre el culte de Júpiter a Hispania, plantejant la possibilitat que es tractas d'una
ara dedicada per M. Aurelius a Iuppiter Conservator, i que aquell fos un libert -tal ve
gada del mateix emperador homónim-, cosa per la quall'epígraf podria datar-se amb
posterioritat al regnat d'aquest(37). En 1955, D. Fletcher i J. Alcacer recullen també la
notícia sobre la suposada dualitat d'inscripcions, reproduint el text del CIL i el citat per
C. Sarthou, adonant-se de la semblan9a entre les dues inscripcions i de la confusió exis
tent sobre el lloc de la troballa de la primera(38). L'historiador local F. Ortí, en 1971,
cita la inscripci6 conservada a La Casa de Piquer de Morella, donant la lectura de J.
Segura(39). També J. Vives, el mateix any, la inclou en el seu recull epigrafic(40). P. P.
Ripolles, en 1976, planteja per primera vegada la identitat d'ambdues inscripcions,
donant una lectura própia del text(41):

IOVI CONSERVA
TORIOBINCOL
M T TEM MA
ANTONI
AV RE
BN LESL
ARA
POSVIT ET D
DICAVIT.
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En 1977 es publica el treball de G. Alfoldy, que veurem amb deteniment més
endavant(42). Aquesta nova lectura apareix arreplegada en la síntesi publicada en 1980
per J. Eixarch en commemoració del centenari del descobriment de La Moleta(43). Per
últim, en aquesta relació cronológica, tenim el treball de A. M. a Vázquez sobre el culte
a Júpiter en Hispania, en que segueix literalment la interpretació que de la nostra
inscripció feia F. Peeters, tot i que aquesta autora ja coneix la publicació de G.
Alfoldy(44).

A la llum de la história de la inscripció, i en base a les diferents notícies i lectures
que en donen els diversos autors que l'han citada, poden plantejar-se dues qüestions
fonamentals: una primera entoro de la identitat entre la inscripció avui dia conservada
a Morella i la citada per historiadors i erudits des de 1538 com existent a La Vespa, i
una segona sobre la ;Jrocedencia concreta d'aquest mateix epígraf.

Quant al problema de la possible dualitat d'inscripcions, cal ressaltar l'evident
coincidencia entre el text donat per P. A. Beuter i els autors que el segueixen, i el text
que apareix a d'altres lectures més desenvolupades com les de J~ Segura i P. P. Ripolles.
La simplificació del text en la lectura de P. A. Beuter -utilitzada encara pel CIL
podria explicar-se així per una lli<;ó deficient, en la qual s'anotarien els caracters més
facilment identificables, sense tenir tampoc massa en compte la distribució en línies;
així és com, per exemple, la paraula dedicavit quedaria redulda a dues lletres: D. D.,
qued'aquesta manera passarien a ser interpretades com d(ono) d(edit). Tanmateix, com
ja va apuntar el mateix E. Hübner, una fórmula final hanc aram posuil el d(ono) d(edit) ;
no soIs fóra estranya, sinó també incorrecta, perque al llenguatge usat en les inscrip
cions votives, les expressions posuit i dono dedit són practicamentsinónimes. Pel con
trari, la fórmula posuit el dedicavit és completament normal, i esta consegüentment
ben documentada; els dos predicats es refereixen a dos fets diferents: a la donació per
una ba{Jda, i a la consagració per una altra. Per aquestes raons, és de suposar que la
lectura de P. A. Beuter, en la fórmula final, siga del tot incorrecta. La resta del text
coincideix plenament, des de la dedicatória fins a les paraules aram posuil.

El fet que tants autors -E. Hübner inclós- repetesquen la versió de P. A.
Beuter, amb escasses variants i/o afegits, no pot indicar una altra cosa que practica
ment ningú d'ells arribariaa veure directament la inscripció, donat que majoritaria
ment es tracta d'erudits que es limitaven a copiar alIó que ja havia estat publicat. Per
tot aixó~ resulta més que probable que el text citat per historiadors i erudits en una ins
cripció existent a La Vespa, no siga en realitat més que una lectura incompleta i inco
rrecta de l'epígraf que avui dia es conserva encara a Morella, tractant-se veritablement
d'una sola inscripció.

Respecte al problema de l'origen de la inscripció, sabem, gracies a les investi
gacions de J:Eixarch, que en 1593 "La Molatella d'en Miquel Salbre" -antic nom de
La Moleta deIs Frares o de Libori- passa a formar part del patrimoni de la família
Ma<;aner d'EI Forcall, propietaria també de La Vespa, i que fins aqueixa data La Mole
ta havia estat un deIs límits del Mas d'en Joan Ma<;aner(45). Aque.st lligam permet esta
blir-hi una relació de procedencia -encara que siga mínima- entre la inscripció
conservada a La Vespa i el jaciment arqueológic existent a La Moleta: aquella podria
haver estat traslladada d'un lloc a l'altre en una data anterior a l'any 1538, quan P. A.
Beuter la cita per primera vegada. D'altra banda, tenim també el fet que a La Vespa no
hi ha cap jaciment arqueológic d'epoca romana, i menys de l'entitat suficient per a
explicar la presencia d'una inscripció d'aquesta mena. Aquest jaciment, situat uns 6
km. al NW de La Vespa, no pot ser un altre que La Moleta, on hi ha un conjunt
arqueológic de característiques urbanes d'aquesta epoca.
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1.2. Una nova lectura
Com ja s'ha dit, en 1977 G. Alfoldy publica una nova lectura del text, tot resti

tuint algunes parts que han desaparegut. Respectant la part principal de la seua brillant
restitució, crec que poden afegir-se alguns detalls d'interés, cosa per la qual presento
una lectura propia(46).

La inscripció es conserva encastada en la fa<;:ana de La Casa de Piquer, a La
Pla<;:a de Colon de Morella, a uns 3'50 m. d'altura. Es tracta de la part corresponent al
camp epignific d'una ara de pedra ca1caria grisenca, molt danyada al seu costat dret,
les mides de la qual són: 54/40 cm. (lam. XXIX). El text esta parcialment esborrat, i a
la vora dreta falten algunes lletres. L'altura d'aquestes és d'uns 5 cm. La lectura del
text conservat no present~en general, massa dificultats, i pot completar-se de la forma
següent (lam. XXX):

Iovi Conserva-
íori ob inc~![~j
mitatem M(arci) A[uj
reli Antonif)[ij

5 Aug(usti) P(ii) F(elicis) P(atri) P(atriae), res[puj-
bli~q Lesqf[enj: •
sis ararrz
posuit et de-
dicavit.

El text presenta diverses dades d'interés: la dedicatoria a Juppiter, la menció
d'un emperador i l'aparició d'una comunitat com a dedicant, són aspectes la interpre
tació deIs quals exigeix un estudi acurat.

La inscripció esta dedicada a Iuppiter, déu suprem de la Tríada Capitolina. El
seu culte en Hispania fou estudiat inicialment per F. Peeters(47), i tractat de nou recent
ment per A. M. a Vázquez(48). Es tracta d'un culte bastant estes, documentat en 207
inscripcions concentrades majoritariament a la Tarraconense (62 0/0) i particularment a
la seua meitat occidental, amb troballes escasses a la costa mediterrania. En general és
un clar exponent de romanització, pero en Hispania la presencia d'inscripcions dedi
cades a aquesta divinitat capitolina sembla més bé una forma de demostració de roma
nitat, la qual es manifesta majoritariament entre els pobles que més tardanament es van
integrar a l'ambit cultural roma, fenomen que explicaria la menor abundancia d'ins
cripcions .en zones pe més primerenca i intensa romanització com la Betica.

EIs adjectius més comuns que apareixen a les inscripcions dedicades a Iuppiter
són Optimus Maximus (74 %); després d'aquests, l'epítet més nombrós és Conservator,
el qual sembla que podria conferir a aquesta divinitat un cert caracter apotropáic.
Aquest darrer apel.latiu apareix quasi sempre acompanyat d'altres, normalment des
prés d'Optimus Maximus(49).

Els dedicants d'aquestes inscripcions són majoritariament liberts, la meitat deIs
quals són d'origen grec; després segueixen les dedicatories de caracter públic(50l, la ma
joria de les quals són militars, essent més abundoses a la Tarraconense. Quant a llur
cronologia, la majoria de les que poden ser datades són deIs segles 11-111(51), cosa per la
qual sembla que el seu culte presenta un cert caracter periferic i tarda.

Segons el que hem pogut veure fins ara, la nostra inscripció presenta alguns trets
bastant atípics, com són la dedicatoria a Iuppiter per part d'una comunitat i la utilitza
ció exclusiva de l'apel.latiu Conservator, que la converteixen en un cas for<;:a original, i
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més si considerem la seua localització en la zona oriental de la Tarraconense, on aquest
culte esta escassament documentat.

La inscripció esta dedicada ob incolumitatem M(arci) Aureli Antonini Aug(usti)
P(ii) F(elicis) P(atri) P(atriae). El nom de l'emperador, al contrari del que trobem en les
lectures antigues, no está esborrat, i pot completar-se amb tots els seus títols. El nom
M(arcus) Aurelius Antoninus, amb els títols de Pius i Felix -que apareixen amb
Commode- només el van ~ortar CaracaLla i Heliogabal, pero el nom d'aquest darrer
fou esborrat de la majoria d'inscripcions en que apareixia després de la seua caigud~(52).

Aquest nom, per tant, deu correspondre a Caracal.la.

Septimius Bassianus rebé el titol de Pius l'any 200, i el de Felix e1211, l'any de la
seua coronació; el de Pater Patriae apareix per primera vegada l'any 205, essent
freqüent tot just el 211 (53). La inscripció, doncs, fou feta essent CaracaLla l'únic empe
rador, entre l'assassinat del seu germa Geta, fet que hom data a finals de l'any 211, i la
seua propia mort el 8 d'abril de l'any 217(54).

La fórmula dedicatoria ob incolumitatem vol dir que la inscripció fon dedicada
pel fet que l'emperador isqués indemne d'una situació perillosa, cosa que es manifesta
més evidentment en la invocació que es fa no simplement a Iuppiter, com a maxima
deHat, sinó expressament a Iuppiter Conservator en tant que conservador de la incolu
mitas de l'emperador. Semblant dedicatoria durant el regnat de Caracal.la troba la
millor explicació en els fets que segueixen la caiguda del co-regent Septimius Geta, ja
que Caracal.la presenta l'assassinat del seu germa com si hagués estat ell mateix la vícti
ma, i -després d'haver-se defensat- s'hagués pogut salvar al darrer moment. L'em
perador acudeix a la protecció divina (providentia), i justifica l'assassinat de Geta com
una mesura necessaria per a l·'estabilitat de l'Imperi(55). La propaganda oficial posa es
pecial emfasi en la difusió d'aquesta versió deIs fets. Així, a les encunyacions de l'any
212 hi ha una menció expressa de la salus i securitas de l'emperador, i e.n altra posterior
apareix la llegenda Iovl Conservatori(56). El dia 11 d'abril del mateix anyesvan organit
zar a Roma jocs pro salute et incolumit[alte de l'emperador i sa mare (CIL VI 1063).

En províncies també es troben dedicatóries amb motiu de la incolumitas de l'em
perador; aixÍ, els comerciants d'Aquae Mattiacorum, a Germania Superior, van posar
l'any 212 una dedicatória pro perpetua incolumitate imp(eratoris) (CIL XIII 7587); a
Britannia trobem una placa votiva amb la dedicatória Deo Invicto, So/i soc(io) sacrum
pro salute et incolumitate Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aure/i Antonini Pii Fe/ic(is)
Aug(usti) (CIL VII 1039); un flamen de la ciutat nord-africana de Verecunda va dedicar
el mateix any una inscripció, el text de la qual comen~a: l(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Conservatori Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aure/i Severi Antonini Pii Felicis
Aug(usti) (CIL VIII 4196); per últim, també el governador de Numidia va dedicar en
Lambaesis una inscripció a la suposada salvaci6 de Caracal.la: Iovi Optimo M[aximo
Conservatoril M(arci) Aure/i Severi Antonin[i Pii Fe/icis Aug(usti) ---) (CIL VIII 2619).

La presencia d'aquesta inscripció, doncs, troba explicació en el context históric
que acaben de veure, i fins i tot les fórmules dedicatóries que hi apareixen vénen dona
des per la propaganda oficial. La seua datadó en el 212, consegüentement, sembla
segura.

L'ara conservada a Morella fou dedicada per una comunitat que s'autotitula
res[pulb/ica, segons podem llegir a les línies 5-6. Aquest terme és abundant en inscrip
cions de caracter públic, peró en Hispania no ha estat objecte de cap estudio mono
grafic(57). En 1953, A. D'Ors féu veure com a principis del segle 111, a conseqüencia de
la política uniformista de Caracal.la, s'observa una tendencia a la utilització del terme
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més si considerem la seua localització en la zona oriental de la Tarraconense, on aquest
culte esta escassament documental.

La inscripció esta dedicada ob incolumitatem M(arci) Aureli Antonini Aug(usti)
P(ii) F(elicis) P(atri) P(atriae). El nom de l'emperador, al contrari del que trobem en les
lectures antigues, no está esborrat, i pot completar-se amb tots els seus títols. El nom
M(arcus) Aurelius Antoninus, amb els títols de Pius i Felix -que apareixen amb
Commode- només el van ~ortar CaracaLla i Heliogabal, pero el nom d'aquest darrer
fou esborrat de la majoria d'inscripcions en que apareixia després de la seua caigud~(52).

Aquest nom, per tant, deu correspondre a CaracaLla.

Septimius Bassianus rebé el títol de Pius l'any 200, i el de Felix e1211, l'any de la
seua coronació; el de Pater Patriae apareix per primera vegada l'any 205, essent
freqüent tot just el 211 (53). La inscripció, doncs, fou feta essent CaracaLla l'únic empe
rador, entre l'assassinat del seu germa Geta, fet que hom data a finals de l'any 211, i la
seua propia mort el 8 d'abril de l'any 217(54).

La fórmula dedicatoria ob incolumitatem vol dir que la inscripció fOH dedicada
pel fet que l'emperador isqués indemne d'una situació perillosa, cosa que es manifesta
més evidentment en la invocació que es fa no simplement a Iuppiter, com a maxima
de'itat, sinó expressament a Iuppiter Conservator en tant que conservador de la incolu
mitas de l'emperador. Semblant dedicatoria durant el regnat de Caracal.la troba la
millor explicació en els fets que segueixen la caiguda del co-regent Septimius Geta, ja
que Caracal.la presenta l'assassinat del seu germa com si hagués estat ell mateix la vícti
ma, i -després d'haver-se defensat- s'hagués pogut salvar al darrer moment. L'em
perador acudeix a la protecció divina (providentia), i justifica l'assassinat de Geta com
una mesura necessaria per a l.'estabilitat de l'Imperi(55). La propaganda oficial posa es
pecial emfasi en la difusió d'aquesta versió deIs fets. Així, a les encunyacions de l'any
212 hi ha una menció expressa de la salus i securitas de l'emperador, i e.n altra posterior
apareix la llegenda Iovl Conservatori(56). El dia 11 d'abril del mateix any· esvan organit
zar a Roma jocs pro salute et incolumit[a]te de l'emperador i sa mare (CIL VI 1063).

En províncies també es troben dedicatories amb motiu de la incolumitas de l'em
perador; així, els comerciants d'Aquae Mattiacorum, a Germania Superior, van posar
l'any 212 una dedicatoria pro perpetua incolumitate imp(eratoris) (CIL XIII 7587); a
Britannia trobem una placa votiva amb la dedicatoria Deo Invicto, Soli soc(io) sacrum
pro salute et incolumitate Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii Felic(is)
Aug(usti) (CIL VII 1039); un flamen de la ciutat nord-africana de Verecunda va dedicar
el mateix any una inscripció, el text de la qual comen~a: I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Conservatori Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Severi Antonini Pii Felicis
Aug(usti) (CIL VIII 4l96); per últim, també el governador de Numidia va dedicar en
Lambaesis una inscripció a la suposada salvació de Caracal.la: Iovi Optimo M[aximo
Conservatori] M(arci) Aureli Severi Antonin[i Pii Felicis Aug(u.sti) ---] (CIL VIII 2619).

La presencia d'aquesta inscripció, doncs, troba explicació en el context historic
que acaben de veure, i fins i tot les fórmules dedicatories que hi apareixen vénen dona
des per la propaganda oficial. La seua datació en el 212, consegüentement, sembla
segura.

L'ara conservada a Morella fou dedicada per una comunitat que s'autotitula
res[pu]blica, segons podem llegir a les línies 5-6. Aquest terme és abundant en inscrip
cions de caracter públic, pero en Hispania no ha estat objecte de cap estudi' mono
grafic(57). En 1953, A. D'Ors féu veure com a principis del segle 111, a conseqüencia de
la política uniformista de Caracal.la, s'observa una tendencia a la utilitzaci6 del terme
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respublica per designar les ciutats, tendencia ja iniciada alllarg del segle I1(58). Més re
centment, W. Langhammer identifica respublica com una comunitat amb autogovern
comunal, i assenyala el fet que al llarg del segle II aquest terme tendeix a substituir
d'altres com municipium i c%nia(59). .

Un primer treball, peró, en que es plantegen de manera general els problemes
jurídics derivats de la utilització d'aquest terme a l'epigrafia llatina, fou publicat per A.
Mócsyen 1962(60). Aquest autor ressalta el fet de la multiplicitat de significants que en
epoca imperial assoleix·aquesta expressió en el pensament jurídic quotidü\ en provín
cies, sobre el qual aprofundeix mitjan9ant l'estudi delllenguatge epignlfic. Des d'un
primer moment es fa palesa l'existencia d'un doble sentit que afecta per una banda el
"municipi" i per una altra el "patrimoni municipal", accepció aquesta darrera que es
concretava en elllenguatge epign\fic afegint el nom del municipi en genitiu. En elllen
guatge municipal, publicus és l'adjectiu del patrimoni propi, municipal per tant.
Aquesta duplicitat la trobem igualment a l'epigrafía llatina hispanica, en la qual el
terme respublica es refereix també al patrimoni municipal; elllenguatge epigrafic, peró,
l'utilitza majoritariament de forma personificada, tot referint-se més al municipi que al
seu patrimoni, com més endavant veurem.

L'ús d'aquest terme ha estat estudiat posteriorment per J. Gascou a l'epigrafia
llatina d'África(61), qui remarca com apareix amb una excepcional freqüencia en aquest
territori, enfront de l'escassessa amb que apareix per exemple a la G~H.lia Narbonense, i
com resulta també especialment abundant en Hispania, tot i que amb diferencies nota
bles envers l'ús que se'n dóna a l'África. L'estudi d'alguns centenars d'inscripcions
permet concloure que, a l'África, la utilització del terme respublica comen9a ja a la
segona meitat del segle I d. E., peró resulta molt més abundós durant els segles III i IV.
El seu ús afecta tota la gamma d'organitzacions comunitaries, des de confederacions de
ciutats fíns a castel/a, passant per colónies, municipis, civitates, vid, pagi i gentes, amb
una sola condició: que la comunitat posseesca béns propis -un tresor públic- i una
certa autonomia financera, amb la qual cosa un deIs sentits fonamentals que pren
aquest terme és aleshores el de "patrimoni". Amb aquesta accepció, una respublica és
a l'África un'organisme comunitari o quasi-comunitari que esta habilitat per fer despe
ses mitjan9ant un ordo.

Sobre aquesta qüestió, és d'interés assenyalar com Tertul.lü\, escriptor cristü\
contemporani a Caracal.la, en la seua obra De Anima (XXX, 3), tot referint-se a
l'África, diu: "(... ) ubique domus, ubique populis, ubique respublica, ubique vita". J.
M. Lassere interpreta aquesta expressi6 en un sentit de progres demognlfic,. en el
context de la conjuntura d'expansió económica que aleshores experimentava aquest
territori (62).

Quant a Hispania, els testimonis arreplegats en el CIL II ens donen un número
de 42 localitats que apareixen amb aquest qualificatiu, de les quals un mínim de 25
corresponen a municipis i colónies(63). Aquestes dades, tot i que avui dia poden ser
ampliades, són significatives d'un fenomen qu~ja va enunciar A. ~ócsy: a l'epigrafía
hispanica, la identifícació entre municipi i respublica sembla que és un fet prou gene
ral(64); poden fer-se, peró, algunesmatisacions de tipus geografic: a les zones de més pri
merenca i intensa romanització i amb major tradició urbana, com l'Est de la Península
i la Betica, aquesta correspondencia sembla més general, mentre que a lés zones de
menor tradició urbana i major perduració de les estructures socials i d'habitat indí
genes, com Gallaecia, hom coneix alguns casos en que aquest terme sembla no referir-se
a comunitats urbanes(65).
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respublica per designar les ciutats, tendencia ja iniciada alllarg del segle I1(S8). Més re
centment, W. Langhammer identifica respub/ica com una comunitat amb autogovern
comunal, i assenyala el fet que al llarg del segle II aquest terme tendeix a substituir
d'altres com municipium i colonia(59). .

Un primer treball, peró, en que es plantegen de manera general els problemes
jurídics derivats de la utilització d'aquest terme a l'epigrafia llatina, fou publicat per A.
Mócsyen 1962(60). Aquest autor ressalta el fet de la multiplicitat de significants que en
epoca imperial assoleix-aquesta expressió en el pensament jurídic quotidül en provín
cies, sobre el qual aprofundeix mitjan~ant l'estudi delllenguatge epignlfic. Des d'un
primer moment es fa palesa l'existencia d'un doble sentit que afecta per una banda el
"municipi" i per una altra el "patrimoni municipal", accepció aquesta darrera que es
concretava en elllenguatge epignlfic afegint el nom del municipi en genitiu. En elllen
guatge municipal, publicus és l'adjectiu del patrimoni propi, municipal per tanto
Aquesta duplicitat la trobem igualment a l'epigrafia llatina hispanica, en la qual el
terme respublica es refereix també al patrimoni municipal; elllenguatge epign1fic, peró,
l'utilitza majoritariament de forma personificada, tot referint-se més al municipi que al
seu patrimoni, com més endavant veurem.

L'ús d'aquest terme ha estat estudiat posteriorment per ]. Gascou a l'epigrafia
llatina d'África(61), qui remarca com apareix amb una excepcional freqüencia en aquest
territori, enfront de l'escassessa amb que apareix per exemple a la Gal.lia Narbonense, i
com resulta també especialment abundant en Hispania, tot i que amb diferencies nota
bles envers l'ús que se'n dóna a I'África. L'estudi d'alguns centenars d'inscripcions
permet concloure que, a l'África, la utilització del terme respublica comen~a ja a la
segona meitat del segle 1d. E., peró resulta molt més abundós durant els segles III i IV.
El seu ús afecta tota la gamma d'organitzacions comunitaries, des de confederacions de
ciutats fins a castella, passant per colónies, municipis, civitates, vici, pagi i gentes, amb
una sola condició: que la comunitat posseesca béns propis -un tresor públic- i una
certa autonomia financera, amb la qual cosa un deIs sentits fonamentals que pren
aquest terme és aleshores el de "patrimoni". Amb aquesta accepció, una respub/ica és
a l'África un'organisme comunitari o quasi-comunitari que esta habilitat per fer despe
ses mitjan~ant un ordo.

Sobre aquesta qüestió, és d'interés assenyalar com Tertul.lia, escriptor cristia
contemporani a Caracal.la, en la seua obra De Anima (XXX, 3), tot referint-se a
l'África, diu: "(...) ubique domus, ubique populis, ubique respublica, ubique vita". ].
M. Lassere interpreta aquesta expressi6 en un sentit de progres demografic,. en el
context de la conjuntura d'expansió económica que aleshores experimentava aquest
territori (62).

Quant a Hispania, els testimonis arreplegats en el CIL II ens donen un número
de 42 localitats que apareixen amb aquest qualificatiu, de les quals un mínim de 25
corresponen a municipis i colónies(63). Aquestes dades, tot i que avui dia poden ser
ampliades, són significatives d'un fenomen que ja va enunciar A. Mócsy: a l'epigrafia
hispanica, la identificació entre municipi i respublica sembla que és un fet prou gene
ral(64); poden fer-se, peró, algunes·matisacions de tipus geognlfic: a les zones de més pri
merenca i intensa romanització i amb major tradició urbana, com 1'Est de la Península
i la Betica, aquesta correspondencia sembla més general, mentre que a lés zones de
menor tradició urbana i major perduració de les estructures socials i d'habitat indí
genes, com Gallaecia, hom coneix alguns casos en que aquest terme sembla no referir-se
a comunitats urbanes(65).
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Tanmateix, en Hispania, resulta més comple~ poder determinar l'estatut jurí
dic de les diverses localitats que apareixen citades amb aquest terme, donat que, a dife
rencia de l'África, molt poques l'especifiquen a continuació del terme respublica, i
només el podem saber quan aquest apareix indicat en altres inscripciones i/o a les fonts
c1assiques(66). Amb tot, l'aparició a l'epigrafía hispanica de mencions d'altres nuclis de
població no municipals no és molt freqüent, i sembla que en cap d'aquests casos s'uti
litzaensems el terme respublica(67).

Envers la cronologia d'aquestes inscripcions, algunes presenten dedicatóries a
emperadors, cosa per la qual poden datar-se amb bastant aproximació, essent possible
seguir l'evolució de la freqüencia d'utilització d'aquest terme(68). La primera menció
apareix amb Traja, i la seua aparició sera esporadica peró constant amb la dinastia deIs
Antonins: 1 cas amb Adria, 2 amb Antoní Pius, 1 amb Marc Aureli i 3 amb Cómmode.
El gran salt quantitatiu, peró, es produeix amb el Severs: 9 amb Sepiimi Sever(69),
2 amb Caracal.la, incloent CIL 11 4052, i 2 amb Sever Alexandre. Després, el seu ús es
mantindra alllarg del segle 111: 2 amb Gordia, 2 amb Filip, 1 amb Deci, 1 amb Valeria,
1 amb Claudi '11, 1 amb Aurelia, 1 amb Floria, 2 amb Probus i 1 amb Carus. Podem
conc1oure, doncs, que, a la llum deIs testimonis ací citats, el seu ús comen~a a Hispanla
en el transit del segle I al I1, amb els emperadors Antonins, augmentant la freqüencia
de la seua utilització a les darreries d'aquest segle amb Cómmode, i sobretot, ja en el
transit al segle 111, amb la dinastia deIs Severs, mantenint-se alllarg d'aquest segle fins
a la Tetrarquia.

L'aparició del terme respub/ica en una inscripció datable amb seguretat l'any
212, en una localitat del rerapaís muntanyenc de la costa oriental d'Hispania, tot
referint-se a una comunitat organitzada en forma de municipi, segons el model més
estes a la part occidental de l' Imperi, resulta, doncs, un fet normal en el context. que
acabem de veure.

La comunitat que apareix citada a la inscripció de Morella degué ser, abans que
una altra cosa, un municipi o una colónia. Tanmateix, que fóra una colónia descone
guda fins ara és pnkticament impossible, ja que, a més que les colónies d'Hispania són
ja prou conegudes, difícilment es podria comptar amb l'existencia d'una colónia.
-almenys d'una colónia fundada per mitja d'una deductio- en la comarca mun
tanyosa d'EIs Ports. L'existencia d'un municipi fins ara desconegut en aquesta zona,
peró, resulta perfectament possible, i més quan compten amb un jaciment arqueológic
de característiques urbanes.

Quan una comunitat s'autodenomina respublica, aleshores apareix a les inscrip
cions el seu propi nom darrere d'aquest terme, bé siga en genitiu plural del corres
ponent gentilici, o bé simplement com un adjectiu referit a respublica(7O). A la nostra
inscripció, entre el terme respublica i la fórmula final aram posuit et dedicavit, hom
llegeix les lletres LESEI -aquesta darrera un simple astil vertical- seguides d'un espai
il.legible en que caben aproximadament dues lletres; després, al comen~ament de la
línia següent, hom llegeix' amb dificultat les lletres -SIS. En aquestes condicions, .
l'única interpretació possible és que ens trobem davant d'un adjectiu referit a respu
b/ica, i per tant amb el nom propi de la comunitat en qüestió, pertanyent necessaria
ment la terminació -sis a un adjectiu acabat en -ensis. Tenint en compte la llargaria de
l'espai il.legible al final de la línia 6, l'adjectiu pot ser completat com LESEI[EN] / SIS.
La lletra que segueix Lese- és insegura, i podria tractar-se de qualsevol que tinga un
astil vertical. La qüestió.que se'ns planteja és, doncs, si coneixem el topónim d'alguna
localitat antiga, la form~ adjectivada del qual es corresponga amb el nom que apareix a
la inscripció amb el terme respub/ica. .
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Tanmateix, en Hispania, resulta més comple~ poder determinar l'estatut jurí
dic de les diverses localitats que apareixen citades amb aquest terme, donat que, a dife
rencia de l'África, molt poques l'especifiquen a continuació del terme respublica, i
només el podem saber quan aquest apareix indicat en altres inscripciones ilo a les fonts
classiques(66). Amb tot, l'aparició a l'epigrafía hispanica de mencions d'altres nuclis de
població no municipals no és molt freqüent, i sembla que en cap d'aquests casos s'uti
litzaensems el terme respublica(67).

Envers la cronologia d'aquestes inscripcions, algunes presenten dedicatories a
emperadors, cosa per la qual poden datar-se amb bastant aproximació, essent possible
seguir l'evolució de la freqüencia d'utilització d'aquest terme(68). La primera menció
apareix amb Traja, i la seua aparició sera esporadica pero constant amb la dinastia deIs
Antonins: 1 cas amb Adria, 2 amb Antoní Pius, 1 amb Marc Aureli i 3 amb Commode.
El gran salt quantitatiu, pero, es produeix amb el Severs: 9 amb Septimi Sever(69),
2 amb Caracal.la, incloent CIL 11 4052, i 2 amb Sever Alexandre. Després, el seu ús es
mantindra alllarg del segle 111: 2 amb Gordia, 2 amb Filip, 1 amb Deci, 1 amb Valeria,
1 amb Claudi '11, 1 amb Aurelia, 1 amb Floria, 2 amb Probus i 1 amb Carus. Podem
concloure, doncs, que, a la llum deIs testimonis ací citats, el seu ús comen<;a a Hispanla
en el transit del segle I al 11, amb els emperadors Antonins, augmentant la freqüencia
de la seua utilització a les darreries d'aquest segle amb Commode, i sobretot, ja en el
transit al segle 111, amb la dinastia deIs Severs, mantenint-se alllarg d'aquest segle fins
a la Tetrarquia.

L'aparició del terme respublica en una inscripció datable amb seguretat l'any
212, en una localitat del rerapaís muntanyenc de la costa oriental d'Hispania, tot
referint-se a una comunitat organitzada en forma de municipi, segons el model més
estes a la part occidental de l' Imperi, resulta, doncs, un fet normal en el context. que
acabem de veure.

La comunitat que apareix citada a la inscripció de Morella degué ser, abans que
una altra cosa, un municipi o una colonia. Tanmateix, que fóra una colonia descone
guda fins ara és practicament impossible, ja que, a més que les colonies d'Hispania són
ja prou conegudes, difícilment es podria comptar amb l'existencia d'una colonia
-almenys d'una colonia fundada per mitja d'una deduclio- en la comarca mun
tanyosa d'EIs Ports. L'existencia d'un municipi fins ara desconegut en aquesta zona,
pero, resulta perfectament possible, i més quan compten amb un jaciment arqueologic
de característiques urbanes.

Quan una comunitat s'autodenomina respublica, aleshores apareix a les inscrip
cions el seu propi nom darrere d'aquest terme, bé siga en genitiu plural del corres
ponent gentilici, o bé simplement com un adjectiu referit a respublica(7o). A la nostra
inscripció, entre el terme respublica i la fórmula final aram posuit el dedicavit, hom
llegeix les lletres LESEI -aquesta darrera un simple astil vertical- seguides d'un espai
il.legible en que caben aproximadament dues lletres; després, al comen<;ament de la
línia següent, hom llegeix' amb dificultat les lletres -SIS. En aquestes condicions, .
l'única interpretació possible és que ens trobem davant d'un adjectiu referit a respu
blica, i per tant amb el nom propi de la comunitat en qüestió, pertanyent necessaria
ment la terminació -sis a un adjectiu acabat en -ensis. Tenint en compte la llargaria de
l'espai il.legible al final de la línia 6, l'adjectiu pot ser completat com LESEI[EN] / SIS.
La lletra que segueix Lese- és insegura, i podria tractar-se de qualsevol que tinga un
astil vertical. La qüestió.que se'ns planteja és, dones, si coneixem el toponim d'alguna
localitat antiga, la form~ adjectivada del qual es corresponga amb el nom que apareix a
la inscripció amb el terme respublica. .
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El geógraf Ptolemeu (11,6,63), que escriu cap a la meitat del segle 11 d. E., dóna
una llista de localitats antigues en la regió que s'estén des de Caesaraugusta fins a la
zona litoral compresa entre Saguntum i Dertosa. Entre aquestes localitats figura una, el
nom de la qual oscil.la en els manuscrits entre les formes Lassira i Lessira(71). L'adjectiu
corresponent d'aquest topónim, si prenem la segona variant esmentada, hauria de ser
Lessirensis. La semblan~aentre aquest adjectiu i el que trobem a la nostra inscripció és
indubtable, i donat que la cinquena lletra d'aquest apareix incompleta, podem restituir
la com una R, amb la qual cosa l'adjectiu derivat del nom de la ciutat quedaria com
Leser[en]sis, i el topónim original com Lesera. Així doncs, podem identificar aquest
topónim amb el nom de la localitat citada per Ptolemeu: el seu Lassira / Lessira, trans
mes segons totes les apariencies de forma incorrecta, deu ser en realitat Lesera, i a la
nostra inscripció troben una re~[pu] / bli~q Leserfenl / siso

Arribem d'aquesta manera a la qüestió del topónimo Hecateu, autor grec que
escriu cap a l'any 500 a. E., menciona en la banda oriental de la Península Iberica un
riu anomenat Lesyros(72). La semblan~a entre aquest hidrónim i el topónim de la nostra
ciutat és clara. Aquest riu degué estar situat al Nord d'una localitat anomenada Hyops,
que A. Schulten identifica amb Peníscola, cosa per la qual creu que es pot identificar
amb un deIs rius que hi ha entre aquesta i El Riu Ebre, alhora que considera probable
que es tracte del mateix topónim que apareix citat per Ptolemeu(73).

Aquesta hipotetiea relació entre ambdós topónims es justificaria únieament en
el fet de llur proximitat geogn\fica, ja que cal recordar que la localitat de Lassira citada
per Ptolemeu -la Lesera de la inscripció CIL 11 4052-, localitzada segons totes les
aparences a La Moleta deIs Frares del Forcall, no es troba a la vora de cap riu que
desguasse directament a la mar, sinó a la vora d'un afIuent de L'Ebre. L'única possibi
litat fóra no considerar aquesta hipotetica relació d'una manera estricta, atribuint al
territori de la ciutat -en el qual podria mUxer el riu-l'origen de la denominació.

Cal considerar també un altre factor: Ptolemeu escriu més de sis-cents anys
després que Hecateu, i podria donar-se el cas que ambdós topónims no tinguessen en
comú més que una relaciólingüística. Per últim, val a dir que alguns autors han identi
ficat el riu Lesyros d'Hecateu amb El Riu Millars, cercant una hipotetica ciutat que
devia haver a la seua vora -de nom "Lesyro"- entre les localitats próximes(74).

Dlaltra banda, la comprovació de l'existencia d'aquest mot en ellexic iberic, ha
estat possible gracies a la publieació per D. Fletcher d'un lot de tres ploms inscrits
trobats a Yátova (La Hoya de Bufiol), en un deIs quals apareixen les formes l.a.s.i.r.a. i
l.a.s.u.[r.]a. (75). Aquesta fIuctuació de ilu indiea una falta de regularitat en l'alfabet
iberie, en el qual també és freqüent el pas de e a i(76).

Per últim, a l'epigrafia llatina hispaniea, i en el camp de l'antroponímia, trobem
alguns noms amb aquesta mateixa arrel: Lesurindataris (Logrofio)(77), i Lesso a Sagun
tum(78) i Contrebia Belaisca(79). M. a L. Albertos cita diversos paral.lels europeus en
aquest mateix camp: Lessius (Roma), Lesurius i Lesuria (Ravenna), i també en el de la
hidronímina: el belga Lessia, l'antie ligur Lesuros i el Lesura, avui Lieser, afIuent del
Mosela(80). Donada l'extensió deIs paral.lels, i també l'existencia d'un radical semblant
a l'antie irlandes ("less" = castell, residencia) i en gales, podria tractar-se d'un mot
d'origen indoeuropeu(81).

11. LA XARXA VIÁRIA
11.1. Les fonts: Ptolemeu i els Itineraris

La presencia de Lesera -segons la forma documentada epigraficament- en el
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Arribem d'aquesta manera a la qüestió del topónimo Hecateu, autor grec que
escriu cap a l'any 500 a. E., menciona en la banda oriental de la Península Iberica un
riu anomenat Lesyros(72). La semblanc;a entre aquest hidrónim i el topónim de la nostra
dutat és clara. Aquest riu degué estar situat al Nord d'una localitat anomenada Hyops,
que A. Schulten identifica amb Peníscola, cosa per la qual creu que es pot identificar
amb un deIs rius que hi ha entre aquesta i El Riu Ebre, alhora que considera probable
que es tracte del mateix topónim que apareix citat per Ptolemeu(i3).

Aquesta hipotetica relació entre ambdós topónims es justificaria únicament en
el fet de llur proximitat geogn\fica, ja que cal recordar que la localitat de Lassira citada
per Ptolemeu -la Lesera de la inscripció CIL II 4052-, localitzada segons totes les
aparences a La Moleta deIs Frares del Forcall, no es troba a la vora de cap riu que
desguasse directament a la mar, sinó a la vora d'un afluent de L'Ebre. L'única possibi
litat fóra no considerar aquesta hipotetica relació d'una manera estricta, atribuint al
territori de la ciutat -en el qual podria m\ixer el riu-l'origen de la denominació.

Cal considerar també un altre factor: Ptolemeu escriu més de sis-cents anys
després que Hecateu, i podria donar-se el cas que ambdós topónims no tinguessen en
comú més que una relació lingüística. Per últim, val a dir que alguns autors han identi
ficat el riu Lesyros d'Hecateu amb El Riu Millars, cercant una hipotetica ciutat que
devia haver a la seua vora -de nom HLesyro"- entre les localitats próximes(74).

D'altra banda, la comprovació de l'existencia d'aquest mot en ellexic iberic, ha
estat possible gracies a la publicació per D. Fletcher d'un lot de tres ploms inscrits
trobats a Yátova (La Hoya de Bufiol), en un deIs quals apareixen les formes l.a.s.i.r.a. i
l.a.s.u.[r.]a. (75). Aquesta fluctuació de i/u indica una falta de regularitat en l'alfabet
iberic, en el qual també és freqüent el pas de e a i(76).

Per últim, a l'epigrafia llatina hispanica, i en el camp de l'antroponímia, trobem
alguns noms amb aquesta mateixa arrel: Lesurindataris (Logrofio)(77), i Lesso a Sagun
tum(78) i Contrebia Belaisca(79). M. a L. Albertos cita diversos paral.lels europeus en
aquest mateix camp: Lessius (Roma), Lesurius i Lesuria (Ravenna), i també en el de la
hidronímina: el belga Lessia, l'antic ligur Lesuros i el Lesura, avui Lieser, afluent del
Mosela(80). Donada l'extensió deIs paral.lels, i també l'existencia d'un radical semblant
a l'antic irlandes ("less" = castell, residencia) i en gales, podria tractar-se d'un mot
d'origen indoeuropeu(81).

11. LA XARXA VIÁRIA
11.1. Les fonts: Ptolemeu i els Itineraris

La presencia de Lesera -segons la forma documentada epignificament- en el
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llistat de localitats corresponents als Edetans delllibre II de la Geografia de Ptolemeu,
ens duu a considerar la problematica existent entorn de la seua interpretació(82). La
importancia dels itineraris, mapes viaris i corográfies en la base documental sobre la
qual Ptolemeu va elaborar les seues taules, exigeix un replantejament en la metodologia
aplicada fins ara als intents d'interpretació de la seua obra i, consegüentment, en la
reducció de les localitats per ell citades. El metode que s'ha d'utilitzar ha de ser més
globalitzador, considerant aspectes com les característiques naturals del terreny, les
vies de comunicació i d'altres elements semblants(83). Des d'una altra óptica, el reconei
xement deIs grans conjunts arqueológics -en molts casos sense topónim antic cone
gut- i llur imbricació en la xarxa viaria, és també un aspecte important a l'hora d'ela
borar una proposta d'interpretació de les seues dades en una regió concreta, i de plan
tejar hipótesis sobre la reducció de les localitats per ell citades.

La Península Iberica ha estat objecte de molt pocs estudis sobre 1'obra de Ptole
meu(84). La deformació resultant de la translació de les seues coordenades és en general
prou notable, essent molt problematica la reducció d'una gran majoria de localitats(85).
Entre els errors assenyalats a la banda oriental de la Península Iberica, destaca -'-a
1'ambit deIs accidents geografics- el desplac;ament del riu Ebre cap al Nord, cosa amb
la qual totes les localitats ilercaones queden situades al Sud d'aquest; aquesta ha estat la
causa fonamental que ha portat molts erudits a identificar aqueixes localitats amb
pobles de les comarques septentrionals del País Valencia, pensant que 1'única despla
c;ada cap al Sud era en realitat Dertosa, quan totes elles -Biscargis inclosa- degueren
estar situades al Nord d'aquest riu(86). El fet que el riu Pallantía quede situat al Sud del
Turis (Túria) no sempre ha estat considerat com un error, ja que una interpretació
estricta de les dades ptolemeiques permetria la seua identificació amb algun altre riu de
la costa meridional valenciana(87).

Quant a localitats concretes, la situació de Dianium prop de Dertosa, de Lucen
tum al Sud de Carthago Nova i de Valentia molt al SW d'Edeta -ja en territori contes
ta- poden ser considerats igualment errors. D'altra banda, quant als diferents pobles
iberics i llurs territoris, destaca el fet de no diferenciar entre Edetans i Sedetans, la no
coincidencia del límit entre Edetans i Contestants amb El Riu Xúquer, així com en
general la ja esmentada situació de determinades localitats en territoris de pobles als
quals no pertanyen, com és el cas més evident de Valentía i també el de Lesera, que el
geógraf inclou entre els Edetans quan -partint de la seua reducció a La Moleta- devia
ser ilercaona(88).

Si ens limitem al territori que el geógraf atribueix als Edetans, del mapa resultant
de l'aplicació de les seues dades (fig. 48), sembla besllumar-se una certa ordenació de
les localitats que hi apareixen entorn de dos eixos quasi paral.lels que des de Caesarau
gusta es dirigeixen cap a la costa seguint una orientació N-S i W-E. Aquests dos trac;ats
generals deuenTeflectir una esquematització de la xarxa viaria de la zona, i poden rela
cionar-se -almenys en part- amb els itineraris de l'epoca que coneixem.

A 1'Itinerari d'Antoní, en la zona que ens interessa, trobem una via que des de
Caesaraugusta es dirigia en direcció SW fins a Laminium, municipi flavi situat en les
proximitats del naixement del Riu Guadiana, i per tant amb un trac;at quasi paral.lel al
de la Via Augusta al Sud de Saguntum, tot i que molt més a l'interior(89). Entre ambdues
no apareix en aquest itinerari cap altra via perpendicular a la costa, i per tant amb un
trac;at semblant al de la calc;ada Tarraco-Caesaraugusta. Aquest buit l'ompli parcial
ment l'Anónim de Ravenna, compilació posterior a l'Itinerari d'Antoní(90l, que ignora
la via Caesaraugusta-Laminium peró inclou altres dues calc;ades que des de Contrebia
es dirigien cap a Precorium i Lintíbilin. Tots dos, peró, ometen la via Caesaraugusta-

115
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ens duu a considerar la problematica existent entorn de la seua interpretació(82). La
importancia dels itineraris, mapes viaris i corognifies en la base documental sobre la
qual Ptolemeu va elaborar les seues taules, exigeix un replantejament en la metodologia
aplicada fins ara als intents d'interpretació de la seua obra i, consegüentment, en la
reducció de les localitats per ell citades. El metode que s'ha d'utilitzar ha de ser més
globalitzador, considerant aspectes com les característiques naturals del terreny, les
vies de comunicació i d'altres elements semblants(83). Des d'una altra óptica, el reconei
xement deIs grans conjunts arqueológics -en molts casos sense topónim antic cone
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tejar hipótesis sobre la reducció de les localitats per ell citades.

La Península Iberica ha estat objecte de molt pocs estudis sobre 1'obra de Ptole
meu(84). La deformació resultant de la translació de les seues coordenades és en general
prou notable, essent molt problematica la reducció d'una gran majoria de localitats(85).
Entre els errors assenyalats a la banda oriental de la Península Iberica, destaca ":"-a
l'ambit deIs accidents geografics- el desplac;ament del riu Ebre cap al Nord, cosa amb
la qual totes les localitats ilercaones queden situades al Sud d'aquest; aquesta ha estat la
causa fonamental que ha portat molts erudits a identificar aqueixes localitats amb
pobles de les comarques septentrionals del País Valencia, pensant que 1'única despla
c;ada cap al Sud era en realitat Dertosa, quan totes elles -Biscargis inclosa- degueren
estar situades al Nord d'aquest riu(86). El fet que el riu Pallantía quede situat al Sud del
Turis (Túria) no sempre ha estat considerat com un error, ja que una interpretació
estricta de les dades ptolemeiques permetria la seua identificació amb algun altre riu de
la costa meridional valenciana(87).

Quant a localitats concretes, la situació de Dianium prop de Dertosa, de Lucen
tum al Sud de Carthago Nova i de Valentia molt al SW d'Edeta -ja en territori contes
ta- poden ser considerats igualment errors. D'altra banda, quant als diferents pobles
iberics i llurs territoris, destaca el fet de no diferenciar entre Edetans i Sedetans, la no
coincidencia del límit entre Edetans i Contestants amb El Riu Xúquer, així com en
general la ja esmentada situació de determinades localitats en territoris de pobles als
quals no pertanyen, com és el cas més evident de Valentía i també el de Lesera, que el
geógraf inclou entre els Edetans quan -partint de la seua reducció a La Moleta- devia
ser ilercaona(88).

Si ens limitem al territori que el geógraf atribueix als Edetans, del mapa resultant
de l'aplicació de les seues dades (fig. 48), sembla besllumar-se una certa ordenació de
les localitats que hi apareixen entorn de dos eixos quasi paral.lels que des de Caesarau
gusta es dirigeixen cap a la costa seguint una orientació N-S i W-E. Aquests dos tra<;ats
generals deuenTeflectir una esquematització de la xarxa viaria de la zona, i poden rela
cionar-se -almenys en part- amb els itineraris de l'epoca que coneixem.

A 1'Itinerari d'Antoní, en la zona que ens interessa, trobem una via que des de
Caesaraugusta es dirigia en direcció SW fins a Laminium, municipi flavi situat en les
proximitats del naixement del Riu Guadiana, i per tant amb un tra<;at quasi paral.lel al
de la Via Augusta al Sud de Saguntum, tot i que molt més a l'interior(89). Entre ambdues
no apareix en aquest itinerari cap altra via perpendicular a la costa, i per tant amb un
trac;at semblant al de la calc;ada Tarraco-Caesaraugusta. Aquest buit l'ompli parcial
ment l'Anónim de Ravenna, compilació posterior a l'Itinerari d' Antoní(90l, que ignora
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es dirigien cap a Precorium i Lintibilin. Tots dos, peró, ometen la via Caesaraugusta-
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Saguntum, ruta natural de gran importancia histórica i documentada en part arqueoló
gicament.

Aquests itineraris -els més complets deIs conservats- ofereixen, doncs, una
informaci6 molt pobra d'alló que degué ser la xarxa viaria d'epoca romana en aquesta
extensa regi6.. Passem, peró, a estudiar amb detalll'única font viaria que ens aporta
alguna inforrnació sobre els camins que comunicaven la Vall de I'Ebre i el litoral medi
terrani al Sud d'aquest riu, l'Anóni,m de Ravenna:

1) Iterum iuxta super scriptam Cesaraugustam ponitur civitas que dicitur Con
trebia, Auci, Leonica, Gergium, Articabe, Precorium.

2) Iterum iuxta civitatem super scriptam Trebiam est civitas que dicitur I%gum,
Lintibilin(91).

El primer d'aquests ltineraris s'ha identificat tradicionalment, en base a la resti
tució de la Tabula Peutingeriana realitzada per K. Miller, amb la via Caesaraugusta
Saguntum, encara que aquesta darrera ciutat no hi aparega mencionada(92). Cap de les
estacions que apareixen en aquesta via figura, peró, en la relaci6 d'estacions de la via
Caesaraugusta-Laminium recollida per I'Itinerari d'Antoní, la qu~ -almenys en un
tram inicial- degué seguir el mateix tra9at. Per a justificar l'absencia de Contrebia en
la relació d'estacions d'aquesta via, K.Miller fa arrancar aquesta del primer deIs itine
raris citats per l'Anónim de Ravenna, peró abans d'arribar a aquesta estació. Tanma
teix, la bifurcació d'ambdues vies degué produir-se després de Contrebia, si situem
aquesta estaci6 als peus del Cabezo de las Minas (Botorrita), on s'ha pogut localitzar
l' oppidum iberic de Contrebia Be/aisca(93).

D'altra banda, únicament dues de les localitats citades en aquest primeritinerari
apareixen també citades en la relaci6 de Ptolemeu: Auci i Leonica, i justament ambdues
queden incIoses en el tra9at oriental que es constata en aquesta. És per aixóque pot
mantenir-se la hipótesi segons la qual la via Contrebia-Precorium de l'Anónim de
Ravenna deu ser en realitat una ruta més oriental que la proposada per K. Miller, i per
tant independent de la via que degué haver des de Caesaraugusta fins a Saguntum. El
problema que es planteja radica'en el fet que les tres darreres localitats que apareixen en
aquest itinerari ens s6n completament desconegudes, i per tant no podem saber amb
seguretat cap a on es dirigia i on acabava. Sobre aquestes bases, M. Beltrán proposa
que podem trobar-nos en realitat davant de dos itineraris diferents: l'un que des de
Contrebia aniria fins a Dertosa passant per Auci i Leonica, i l'altre -de localitzaci6
desconeguda- que uniria les estacions de Gergium i Precorium(94).

L'estació Auci ha estat tradicionalment identificada amb la localitat d'Arsi
citada per Ptolemeu a causa del paregut fonetic d'ambd6s topónims(95). Coneixem un
magistrat municipalanomenat Buceo de procedencia arsitana(96). G. Fatas i M. A.
Martín Bueno assenyalen com aquesta menci6 de l'origo de Buceo deu correspondre a
la seca d'Arsaos, que s'incIou en el grup pirenaic; d'aquesta manera no hi hauria rela
ci6 alguna entre la localitat citada per Ptolemeu i aquest personatge. Aquest cognom,
peró, apareix en el nom de diversos magistrats de la colónia Ce/sa, cosa per la qual és
possible que aquest fos originari d'una zona situada a l'entorn d'aquesta colónia, en la
qual el cognom Buceo seria abundant; aquesta interpretaci6 estaria d'acord amb la
localització de l'Arsi de Ptolemeu al voltant deIs rius Aguasvivas o Martín, en el trajec
te de la via citada per f'Anónim de Ravenna que des de Contrebia devia dirigir-se cap a
la costa, possiblement fins a Dertosa(97).

Quant a Precorium, deu correspondre a Praetorium, topónim del qual sembla
ser una corrupció(98). En els itineraris hispanics coneixem tres casos de localitats anome-
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Caesaraugusta-Laminium recollida per I'Itinerari d'Antoní, la qu~ -almenys en un
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aquesta estació als peus del Cabezo de las Minas (Botorrita), on s'ha pogut localitzar
l' oppidum iberic de Contrebia Be/aisca(93).

D'altra banda, únicament dues de les localitats citades en aquest primeritinerari
apareixen també citades en la relaci6 de Ptolemeu: Auci i Leonica, i justament ambdues
queden incloses en el tra9at oriental que es constata en aquesta. És per aixóque pot
mantenir-se la hipótesi segons la qual la via Contrebia-Precorium de l'Anónim de
Ravenna deu ser en realitat una ruta més oriental que la proposada per K. Miller, i per
tant independent de la via que degué haver des de Caesaraugusta fins a Saguntum. El
problema que es planteja radica'en el fet que les tres darreres localitats que apareixen en
aquest itinerari ens són completament desconegudes, i per tant no podem saber amb
seguretat cap a on es dirigia i on acabava. Sobre aquestes bases, M. Beltrán proposa
que podem trobar-nos en realitat davant de dos itineraris diferents: l'un que des de
Contrebia aniria fins a Dertosa passant per Auci i Leonica, i l'altre -de localització
desconeguda- que uniria les estacions de Gergium i Precorium(94).

L'estació Auci ha estat tradicionalment identificada amb la localitat d'Arsi
citada per Ptolemeu a causa del paregut fonetic d'ambdós topónims(95). Coneixem un
magistrat municipalanomenat Buceo de procedencia arsitana(96). G. Fatas i M. A.
Martín Bueno assenyalen com aquesta menció de l'origo de Buceo deu correspondre a
la seca d'Arsaos, que s'inclou en el grup pirenaic; d'aquesta manera no hi hauria rela
ci6 alguna entre la localitat citada per Ptolemeu i aquest personatge. Aquest cognom,
peró, apareix en el nom de diversos magistrats de la colónia Ce/sa, cosa per la qual és
possible que aquest fos originari d'una zona situada a l'entorn d'aquesta colónia, en la
qual el cognom Buceo seria abundant; aquesta interpretació estaria d'acord amb la
localització de l'Arsi de Ptolemeu al voltant deIs rius Aguasvivas o Martín, en el trajec
te de la via citada per f'Anónim de Ravenna que des de Contrebia devia dirigir-se cap a
la costa, possiblement fins a Dertosa(97).

Quant a Precorium, deu correspondre a Praetorium, topónim del qual sembla
ser una corrupció(98). En els itineraris hispanics coneixem tres casos de localitats anome-
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nades Praesidium i un altre cas d'altraanomenada Praetorium, topónims, ambdós,
relacionats normalment amb establiments de tipus militar. Hi ha un Praetorio entre
Tarraco i Gerunda, citat per tots els itineraris, en la Via Augusta;

El segon itinerari citat per l'Anónim de Ravenna arrancava també des de Con
trebia, i, passant per l'estació de Iologum, arribava a Intibili, primera estació de la Via
Augusta en el trajecte de Dertosa a Saguntum(99), i deu correspondre a una via secun
daria curiosament recollida per aquesta font. Segons la hipótesi de M. Beltrán, aquests
dos itineraris citats per l'Anónim de Ravenna -el primer només en la seua meitat ini
cial- degueren seguir un tracat quasi paral.lel, amb una orientació NW-SE, i des de la
mateixa estació de Contrebia portarien a dues localitats -Dertosa i Intibili- separades
27 milles, uns 40 km. Amb un tracat molt semblant, el primer d'aquests camins presen
taria un número d'estacions molt superior al segon; l'absencia de Dertosa com a estació
final del primer d'ells permet suposar que des de Leonica devia arrancar una altra via
que es dirigia cap a Precorium, seguint en aquesta segona meitat una orientació dife
fent(lOü).

La coincidencia entre la Geografia de Ptolemeu i l'Anónim de Ravenna quant a
localitats és mínima en aquesta regió; únicament dues de les localitats citades pel
geograf apareixen en aquest itinerari: Auci/Arsi i Leonica,,~mbdues indoses en el seu
trac;at oriental. Aquest deu identificar-se, doncs, amb la primera de les dues vies cita
des, la qual, possiblement, uniria Contrebia i Dertosa. L'altre tra~at-elmés occiden
tal- deu correspondre a la via Caesaraugusta-Saguntum, omesa per tots els itineraris,
que degué seguir la ruta natural trac;ada pels rius Huerva, Jiloca i Palancia; al llarg
d'aquesta via caldria cercar algunes de les localitats citades pel geograf en el seu tracat
occidental, com possiblement Beleia, Osicerda i Etobesa. Part d'aquesta calc;ada devia
coincidir també, com ja hem vist, amb un tram de la via Caesaraugusta-Laminium cita
da per I'Itinerari d'Antoní, pero cap de les localitats citades pel geógraf apareix entre
les estacions d'aquesta(lOI). Aquest fet pot ser indicatiu de l'abandonament per part
d'aquesta via de la ruta del Jiloca, pel curs del qual seguiria la via de Saguntum. El punt
exacte de la bifurcació d'ambdues vies no esta gens dar; tal vegada es donas entre les
estacions de Sermona i Cara(102). Les localitats citades per Ptolemeu en aquest sector
podrien estar situades precisament en elllarg tram de la via que anava cap a la costa,. i
que s'estenia des d'aquesta cruilla fins a la ciutat de Saguntum.

Enmig d'aquestes dues vies principals quedaria la segona calc;ada citada per
l'Anonim de Ravenna, que s'estendria entre Contrebia i Intibili, amb una sola estació
en el seu'trac;at: Iologum. En aquesta zona central és on trobem en Ptolemeu les lácali
tats de Damania i Lesera (fig. 49).

Sobre aquest esquema interpretatiu de la xarxa viaria principal en aquesta
extensa regió, amb tres grans eixos que des de Contrebia enllac;arien amb la Via
Augusta a l'altura de Dertosa, Intibili i Saguntum, anem a fer un repas de la documen
tació arqueológica coneguda referida a grans conjunts arqueológics de característiques
urbanes, a d'altres troballes que permeten suggerir-hi llur existencia, i a vil.les· que
poden ser identificades amb un mínim de seguretat amb estacions citades pels itineraris.

En primer lloc, a uns 20 km. al SW de Caesaraugusta -poc més de 13 milles
ens trobem amb l'oppidum iberic de Contrebia Belaisca, localitzat en El Cabezo de las
.Minas de Botorrita, el qual sembla que fou destru'it durant la guerra civil entre els parti-:- ..
daris de Pompeu i Sertori, possiblement entre els anys 76-72 a. E. (l03). Als seus peu
coneix una vil.la que podria haver seguit portant el mateix toponim, fins i tot se
després d'haver desaparegut la ciutat iberica, segons un fenomen de perduració ling
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trebia, i, passant per l'estació de Iologum, arribava a Intibili, primera estació de la Via
Augusta en el trajecte de Dertosa a Saguntum(99), i deu correspondre a una via secun
daria curiosament recollida per aquesta font. Segons la hipótesi de M. Beltrán, aquests
dos itineraris citats per l'Anónim de Ravenna -el primer només en la seua meitat ini
cial- degueren seguir un tracat quasi paral.lel, amb una orientació NW-SE, i des de la
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27 milles, uns 40 km. Amb un tracat molt semblant, el primer d'aquests camins presen
taria un número d'estacions molt superior al segon; l'absencia de Dertosa com a estació
final del primer d'ells permet suposar que des de Leonica devia arrancar una altra via
que es dirigia cap a Precorium, seguint en aquesta segona meitat una orientació dife
fent(lOü).

La coincidencia entre la Geografia de Ptolemeu i l'Anónim de Ravenna quant a
localitats és mínima en aquesta regió; únicament dues de les localitats citades pel
geograf apareixen en aquest itinerari: Auci/Arsi i Leonica,,~mbdues indoses en el seu
trac;at oriental. Aquest deu identificar-se, doncs, amb la primera de les dues vies cita
des, la qual, possiblement, uniria Contrebia i Dertosa. L'altre tra~at-elmés occiden
tal- deu correspondre a la via Caesaraugusta-Saguntum, omesa per tots els itineraris,
que degué seguir la ruta natural trac;ada pels rius Huerva, Jiloca i Palancia; al llarg
d'aquesta via caldria cercar algunes de les localitats citades pel geograf en el seu tracat
occidental, com possiblement Beleia, Osicerda i Etobesa. Part d'aquesta calc;ada devia
coincidir també, com ja hem vist, amb un tram de la via Caesaraugusta-Laminium cita
da per I'Itinerari d'Antoní, pero cap de les localitats citades pel geógraf apareix entre
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exacte de la bifurcació d'ambdues vies no esta gens dar; tal vegada es donas entre les
estacions de Sermona i Cara(102). Les localitats citades per Ptolemeu en aquest sector
podrien estar situades precisament en elllarg tram de la via que anava cap a la costa,. i
que s'estenia des d'aquesta cruilla fins a la ciutat de Saguntum.

Enmig d'aquestes dues vies principals quedaria la segona calc;ada citada per
l'Anonim de Ravenna, que s'estendria entre Contrebia i Intibili, amb una sola estació
en el seu·trac;at: Iologum. En aquesta zona central és on trobem en Ptolemeu les lácali
tats de Damania i Lesera (fig. 49).

Sobre aquest esquema interpretatiu de la xarxa viaria principal en aquesta
extensa regió, amb tres grans eixos que des de Contrebia enllac;arien amb la Via
Augusta a l'altura de Dertosa, Intibili i Saguntum, anem a fer un repas de la documen
tació arqueológica coneguda referida a grans conjunts arqueológics de característiques
urbanes, a d'altres troballes que permeten suggerir-hi llur existencia, i a vil.les· que
poden ser identificades amb un mínim de seguretat amb estacions citades pels itineraris.

En primer lloc, a uns 20 km. al SW de Caesaraugusta -poc més de 13 milles
ens trobem amb l'oppidum iberic de Contrebia Belaisca, localitzat en El Cabezo de las
.Minas de Botorrita, el qual sembla que fou destru'it durant la guerra civil entre els parti-:-
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tica ampliament documentat en altres estacions(l04); per la seua situaci6, aquesta estaci6
arribaria a exercir un important paper com a nus de comunicacions, en el qual es junyi
rien els camins que anaven des de Caesaraugusta fins a la costa al Sud de L'Ebre(105).

Entre aquesta estaci6 i Dertosa trobem diversos conjunts arqueológics d'interés,
sempre als voltants deIs afluents de L'Ebre: en el riu Aguasvivas trobem el jaciment de
Nuestra Señora del Pueyo (Belchite), amb nivelIs altoimperials(106); en el riu Martín hi
ha una notable densitat de vil/ae entre Híjar i La Puebla de Híjar(107), i un altre jaciment
d'aquesta epoca i restes d'una cal~ada en Albalate del Arzobispo(108); en el riu Guada
lope trobem un gran jaciment de característiques urbanes en El Palao (Alcañiz)(I09), i un
altre amb construccions de cankter monumental en El Cabezo del Moro (Alcañiz)(lIO);
més endavant, en la conca del Matarranya, a Massali6 -on M. Beltrán suposava que.
podia trobar-se Leonica(lll)- coneixem la viLla de L'Olot(l12).

Quant a l'itinerari Contrebia-Saguntum, trobem en primer lIoc l'important
jaciment urba de San Esteban (El Poyo del Cid), una ciutat amb una superfície aproxi
mada de 10 ha. que segons F. Burillo degué ser abandonada cap a la meitat del segle 1
d. E.(lI3). A la resta del tra~at d'aquesta via no coneixem cap altre nuc1i urba', pero sí
algunes noticies d'interés: a CelIa hi ha un lIarg aqüeducte, d'indubtable origen roma
segons les darreres investigacions, que podria associar-se a un próxim nuc1i urba(l14); no
molt lIuny d'ací, en Albarracin, es conserva part d'una inscripci6 dedicada possible
ment a l'emperador Claudi, la presencia de la qual podria indicar l'existencia d'una
comunitat urbana(115); per últim, més cap al SE, a Rubielos de Mora, trobem una altra
inscripció en que apareix un magistrat municipal (116), i també un forn de ceramica de
parets fines que pot indicar la proximitat d'un altre nuc1i urba(l17).

Entre aqúests dos grans itineraris resten dos jaciments d'indubtables caracterís
tiques urbanes: La Muela (Hinojosa del Jarque), una ciutat amb una superfície major
de 10 ha. que F. Burillo i. M.A. Herrero han proposatd'identificar recentment amb la
localitat de Damania citada per Ptolemeu(118); i La Moleta, que per la seua situaci6 que
daria inc10sa en el segon deIs itineraris citats per l'Anónim de Ravenna, com més enda
vant veurem.

L'ordenaci6 deIs jaciments arqueológics de característiques urbanes ja coneguts,
i també deIs indicis que possibiliten l'existencüi d'uns altres, correspon a grans trets a la
xarxa viaria abans descrita, amb tres grans eixos que des de Contrebia enlIa~aven amb
la Via Augusta a l'altura de Dertosa, Intibi/i i Saguntum, els dos primers deIs quals
apareixen recollits -almenys en part- a l'Anónim de Ravenna, i en part poden ser
també identificats ja al mapa resultant de l'aplicació de les coordenades de Ptolemeu.
La situaci6 d'algun altre centre urba fora d'aquests tres itineraris principals, com és el
de La Muela, fa veure la major complexitat de la xarxa viaria, així com la parcialitat
deIs itineraris antics que han arribat a nosaltres.

D'altra banda, cal considerar també el fet que algunes de les localitats inc10ses
en els dos grans itineraris que es beslIumen en el mapa de Ptolemeu, poden no estar
situades en el tra~at exacte de les vies principals;·a més, el deficient estudi de les vies en
aquesta regi6 impedeix pel moment de cartografiar els mateixos itineraris citats per les
fonts, cosa que fóra de gran ajuda a l'hora d'efectuar propostes de reduccions concre
tes; finalment, algunes de les localitats citades pel geógraf i que estaven inc10ses en
algun d'aquests itineraris, podien haver desaparegut ja en el temps de la redacció de les
fonts en que es basa l'Anónim de Ravenna, possiblement afectades per la crisi de

. poblament que s'esdevé a la segona meitat del segle III, com podria haver estat el
mateix cas de Lesera.
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Entre aquesta estació i Dertosa trobem diversos conjunts arqueológics d'interés,
sempre als voltants deIs afluents de L'Ebre: en el riu Aguasvivas trobem el jaciment de
Nuestra Señora del Pueyo (Belchite), amb nivells altoimperials(106); en el riu Martín hi
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més endavant, en la conca del Matarranya, a Massalió -on M. Beltrán suposava que _
podia trobar-se Leonica (1 11)_ coneixem la viLla de L'Olot(ll2}.

Quant a l'itinerari Contrebia-Saguntum, trobem en primer lloc l'important
jaciment urba de San Esteban (El Poyo del Cid), una ciutat amb una superfície aproxi
mada de 10 ha. que segons F. Burillo degué ser abandonada cap a la meitat del segle I
d. E.(ll3). A la resta del tra~at d'aquesta via no coneixem cap altre nucli urba-, peró sí
algunes noticies d'interés: a Cella hi ha un llarg aqüeducte, d'indubtable origen roma
segons les darreres investigacions, que podria associar-se a un próxim nucli urba(114}; no
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comunitat urbana(115); per últim, més cap al SE, a Rubielos de Mora, trobem una altra
inscripció en que apareix un magistrat municipal(l16), i també un forn de ceramica de
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Entre aqúests dos grans itineraris resten dos jaciments d'indubtables caracterís
tiques urbanes: La Muela (Hinojosa del Jarque), una ciutat amb una superficie major
de 10 ha. que F. Burillo i. M.A. Herrero han proposatd'identificar recentment amb la
localitat de Damania citada per Ptolemeu(l18); i La Moleta, que per la seua situació que
daria inclosa en el segon deIs itineraris citats per l'Anónim de Ravenna, com més enda
vant veurem.

L'ordenació deIs jaciments arqueológics de característiques urbanes ja coneguts,
i també deIs indicis que possibiliten l'existencia d'uns altres, correspon a grans trets a la
xarxa viaria abans descrita, amb tres grans eixos que des de Contrebia enlla~aven amb
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D'altra banda, cal considerar també el fet que algunes de les localitats incloses
en els dos grans itineraris que es besllumen en el mapa de Ptolemeu, poden no estar
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-poblament que s'esdevé a la segona meitat del segle III, com podria haver estat el
mateix cas de Lesera.
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II.2. Lesera i els seus voltants
L'eix de comunicaci6 més important entre les comarques septentrionals del País

Valencia i les terres aragoneses ha estat, sens dubte, el camí que remuntava El Riu
Pahmcia. En realitat es tracta d'una ruta natural que es prolonga fins a Bilbilis(119), a
l'eixida de la qual en la costa es troba la ciutat de Saguntum, important nus de comuni
cacions on aquest camí s'uniria amb la Via Augusta.

. La via CaesarauguSta-Saguntum ha estat estudiada únicament en alguns trams
del seu llarg tra9at. En terres aragoneses, a banda deIs estudis sobre la via Caesarau
gusta-Laminium -amb un tram de la qual degué coincidir- i deIs problemes referits a
la localitzaci6 de la cru'illa d'ambdues, coneixem un tram estudiat per F. Burillo entre
els rius Huerva i Jiloca(120), i una altra referencia aillada en Albentosa(12I). En terres
valencianes, el seu tra9at ha estat estudiat especialment en la part més próxima a la ciu
tat de Saguntum(122).

Malgrat l'aparent escassessa de testimonis arqueológics que documenten l'exis
. tencia d'aquest camí en epoca romana, a causa de la manca de treballs de prospecci6, la

seua importancia histórica es fa palesa alllarg de l'Edat Mitjana, quan trobem abun
; doses referen~ies(123), que continu~an en tots els reculls de camins posteriors(124)..

L'altre eix de penetraci6 cap a terres aragoneses des de les comarques septentrio
nals del País Valencia és la via Contrebia-Intibili citada per l'Anónim de Ravenna.
L'estaci6 d'Intibili, citada per tots els itineraris en la Via Augusta, estava situada a 27
milles al Sud de Dertosa, uns 39'9 km., distancia que sembla acomplir-se en Traiguera(125).

El primer autor que va pfantejar un tra9at concret per a aquesta via fou A. Cha-.
bret(126), per a qui devia anar paral.lela a la carretera de Sant Mateu a Morella, per á

seguir fins a La Moleta, travessant després El Riu Cantavella per un pont gótic que
encara es conserva i que considerava rOma(127), i continuar per La Todolella i La Mata
cap a Castellote i Alcañiz, passant, com després veurem, per La Roca Tallada(128).
Aquest tra9'lt és molt semblant al que es descriu quan, en 1608, es feren les primeres
gestions per a obrir una carretera que des d'Alcañiz -que ja aleshores comptava amb
comunicaci6 directa amb Zaragoza- baixas fini; a Vinarós, per tal que el Regne
d'Arag6 pogués tenir una eixida al mar; malgrat les pressions de Morella per a que el
seu tra9'lt fos semblant al de l'actual carretera, i passas per aquesta localitat, es veié la
conveniencia de fer-Ia passar per Aiguaviva i El Forcall, des d'on seguiria per La Poble
ta, L'Hostal de Nuella, L'Hostal de Colomer de la Vall, El Mas de n'Or6, Vallivana,
L'Hostal d'Antolí, El Mas d'en Roig i Traiguera(129). Aquesta carretera, peró, no arri-

I baria afer-se. Haurien de passar més de dos-cents anys per aOque el vell projecte anas
endavant. "

Després de la primera guerra carlina, vistes les dificultats que s'havia tingut per
al trasllat de l'artilleria, el general Villalonga torna a plantejar el vell projecte, per tal
de facilitar la comunicaci6 amb Morella i ocupar també un excedent de poblaci6 laboral
que podia tornar a agafar les armes. Les obres van comen9ar l'any 1847 sota la direcci6
de J. G:6mez Ortega, i van arribar fins a Vallivana. En 1852, l'Estat va declarar el
projecte de primer ordre, costejant el tram que anava de SantMateu fins allímit de la
província, i dirigint les obres els enginyers Mojados, Trujillo i Bellón. Acabat el Jram
Que arribava a Morella, la carretera es va inaugurar l'any 1860. Per últim, les obres del
darrer traro fins a La Pobla d'Alcolea les va dirigir l-'enginyer i il.lustre antiquari .
L. Alloza(130). Els testimonis·d'aquesta carretera -la primera de que es té constancia en
epoca moderna- han desaparegut en la seua major part a causa deIs treballs posteriors
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valencianes, el seu tra~at ha estat estudiat especialment en la part més próxima a la ciu
tat de Saguntum(122).

Malgrat l'aparent escassessa de testimonis arqueológics que documenten l'exis
, tencia d'aquest camí en epoca romana, a causa de la manca de treballs de prospecció, la
seua importancia histórica es fa palesa alllarg de l'Edat Mitjana, quan trobem abun

; doses referen<2ies(123), que continu':U"an en tots els reculls de camins posteriors(l24):
L'altre eix de penetració cap a terres aragoneses des de les comarques septentrio

nals del País Valencia és la via Contrebia-Intibili citada per l'Anónim de Ravenna.
L'estació d'Intibili, citada per tots els itineraris en la Via Augusta, estava situada a 27
milles al Sud de Dertosa, uns 39'9 km., distancia que sembla acomplir-se en Traiguera(l25).

El primer autor que va pfantejar un tra~at concret per a aquesta via fou A. Cha-.
bret(126), per a qui devia anar paral.lela a la carretera de Sant Mateu a Morella, per a
seguir fins a La Moleta, travessant després El Riu Cantavella per un pont gótic que
encara es conserva i que considerava rOma(l27), i continuar per La Todolella i La Mata
cap a Castellote i Alcañiz, passant, com després veurem, per La Roca Tallada(128).
Aquest tra~t és molt semblant al que es descriu quan, en 1608, es feren les primeres
gestions per a obrir una carretera que des d'Alcañiz -que ja aleshores comptava amb
comunicació directa amb Zaragoza- baixas fins a Vinarós, per tal que el Regne
d'Aragó pogués tenir una eixida al mar; malgrat les pressions de Morella per a que el
seu tra~t fos semblant al de l'actual carretera, i passas per aquesta localitat, es veié la
conveniencia de fer-Ia passar per Aiguaviva i El Forcall, des d'on seguiria per La Poble
ta, L'Hostal de Nuella, L'Hostal de Colomer de la VaH, El Mas de n'Oró, Vallivana,
L'Hostal d'Antolí, El Mas d'en Roig i Traiguera(l29). Aquesta carretera, peró, no arri-

I baria afer-se. Haurien de passar més de dos-cents anys per aque el vell projecte anas
endavant. -

Després de la primera guerra carlina, vistes les dificultats que s'havia tingut per
al trasHat de l'artilleria, el general Villalonga torna a plantejar el vell projecte, per tal
de facilitar la comunicació amb MoreHa i ocupar també un excedent de població laboral
que podia tornar a agafar les armes. Les obres van comen<;ar l'any 1847 sota la direcció
de J. G:6mez Ortega, i van arribar fins a Vallivana. En 1852; l'Estat va declarar el
projecte de primer ordre, costejant el tram que anava de Sant -Mateu fins allímit de la
província, i dirigint les obres els enginyers Mojados, Trujillo i BeHón. Acabat el tram
Que arribava a MoreHa, la carretera es va inaugurar l'any 1860. Per últim, les obres del
darrer tram fins a La Pobla d'Alcolea les va dirigir 1-'enginyer i il.lustre antiquari.
L. Alloza(130). EIs testimonis-d'aquesta carretera -la primera de que es té constancia en
epoca moderna- han desaparegut en la seua major part a causa deIs treballs posteriors
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de millora i ampliació, quedant-ne únicament alguns trams morts en els passos d'alguns '
barrancs i a les proximitats de Morella.

EIs vestigis de la via romana són escasso~ (fig. 47), ja que el seu trac;at degué ser
utilitzat en la seua major part per la carretera de 1860. Des de la crui1la amb la Via
Augusta, el camí de Contrebia degué seguir el curs de La Rambla de Cervera, passant
pel Mas d'en Roig (Xert), La Venta de l'Aire (Catí) -als voltants de la qual es conserva
un tram en trinxera Oam. XXXI, 1)- i L'Ermitori de Vallivana (Morella)(13J); després
pujaria pel Barranc de Vallivana, continuant tal vegada pel Barrancde Querol, per
abastar la capc;alera del Riu de Morella i seguir fins a L'Ermita de Santa Barbara; a
partir d'ací es conserva un llarg tram que passa per un collet a la dreta de la carretera
Oam. XXXI, 2), i que continua fins a les proximitats de L'Hostal Nou, des d'on segui
ria el curs del riu cap al Forcall pel vessant nord de La Mola de la Garumba(1 32l, traves
saria El Riu Calders per on ho feia l'antic pont gótic del Forcall(133l, enderrocat a princi
.pi~ de segle, seguint per la vora dreta del Riu Cantavella fins a 1'altura de La Moleta.

En aquest punt es dividiria: un ramal seguiria remuntant aquest riu, mentre que
un altre el travessaria(l34l , pujant cap a La Moleta pel Barranc de la Menadella; després
de passar la ciutat, seguiria en direcció nord per aquest barranc fins al coll de. Sant Joa
quim de la Menadella, des d'on passaria aterres terolenques, baixant fins a La Roca
Tallada, entre els termes de Castellote i Palanques, fent de partió entre els dos antics
regnes. Aquest topónim és indicatiu de l'existencia en aquest punt d'una obra d'enver
gadura, necessaria per a possibilitar el pas de la via, i deu correspondre a algunes refe
rencies a una "via i penya del carro" que trobem en la documentació medieval(l 35l.

Aquest lloc, ja citat per A. Chabret(l36l , és un collet rocós que la via es veu obligada a
travessar, cosa que fa mitjanc;ant un estret corredor tallat en la roca Oam. XXXII, 1),
avui dia bastant alterat en la seua fesomia original per algunes obres d'ampliació poste
rlors, a l'eixida del qual cap a Aiguaviva es conserven alguns trams amb carrils(l37)
(lam. XXXII, 2).

Queda per resoldre el problema de per on seguiria aquesta via des de La Moleta
cap a l'interior: La seua continuació podria haver-se donat, abans de pujar cap a la
düúit, 'remuntant El Riu Cantavella cap a La Todolella i Olocau del Rei, peró també
podria donar-se després de passar La Roca Tallada. En el primer supósit, aquest darrer
tram formaria part d'una altra via que veurem més endavant, mentre que en el segon
seria comú a ambdues vies. Amb tot, el seu trac;at per terres terolenques fins a Contre
bia ens resulta, pel moment, desconegut.

En aquest itinerari, l'Anónim de Ravenna cita una desconeguda localitat
anomenada lologum. M. Beltrán creu que pot identificar-se amb la seca Ildukoite, amb
tipus del Baix Aragó, i la situa en Oliete pel paregut fonetic entre ambdós topónims(138).
La relació entre el topónim monetari lldukoite i el viari lologum no em sembla, pero,
inversemblant: el primer podria haver-se transformat, tal i com indica M. Beltrán, en
11lugolIlugo, ja sense sufix, car el grup Idllt que apareix a les llengües pre-romanes
hispaniques s'assimila normalment en II en boca deIs llatino-parlants, simplificant-se
adhuc en len determinats casos, mentre que el fonema velar /k/ es sonoritza, passant a
/g/. El primer d'aquests fenómens lingüístics degué manifestar-se en alguns toponims
comenc;ats pel prefix Ild-, l'evolució dels quals tenim documentada: IUirtalllerda,
lldurollluro, IltiturgilllÚturgi, etc., als quals podríem afegir el de SalduieISalluie(139).
L'estació de lologum podria portar, doncs, un nom derivat del toponim d'un vell
oppidum iberic, a les proximitats del qual es 10calitzaria(140l.

La Moleta, pero, degué trobar-se en el trac;at d'una altra via de la qual tenim
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de millora i ampliació, quedant-ne únicament alguns trams morts en els passos d'alguns '
barrancs i a les proximitats de MoreHa.

Els vestigis de la via romana són escasso~ (fig. 47), ja que el seu tra~at degué ser
utilitzat en la seua major part per la carretera de 1860. Des de la cru'illa amb la Via
Augusta, el camí de Contrebia degué seguir el curs de La Rambla de Cervera, passant
pel Mas d'en Roig (Xert), La Venta de l'Aire (Catí) -als voltants de la qual es conserva
un tram en trinxera (lam. XXXI, 1)- i L'Ermitori de Vallivana (MoreHa)(I31); després
pujaria pel Barranc de Vallivana, continuant tal vegada pel Barranc de Querol, per
abastar la cap~alera del Riu de Morella i seguir fins a L'Ermita de Santa Barbara; a
partir d'ací es conserva un llarg tram que passa per un collet a la dreta de la carretera
(lam. XXXI, 2), i que continua fins a les proximitats de L'Hostal Nou, des d'on segui
ria el curs del riu cap al Forcall pel vessant nord de La Mola de la Garumba(l32), traves
saria El Riu Calders per on ho feia l'antic pont gotic del Forcall(l33l, enderrocat a princi-
,pi~ de segle, seguint per la vora dreta del Riu Cantavella fins a l'altura de La Moleta.

En aquest punt es dividiria: un ramal seguiria remuntant aquest riu, mentre que
un altre el travessaria(l34), pujant cap a La Moleta pel Barranc de la Menadella; després
de passar la dutat, seguiria en direcció nord per aquest barranc fins al coll de, Sant Joa
quim de la Menadella, des d'on passaria aterres terolenques, baixant fins a La Roca
Tallada, entre els termes de Castellote i Palanques, fent de partió entre els dos antics
regnes. Aquest toponim és indicatiu de l'existencia en aquest punt d'una obra d'enver
gadura, necessaria per a possibilitar el pas de la via, i deu correspondre a algunes refe
rencies a una "via i penya del carro" que trobem en la documentació medieval(135).
Aquest lloc, ja citat per A. Chabret(136), és un collet rocós que la via es veu obligada a
travessar, cosa que fa mitjan~ant un estret corredor tallat en la roca (lam. XXXII, 1),
avui dia bastant alterat en la seua fesomia original per algunes obres d'ampliació poste
dors, a l'eixida del qual cap a Aiguaviva es conserven alguns trams amb carrils (1 37)
(lam. XXXII, 2).

Queda per resoldre el problema de per on seguiria aquesta via des de La Moleta
cap a l'interior: La seua continuació podria haver-se donat, abans de pujar cap a la
dutai, 'remuntant El Riu Cantavella cap a La Todolella i Olocau del Rei, pero també
padria donar-se després de passar La Roca Tallada. En el primer suposit, aquest darrer
tram formaria part d'una altra via que veurem més endavant, mentre que en el segon
seria comú a ambdues vies. Amb tot, el seu tra~at per terres terolenques fins a Contre
bia ens resulta, pel moment, desconegut.

En aquest itinerari, l'Anonim de Ravenna cita una desconeguda localitat
anomenada lologum. M. Beltrán creu que pot identificar-se amb la seca lldukoite, amb
tipus del Baix Aragó, i la situa en Oliete pel paregut fonetic entre ambdos toponims(l38).
La relació entre el toponim monetari lldukoite i el viari lologum no em sembla, pero,
inversemblant: el primer podria haver-se transformat, tal i com indica M. Beltrán, en
lllugo/llugo, ja sense sufix, car el grup Id/lt que apareix a les llengües pre-romanes
hispaniques s'assimila normalment en II en boca dels llatino-parlants, simplificant-se
adhuc en len determinats casos, mentre que el fonema velar /k/ es sonoritza, passant a
/g/. El primer d'aquests fenomens lingüístics degué manifestar-se en alguns toponims
comen~ats pel prefix lld-, l'evolució dels quals tenim documentada: lltirta/Ilerda,
llduro/lluro, lltiturgilllllturgi, etc., als quals podríem afegir el de Salduie/Salluie(139).
L'estació de lologum padria portar, doncs, un nom derivat del toponim d'un vell
oppidum iberic, a les proximitats del qual es 10calitzaria(l40).

La Moleta, pero, degué trobar-se en el tra~at d'una altra via de la qual tenim
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notícies en la documentació medieval(l41), que arrancaria de la via Caesaraugusta
Saguntum entre Sc(rrión i Albentosa, per a seguir per terres terolenques cap a Rubielos
de Mora, on es cit~ un pont roma(l42), i per Nogueruelas, Linares de Mora i Mosque
ruela, fins arribar ~ La Pobla de Sant Miquel (Vilafranca), ja en terres castellonenques,
on enllac;aria amb: altra procedent de la costa als voltants de la viLla existent a La
Llometa deIs Plamissos; des d'ací, en un tram comú, seguiria pel terme municipal de La
Iglesuela del Cid ~de nou en terres terolenques- fins a les proximitats del poble, on
trobem clars vestigis al Camino de la Fuente Salla (lam. XXXIII, 1), continuant fins a
l'important jacinwnt hispano-roma existent al Morrón del Cid; després seguiria
-almenys en un ~rimer tram- el curs de La Rambla de les Truites, sobre la que es
conserven evidents vestigis a les proximitats de La Torre Benidlssim, ja cap a La Moleta
(143) (lam. XXXIII, 2). En aquest tram coneixem una referencia a un possible pont
roma, car a la doq,umentació medieval apareix citat, des de 1212, el topónim "a1canta
rella"(144). El traje~te des de La Moleta fins a la ciutat existent al Palao (Alcañiz) podria
haver-se donat seghint El Riu Bergantes, tot i que no puga descartar-se la possibilitat que
la seua continuac¡ó es donas directament des de La Roca Tallada. Aquest tram que
s'estén entre La Moleta i El Palao ha estat considerat com una part de la via Intibili
Contrebia, quan en realitat degué ser una via d'enllac; entre aquelles dues ciutats(l45).

Sobre aquestes bases, La Moleta degué estar situada en la crullla de dues vies de
llarg recorregut (fig. 49): una, amb un trac;at transversal a la costa, apareix citada per
l'Anónim de Ravenna entre les localitats de Contrebia i Intibili; l'altra, amb un trac;at
quasi paraLlel a la costa per l'interior,' s'estendria entre les vies que unien Contrebia
Saguntum i Contrebia-Dertosa. Als extrems d'aquesta darrera trobem, al Nord, un
nucli urba al Palao (Alcañiz), i al Sud, indicis d'un municipi en la inscripcció CIL II
3174 de Rubielos de Mora; resulta possible, doncs, que -com en el cas de Lesera- a
les proximitats d'aquestes cru"illes es trobassem situades sengles ciutats. Aquestes
podrien ser les dues localitats que trobem en situació més próxima a Lesera a l'obra de
Ptolemeu: Leonica al Nord, citada també per l'Anónim de Ravenna, i Etobesa al SW,

.situada tot just abans d'Edeta i Lesera en la relació de localitats que el geógraf dóna.
Aquests dos llargs itineraris, que degueren constituir l'esquelet de la xarxa viaria

d 'un ampli territori al voltant de Lesera, no degueren ser, peró, les úniques vies exis
tents en la zona. A. Muñoz assenyala l'existencia, entre les dues vies principals que des
de la costa es dirigien cap a l'interior, d'un mínim d'altres tres vies secundaries que
seguirien un trac;at semblant cap al NW(l46). El més septentrional d'aquests camins
comenc;aria en el terme municipal d'Alcala de Xivert, travessaria la Via Augusta per
Les Coves de Vinroma i, passant per Albocasser ---'::on trobem el topónim "La Calc;a
da"(147) seguiria remuntant La Rambla Carbonera fins al Coll d'Ares (fig. 47), per a
baixar al Pla de la Canada(l48), ~ trobem el topónim "La Pedrafita"(l49), continuant
cap a Vilafranca, on trobem alguns possibles vestigis prop de La Pobla de Sant Miquel
(150) (lam. XXXIV, 1); allí s'ajuntaria amb l'altra via ja descrita procedent de Mosque
ruela, fins a La Fuente Salla, des d'on seguiria cap a Cantavieja, en direcció a la ciutat
existent a La Muela (Hinojosa del Jarque), per a enllac;ar possiblement, seguint el curs
del ~u Pancrudo, amb la via Contrebia-Saguntum.

Un altre camí de penetració cap a l'interior des del Sud degué ser el que cita el
geógraf musulma al-cUdhri al segle XI, que anava des d'Onda a Morella amb un reco
rregut total de 49 milles(l51). Potser amb aquest camí puga relacionar-se la cita d'un
camí de Valencia a la carta pobla de Morella de 1250(152). Aquest camí devia arrancar de
la Via Augusta a l'altura de La Pobla Tornesa, per a seguir el curs de La Rambla de la
Viuda fins a Sant Pau d'Albocasser, on enllac;aria amb la via que des de la costa pujava
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Llometa deIs Plamlssos; des d'ací, en un tram comú, seguiria pel terme municipal de La
Iglesuela del Cid -:-de nou en terres terolenques- fins a les proximitats del poble, on
trobem clars vestigis al Camino de la Fuente Salla (lam. XXXIII, 1), continuant fins a
l'important jacim~nt hispano-roma existent al Morrón del Cid; després seguiria
-almenys en un primer tram- el curs de La Rambla de les Truites, sobre la que es
conserven evident~ vestigis a les proximitats de La Torre Benidlssim, ja cap a La Moleta
(143) (lam. XXXIII, 2). En aquest tram coneixem una referencia a un possible pont
roma, car a la do~umentació medieval apareix citat, des de 1212, el topónim "a1canta
rella"(l44). El traje~te des de La Moleta fins a la ciutat existent al Palao (Alcañiz) podria
haver-se donat seiUint El Riu Bergantes, tot i que no puga descartar-se la possibilitat que
la seua continuacjó es donas directament des de La Roca Tallada. Aquest tram que
s'estén entre La Moleta i El Palao ha estat considerat com una part de la via Intibili
Contrebia, quan en realitat degué ser una via d'enlla~ entre aquelles dues ciutats(145).

Sobre aquestes bases, La Moleta degué estar situada en la crullla de dues vies de
llarg recorregut (fig. 49): una, amb un tra~at transversal a la costa, apareix citada per
l' Anónim de Ravenna entre les localitats de Contrebia i Intibili; l'altra, amb un tra~at

quasi paral.lel a la costa per l'interior,'s'estendria entre les vies que unien Contrebia
Saguntum i Contrebia-Dertosa. Als extrems d'aquesta darrera trobem, al Nord, un
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.situada tot just abans d'Edeta i Lesera en la relació de localitats que el geógraf dóna.
Aquests dos llargs itineraris, que degueren constituir l'esquelet de la xarxa viaria

d 'un ampli territori al voltant de Lesera, no degueren ser, peró, les úniques vies exis
tents en la zona. A. Muñoz assenyala l'existencia, entre les dues vies principals que des
de la costa es dirigien cap a l'interior, d'un mínim d'altres tres vies secundaries que
seguirien un tra~at semblant cap al NW(l46). El més septentrional d'aquests camins
comen~aria en el terme municipal d'Alcala de Xivert, travessaria la Via Augusta per
Les Coves de Vinroma i, passant per Albocasser ---=on trobem el topónim "La Cal~a
da"(147) seguiria remuntant La Rambla Carbonera fins al Coll d'Ares (fig. 47), per a
baixar al Pla de la Canada(l48), ~ trobem el topónim "La Pedrafita"(l49), continuant
cap a Vilafranca, on trobem alguns possibles vestigis prop de La Pobla de Sant Miquel
(ISO) (lam. XXXIV, 1); allí s'ajuntaria amb l'altra via ja descrita procedent de Mosque
ruela, fins a La Fuente Salla, des d'on seguiria cap a Cantavieja, en direcció a la ciutat
existent a La Muela (Hinojosa del Jarque), per a enlla~ar possiblement, seguint el curs
del ~u Pancrudo, amb la via Contrebia-Saguntum.

Un altre camí de penetració cap a l'interior des del Sud degué ser el que cita el
geógraf musulma al-cUdhr'i al segle XI, que anava des d'Onda a Morella amb un reco
rregut total de 49 milles(l51). Potser amb aquest camí puga relacionar-se la cita d'un
camí de Valencia a la carta pobla de Morella de 1250(152). Aquest camí devia arrancar de
la Via Augusta a l'altura de La Pobla Tornesa, per a seguir el curs de La Rambla de la
Viuda fins a Sant Pau d'Albocasser, on enlla~ariaamb la via que des de la costa pujava
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cap a l'interior; així, aquest camí apareix citat com a Camí Reial per J. Cavanilles en
1797(153). La continuació fins a La Moleta podria donar-se per la via que pujava des
d' Intibili, a la qual s'accediria a través del corredor de Catí, que d'aquesta manera
enl1a~aria ambdues vies. Tanmateix, en El Pla de la Canada (Ares del Maestre) podria
arrancar un altre ramal que seguiria hi rambla d'aquest mateix nom fins al Riu Calders,
seguint el CUrS del qual arribaria a La Moleta(l54).

En El Camí de Sant Antoni, procedent d'aquesta vega, i abans d'arribar al Riu
Calders, entre l'ermita epónima i El Mas de Mestres de Baix, hi ha un llarg tram de
roderes(l55) (lam. XXXIV, 2) que podria correspondre a un ramal que arrancaria de la
via principal, procedent d' Intibili, el qual creliaria aquesta fertil vega per a enlla~ar

amb l'altra que seguiria El Riu Calders. Altre possible ramal podria travessar.La Vega
deIs Llivis i enlla~ar amb aquesta mateixa via. Aquests camins degueren tenir un paper
fonamental de comunicació de les diferents villae existents a les zones amb més possibi
litats agrícoles, i en ocasions tindrien un cankter més local, com en els casos de les
vil.les existents a La Vega de Vilafranca, El Pla de la Canada, El Pla del Mas de la
Pinella, etc.

Des de La Moleta, i seguint El Riu Cantavella, una altra via pujaria cap a
Mirambel i Cantavieja(156), on s'uniria amb l'altra que procedent de la costa i passant
pel Morrón del Cid devia dirigir-se cap a La Muela (Hinojosa del Jarque)(l57).

Finalment, la franja situada al NE de la comarca degué tenir una millor comuni
cació amb la zona costera a través deIs rius Cérvol i Sénia, alllarg deIs quals degueren
existir igualment algunes vil.les.

III. CIUTATS, TERRITORIS 1 CONVENTS JURÍDICS
De manera molt sintetitzada, podem dir que, deIs dos autors que ens propor

cionen una major informació sobre la distribució de pobles i ciutats i l'administració
romana en general de la banda oriental d'Hispania a l'Alt Imperi, el geograf Ptolemeu
agrupa les localitats que enumera segons llur pertinen~a als diferents pobles iberics,
mentre que el naturalista Plini, després de realitzar una descripció geografica de la
costa, en la qual situa els límits deIs diferents pobles iberics del litoral, enumera de
manera general les ciutats segons llur adscripció als distints convents jurídics.

Així, a la zona que ens interessa, Ptolemeu (11, 6, 63) distribueix les localitats
que cita en dos grups, segons pertanyen al territori deIs Ilercaons i deIs Edetans
(fig. 48), incloent per omissió en aquests darrers els Sedetans(158). Les localitats citades
entre els Ilercaons són: Bjscargis, Theava, A deba, Tiariulia, Sigarra i Dertosa(l59).
Envers el conjunt dels Sedetans-Edetans, sobre el mapa resultant de l'aplicació de les
coordenades ptolemeiques, sembla que s'hi poden distingir dos grups de localitats dife
renciades geognlficament: un septeritrional, constitult per Caesaraugusta, Bernaba,
Ebora, Beleja, Arsj, Damanja, Osicerda i Leonica, que deu correspondre als Sedetans, i
un altre meridional, en que apareixen Etobesa, Edeta, Saguntum -ciutats edetanes, a
les quals cal afegir Valentia, que Ptolemeu inclou entre els Contestants- i Lesera, que
per la seua localització degué ser ilercaona.

Quant a Plini, en la seua descripció de la costa cita com a ciutats deIs Edetans·
Saguntum i Valentia (111, 20), incloent aquest poble en el Convent Tarraconense, ~n el
qual situa també les localitats ilerc~ones de Bjscargis(l(fJ) i Tjariulia (111, 23). Com a ciu
tats més septentrionals del Convent Cartaginense cita Djanjum i Saetabjs (111,25), cosa
per la qual es pot deduir que ellímit entre aquest convent i el Tarraconense degué estar
en El Riu Xúquer, el mateix que estableix entre els Contestans i els Edetans(161). Envers
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cap a l'interior; així, aquest camí apareix citat com a Camí Reial per J. Cavanilles en
1797(153). La continuació fins a La Moleta podria donar-se per la via que pujava des
d'Intibili, a la qual s'accediria a través del corredor de Catí, que d'aquesta manera
enllacaria ambdues vies. Tanmateix, en El Pla de la Canada (Ares del Maestre) podria
arrancar un altre ramal que seguiria la rambla d'aquest mateix nom fins al Riu Calders,
seguint el cu¡:s del qual arribaria a La Moleta(l54).

En El Camí de Sant Antoni, procedent d'aquesta vega, i abans d'arribar al Riu
Calders, entre l'ermita epónima i El Mas de Mestres de Baix, hi ha un llarg tram de
roderes(l55) (lam. XXXIV, 2) que podria correspondre a un ramal que arrancaria de la
via principal, procedent d'Intibili, el qual cre-uaria aquesta fertil vega per a enllacar
amb l'altra que seguiria El Riu Calders. Altre possible ramal podria travessar.La Vega
deIs Llivis i enllacar amb aquesta mateixa via. Aquests camins degueren tenir un paper
fonamental de comunicació de les diferents villae existents a les zones amb més possibi
litats agrícoles, i en ocasions tindrien un caracter més local, com en els casos de les
vil.les existents a La Vega de Vilafranca, El Pla de la Canada, El Pla del Mas de la

.Pinella, etc.
Des de La Moleta, i seguint El Riu Cantavella, una altra via pujaria cap a

Mirambel i Cantavieja(l56), on s'uniria amb l'altra que procedent de la costa i passant
pel Morrón del Cid devia dirigir-se cap a La Muela (Hinojosa del Jarque)(l57).

Finalment, la franja situada al NE de la comarca degué tenir una millor comuni
cació amb la zona costera a través deIs rius Cérvol i Sénia, alllarg deIs quals degueren
existir igualment algunes vil.1es.

III. CIUTATS, TERRITORIS 1 CONVENTS JURÍDICS
De manera molt sintetitzada, podem dir que, deIs dos autors que ens propor

cionen una major informació sobre la distribució de pobles i ciutats i l'administració
romana en general de la banda oriental d'Hispania a l'Alt Imperi, el geograf Ptolemeu
agrupa les localitats que enumera segons llur pertinenca als diferents pobles iberics,
mentre que el naturalista Plini, després de realitzar una descripció geografica de la
costa, en la qual situa els límits deIs diferents pobles iberics del litoral, enumera de
manera general les ciutats segons llur adscripció als distints convents jurídics.

Així, a la zona que ens interessa, Ptolemeu (11, 6, 63) distribueix les localitats
que cita en dos grups, segons pertanyen al territori deIs Ilercaons i deIs Edetans
(fig. 48), inc10ent per omissió en aquests darrers els Sedetans(l58). Les localitats citades
entre els Ilercaons són: Biscargis, Theava, A deba, Tiariulia, Sigarra i Dertosa(l59).
Envers el conjunt deis Sedetans-Edetans, sobre el mapa resultant de l'aplicació de les
coordenades ptolemeiques, sembla que s'hi poden distingir dos grups de localitats dife
renciades geognHicament: un septeritrional, constitult per Caesaraugusta, Bernaba,
Ebora, Beleia, Arsi, Damania, Osicerda i Leonica, que deu correspondre als Sedetans, i
un altre meridional, en que apareixen Etobesa, Edeta, Saguntum -ciutats edetanes, a
les quals cal afegir Valentía, que Ptolemeu inc10u entre els Contestants- i Lesera, que
per la seua localització degué ser ilercaona.

Quant a Plini, en la seua descripció de la costa cita com a ciutats deIs Edetans·
Saguntum i Valentía (111, 20), inc1{)ent aquest poble en el Convent Tarraconense, ~n el
qual situa també les localitats ilerc~ones de Biscargis(l(fJ) i Tiariulia (111, 23). Com a ciu
tats més septentrionals del Convent Cartaginense cita Dianium i Saetabis (111, 25), cosa
per la qual es pot deduir que ellímit entre aquest convent i el Tarraconense degué estar
en El Riu Xúquer, el mateix que estableix entre els Contestans i els Edetans(161). Envers
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ellímit entre els Ilercaons i els Edetans, Plini el situa en el riu Udiva (111, 21), possible
ment El Riu Millars (l 62). Per últim, en el Convent Cesaraugusta cita les ciutats de
Leonica, Osicerda i Damania (111,24).

La tendencia dominant en els criteris usats per a l'establiment de les divisions
administratives romanes fou la del respecte a la integritat deIs territoris deis pobles indí
genes, tot i que se'n coneixen algunes excepcions(163). D'aquesta manera tenim que el
límit meridional del Convent Tarraconense ve a coincidir -almenys en epoca· de
Plini- amb el límit meridional del territori deIs Edetans. Aquest fenomen podria
haver-se fet extensiu en el cas deis Ilercaons quan al seu límit occidental amb els Sede
tans, el qual podria haver estat utilitzat com a límit administratiu entre els convents
Cesaraugusta i Tarraconense(l64). Així, els límits entre els diferents pobles iberics
d'aquesta regi6, imprecisos i fluctuants abans, podrien haver quedat fixats en gran part
en el moment de ser integrats a l'administraci6 territorial romana.

Amb la reforma general de l'administraci6 romana a les acaballes del segle III,
deguda a l'emperador Dioclecia i recollida per la Notitia Dignitatum, desapareixen els
convents jurídics, passant Hispania a constituir una diócesi dividida en cinc províncies
(165). Ellímit meridional de la província Tarraconense podria haver quedat fixat sobre el
Riu Millars, l'antic límit entre Edetans i Ilercaons. Més endavant, l'organitzaci6 ecle
siastica provincial s'establí sobre les divisions administratives del segle IV, per mitja de
la qual es poden cercar aquestes(l66).

El límit entre els convents Tarraconense i Cesaraugusta al Sud del Riu Ebre ha
estat fixat de manera diferent segoñs els distints autors que s'han ocupat del tema. En
1791, J. Traggia situa els límits entre els convents Tarraconense i Cartaginense a
l'altura de Peníscóla o del Riu Millars, mentre que el Cesaraugusta partiria amb el
primer a l'altura deis rius Martin o Guadalope(167). J. A. Ceán, en 1832, situa ellímit
entre els convents Tarraconense i Cartaginense en El Riu Ebre, incloent en aquest
darrer tota la part meridional de la província de Teruel, i deixant al Cesaraugusta una
zona molt restringida al voltant de Zaragoza(168). En 1868, E. Hübner inclou en el
Convent Cesaraugusta les valls deIs rius Guadalope i Matarranya, tancant al Sud per
damunt d'Aliaga i Torremocha(l69).

En 1923, tot reconeixent la· falta de documentaci6, E. Albertini situa el límit
occidental del Convent Tarraconense en una línia a l'Oest de Tortosa i Segorbe,
incloent la part meridional de la província de Teruel en el Convent Cesaraugusta(l70). la
en 1973, N. Dupré recull de nou el plantejament segons el qual el Convent Tarraco
nense arribaria només fins a L'Ebre, deixant tot el territori sedetano-edeta dins el
Convent Cesaraugusta, qu~ d'aquesta manera arribaria fins a la mar(l7!). Per últim, en
1981, L. Sancho proposa situar ellímit entre els convents Cesaraugusta i Tarraconense
per El Riu Matarranya, fent frontera per El Maestrazgo terolenc amb el Convent Car
taginense, de manera que els rius Alfambra i Guadalaviar restarien en el Convent Cesa
raugusta(l72).

EIs límits entre els convents devien seguir. normalment una línia tracada pels
límits deIs territoris de les ciutats colindants(173). El territori d'una ciutat, f6ra municipi
o colónia, era una area circumdant d'extensi6 variable que voltava el nucliurba, sobre
la qual els magistrats municipals tenien competencia jurídica i administrativa(174). La
seua delimitaci6 -a excepci6 d'alguns casos excepcionals"':"- resulta difícil de precisar
pel fet que normalment no es conserven els cipus terminals, és a dir, les fites de parti6
amb els territoris de les ciutats ve'ines. És per aixó que cal recórrer a uns altres tipus de
criteris, basicament de caracter geografic i epigrafic, per tal de poder concretar més
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ellímit entre els Ilercaons i els Edetans, Plini el situa en el riu Udiva (In, 21), possible
ment El Riu Millars(l62). Per últim, en el Convent Cesaraugusta cita les ciutats de
Leonica, Osicerda i Damania (nI, 24).

La tendencia dominant en els criteris usats per a l'establiment de les divisions
administratives romanes fou la del respecte a la integritat deIs territoris deIs pobles indí
genes, tot i que se'n coneixen algunes excepcions(163). D'aquesta manera tenim que el
límit meridional del Convent Tarraconense ve a coincidir -almenys en epoca· de
Plini- amb el límit meridional del territori deIs Edetans. Aquest fenomen podria
haver-se fet extensiu en el cas deIs Ilercaons quan al seu límit occidental amb els Sede
tans, el qual podria haver estat utilitzat com a límit administratiu entre els convents
Cesaraugusta i Tarraconense (1 64). Així, els límits entre els diferents pobles iberics
d'aquesta regió, imprecisos i fluctuants abans, podrien haver quedat fixats en gran part
en el moment de ser integrats a l'administració territorial romana.

Amb la reforma general de l'administració romana a les acaballes del segle In,
deguda a l'emperador Dioc1ecia i recollida per la Notitia Dignitatum, desapareixen els
convents jurídics, passant Hispania a constituir una diócesi dividida en cinc províncies
(165). Ellímit meridional de la província Tarraconense podria haver quedat fixat sobre el
Riu Millars, l'antic límit entre Edetans i Ilercaons. Més endavant, l'organització ec1e
siastica provincial s'establí sobre les divisions administratives del segle IV, per mitja de
la qual es poden cercar aquestes(166).

El límit entre els convents Tarraconense i Cesaraugusta al Sud del Riu Ebre ha
estat fixat de manera diferent segoris els distints autors que s'han ocupat del tema. En
1791, l. Traggia situa els límits entre els convents Tarraconense i Cartaginense a
l'altura de Peníscóla o del Riu Millars, mentre que el Cesaraugusta partiria amb el
primer a l'altura deIs rius Martin o Guadalope(167). l. A. Ceán, en 1832, situa ellímit
entre els convents Tarraconense i Cartaginense en El Riu Ebre, inc10ent en aquest
darrer tota la part meridional de la província de Teruel, i deixant al Cesaraugusta una
zona molt restringida al voltant de Zaragoza(l68). En 1868, E. Hübner inc10u en el
Convent Cesaraugusta les valls deIs rius Guadalope i Matarranya, tancant al Sud per
damunt d'Aliaga i Torremocha(l69).

En 1923, tot reconeixent la· falta de documentació, E. Albertini situa ellímit
occidental del Convent Tarraconense en una línia a l'Oest de Tortosa i Segorbe,
inc10ent la part meridional de la província de Teruel en el Convent Cesaraugusta(l70). la
en 1973, N. Dupré recull de nou el plantejament segons el qual el Convent Tarraco
nense arribaria només fins a L'Ebre, deixant tot el territori sedetano-edeta dins el
Convent Cesaraugusta, qu~ d'aquesta manera arribaria fins a la mar(l7\). Per últim, en
1981, L. Sancho proposa situar ellímit entre els convents Cesaraugusta i Tarraconense
per El Riu Matarranya, fent frontera per El Maestrazgo terolenc amb el Convent Car
taginense, de manera que els rius Alfambra i Guadalaviar restarien en el Convent Cesa
raugusta(I72).

EIs límits entre els convents devien seguir. normalment una línia tracada pels
límits deIs territoris de les ciutats colindants(l73). El territori d'una ciutat, fóra municipi
o colónia, era una area circumdant d'extensió variable que voltava el nuc1iurba, sobre
la qual els magistrats municipals tenien competencia jurídica i administrativa(174). La
seua delimitació -a excepció d'alguns casos excepcionals"':'- resulta difícil de precisar
pel fet que normalment no es conserven els cipus terminals, és a dir, les fites de partió
amb els territoris de les ciutats vei'nes. És per aixó que cal recórrer a uns altres tipus de
criteris, basicament de caracter geografic i epigrafic, per tal de poder concretar més
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sobre llur extensió, sobre la qual, d'altra banda, podem tenir una idea aproximada en
base a la localització deIs municipis més próxims.

EIs fets geognHics tingueren una gran importancia a l'hora de delimitar les fron
teres d'un territori. Així, un riu o una cadena de muntanyes pogueren servir per a
aquesta funció(175). També poden ser utilitzats per a restituir els límits d'un territori muni
cipal els indicis d'una xarxa cadastral, sobretot en el cas de les colónies, tot i que aquest
tipus de repartiment de terres s'estengué també a zones en que no va arribar a haver-hi
un veritable establiment de veterani(176). Amb tot, els criteris epigrafics són e1s que
millor resultat donen a l'hora d'intentar una delimitació. EIs indicadors més segurs són
aquelles inscripcions que contenen referencies als magistrats municipals, les quals
donen a entendre que el lloc o area en que han estat trobades pertanyen al territori
d'una determinada ciutat, la qual, en ocasions, també hi apareix citada(177). Sempre cal,
peró, complementar uns criteris amb e1s altres, per tal d'evitar restitucions excessi-
vament subjectives. __

EIs límits occidentals del sector meridional del Convent Tarraconense degueren
estar fixats pe1s límits respectius deIs territoris de Va/entia i Edeta, ciutats que no han
estat objecte d'estudis sobre aquest aspecte, sense excloure la possibilitat de l'existencia
d'alguna altra ciutat d'aquest mateix convent situada al W-SW d'aquesta darrera(178).
Pel que fa a Saguntum, els límits del seu territori municipal han estat fixats amb aproxi
mació per F. Beltrán seguint criteris fonamentalment epigrafics i també geografics(179).
Segons aquest autor, el territori de Saguntum degué estar constret al Sud pel de Valen
tia i a l'Oest pel d'Edeta, cercant la seua area d'expansió al NW per la ·val1 del Riu
Palancia, per on arribaria almenys fins a Segorbe, i sobretot al Nord, per on arribaria
almenys fins al Riu Millars.

L'existencia en la zona de Jérica d'un important nucli epigrafic que presenta
alguns trets característics assimilables a l'epigrafia d'Edeta, així com el fet que cap de
les inscripcions que s'hi conserven continga una referencia a magistrats municipals, i que
tampoc es conega cap jaciment arqueológic amb entitat suficient com per a poder ser
considerat una ciutat, fan pensar que aquesta zona pogué haver estat inclosa en el terri
tori d'Edeta(180). D'altra banda, el fet que El Riu Millars siga probablement ellímit citat
per Plini entre els Edetans i els Ilercaons, és també una raó de pes per a considerar que
aquest important accident geografic pogué haver estat utilitzat com a límit septentrio
nal del territori municipal saguntí. Tanmateix, hi ha una serie de factors que permeten
al meu judici reconsiderar aquesta hipótesi i plantejar una major extensió d'aquest
límit cap al Nord, com veurem més endavant(181).

Més al Nord, la colónia Dertosa no ha estat objecte de cap estudi monografic
recent(182). G. Alfe>ldy i F. Beltrán convenen en establir ellímit meridional de la seúa
pertica en El Riu Sénia, accident geografic situat a uns 26 km. en línia recta d'aquesta
ciutat(183). Amb tot, aquesta fixació no es recolza en cap raó objectiva, i retalla bastant
el seu territori per la seua banda meridional. Com en el cas de Saguntum, el territori de
Dertosa podria haver estat constret pels d'altres ciutats properes situades més al Nord,
potser Biscargis i Tiariula, cosa que condicionaria la seua major extensió cap al Sud; la
inseguretat sobre la localització d'aquestes ciutats, peró, impossibilita confirmar
aquesta hipótesi(184).

L'absencia d'altres ciutats entre Saguntum i Dertosa sempre ha suposat un ele
ment de distorsió a l'hora de ferconsideracions generals sobre la distribució deIs
nuclis. urbans a la fa~ana mediterrania de la província Tarraconense. En efecte,
situant el límit meridional de la pertica de Dertosa en El Riu Sénia, queda en tot
l'extrem meridional del Convent Tarraconense, fins al seu límit en El Riu Xúquer, una
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sobre llur extensió, sobre la qual, d'altra banda, podem tenir una idea aproximada en
base a la localització deis municipis més próxims.

EIs fets geognlfics tingueren una gran importancia a l'hora de delimitar les fron
teres d'un territorio Així, un riu o una cadena de muntanyes pogueren servir per a
aquesta funció (75). També poden ser utilitzats per a restituir eIs límits d'un territori muni
cipal els indicis d'una xarxa cadastral, sobretot en el cas de les colónies, tot i que aquest
tipus de repartiment de terres s'estengué també a zones en que no va arribar a haver-hi
un veritable establiment de veterani(176 ). Amb tot, els criteris epigrafics són eIs que
millor resultat donen a l'hora d'intentar una delimitació. EIs indicadors més segurs són
aquelles inscripcions que contenen referencies als magistrats municipals, les quals
donen a entendre que el lloc o area en que han estat trobades pertanyen al territori
d'una determinada ciutat, la qual, en ocasions, també hi apareix citada(l77). Sempre cal,
peró, complementar uns criteris amb els altres, per tal d'evitar restitucions excessi-
vament subjectives. __

EIs límits occidentals del sector meridional del Convent Tarraconense degueren
estar fixats pels límits respectius deIs territoris de Valentía i Edeta, ciutats que no han
estat objecte d'estudis sobre aquest aspecte, sense exdoure la possibilitat de l'existencia
d'alguna altra ciutat d'aquest mateix convent situada al W-SW d'aquesta darrera(178

).

Pel que fa a Saguntum, els límits del seu territori municipal han estat fixats amb aproxi
mació per F. Beltrán seguint criteris fonamentalment epigrafics i també geografics (179).

Segons aquest autor, el territori de Saguntum degué estar constret al Sud pel de Valen
tía i a l'Oest pel d'Edeta, cercant la seua area d'expansió al NW per la 'vall del Riu
Palancia, per on arribaría almenys fins a Segorbe, i sobretot al Nord, per on arribaria
almenys fins al Riu Millars.

L'existencia en la zona de Jérica d'un important nudi epigrafic que presenta
alguns trets característics assimilables a l'epigrafia d'Edeta, així com el fet que cap de
les inscripcions que s'hi conserven continga una referencia a magistrats municipals, i que
tampoc es conega cap jaciment arqueológic amb entitat suficient com per a poder ser
considerat una ciutat, fan pensar que aquesta zona pogué haver estat indosa en el terri
tori d'Edeta08Q). D'altra banda, el fet que El Riu Millars siga probablement ellímit citat
per Plini entre els Edetans i els Ilercaons, és també una raó de pes per a considerar que
aquest important accident geografic pogué haver estat utilitzat com a límit septentrio
nal del territori municipal saguntí. Tanmateix, hi ha una serie de factors que permeten
al meu judici reconsiderar aquesta hipótesi i plantejar una major extensió d'aquest
límit cap al Nord, com veurem més endavant(181).

Més al Nord, la colónia Dertosa no ha estat objecte de cap estudi monografic
recent(182). G. Alfeldy i F. Beltrán convenen en establir ellímit meridional de la seúa
pertíca en El Riu Sénia, accident geografic situat a uns 26 km. en línia recta d'aquesta
ciutat(183). Amb tot, aquesta fixació no es recolza en cap raó objectiva, i retalla bastant
el seu territori per la seua banda meridional. Com en el cas de Saguntum, el territori de
Dertosa podria haver estat constret pels d'altres ciutats properes situades més al Nord,
potser Biscargis i Tiariula, cosa que condicionaria la seua major extensió cap al Sud; la
inseguretat sobre la localització d'aquestes ciutats, peró, impossibilita confirmar
aquesta hipótesi(184).

L'absencia d'altres ciutats entre Saguntum i Dertosa sempre ha suposat un ele
ment de distorsió a l'hora de ferconsideracions generals sobre la distribució deIs
nudis· urbans a la fa9ana mediterrania de la província Tarraconense. En efecte,
situant el límit meridional de la pertíca de Dertosa en El Riu Sénia, queda en tot
l'extrem meridional del Convent Tarraconense, fins al seu límit en El Riu Xúquer, una
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area d'uns ISO km. de llargaria per uns SO km. d'amplaria en que tres nuclis municipals
(Edeta, Valentia i Saguntum) es concentren en el ten; meridional, mentre que en els
altre dos ter~os septentrionals no es coneixia fins ara cap ciutat. D'altra banda, la
distancia mitja entre els onze municipisconeguts de la fa~ana mediterrania penincular
entre Tarraco i Carthago Nova -tot inc10ent Lesera- és d'uns 35 km., i aquesta dis
tancia es veu considerablement augmentada precisament pel fet que entre Saguntum i
Dertosa només s'hi situa un municipi(l85).

Entre els rius Sénia i Millars resta una extensa area d'uns SO km. de llargaria que
fins ara no havia esta atribuIda al territori de cap ciutat. La localització de Lesera en el
rerapaís d'aquesta zona costanera afegeix noves dades al problema. G. Alfóldy situa el
límitseptentrional del territori municipal saguntí al Nord del Millars, cap a La
Serralada de les Palmes, accident geografic que talla per aquesta bahda la planúria
litoral, i atribueix la franja restant, d'uns 65 km. de llargaria, al territori'municipal de
Lesera(186). Amb tot, aquesta atribució em sembla excessiva; resulta, si més no, difícil
d'entendre que una petita ciutat situada en el cor d'una comarca muntanyenca com EIs
Ports, abra~as en el seu territori municipal tota la franja litoral compresa entre els
hipotetics límits deIs territoris d'aqueixes dues ciutats costaneres. Com ja assenyala
F. Beltrán, resultaria contradictori que tres importants ciutats com Saguntum, Edeta i
Vale'ltia es reparteixen només un ter~ de l'area situada entre els rius Xúquer iSénia,
mentre que una petita ciutat ~quasi desconeguda per les fonts- abrace els dos ter~os

restants d'aqueixa zona, i a més amb el seu centre municipal situat en el rerapaís mun
tanyenc, i no en la zona costanera més rica i millor comunicada del Baix Maestrat(187).

Tanmateix, els estudis arqueológics de la zona només ens permeten parlar d'un
poblament rural dispers, amb una notable absencia de centre urbans. És per aixó que
cal cercar una altra solució al problema de la distribució de territoris municipal~- en
aquesta zona. La prolongació del territori saguntí cap al Nord, almenys fins a La Serra
lada de les Palmes, tal i com proposa G. Alfóldy, compta amb diversos arguments.
D'una banda, l'existencia d'evidents indicis cadastrals que es perllonguen al Nord del
Riu Millars, amb un únic eix per a tot el sistema de centuriacions existent a La Plana,
estableix un lligam entre l'extrem septentrional i la resta d'aquesta planúria(l88).
D'altra, a L'Alcora i a Onda tenim sengles mencions epignlfiques de magistrats munici
pals que F. Beltrán no considera prudent incloure en el territori municipal saguntí(l89).
Nogensmenys, l'absencia d'altres n!1clis urbans en una amplia area al voltant d'aques
tes poblacions als quals poder atribuir aquests magistrats, i la relativa proximitat de
Saguntum, són raons aparentment suficients per a pensar que aquests degueren ser
efectivament magistrats saguntins, tal i com proposa G. Alfóldy(19(l). Cal afegir, a més
els arguments geografics: La Plana és una unitat geomorfológica de gran importancia
agrícola, i en epoca romana degué ser -amb La Vall del Palancia-Ia base económica
de la próxima ciutat de Saguntum(l91).

El territori saguntí, per tant, degué estendre's cap al Nord almenys fins als límits
proposats per G. Alfóldy, peró ens resta encara la franja septentrional, que arriba fins
al Riu Sénia. Per a la seua atribució a un o més territoris municipals no tenim realment
cap suport documental, i aquest segueix essent el veritable problema. Amb aixó i tot,
crec' que no podem descartar la possibilitat que la franja litoral i preÍitoral de les
comarques septentrionalsdel País Valencia, estigués repartida ~~n absenGia d'altres
nuclis urbans- entre els territoris municipals de Saguntum i Dertosa(192).

Quant al Convent Cesaraugusta, a banda de la colónia epónima, iínicament tres
de les localitats citades per Ptolemeu entre els (S)edetans, precisament les tres més meri- ,
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area d'uns 180 km. de llargaria per uns 80 km. d'amplaria en que tres nuclis municipals
(Edeta, Valentía i Saguntumj es concentren en el ten; meridional, mentre que en els
altre dos ter90s septentrionals no es coneixia fins ara cap ciutat. D'altra banda, la
distancia mitja entre els onze municipis coneguts de la fa9ana mediterrania penincular
entre Tarraco i Carthago Nova -tot incloent Lesera- és d'uns 35 km., i aquesta dis
tancia es veu considerablement augmentada precisament pe! fet que entre Saguntum i
Dertosa només s'hi situa un municipi(l85).

Entre els rius Sénia i Millars resta una extensa area d'uns 80 km. de llargaria que
fins ara no havia esta atribuIda al territori de cap ciutat. La localització de Lesera en el
rerapaís d'aquesta zona costanera afegeix noves dades al problema. G. Alf6ldy situa el
límit septentrional del territori municipal saguntí al Nord del Millars, cap a La
Serralada de les Palmes, accident geografic que talla per aquesta bahda la planúria
litoral, i atribueix la franja restant, d'uns 65 km. de llargaria, al territorimunicipal de
Lesera(186). Amb tot, aquesta atribució em sembla excessiva; resulta, si més no, difícil
d'entendre que una petita ciutat situada en el cor d'una comarca muntanyenca com EIs
Ports, abra9as en el seu territori municipal tota la franja litoral compresa entre els
hipotetics límits deIs territoris d'aqueixes dues ciutats costaneres. Com ja assenyala
F. Beltrán, resultaria contradictori que tres importants ciutats com Saguntum, Edeta i
Valentía es reparteixen només un ter9 de l'area situada entre els rius Xúquer iSénia,
mentre que una petita ciutat "-:-'quasi desconeguda per les fonts- abrace els dos ter90s
restants d'aqueixa zona, i arnés amb e! seu centre municipal situat en el rerapaís mun
tanyenc, i no en la zona costanera més rica i millor comunicada del Baix Maestrat(187).

Tanmateix, els estudis arqueológics de la zona norhés ens permeten parlar d'un
poblament rural dispers, amb una notable absencia de centre urbans. És per aixó que
cal cercar una altra solució al problema de la distribució de territoris municipal~-en
aquesta zona. La prolongació del territori saguntí cap al Nord, almenys fins a La Serra
lada de les Palmes, tal i com proposa G. Alf6ldy, compta amb diversos arguments.
D'una banda, l'existencia d'evidents indicis cadastrals que es perllonguen al Nord del
Riu Millars, amb un únic eix per a tot el sistema de centuriacions existent a La Plana,
estableix un lligam entre l'extrem septentrional i la resta d'aquesta planúria(l88).
D'altra, a L'Alcora i a Onda tenim sengles mencions epign\fiques de magistrats munici
pals que F. Beltrán no considera prudent incloure en el territori municipal saguntí(l89).
Nogensmenys, l'absencia d'altres n~clis urbans en una amplia area al voltant d'aques
tes poblacions als quals poder atribuir aquests magistrats, i la relativa proximitat de
Saguntum, són raons aparentment suficients per a pensar que aquests degueren ser
efectivament magistrats saguntins, tal i com proposa G. Alf6Idy(l90). Cal afegir, arnés
els arguments geografics: La Plana és una unitat geomorfológica de gran importancia
agrícola, i en epoca romana ~egué ser -amb La Vall del Palancia-Ia base económica
de la próxima ciutat de Sagunlum(191).

El territori saguntí, per tant, degué estendre's cap al Nord almenys fins als límits
proposats per G. Alf61dy, peró ens resta encara la franja septentrional. que arriba fins
al Riu Sénia. Per a la seua atribució a un o més territoris municipals no tenim realment
cap suport documental, i aquest segueix essent el veritable problema. Amb aixó i tot,
crec' que no podem descartar la possibilitat que la franja litoral i p~eÍitoral de les
comarques septentrionalsdel País Valencia, estigués repartida -~n absenGia d'altres
nuclis urbans- entre els territoris municipals de Saguntum i Dertosa(192).

Quant al ConventCesaraugusta, a banda de la colónia epónima, unicament tres
de les localitats citades per Ptolemeu entre els (S)edetans, precisament les tres més meri- .
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dionals, apareixen també a la relació de pobles que segons Plini estaven inclosos enaquest convent, i de totes tres ignorem llur situació.
Damania era, en temps de Plini, una ciutat estipendüiria, i la seua pertinen¡;a al

Convent Cesaraugusta queda palesa -a banda de la notícia que ens proporciona aquestautor- a través de l'epigrafia(193). Degué ser amb posterioritat un municipi, ja que un
flamen de la Hispania Citerior exercí en aqvesta ciutat -una respublica- magistratures regulars, i elsflamines de rang provincial procedien, practicament sense excepció,de comunitats que tenien l'estatut de ciutat(194). L'aparició d'alguns damanitans en
localitats próximes a la costa sembla apuntar cap a una certa proximitat d'aquestaciutat al Convent Tarraconense(195). Sembla que pot identificar-se amb la seca Tamaniu,les encunyacions de la qual corresponen a asos de l'estil de Sekaisa(196). A. Beltrán vaproposar la seua localització en Domeño (Navarra), per la dispersió del seu numari il'homofonia deIs topónims(197). Aquesta dispersió mostra la seua inclusió en la vall del'Ebre, pero amb una important projecció cap al litoral mediterrani(198). La terminacióen -u del topónim monetal fa pensar en una cannexió amb les seques celtiberiques(l99),
pero aquesta possible relació no implica una situació en la Celtiberia oriental, cosa queestaria en contradicció amb les notícies proporcibnades per les fonts. Cal pensar, doncs,que es tracta en realitat de contactes semblants als que podem trobar a nivelllingüísticen altres topónims situats més cap a la costa(200). La seua reducció a La Muela (Hinojosadel Jarque), recentment proposada per F. Burillo i M. A. Herrero, concordaria ambaquests plantejaments(201).

Leonica fou ciutat de dret llatí(202), i -com Biscargis entre els ilercaons- no
encunya moneda. No tenim mencions epigrafiques, i l'única referencia seua apareix,com ja hem vist, al'Anonim de Ravenna. Coneixem un ciutada d'origen leonicense queapareix en una inscripció de Lasinum (ltalia)(203). J. Ceán situava aquesta localitat
en Alcañiz(204). M. Beltrán, seguint opinions anteriors, ha proposat la seua reducció a
Massalió, topónim que conservaria l'antic nom evolucionat a partir de "Massa Leonica" (L'Hostal de Leónica")(205).

Quant a Osicerda, fou municipi de dret llatí, possiblement des d'epoca de Tiberi(206). Les seues' encunyacions presenten dues fases: una bilingüe, amb el topónim Usekerte, que copia el tipus de denari de J. César de 49/48 a. E., i una altraja llatina, ambasos i semisos de tipologia sedetana, des de Tiberi, com Mun(icipium) Osicerda(207),A. Beltrán aproxima la seua situació al Baix Aragó(208). J. Untermann creu que deu
localitzar-se al Sud del curs del Baix Ebre(209). L'opinió més tradicional la redueix aOsera, per una certa homofonia entre ambdós topónims(210).

Aquestes tres ciutats es poden incloure amb seguretat en el Convent Cesarau
gusta, i degueren ser, per tant sedetanes. Llur localització en la meitat meridionald'aquesta regió -possiblement en terres terolenques- sembla bastant segura(21\).
Algunes d'elles, consegüentment, degueren ser -com el mateix Ptolemeu indica
ve'ines de Lesera.

Passem a veure ara alló que ens aporta l'onomastica, tot i que l'escas nombre
d'inscripcions conegudes en aquesta zona limita la utilitat deIs criteris epigrafics per a
establir l'extensió deIs territoris de les diferents ciutats. A les quatre inscripcions funeraries conegudes fins al moment de La Moleta trobem 6 personatges amb tres gentilicis:Baebius, Papiria i [ulius(212); en cap d'aquestes inscripcions, pero, no apareix una
menció de carrecs municipals.

A l'altre nucli d'importancia en aquesta zona, El Morrón del Cid (La Iglesuela
del Cid), trobem cinc inscripcions funenlries amb un total de 9 personatges que pre-
126

<

dionals, apareixen també a la relació de pobIes que segons Plini estaven inclosos enaquest convent, i de totes tres ignorem llur situació.
Damania era, en temps de Plini, una ciutat estipendiaria, i la seua pertinen<;a al

Convent Cesaraugusta queda palesa -a banda de la notícia que ens proporciona aquestautor- a través de l'epigrafia(l93). Degué ser amb posterioritat un municipi, ja que un
flamen de la Hispania Citerior exercí en aquesta ciutat -una respublica- magistratures regulars, i elsflamines de rang provincial procedien, practicament sense excepció,de comunitats que tenien l'estatut de ciutat(194). L'aparició d'alguns damanitans en
localitats proximes a la costa sembla apuntar cap a una certa proximitat d'aquestaciutat al Convent Tarraconense(l95). Sembla que pot identificar-se amb la seca Tamaniu,les encunyacions de la qual corresponen a asos de l'estil de Sekaisa(l96). A. Beltrán vaproposar la seua localització en Domeño (Navarra), per la dispersió del seu numari il'homofonia deIs toponims(l97). Aquesta dispersió mostra la seua inclusió en la vall del'Ebre, pero amb una important projecció cap al litoral mediterrani(198). La terminacióen -u del toponim monetal fa pensar en una connexió amb les seques celtiberiqueS(l99),
pero aquesta possible relació no implica una situació en la Celtiberia oriental, cosa queestaria en contradicció amb les notícies proporcibnades per les fonts. Cal pensar, doncs,que es tracta en realitat de contactes semblants als que podem trobar a nivelllingüísticen altres toponims situats més cap a la costa(200). La seua reducció a La Muela (Hinojosadel Jarque), recentment proposada per F. Burillo i M. A. Herrero, concordaria ambaquests plantejaments(201).

Leonica fou ciutat de dret llatí<202), i -com Biscargis entre els ilercaons- no
encunya moneda. No tenim mencions epigrafiques, i l'única referencia seua apareix,com ja hem vist, al'Anonim de Ravenna. Coneixem un ciutada d'origen leonicense queapareix en una inscripció de Lasinum (Italia)(203). J. Ceán situava aquesta localitat
en Alcañiz(204). M. Beltrán, seguint opinions anteriors, ha proposat la seua reducció a
Massalió, toponim que conservaria l'antic nom evolucionat a partir de "Massa Leonica" (L'Hostal de Leonica")(205).

Quant a Osicerda, fou municipi de dret llatí, possiblement des d'epoca de Tiberi(206). Les seues' encunyacions presenten dues fases: una bilingüe, amb el toponim Usekerte, que copia el tipus de denari de J. César de 49/48 a. E., i una altraja llatina, ambasos i semisos de tipologia sedetana, des de Tiberi, com Mun(icipium) Osicerda(207).A. Beltrán aproxima la seua situació al Baix Aragó(208). J. Untermann creu que deu
localitzar-se al Sud del curs del Baix Ebre(209). L'opinió més tradicional la redueix aOsera, per una certa homofonia entre ambdós toponims(210).

Aquestes tres ciutats es poden incloure amb seguretat en el Convent Cesarau
gusta, i degueren ser, per tant sedetanes. Llur localització en la meitat meridionald'aquesta regió -possiblement en terres terolenques- sembla bastant segura(21\).
Algunes d'elles, consegüentment, degueren ser -com el mateix Ptolemeu indica
vei'nes de Lesera.

Passem a veure ara allo que ens aporta l'onomastica, tot i que l'escas nombre
d'inscripcions conegudes en aquesta zona limita la utilitat deIs criteris epigrafics per a
establir l'extensió deIs territoris de les diferents ciutats. A les quatre inscripcions funeraries conegudes fins al moment de La Moleta trobem 6 personatges amb tres gentilicis:Baebius, Papiria i [UliUS(212); en cap d'aquestes inscripcions, pero, no apareix una
menció de carrecs municipals.

A l'altre nucli d'importancia en aquesta zona, El Morrón del Cid (La Iglesuela
del Cid), trobem cinc inscripcions funenlries amb un total de 9 personatges que pre-
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senten els següents gentilicis: Aelius, Caecilius, Domitius i Valeria. El primer nom és
poc freqüent· a Saguntum i Dertosa; Caecilius és bastant abundant en la primera
d'aquestes dues ciutats, mentre que a la segona és escas; Domitius és poc freqüent a
Saguntum i inexistent a Dertosa; Valerius, per últim, és abundant en ambdues ciutats.
En cap d'aquestes inscripcions no apareix menci6 alguna de carrecs municipals(213).

Quant a la resta d'aquest territori, comen~ant pel Nord, a Alcañiz trobem dues
inscripcions funeraries, en les quals apareix el gentilici Porcius(214), de presencia testi
monial a Saguntum, peró abundant a Dertosa. Cap a l'Oest, a La Muela (Hinojosa del
Jarque), coneixem dues inscripcions funeraries(215), en les quals apareixe~els gentilicis
Valerius i Sempronius, el darrer deIs quals -tot i que no és molt abundant-:esta igual
ment present a la meitat meridional del Convent Tarraconense. Cap a l'Est, l'epígraf
més próxim, també de caracter funerari, apareix al Mas de Boix (Albocasser)(216), en
que figuren els gentilicis Aemilius i Caecilia, el primer deIs quals és freqüent a Sagun
tum peró esta absent a Dertosa. L'epígraf d'Alcala de Xivert, en el qual G. Alfoldy vol
restituir la indicaci6 de l'origo leserense d'un deIs personatges que hi apareixen, no pot
ser considerat com una prova de l'extensi6 del territori d'aquesta ciutat fins a la zona
litoral(217). Cap al Sud, al Puertomingalvo trobem dues inscripcions funeraries amb els
gentilicis Sempronius i Sulpicia, el darrer deIs quals apareix esporadicament a Sagun
tum; en una d'aquestes inscripcions apareix una domo Edeba com a lloc de procedencia
de la difunta a que estava dedicada; G. Fatás relaciona aquest topónim amb el d'A deba,
localitat citada per Ptolemeu entre els ilercaons, peró en qualsevol cas la indicaci6 de
l'origo no ajuda la seua localitzaci6 ni implica la identificaci6 dellloc on s'ha trobat la
inscripci6 amb eUa(218).

Tenim, per últim l'epígraf de major interés d'aquesta zona, trobat a Rubielos de
Mora, el qual fa referencia a un personatge anomenat C. Marius Marianus, que fou
edil, flamen i duunvir(219l. G. Alfoldy la data entre les acaballes del segle 1i principis del
n. El cursus d'aquest magistrat és semblant al d'un altre magistrat saguntí que apareix
en una inscripci6 d'Almenara, tot i que a Saguntum l'ordenaci6 normal és edil-duunvir
flamen. En qualsevol cas, aquest paral.lelisme no té perque suposar un lligam entre la
inscripci6 de Rubielos de Mora i el municipi saguntí, com ja assenyala F. Beltrán(220l.

Ségons H. Galsterer, aquest magistrat degué exercir la seua funci6 en una ciutat
fins ara desconeguda i situada en la zona d'Albarracín(22l), peró aquesta hipótesi es basa
únicament en el fet que al CIL aquesta inscripci6 apareix amb les d'aquesta localitat,
com ja assenyala G. Alfoldy, i també en la coincidencia onomastica entre la dedicant de
l'epígraf en que apareix el magistrat, Valeria C. f. Severa, i una altra dona que apareix
en una altra inscripci6 de Calomarde, prop d'Albarracín(222); el marit d'aquesta, peró,
duu un altre gentilici, cosa per la qual no resulta probable que es tracte de la mateixa
persona, sin6 més bé d'un gentilici i un cognom habituals en aqueixa zona; a més,
Rubielos de Mora esta situatuns 70 km. en línia recta d'Albarracín, cosa per la qual
resulta excessivament for~at relacionar ambdues localitats.

Després de rebutjar la relació d'aquesta inscripció amb Albarracín, i sobre la
base de l'aparent inexistencia d'un nucli nrba en la zona de Rubielos de Mora,
G. Alfoldy planteja la possibilitat que aquest magistrat hagués desenvolupat la seua
carrera municipal en Lesera, adduint la seua proximitat geografica; aquesta, peró, és
certament molt relativa: ja que ambdues localitats es troben a més de 60 km. de distancia
l'una de l'altra. És per aixó que resulta difícil d'admetre la pertinen~a d'aquest magis
trat a Lesera. La ciutat en que va exercir la maxima responsabilitat municipal degué ser
una altra, i la seua situació no pot ser molt llunyana delUoc on es va trobar la inscrip
ció. Cal pensar, doncs, en l'existencia d'un altre nucli municipal al SW de Lesera,
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senten els següents gentilicis: Aelius, Caecilius, Domitius i Va/eria. El primer nom és
poc freqüent· a Saguntum i Dertosa; Caed/ius és bastant abundant en la primera
d'aquestes dues ciutats, mentre que a la segona és escas; Domitius és poc freqüent a
Saguntum i inexistent a Dertosa; Va/erius, per últim, és abundant enambdues ciutats.
En cap d'aquestes inscripcions no apareix menció alguna de carrecs municipals(213).

Quant a la resta d'aquest territori, comen<;ant pel Nord, a Alcañiz trobem dues
inscripcions funeraries, en les quals apareix el gentilici Pordus(214), de presencia testi
monial a Saguntum, peró abundant a Dertosa. Cap a l'Oest, a La Muela (Hinojosa del
Jarque), coneixem dues inscripcions funeraries(215), en les quals apareixe~eísgentilicis
Va/erius i Sempronius, el darrer deIs quals -tot i que no és molt abundant-~estaigual
ment present a la meitat meridional del Convent Tarraconense. Cap a l'Est, l'epígraf
més próxim, també de caracter funerari, apareix al Mas de Boix (Albocasser)(216), en
que figuren els gentilicis Aemi/ius i Caedlia, el primer deIs quals és freqüent a Sagun
tum peró esta absent a Dertosa. L'epígraf d'Alcala de Xivert, en el qual G. Alfoldy vol
restituir la indicació de l'origo leserense d'un dels personatges que hi apareixen, no pot
ser considerat com una prova de l'extensió del territori d'aquesta ciutat fins a la zona
litoral (217). Cap al Sud, al Puertomingalvo trobem dues inscripcions funeraries amb els
gentilicis Sempronius i Su/pida, el darrer deIs quals apareix esporadicament a Sagun
tum; en una d' aquestes inscripcions apareix una domo Edeba com a lloc de procedencia
de la difunta a que estava dedicada; G. Fatás relaciona aquest topónim amb el d'A deba,
localitat citada per Ptolemeu entre els ilercaons, peró en qualsevol cas la indicació de
l' origo no ajuda la seua localització ni implica la identificació dellloc on s'ha trobat la
inscripció amb ella(218).

Tenim, per últim l'epígraf de major interés d'aquesta zona, trobat a Rubielos de
Mora, el qual fa referencia a un personatge anomenat C. Marius Marianus, que fou
edil, flamen i duunvir(219). G. Alfoldy la data entre les acaballes del segle I i principis del
11. El cursus d'aquest magistrat és semblant al d'un altre magistrat saguntí que apareix
en una inscripció d'Almenara, tot i que a Saguntum l'ordenació normal és edil-duunvir
flamen. En qualsevol cas, aquest paral.lelisme no té perque suposar un lligam entre la
inscripció de Rubielos de Mora i el municipi saguntí, com ja assenyala F. Beltrán(22O).

Ségons H. Galsterer, aquest magistrat degué exercir la seua funció en una ciutat
fins ara desconeguda i situada en la zona d'Albarracín(22l), pero aquesta hipótesi es basa
únicament en el fet que al CIL aquesta inscripció apareix amb les d'aquesta localitat,
com ja assenyala G. Alfoldy, i també en la coincidencia onomastica entre la dedicant de
l'epígraf en que apareix el magistrat, Va/eria C. f. Severa, i una altra dona que apareix
en una altra inscripció de Calomarde, prop d'Albarracín(222); el marit d'aquesta, pero,
duu un altre gentilici, cosa per la qual no resulta probable que es tracte de la mateixa
persona, sinó més bé d'un gentilici i un cognom habituals en aqueixa zona; a més,
Rubielos de Mora esta situat uns 70 km. en línia recta d'Albarracín, cosa per la qual
resulta excessivament for<;at relacionar ambdues localitats.

Després de rebutjar la relació d'aquesta inscripció amb Albarracín, i sobre la
base de l'aparent inexistencia d'un nudi nrba en la zona de Rubielos de Mora,
G. Alfoldy planteja la possibilitat que aquest magistrat hagués desenvolupat la seua
carrera municipal en Lesera, adduint la seua proximitat geografica; aquesta, pero, és
certament molt relativa: ja que ambdues localitats es troben a més de 60 km. de distancia
l'una de l'altra. És per aixo que resulta difícil d'admetre la pertinen<;a d'aquest magis
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possiblement situat en la zona de L'Alt Millars.
L'epigrafia d'aquesta zona no ens aporta massa dades d'interes. A Montán, uns20 km. al SE de Rubielos de Mora, tenim una altra inscripció en que també apareix el .gentilici Marius(223). A Bejís, a La Vall del Palancia, trobem dos personatges amb elmateix gentilici(224). A Villanueva de Viver tenim una inscripció funeraria d'un legionari(225). A Pi.na de Montalgrao hem trobat recentment una altra inscripció funeraria enque apareix també el gentilici Maria(226). A Manzanera trobem una inscripció de caractervotiu dedicada a Hercules(227). Finalment, a La Puebla de Valverde hi ha una altrainscripció funeraria sense altre interés(228). Si més no, aquesta redulda mostra epigraficapermet constatar 1'abundancia del genticili Marius en la zona compresa entre el SE dela província de Teruel i les comarques valencianes de L'Alt Palancia i L'Alt Millars.
Com ja hem vist, Ptolemeu situa cap a l'Oest de Lesera una localitat anomenadaEtobesa. Deu tractar-se del mateix topónim que trobem en la seca Otobesken, el monetari de la qual és molt próxim al d'Orosis(229). A. Beltrán la localitza en El Baix Aragó,potser a Mequinensa(23O), mentre que J. Untermann assenyala com aquesta seca nosembla relacionada amb les de Tamaniu i Usukerte, localitzant-Ia igualment en el curs, inferior de L'Ebre(231). La seua diferenciació de la localitat citada per César, amb laqual fou identificada per J. ValIejo(232), sembla avui reconeguda(233). D'altra banda, hi

ha otobesans en diferents inscripcions trobades en lIocs próxims a la costa, entre lesquals en destaca una d'Edeta (CIL II 3794); en aquesta inscripci6 trobem un SeranusTannegiscerris f(ilius), nom en que trobem dos interessants elements antroponímics:-iscer, que segons J. Untermann apareix únicament a Parea iberica(234); i tanne(g)-, queM. a L. Albertos no considera iberic(235), peró que presenta paral.lels en antropónims de
la mateixa Edeta(236) i de Borriol(237), ambdós en territori edeta. Aquesta coincidencia
onomastica permet plantejar la localització d'Etobesa en una area no excessivament"llunyana a la costa. Una adscripció edetana d'aquesta localitat, per tant, no resulta inversemblant(238).

El territori de Lesera degué estar voltat pels territoris d'altres ciutats velnes. Lalocalització d'aquestes és en part possible per la presencia d'importants conjunts.arqueológics cQrresponents a nuclis urbans en una amplia area al seu voltant, mentreque la seua identificació és també en part possible mitjan<;ant les fonts. Així, al Nordtrobem El Palao (Alcañiz), jaciment amb el qual pot identificar-se la ciutat de Leonica,en base a la seua localització irnmediata a Lesera en Ptolemeu, i a la seua aparició al'itinerari de l'Anónim de Ravenna. A l'Oest trobem ~l jaciment de La Muela (Hinojosadel Jarque), que F. Burillo i M. A. Herrero proposen identificar amb Damania, reducció que crec possible. Per últim, al SW, a Rubielos de Mora, trobem una inscripciód'un magistrat municipal que acomplí la seua carrera en una ciutat d'empla<;ament desconegut, peró possiblement situada en aqueixa zona, que segons la interpretació fetapodria tractar-se de 1'Etobesa de Ptolemeu. El territori municipal de Lesera, per tant,degué afrontar amb el de Leonica al Nord, possiblement amb el Damania a l'Oest; ambel d'Etobesa al SW i amb el de Dertosa a l'Est.
Aquesta delimitació aproximada, en el context del mosaic de territorismunicipals d'aquesta regió, sembla molt més ajustada a les característiques geografiques de la zona en que s'hi troba enclavada la nostra ciutat i també a les del mateixnucli urba. El territori de Lesera, ciutat enclavada com ja hem vist prop d'un important nus decomunicacions, cal delimitar-lo consegüentment en una area en que aquest(\petita ciutat pogués exercir un cert paper aglutinador: la comarca deIs Ports com a zonacentral i altres areas confrontants com la franja oriental de la província de Teruel, l'extrem septentrional de la comarca de L'Alt Maestrat i la banda meridional de les con-
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ques deIs rius Guadalope i·Matarranya(239l. En base a la localització d'alguns nuclis
urbans ve'ins, crec que resulta possible proposar algunes referencies geognifiques
d'interés que poden servir per a una delimitació aproximada d'aquest territori: cap al
Nord, a meitat camí entre La Moleta i El Palao, esta el punt on El Riu Bergantes des
guassa al Guadalope; cap a l'Oest, la partió entre ambdós territoris no degué estar més
enlla de la zona de Villarluengo; cap a l'Est, el corredor de Catí delimita el domini ta
bular característic de la comarca deIs Ports(240l; i cap al Sud, la proximitat del jaciment
existent en El Morrón del Cid permet establir-hi una r.elació entre ambdós centres de
població(24I l. Aquestes referencies donen un radi que oscil.la entre 25-35 Km. per al ~eu
territori, amb una superficie ajustada a les característiques del nucli urba.

La relativa proximitat de La Moleta a la mar, uns 62 Km. en línia recta, permet
al meu judici incloure-Ia sense massa problemes en el Convent Tarraconense. En efecte,
donant al seu territori un radi d'uns 25 Km. per la banda oriental, fins al corredor de
Catí, ens resta una franja d'uns 37 Km. d'ample, una zona massa estreta com per a
pensar que aquest convent reduiria tant l'amplaria del seu extrem meridional en aquest
punt si no inclogués Lesera. El cas del Ínunicipi que degué existir en la zona de Rubielos
de Mora, Etobesa segons la meua hipótesi, és bastant semblant, i la seua adscripci6 al
Convent Tarraconense, com a possible ciutat edetana, és bastant segura. Aquestes
ciutats, ignorades per Plini en la seua desc~ipci6 de la costa del Convent Tarraconense,
no apareixen tampoc en la relació de pobles celeberrimi que acudeixen a dirimir els seus
pleits a Tarraco, possiblement per no tenir la categoría jurídica de ciutat autónoma deIs
grups de ciutats que el naturalista sí inclou, com més endavant veurem. Tanmateix, la
seua adscripció al Convent Tarraconense -crec que segura en el cas de Lesera i molt
possible en el d'Etobesa- resulta decissiva a l'hora de plantejar un tral;at concret per al
límit entre aques.t convent i el Cesaraugusta, particularment fluctuant en aquesta zona
segons els diferents autors. "

Com ja hem vist, la pertinenl;a de Leonica, Damania i Osicerda al Convent
Cesaraugusta esta documentada segons les noticies de Plini. Sobre la base que aquestes
són les més orientals i meridionals de les ciutats sedetanes, els límits de llurs territoris
amb els de les ciutats ilercaones i edetanes afrontants (Dertosa, Lesera i Etobesa) degué
constituir el límit entre ambdós convents (fig. 50). Així, aquest límit degué seguir la
línia del Riu Matarranya, com a límit entre els territoris de Leonica i possiblement Der
tosa, per a passar després allímitentre els terriloris de Leonica iLesera, amb un tra~at

hipotetic cap a la meitat de la dístancia que hi ha entre ambdues ciutats, i seguir pel Riu
Guadalope fins allímit entre Lesera i la ciutat existent a La Muela (Hinojosa del Jar
que) -Damania segons la reducció ja vista-, amb un tra~at hipotetic pel punt on
s'acompleix la meitat de la distancia que hi ha entre ambdues localitats; després conti
nuaria pellímit N-NW del territori de la ciutat que degué haver a la zona de Rubielos de
Mora, Etobesa segons aquesta interpretació, la qual afrontaria probablement amb el de
Damania al Nord i amb el d'Osicerda al NW.

Amb aquest plantejament, la diferencia amb altres autors quant al tra~at deIs lí
mits-entre convents, com és ara els darrerament proposats per L. Sancho,és realment
mínima, donant-se únicament un cert despla9ament cap a l'interior 1 sobretot a la zona
meridional. Aquests mateixos límits podrien haver estat els de l'antiga Sedetania, que
haurien quedat fixats en passar a formar part de l'administració territorial romana(242).

Queda el problema de quan assoliria Lesera l'estatut jurídic de municipio De les
13 localitats citades per Ptolemeu entre els Sedetans-Edetans, tot incloent Valentia, a
més d'aquesta, Caesaraugusta, Leonica, Osicerda, Saguntum i Edeta tingueren amb
seguretat estatus jurídic de municipi; també Damania, després d'haver estat una ciutat
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estipendiaria, i Lesera, segons la interpretació feta de la menció que apareix en la ins
cripció CIL 11 4052, degueren arribar a tenir-Io. A<;ó ens dóna un total de 8 municipis
sobre el total de 13 localitats citades pel geógrafo L'absencia de les 5 localitats restants
de l'obra de Plini -a les quals cal afegir Lesera, que tampoc cita el naturalista- pot
estar justificada, ja que aquest, en parlar de la Hispania Citerior (In, 18), especifica
que en aquesta província, d'un total de 472 comunitats, hi ha 179 oppida(243) -ciutats
autónomes de les quals especifica l'estatus jurídic- i 293 civitates contributas, és a dir.,
subordinades a d'altres.

En els casos deIs convents que ens interessen, Plini (111, 23) cita un total de 42
popu/i en el Convent Tarraconense, deIs quals especifica a continuació l'estatus jurídic
d' 11, als quals podem afegir els altres 7 que ja abans (111, 20-23) havia citat, tot incIoent
Emporiae, cosa amb-Ia qual tenim un total de 24 populi dels quals no l'especifica; en el
Convent Cesaraugusta (111,24) cita un total de 55 populi, deIs quals especifica l'estatus
jurídic d'un total de 30, per la qual cosa en resten 25 deIs quals no l'especifica. Bona
part d'aquests 49 populi d'ambdós convents deIs quals Plini no especifica l'estatus
jurídic degueren estar inclosos entre la xifra total de 293 civitates contributas que ja
havia donat al principio

El nombre de civitates contributas degué ser, doncs, bastant elevat en aquests
convents, almenys fins a l'aplicació de l'edicte de llatinitat de Vespasia. A les fonts lite
raries i epigrafiques trobem diversos casos d'aquest tipus de comunitats no-autónomes.
Així, a la Betica trobem el cas de Curiga, citada per Plini (In, 14)(244~, i el d' lpsca, que
apareix en una inscripció ja vista(245). Al Convent Cesaraugusta tenim el més conegut de
Calagurris Fibularia, de la qual César (1, LX) diu que era contributa d'Osca(246). Al
Convent Cartaginense trobem el cas d' lcosi, de la qual Plini (111, 20) ens diu que estava
adscrita a la colónia lllici(247). Al Convent Emeritense tenim els casos de Castra Servilia i
Castra Caecilia, citats per Plini, que estaven adscrites a la colónia Norba Caesarina(248).

Contribuere era l'acció d'unir una circunscripció territorial a una altra, llevant-li
la seua autonomia administrativa(249). Aquesta adscripció podia limitar-se al seu territori,
a les seues institucions o als seus títols; era, per tant, variable, de la mateixa manera que
ho eren les causes i l'estatus previ de la comunitat en qüestió(250). La comunitat així con
figurada assumia les funcions administratives i jurisdiccionals de les comunitats inte
grades, cosa per la qual sembla que es donava paritat de drets entre els ciutadans de les
comunitats adscrites i els de la comunitat regent.

Aquesta pogué ser la situació d'almenys algunes de les localitats citades per Pto
lemeu en aquesta regió que no vénen recollides per 'Plini: Bernaba, Ebora, Beleia, Arsi,
Etobesa i Lesera. Llur aparició a les llistes de Ptolemeu podria reflectir aquest pas a
ciutats autónomes. En el cas de Lesera, aquest canvi quedaria pales en la seua denómi
nació com a respublica en una inscripció de principis del segle nI; mentre que en el cas
d'Etobesa, segons la reducció ací proposada, l'evidencia seria l'aparició d'una inscrip
ció amb la menció d'un magistrat municipal.

L'obtenció de l'autonomia administrativa seria conseqüencia de l'aplicació de
l'edicte de llatinitat promulgat per Vespasü\ entre els anys 73/74(25\). L'abast d'aquest
edicte ha estat bastant discutit, peró la seua iQcidencia en les zones més romanitzades és
en general admesa(252). El pas de nombroses comunitats a administracions autónomes
de tipus municipal en epoca flavia es pot documentar a través de l'epigrafia, quan el
nom de la ciutat duu l'apeLlatiu d'aquesta dinastia i quan apareix en personatges per
tanyents a la tribu Quirina, a la qual estava adscrit Vespasia(253); a través deIs noms de
ciutats citats per Ptolemeu que porten l'apel.latiu "flavi", i finalment, quan hi ha
ciutats que demostren llur incorporació a la vida municipal amb l'aparició a les inscrip-
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Així, a la Betica trobem el cas de Curiga, citada per Plini (111, 14)(244), i el d' lpsca, que
apareix en una inscripció ja vista(245). Al Convent Cesaraugusta tenim el més conegut de
Calagurris Fibularia, de la qual César (1, LX) diu que era contributa d'Osca(246). Al
Convent Cartaginense trobem el cas d' lcosi, de la qual Plini (111, 20) ens diu que estava
adscrita a la colonia lllici(247). Al Convent Emeritense tenim els casos de Castra Servilia i
Castra Caeci/ia, citats per Plini, que estaven adscrites a la colónia Norba Caesarina(248).

Contribuere era l'acció d'unir una circunscripció territorial a una altra, llevant-li
la seua autonomia administrativa(249). Aquesta adscripció podia limitar-se al seu territori,
a les seues institucions o als seus títols; era, per tant, variable, de la mateixa manera que
ho eren les causes i l'estatus previ de la comunitat en qüestió(250). La comunitat així con
figurada assumia les funcions administratives i jurisdiccionals de les comunitats inte
grades, cosa per la qual sembla que es donava paritat de drets entre els ciutadans de les
comunitats adscrites i els de la comunitat regent.

Aquesta pogué ser la situació d'almenys algunes de les localitats citades per Pto
lemeu en aquesta regió que no vénen recollides per 'Plini: Bernaba, Ebora, Beleia, Arsi,
Etobesa i Lesera. Llur aparició a les llistes de Ptolemeu podria reflectir aquest pas a
ciutats autonomes. En el cas de Lesera, aquest canvi quedaria pales en la seua deno'mi
nació com a respublica en una inscripció de principis del segle 111; mentre que en el cas
d'Etobesa, segons la reducció ací proposada, l'evidencia seria l'aparició d'una inscrip
ció amb la menció d'un magistrat municipal.

L'obtenció de l'autonomia administrativa seria conseqüencia de l'aplicació de
l'edicte de llatinitat promulgat per Vespasia entre els anys 73/74(251). L'abast d'aquest
edicte ha estat bastant discutit, peró la seua iQcidencia en les zones més romanitzades és
en general admesa(252). El pas de nombroses comunitats a administracions autónomes
de tipus municipal en epoca flavia es pot documentar a través de l'epigrafia, quan el
nom de la ciutat duu l'apeLlatiu d'aquesta dinastia i quan apareix en personatges per
tanyents a la tribu Quirina, a la qual estava adscrit Vespasia(253); a través deIs noms de
ciutats citats per Ptolemeu que porten l'apel.latiu "flavi", i finalment, quan hi ha
ciutats que demostren llur incorporació a la vida municipal amb l'aparició a les inscrip-
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cions de magistrats municipaIs, ordo decurionum, etc. (254).

La progressiva extensió deIs ius latii en epoca flavia reduiria notabIement el
nombre de les civitates contributas citades per Plini(255). En aquesl context, Lesera arri
baria a obtenir )'autonomia administrativa també en epoca flavia, com ja va proposar
G. Alfóldy(256), en el marc de la quasi completa generalització de la vida municipal que
tingué lloc a partir de la promulgació de l'edicte de llatinitat per l'emperador VespasicL
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cions de magistrats municipals, ordo decurionum, etc. (254).

La progressiva extensió deIs ius latü en epoca flavia reduiria notablement el
nombre de les civitates contributas citades per Plini (255). En aquesl context, Lesera arri
baria a obtenir I'autonomia administrativa també en epoca flavia, com ja va proposar
G. Alfóldy(256), en el marc de la quasi completa generalització de la vida municipal que
tingué lloc a partir de la promulgació de l'edicte de llatinitat per l'emperador Vespasia.
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