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Los Yacimientos Arqueológicos de Vinarós

Hasta hace menos de diez años la historia del término de Vinarós daba comienzo en el año 1233 con la 
toma del castillo de Peñíscola, del cual dependía la alquería de Benilaros. por el rey Jaime I. El primer docu
mento histórico se databa en el año 1241, una lápida con inscripción cúfica y la carta de población de V inarós. 
Actualmente podemos alargar la historia alrededor de dos mil años más. Ello es posible debido a los descubri
mientos arqueológicos que se han venido realizando estos últimos años que han remontado los primeros docu
mentos históricos al siglo Vil a. de J.C.

Estado de la cuestión
Los primeros estudios que tenemos sobre la Edad Antigua referentes a Vinarós datan del siglo XVII. 

Estos se dedican a situar los topónimos que nos dan las fuentes clásicas con las ciudades actuales (1). Esta 
corriente de «localización» histórica hasta finales del siglo pasado e incluso principio de éste fue la que predo
minó en los estudios referentes a este período histórico (2). Esta corriente ha desaparecido prácticamente de 
la historiografía. Actualmente las líneas de investigación son más empiristas Ya a principios de siglo los escri
tos de Julio Chillida, García García, Martínez, Sarthou Carrcres y Borrás Jarque apoy an sus datos sobre mate
riales más tangibles. (3)

Después de estos estudios asistimos a un lapsus de tiempo de más de 50 años en los que los estudios sobre 
arqueología local son inexistentes.

En 1976 la Associació Cultural Amics de Vinarós reanuda la investigación arqueológica procediendo pri
meramente a una prospección sistemática del término municipal. Fruto de este trabajo son los yacimientos que 
aquí vamos a tratar.

La bibliografía referente a la arqueología local que ha salido a la luz durante estos últimos años son peque
ñas notas referentes a los descubrimientos arqueológicos. (4).

Presentamos los yacimientos siguiendo una línea evolutiva cronológica: protohistoria, hispano-romano y 
medieval.

(1) BEUTER, A. Crónica General de toda España y especialmente del Reino de Valencia Libro I, cap. XIX. Valencia 1604 
ESCOLANO, G. Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reino de Valencia. Valencia 1610.
D1AGO, F. Anales del Reino de Valencia. Libro 111, Cap. III. Valencia 1613.

(2) CUVIERO PINOL, V. Iberiaprotohistórica. Valladolid 1891.
BLAZOUEZ, A. Nuevo estudio del Itinerario de Antonino. Boletín de la Real Academia de la Historia XXL Madrid 1892.

(3) CHILLIDA MELIA, J. Apuntes arqueológicos relacionados con el lugar que ocupa el ermitorio de NJ Sra. de Misericordia y San 
Sebastián de Vinaroz. Revista San Sebastián, n° 19. Octubre 1909, págs. 325-330. Y en Revista de Castellón n" 32. Castellón 1931. 
CHILLIDA MELIA. Hallazgos arqueológicos en Vinaroz. Correo Ibérico n° 1223. Tortosa 21 de febrero de 1908.
GARCIA GARCIA, F. Vinaroz. Revista San Sebastián, año III, n° 59. Vinarós2 de abril de 1916, pág. 449-450.
SARTHOU CARRERES. C. Provincia de Castellón. Geografía General del Reino de Valencia. Barcelona 
Págs. 957-959.
MARTINEZ ALOY, J. Depósito de alfarería hallada en Vinaroz. Suplemento del diario de Las Provincias. Valencia 11-3-1908. 
MARTINEZ ALO Y, J. Vinaroz (notas arqueológicas). Diario Las Provincias núm. 13.039. Valencia9de Mayo de 1912.
BORRAS JARQUE, J.M. Historia de Vinarós. Reedición Amics de Vinarós. Vinarós 1979.

(4) GUSIJENER, F. El Puig de Vinarós, nuevo yacimiento ibérico con materiales fenicios. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense3. Castellón 1976. Pág. 287-288.
OLIVER FOIX, A. Los Iberos en El Puig(I). Semanario Vinaroz 1.045. Vinarós2de abril de 1977.
OLI VER FOIX, A. Los Iberos en el Puig (II). Semanario Vinaroz 1.055. Vinarós 11 de junio de 1977.
OLIVER FOIX, A. Resultado del sondeo previo en El Puig de Vinarós. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castelloncnse 4. 
Castellón 1977. Pág. 315-319.
OLIVER FOIX, A. Escritura ibérica en Vinarós. Semanario Vinarós 1166 Vinarós 1 de Noviembre de 1980.
OLIVER FOIX, A. La cerámica de barniz negro de El Puig de Vinarós. Semanario Vinarós núm 1 242 Vinarós 1 de Mayo de 1982 
P. 17.
OLIVER FOIX, A. Las ánforas del Museo Municipal. Semanario Vinarós Vinarós 16 de octubre de 1982. Pág. 12.
OLIVER FOIX, A. Notas sobre hallazgos arqueológicos submarinos. Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo rí° 2. Abril- 
Junio 1983.

. Ediciones Martí.s.a
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Yacimientos protohistóricos
En medio del llano de Vinarós se levantan dos elevaciones calcáreas en cuyas cimas se sitúan los yacimien

tos de época ibérica conocidos con el nombre de El Puig de la Misericordia y El Puig de la Parreta, nombres 
que reciben de la colina. Estas elevaciones se levantan a ambas partes del río Cervol y desde ellas se domina 
toda la llanura con sus entradas y sus salidas.
- El Puig de la Misericordia.

Este yacimiento fue localizado en 1976 año en el que se realiza una excavación que es la que vamos a tratar" 
este trabajo. Las campañas que se han venido sucediendo posteriormente todavía se encuentran en estudio.

Los resultados de esta primera excavación no fueron todo lo bueno que esperábamos. La zona a excavar 
se encontraba muy erosionada debido al laboreo, encontrándose muy removidas sus tierras.

En los veinte cuadros que se abrieron, cuya potencia no superó nunca los 35 cm. se localizaron restos de 
lienzos de paredes muy derruidos y el material cerámico estaba muy destruido. Otra zona de donde procede 
parte del material de esta excavación fue el vertedero de las tierras que en su día se sacaron para hacer los fun
damentos de la cruz del calvario.

1 odo este material debido a que no se encontraba dentro de una estratigrafía lo vamos a analizar de un 
modo comparativo.

Tenemos por una parte la cerámica a mano que nos ofrece el mayor porcentaje del material exhumado. 
Se caracteriza por su pasta gruesa, con abundante desgrasante cálcico, algunas piezas con excelente trata
miento de bruñido en su superficie. La decoración es plástica, cordones digitados, tetones, incisiones, etc. La 
tipología es la típica de los Campos de Urnas del NE y del Bajo Aragón encuadrable dentro del periodo V de 
Martin Almagro Gorbca (5), con una cronología del siglo VII a. de C. Así tenemos formas globulares, bordes 
exvasados, cuellos cilindricos, bases anulares, perfiles en S. galbos bitroncocónicos. Cabe destacar un frag
mento que tiene un engobe rojo, imitando el conocido engobe fenicio y el galbo sin embargo es típico de los 
Campos de Urnas. Prueba de la influencia que tuvieron estos colonizadores en el sustrato indígena del Hierro 
Antiguo.

en

La primera cerámica a torno son las ánforas fenicias, tipo Trayamar, que podemos datar a inicios del siglo
VI a. de C. Anforas que proceden del comercio fenicio. Las pastas se pueden relacionar perfectamente con las 
producciones meridionales.

En cuanto a la cerámica propiamente ibérica tenemos un material muy variado en cuanto a formas se refie
re. Destacan los cuellos de cabeza de ánade, los oinochoes de boca trilobulada, imitaciones de copas de pie 
bajo, vasijas tritroncocónicas, boca de trompeta, cuencos, platos, escudillas, ánforas y kalathos. Tenemos tam
bién varios fragmentos de cerámica de barniz negro, concretamente una forma Morel 2812 c 1 que se data en 
la segunda mitad del siglo III a. de C. o inicios del II a. de C. Otra pertenece a la forma Morel 2977 al que tiene 
unadatación del 140-130 a. de C.

En cuanto a la decoración de la cerámica ibérica tenemos en su mayoría decoración geométrica a base de 
bandas, filetes, círculos, semicírculos, rombos, etc. y algunas presentan decoraciones más evolucionadas del 
tipo vegetal, aunque no llegan a la sofisticación de las zonas de Liria y Elche. Un pequeño fragmento presenta 
una inscripción. Con todo ello se exhumó también una pequeña aguja de bronce.

Así pues podemos decir a la vista del material que este yacimiento tiene sus inicios a mediados del siglo
VII a. de C\. quedándose encuadrado dentro del Hierro Antiguo, fuertemente relacionado con los Campos de 
Urnas del nordeste peninsular y los del Bajo Aragón.

En la primera mitad del siglo VI a. de C. esta gente entrará en contacto con los pueblos fenicios del sur 
peninsular, y serán estos contactos los que llevarán nuevos avances técnicos, como es el uso del torno en la alfa
rería. También en el siglo VI a. de C. se inician contactos con los pueblos indígenas del sur peninsular que se 
encuentran aculturizados por las gentes fenicias asentadas en las colonias sureñas.

Aunque en la zona tenemos detectado un contacto un comercio-procedente del ambiente griego, como es 
el masaliota, de momento no se ha constatado en esta campaña.

En la segunda mitad del siglo VI a. de C. la cultura ibérica comenzará a formarse, apareciendo entonces 
las primeras cerámicas propiamente ibéricas a torno, imitando la decoración de la fenicia.

Los niveles propiamente ibéricos en la zona excavada en esta campaña se encuentran completamente des
truidos. A través del material podemos saber que el asentamiento en el siglo V y IV a. de C. se encuentra en 
pleno funcionamiento, momento este que es de verdadero auge dentro del poblamiento ibérico de la zona ya 
que todos los yacimientos ibéricos del alrededor están habitados. El yacimiento perdurará hasta el siglo II a. 
de C. como demuestra la cerámica de barniz negro, así como algunos galbos de cerámica ibérica como es el caso 
del kalathos de ala recta. Este yacimiento tiene su continuación en el yacimiento hispano romano de La Closa, 
yacimiento que se encuentra en la falda de la colina en su parte de levante.

(5) ALMAGRO GORBEA, A. El Pie deis Corbs de Sagunto y los Campos de Urnas del NE de la Península Ibérica. Saguntum 12. 
Valencia 1977, pág. 89-141.
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- El Puig de la Parreta
El Puig de la Parreta se encuentra situado en la margen derecha del río C ervol, elevándose a 109 m. sobre 

el nivel del mar. En su cima tenemos un yacimiento de pequeñas dimensiones que tan solo ha sido objeto de
podemos conocer su cronologíaalgunas prospecciones, no se ha realizado en él ninguna cata por tanto 

debido a la falta de una estratigrafía.
Del material recogido en superficie, que es escaso, poco se puede decir, su pasta se puede relacionar per

fectamente con la ibérica, la única forma que hemos localizado es una base anular. Ante ello poco podemos 
deducir del yacimiento. También se encontró un pequeño fragmento de ierra sigillata hispánica, también infor
me. Lo más interesante del yacimiento es una extracción de piedras que hay a su lado. Debido a la falta de exca
vaciones no podemos decir si esta extracción de piedras sirvió tan solo para construir los edificiosde este hábitat 
concreto o si también abasteció a las poblaciones de los alrededores.

no

Yacimiento hispano-romano
En 1980 recorriendo la zona de la falda de la montaña de El Puig de la Misericordia, en la partida denomi

nada LaClosa,en busca de algún indicio que nos indicara la presencia de la necrópolis del poblado, localizamos 
varias paredes y fragmentos de opus caementicium. Al intensificar la búsqueda alrededor de estos hallazgos fui
mos localizando fragmentos de tcgulas, y cerámica de época hispano romana, así como un trozo de un piso de 
opus signinum. Continuamos las prospecciones a lo largo de los meses siguientes recogiendo un lote bastante 
variado de material. Así podemos distinguir un pequeño fragmento de campanicnse B. otro de sigilata itálica, 
ambos informes, sigilata sudgálica entre la que tenemos una base de Ritterling 5 (L.C'. S-2), Dragendorf 27 
(L.C. S-6), una Dragendorf 37 (L.C. S-5), una forma Ludowici Ta (L.C. S-8). Dragendorf 37 decorados (L.C 
S-3), dentro de la sigillata hispánica que es la que ofrece el mayor porcentaje dentro de las sigillatas, podemos 
identificar una Dragendorf 37 (L.C. S-10,11), forma Mezquirizó (L.C. S-12). así como otros fragmentos deco
rados. Destaca de entre ellos un interesante fragmento decorado con un sátiro hitifálico (L.C. S-16). fragmento 
que debe pertenecer a una forma Dragendorf 30 bastante tardía. De esta figura tenemos un paralelo en el alfar 
de Tricio (6).

Tenemos también varios fragmentos de Terra Sigillata Clara del tipo A. como es el caso de L.C.-21,22 y 
24. Los dos primeros corresponden a una forma 238 de Hayes, la cual da una cronología del siglo II I cnemos 
también dos bordes de Terra Sigillata Clara D, con una forma Hayes 598 (L.C. S-20) y una forma Hayes 67 
(L.C. S-23). Entre el material hay también varios bordes ahumados. Las ánforas van desde las imperiales (L. C. 
S-61) yaque es una Dressel 1A o greco-itálica de transición, pasando por las Dressel 2-4 (L.C. S-57. 58, 59.60), 
también una Dressel 7-11 (L.C. S-63 y 62). Es abundante la cerámica común que en muchos casos imitan la 
tipología ibérica.

A partir del siglo I a. de C. se da el asentamiento de La Closa. Tal vez hay que relacionarlo con la estruc
turación del territorio que parece sufre la península ibérica hacia el año 100 á. de C. El poblamiento situado 
en la cima, un poblamiento ibérico, baja a la ladera de la colina. La cronología de antes del cambio de era la 
de la campaniense B, las ánforas greco-itálicas y Dressel 1, que son de pasta granulosa con abundantes puntos 
negros, y la sigillata itálica. El asentamiento hispano romano de La Closa parece ser que tiene su máximo apo
geo durante el siglo 1 y II d. de C., ya que la Terra Sigillata Sugdálica, así como la Hispánica, los bordes ahuma
dos, la Terra Sigillata Clara A, las ánforas Dressel 2-4 y 7-11, así como varios fragmentos de cerámica común, 
son datados en esta época. Es el grupo de material más abundante. El siglo III vendría representado por el 
borde ahumado de borde colgante y algunos fragmentos de Terra Sigillata Hispánica que llegan hasta el siglo 
III y la Terra Sigillata Tardía.

El yacimiento parece que continua hasta el siglo IV-V como podemos
Arqueología submarina

por la Terra Sigillata Clara D.ver

La zona de Vinarós ha estado siempre muy relacionada con el mar tanto en épocas históricas como pro- 
tohistóricas. Los íberos que se encontraban a escasos kilómetros del mar, no podían dejar de aprovechar el 
recurso marino sobre todo para procurarse alimentos. Pero además de una fuente de alimentación el mar ha 
sido una vía de comunicación de gran importancia y desde siempre ha sido usada para el transporte.

El primer hallazgo, cronológicamente hablando, es un ánfora repleta de un engrudo hecho a base de resina 
de pino que se puede relacionar con las producciones ibicitanas del siglo IV a. de C.

Ya de época romana los hallazgos son más numerosos y abundantes y tenemos que dividirlos según su pro
cedencia en hallazgos casuales que son los que arrastran las barcas, de los cuales no sabemos con seguridad 
donde estaban, y los provenientes de las prospecciones realizadas en la costa sur del término de Vinarós.

La toponimia nos da a veces datos sobre posibles yacimientos submarinos como es la Punta deis Cosis y 
las Salinas. La zona del primer topónimo todavía está por prospectar. En la zona de las Salinas se ha hecho una 
prospección localizándose varios fragmentos de ánfora. Los hallazgos aunque se concentran sobre todo en la 
desembocadura de este barranco, se extiende desde la playa del Clot a la de Aigua Oliva.

(6) GARABITO, T. y SOLOVERA, E. Terra Sigillata Hispánica de Tricio 111 Formas decoradas Studia Archaclogica 43. Valladolid 
1976. Fig. 1-5.
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Recopilando todo el material tenemos los siguientes tipos de ánforas:
Greco-itálicas.- Localizadas en las playas de la zona sur. Tipo que aparece en el siglo III a. de C., llegando 

hasta el siglo II a. de C.
Dressel 1 A.- De la que tenemos localizados un par de ellas. Se pueden datar en el siglo II a. de C.
Dressel IB.- Es un cuello y borde muy erosionado. Estas ánforas tienen una cronología del siglo I a. de 

C., llegaría hasta el año 20 a. de C.
Lamboglia 2.- Cuello, borde y asas de un ánfora. Está recubierta de un engobe marrón. Su cronología es 

de inicios del siglo I a. de C.
Dressel 2/4 - Cuello, bordes y asas. Aparecen estas ánforas en época republicana y continúan hasta el si

glo I d. de C.
Dressel 7/11.- Son los más abundantes y de ellas tenemos cuatro cuellos y dos ánforas completas. Estas 

ánforas aparecen en el cambio de era.
Dressel 20.- Cuerpo y cuello de una forma Dressel 20, desgraciadamente no tenemos el borde. Esta ánfora 

debido a que todavía presenta un cuerpo con tendencia cilindrica, creemos que se debería fechar a inicios del 
siglo I d. de C.

Imitación masaliota.- tenemos.
A través de las ánforas vemos que por la costa hubo un tráfico comercial desde el siglo IV a. de C., conti

nuándose a lo largo de toda la época ibérica y romana teniendo vestigios hasta el siglo II d. de C.
De la zona norte de la costa tenemos la solera de un molino romano.
El arte de una embarcación sacó la base de un dolium. Estas dos piezas eran elementos que completaban 

la dotación de una embarcación romana, aunque el dolium podría ser que fuera transportado desde el centro 
de producción al punto de venta.

También se ha sacado un fragmento de regula. Las tegulas podían ser componentes de la embarcación 
romana ya que podían ser utilizadas como hogar o como lastre, pero también era material transportado por las 
embarcaciones. (7)

Los yacimientos medievales
Después del abandono del asentamiento hispano romano de La Closa no encontramos ningún testimonio 

arqueológico de los siglos que le preceden. Los asentamientos de época romana son frecuentes hasta el siglo III 
pero la documentación escrita y arqueológica en tierras valencianas es escasa en el período que va del fin del 
imperio Romano de Occidente a la expansión musulmana, parece ser que la población durante la dominación 
visigoda no fue copiosa en esta zona. Esta falta de documentación durará hasta el siglo X y pocos han sido los 
estudios arqueológicos realizados sobre la época en cuestión. (8).

En época califal (929-1031) Tudmir, Valencia y Tortosa se constituyen en koras, que eran circunscripcio
nes administrativas. La actual provincia de Castellón parece haber formado parte de la kora de Valencia en 
época califal, parece ser que fue una tierra en disputa entre Tortosa y Valencia, ya que durante la época de rei
nos taifas (1031-1102) toda esta zona pertenece a la taifa de Tortosa. Aunque en 1061 Tortosa pasa al reino de 
Zaragoza, esta anexión dura poco tiempo.

Con los reinos de taifas a partir del siglo XI parece ser que toman fuerza las taifas de Tortosa y Valencia 
y esta zona se integra en las actividades del mundo comercial musulmán. Esta recuperación queda demostrada 
en el surgimiento de varios asentamientos nuevos. Asentamientos que eran pequeños núcleos rurales que 
albergaban a unas decenas de personas que se agrupaban en torno a un castillo o una ciudad. En torno al castillo 
de Peníscola tenemos que surgen nuevos núcleos de hábitat pues sería en esta época cuando surgirían Benicas- 
tlo (actual Benicarló), Benilaros (actual Vinarós), Irta (hoy abandonada), así como otros pequeños asenta
mientos como es el que tenemos en la ladera de la sierra de El Puig de la Misericordia, lo que actualmente cono
cemos como Torreta deis Moros.

- La Torreta deis Moros.
Juntamente con el surgimiento general de nuevos asentamientos en la zona del levante peninsular hacia 

el siglo XI tiene origen el asentamiento de la Torreta deis Moros. Después de un lapsus de aproximadamente 
unos cinco siglos de despoblamiento aparece un nuevo núcleo de hábitat en la falda de la sierra de El Puig de 
la Misericordia. Este asentamiento de cara al levante, se sitúa a 100 m. de altura aproximadamente, entre el 
yacimiento romano de La Closa y el ibérico.

(7) OLIVER FOIX, A. Op. Cit. 1983.
(8) Una visión general la tenemos en: BAZZANA. A. Les villages desertés de l'Espagne oriéntale: état présent et perspectives d'une 

rccherchc archéologique. Archeologie Médievale VIII. Lyon 1978. Pág. 165yss.
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En una fotografía que publica Sarthou Carreres vemos unas vasijas que proceden de esta zona, actúa - 
mente desconocemos su paradero. En la fotografía podemos distinguir unas tinajas. En la segunda fuá en a 
parte superior tenemos dos vasijas que nos pueden dar luz sobre la cronología de este material. son dos vasijas 
del tipo jarrita, en una de ellas se aprecia las asas de trenza.

La cerámica común no decorada es la cerámica característica de los hábitats desiertos del levante. La 
forma de jarrita aparece según Bazzana poco tiempo antes de la época de los reinos taitas (9). Las asas trenza
das se datan en época taifa, siglo XI. Para Guillermo Roselló (10) las jarritas en Mallorca se datan sobre to o 
en el siglo XII, aunque se dan en el siglo XI. ya que se decoran con la técnica del verdugón

Durante las prospecciones que hicimos en el asentamiento recogimos fragmentos de asas de trenza, un 
cuello y un inicio de cuello con acanalados que se podrían comparar con los aparecidos en Zufera (C abanes), 
El Morico (Benicasim), Torre Bufilla (Bétera). Los asentamientos nombrados nos dan una cronología del siglo 
XI-XII. Tenemos fragmentos decorados con un peinado ondulado que encontramos paralelos en Bufilla y en 
el alfar de Paterna. Un dato no muy seguro nos lo ofrecería un borde de sección triangular decorado con un 
grafitado, círculos con radios encuadrados dentro de unas líneas grafitadas a modo de Iriso La decoración de 
esgrafiado sobre fondo de bandas horizontales de óxido de manganeso se dan en el siglo XII con la dominación 
almorávide y almohade. El fragmento que nos ocupa sale de este tipo de esgrafiado porque se encuentra hecho 
sobre un fino engobe y no sobre el óxido de manganeso como es lo típico. Tenemos después dos cuellos de can- 
taro decorado con líneas paralelas de óxidos de manganeso y de hierro. Estos tipos se dan a finales de la domi
nación musulmana y continúan después de la reconquista cristiana. Otro tipo que hunde sus prototipos en la 
cerámica musulmana pero que tiene su mayor profusión después de la reconquista son los cántaros y recipien
tes decorados con barniz verde y morado de los que se dan con abundancia en nuestro yacimiento. Un asa deco
rada con barniz verde y morado nos daría una cronologíapost quem de finales del siglo XIII Como fechas más 
modernas podemos citar una solera en la que hay una cruz potenzada de color morado, óxido manganeso, 
sobre barniz blanco. Un plato con decoración geométrica decorada con color verde y morado, asi como dos 
fragmentos decorados con color azul, óxido de cobalto. Fragmentos estos últimos pertenecientes a cerámica 
medieval valenciana con una cronología del siglo XIV-XV.

- Els Racons.
En una prospección que realizamos en la parte nordeste de la sierra y sobre un suelo muy erosionado 

encontramos varios fragmentos indeterminados de cerámica que a juzgar por su pasta deben pertenecer a 
época medieval. Entre estos fragmentos recogidos tan solo encontramos uno que nos da una forma, es un asa 
trenzada por lo que nos daría una cronología aproximada del siglo XI-XII

El hábitat medieval de esta sierra no se concentraría simplemente en su parte éste si no que estaría exten
dido por varios puntos de la siera pero que debido a la erosión actual no han quedado restos, lo máximo que 
nos ha llegado son pequeños fragmentos cerámicos.

El hábitat medieval en el actual término de Vinarós
Hemos visto que a partir de la disgregación del califato de Córdoba con los llamados reinos taifas la zona 

del llano de Vinarós pasa a depender de Tortosa que vendría a ser la metrópoli o capital (Hádira qá ida) o la 
medina. Dentro de los reinos están los ‘Amal que eran distritos constituidos por la agrupación de varias alque
rías que estaban encabezadas por una villa fortificada y que administraba a las alquerías, esta villa recibía el 
nombre de Hisn y en nuestro caso lo ostentaría la actual ciudad de Peñíscola. El ‘Amal de Peñiscola tenía 
221 Km' y en él estaban las alquerías de Binalaros, Benicastlo e Irta. Un estudio geográfico de la época nos dice 
que Peñíscola es un «hisn rodeado de alquerías y de cultivos» (11). Todas las localidades rurales que no tienen 
una función administrativa y se encuentran en el interior de una ‘Amal dependiendo de un Hisn o de una 
Medina reciben el nombre de qarya (pl. qurá), que etimológicamente viene a significar punto con agua. Admi
nistrativamente la palabra alquería fue aplicada por los cristianos a todos los poblados rurales a los que no reco
nocían la cualidad de castillo o villa, es decir a todos los que dependían de un centro fortificado y formaban 
parte de su término (12). El hecho de que algunos de ellos podían tener algún tipo primitivo de fortificación 
como una empalizada o una torre, poco parece haber influido sobre su denominación. Lo que los cristianos lla
maron alquería era la unidad socio-geográfica más pequeña del paisaje valenciano.

Económicamente era un conjunto de casas, posiblemente entre 10 y 50, cuyos habitantes explotaban un 
término determinado situado alrededor de la población. Los campesinos eran libres y propietarios de sus tie-

(9) BAZZANA, A. Ceramiques medievales: les methodes de la dcscription analytique aux productions de l’cspaene oriéntale. Melan- 
ges de la Casa de Velazquez T. XVI. París 1980. Fig. 1.

(10J ROSELLO,G. Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca Mallorca 1978.
(11) La Península Ibérica en la Edad Media según el «Kitáb ar-Rawd al-Mi’tár d’al Himyari. Edición y traducción de Levi Proven?al. 

Leydc 1938, n° 54.
(12) Vinarós formó parte de Peñíscola hasta que se le concedió en 1241 la Carta Puebla con el nombre de alquería. El título de Villa según 

Rafels García, R. Apuntes históricos. Revista San Sebastián 7. Vinarós 1908, Vinarós lo recibió en 1540 del Maestre de Montesa 
Francesc Lansol de Romaní. Para Borrás Jarque, J.M. Op. Cit. 1979, pág. 72-73, nos dice que medio siglo antes Vinarós ya era 
considerada como Villa, según se desprende de un documento de Fernando II en 1490, transcrito en el apéndice documental con el 
número 8.

i
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rras. Muchas alquerías llevaban topónimos gentilicios en Beni- lo que hace suponer que se habían constituido 
sobre la base de grupos parentales agnóticos superiores a las familias conyugales que las integraban.

Otro tipo de hábitat que hay documentado es el Rakal que se encontraban en el límite de una alquería o 
subordinada a ella. Era una especie de fortificación. Este nombre está aplicado a propiedades pertenecientes 
en general a la clase rica o acomodada, de un suelo dueño, a veces rodeada de muros. Quizá deberíamos con
siderar dentro de esta definición al yacimiento de La Torreta deis Mqros, cuyos propietarios tendrían gran 
parte de la actual sierra de El Puig. Dependerían naturalmente de Bynalaros de allí que no se tenga constancia 
escrita de ella.

La torre es de planta rectangular, mide 6‘4 m. por 5'4 m. (esta ultima medida es aproximada pues no está 
entera la pared). En su parte inferior tiene un algibe del que se ve perfectamente la bóveda en las pocas piedras 
que quedan en su pared, también se pueden apreciar las entradas de agua. Sobre este algibe habría una sala y 
dos plantas más encima de ella, la última de ellas con saeteras. Las paredes se rematan con almenas. Está cons
truida con manipostería con piedras del terreno, las aristas están hechas con sillares perfectamente labrados. 
Hay que tener en cuenta que aunque posiblemente esta construcción se basa en edificios de época musulmana 
las numerosas remodelaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo han cambiado completamente su fisonomía. 
Alrededor de la torre tenemos varias paredes más. hechas de mampostería. La cronología del yacimiento 
parece ser que se inicia en el siglo XI a juzgar por el material cerámico. Su continuidad durante la época cris
tiana como lugar de hábitat queda patente también en la cerámica recogida cuya cronología más moderna nos 
la da el azul de cobalto. A partir del siglo XVI esta torre parece que es abandonada como un asentamiento que 
podría agrupar a varias familias, sino se abandonó anteriormente, usándose tan solo como habitación de una 
familia.

En relación a esta torre debemos poner dos construcciones más que se encuentran en la cima de la colina 
en la parte de poniente. Asi vemos una construcción que no es más que un recogedor de aguas de la lluvia. Este 
recogedor está compuesto por una pared circular de-unos sesenta centímetros de altura unidas con mortero 
hecho con arena y gran cantidad de cal. Esta pared cierra un recinto de un diámetro aproximado de dieciséis 
metros cincuenta centímetros. El recinto se va ahondando hacia el centro llegando a alcanzar una profundidad 
de un metro con respecto a la altura actual de la pared. El fondo se encuentra recubierto de una tierra arcillosa. 
En la parte este se levanta la roca natural de la colina que es una formación albense del cretácico inferior for
mado por calizas, margas y arcillas con incrustaciones de material ferraginoso. La roca hace función de recep
tora de agua, al estar inclinada y tener una superficie uniforme la va deslizando hacia el interior del depósito. 
El lugar de la instalación de este recogedor es elegido pues cuidadosamente para no tener que realizar grandes 
obras, así se aprovecha la hondonada y la inclinación de los estratos calizos, inclinación que no es frecuente en 
el resto de la sierra. Un depósito de iguales características que éste lo tenemos en la sierra de Irta en la parte 
de Xivert, cerca del castillo, otro parecido lo encontramos en la colina donde se encuentra la ermita de Na Sra. 
de la Esperanza en Albocácer, alrededor de esta ermita hay un despoblado medieval. Con el depósito estaría 
relacionado un aljibe, que sería aprovechado como habitación posteriormente, el algibe se encuentra a escasa 
distancia del recogedor. Es una construcción sobre la propia roca, de forma rectangular, hecha con mamposte
ría y el techo abovedado está hecho con un encofrado que debió ser de cañas.

Cabría la posibilidad que hubiese en la sierra un poblamiento medieval más abundante de lo que parecen 
mostrar los indicios arqueológicos y que ha desaparecido a causa de la erosión del terreno. También podríamos 
pensar que la destrucción del poblamiento sin dejar ningún tipo de señal sea debido a que era una población 
nómada que no poseían construcciones fuertemente cimentadas y con materiales sólidos y consistentes debido 
a que la estancia en la colina era temporal. Esta hipótesis tendría su punto de apoyo si pensamos que la Redona 
de la ermita durante toda la Edad Media y Moderna, hasta bien entrado el siglo XVIII servía para el pastoreo. 
Además para el pastoreo lo más importante que el pasto, que sin lugar a dudas lo tenían en abundancia, era 
el agua, de allí la importancia de las construcciones relacionadas con este elemento.

Con todo este núcleo de población que surgió en esta colina en época musulmana habría que relacionar 
el inicio y desarrollo de la actual ermita de Na Sra. de la Misericordia y San Sebastián. Tal vez fuera el lugar de 
culto y recogimiento religioso de este hábitat que después se cristianizaría con la reconquista. También es posi
ble que se construyera una pequeña iglesia para asistir espiritualmente a los que allí vivían.

Tras la reconquista pasaría a estar bajo la advocación de la Virgen como era moda entonces. A partir del 
Sínodo de Arros, que tuvo lugar en el siglo XI se fomenta el uso de imágenes percibiéndose a partir de entonces 
un claro culto a María. Para W. A. Christian (13) la mayoría de santuarios rurales eran ermitas o iglesias parro
quiales, las cuales llegaron a ser santuarios cuando la imagen atraía poderosamente la devoción popular al mos
trarse poderosa a través de milagros. A partir del siglo XII las estatuas de María fueron incorporadas a lugares 
rurales que tenían un significado simbólico para la comunidad agrícola o pastoril, como por ejemplo las fuen
tes, las cimas de las montañas, los altos de los caminos, las grutas, cuevas.

(13) CHRISTIAN, W. A. De los Santos a María. Panorama de las devociones a santuarios españoles desde principios de la Edad Media 
hasta nuestros días. Temas de antropología española. Akal, Madrid 1976. Pag. 57.
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Cómo indica Christian el culto de las imágenes proveyó una manera de extender la religión cristiana a los 
lugares rurales que eran considerados a través de creencias precristianas como puntos críticos de contactos con 
las fuerzas de la naturaleza más allá del control del individuo o de la comunidad rural. María como imagen de 
madre con su niño era la imagen cristiana que mejor simbolizaba la fertilidad y la potencia maternal. La rela
ción de esta imagen con los problemas agrícolas y pastoriles queda patente en que siempre que hay sequías y 
enfermedades de las cosechas se acude a ella en plegaria, prueba de esta relación de fecundidad de la tierra con 
la imagen. Al ser en un principio relacionada con la fecundidad se representaría como madre, pero como esta 
fecundidad en el culto cristiano se convertiría poco a poco en una protección de la fecundidad. pasaría a deno
minarse Madre de Misericordia, de allí que la iconografía no corresponda con la imagen de la Madre de la 
Misericordia.

Por último pasemos a hablar del núcleo de población más importante, Bynalaros. F,1 nacimiento de esta 
alquería está relacionado con todo este hábitat de la sierra de El Puig de la Misericordia, así pues tendríamos 
que darle un mismo origen cronológico aunque no se pueda documentar.

La primera noticia documental que tenemos de ella se da con la reconquista de Peñíscola, dándosele la 
Carta Puebla en 1241. Esta alquería de Bynalaros aunque en un principio después de la reconquista, habitaría 
musulmanes y cristianos, tal y como demuestra la lápida sepulcral (14) encontrada en una calle céntrica, pronto 
sería abandonada por los musulmanes. La alquería sería un pequeño núcleo en el que habitaría alrededor de
cincuenta familias (15).

ADDENDA
Estando en imprenta las presentes actas, el Sr. Juan Puchal Chaler nos indicó que en una finca de su propie

dad situada en la falda de la sierra de la ermita en la partida deis Racons, a principio de siglo al transformar la 
finca se encontraron varios enterramientos y siete silos excavados en la roca, dentro de los cuales habían piezas 
cerámicas musulmanas. Estos hallazgos corresponden a los que menciona Sarthou Carreras y Borrás Jarque en 
sus obras. Sarthou Carreras incluso da unas fotografías del material cerámico encontrado en uno de los silos.

Prospectada la zona podimos recoger en superficie varios fragmentos de cerámica musulmana que pueden 
relacionarse con la cronología que hemos dado al resto de los yacimientos musulmanes. La información del Sr. 
Juan Puchal es de gran interés debido a que nos sitúa un interesante punto de silos y nos localiza por fin el 
hallazgo que desde principio de siglo se viene mencionando en la bibliografía y que no sabíamos con exactitud 
donde ubicar, agradecemos desde aquí la amabilidad que ha tenido el Sr. Juan Puchal en darnos la informa
ción.

(14) LEVI PRO VENIAL, E. Inscriptions arabes d'Espagne. París 1931, pág. 88.
(15) La carta de población dada a Griño de Ballester y cincuenta pobladores más: dono et concedo vobis Grignon Balester i alqueream qui 

vochatur Bynalaros in termino Peniscola cum vobis quinquaginta populatis.
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Zona excavada en El Puig de la Misericordia durante la Campana de 1977

-103-





Tabla tipológica de cerámica a torno

El Puig de la Misericordia
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El Puig de la Misericordia
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El Puig de la Misericordia
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El Puig de la Misericordia
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El Puig de la Misericordia
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Hallazgos submarinos 
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El Maestrat en época romana

Els estudis sobre Fépoca romana a les comarques septentrionals del País Valencia han estat fins ara poc 
nombrosos. El Baix Maestrat, fins la recentment comentada excavació de la vila d’El Mas d'Aragó (Cervera 
del Maestre), no comptava prácticament més que amb algunes refcréncies aillades. Un rccull bibliográfic i 
Finid d’una tasca de prospecció sistemática (1), fan possible l’oferir un estat de la qüestió sobre el problema 
de la romanització i Fevolució del poblament hispano-romá en aquesta comarca.

£1 poblament ibéric
La constitució morfológica de la comarca, amb una alternante de scrres i corredors pre-litorals, resulta 

fonamental per a comprendre la distribució del poblament antic. L'ocupació del territori en ¿poca ibérica es 
produeix de forma quasi periférica respecte a les planúries amb majors possibilitats agrícoles. fcnomen ja docu- 
mentat a La Plana de Castelló (2). El poblament ibéric s’estableix en els cims d'aquestcs serres: Els Peters (La 
Salzedella-Tírig), El Puig Pedró (La Vilanova d’Alcolea); en ocasions sobre cursos fluvials: El Castell de Cer
vera, La Picossa (Cálig);en estrepsd’aquestesserres: LaTossa (Benicarló), El Tossalet (Alcalá de Xivert);en 
ocasions ja aíllats enmig del pía: El Puig de la Misericordia (Vinarós), El Puig de la Nao (Benicarló); en llomes 
que s’alcen a poca altura sobre les planúries: Els Tossalets (Les Coves de Vinromá); Els Estorners (La Torre 
d’en Doménec); en meandres d’alguna rambla amb fácil defensa: El Cormulló deis Moros (Albocásser); i 
només en algunes ocasions en suaus elevacions enmig de les planúries: El Pouaig (Pcn íscola), El Palau (Alcalá 
de Xivert).

A excepció deis dos poblats que han estat excavats -El Puig de la Nao i el Puig de la Misericordia-, la resta 
deis jaciments arqueológics d’aquesta época ens són coneguts per materials recollits en supefície o per troballes 
aillades, cosa per la qual la nostra documentació és for$a limitada. Així, sobre el darrer período d'ocupació deis 
poblats ibérics, sabem que alguns, com El Puig de la Nao, desaparecen al segle IV (3). Altres, com LaTossa 
i El Mas d’Aragó, presenten cerámiques fines d’importació deis seglesV-IV (4), i poden donar un moment final 
semblant. Algunsben coneguts, com ElTossal de Carruana (Sant Mateu) (5) i Els Barrancs (Peníscola) (6), no 
han proporcionat aquest tipus de cerámiques, i la majoria d’ells, simplement no es concix de manera suficient 
com per a poder afirmar si se’n troben o no. Hi ha, pero, un grup de poblats en qué es coneix la troballa d algún 
tipus de materials característics deis segles II-I, del primer període de la presencia romana al nostre territori. 
Són aquests els que ens interessen.

Després de l’arribada deis romans a Hispánia l’any 218, amb la conquista de la zona oriental de Catalunya 
i 1 establiment de la seua base d’operacions a Tarraco, s’obre una primera fase de consolidació del seu domini 
al Nord de L’Ebre. Únicament a partir de Fany 215, amb la batalla d'Hibera (Tortosa), i la presa de Saguntum 
en 212, les comarques septentrionals del País Valenciá quedaran sota llur control. En aquests primers moments 
de la conquesta, Fhistoriador romáTitus Livi, en un passatge un tant dubtós, cita un intent infructuós deis car- 
taginesos d assetjar la localitat d'Intibili, situada entre aqüestes dues ciutats, i amb un topónim semblant al 
d’una estació de la Via Augusta que trobarem més endavant ais itineraris d’época imperial (7). Anys més tard, 
després de la rebelió indígena sofocada peí cónsul Cató Fany 195, els territoris orientáis de la Península Ibérica 
queden pacificats i sota el domini romá.

(1) L’autor está realitzant ta les, doctoral sobre el tema de la romanització i el poblament hispano-romá a Ies comarques litorals i pre-
htoralsdcl Nord del País Valenciá.

(2) F. ARASAI GIL, «La Plana a l’época romana», Miscel-lánia de textos en homenatge a les Normes de Castelló, Castelló de la Plana.
1984, p. 99.

(3) L’estudi de les cerámiques fines d’importació, datadesen la seua totalitat al segle V, apareix en: E. SANMARTf GREGO, «Cerá
micas de importación ática de El Puig de Benicarló (Castellón)», Cuadernos de Prehistoria y A raueoloeía Castellonense, 3, Castellón,
1976, pp. 225-228.

(4) F. ESTEVE CALVEZ, •La necrópolis ibérica de El Bovalar (Benicarló, Castellón de la Plana)-, Archivo de Pehistoria Levantina, 
XI, Valencia, 1966, p. 127, amb una referencia general a la troballa de «cerámica helenística corriente, monócroma, con barniz ne
gro y palmetas estampadas». En prospeccions recentó he pogut trabar cerámica ática de vernís negre.

(5) V. MESEGUER i V. GINER, «El yacimiento ibérico del tossal de Carruana (San Mateo).., Boletín del Centro de Estudios del
Maestrazgo, S.Benicarló. 1984.po.21-35.1’ocupaciódelqualsituenelsautorsentreelssegles V-IV.

(6) V. MESEGUERi V. GINER. «Los testimonios arqueológicos». Revista Peníscola, 48, Peníscola, pp. 62-63, figs. 1-2.

(7) Lmxxin, 49,12: «Iliturgi oWdione libéralo ad Imibili oppugnandum Punid exercitus traducti suppletis copiis ex prouincia. ut 
quae máxime onmíum bfflli amdirmodp praeda aut mercer esset ut tum iuuentute abundante». Livi no té massa credibilitat en les

jypiws^tóttobirplaí^ona ffKtnpOmca.Jbtifrgi esteva en Andalusia; Imibili podría ser la mateixa que apareix en els itine- 
^■SCHWLTEN, POhtesHlspania4Andquoe,ia,J¡íuxc\oDi, 1935,pp. 80-81, sitúa aquest setge l’any 215
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En línies generáis, sembla que el procés de conquista no afecta de manera important el poblament ibéric, 
que participará intensament de I’actiu comerg que caracteritza l’etapa republicana. La preséncia en elspoblats 
ibérics d’ámfores itáliques destinades al transport de vi, i de la cerámica de vernís negre que les acompanyava, 
és un ciar indici de la continuítat de l’hábitat en la baixa época de la cultura ibérica. Aquests materials,-junt amb 
les monedes ibériques i romanes d’época republicana, i alguns altres tipusde cerámica, com la de parets fines, 
són els elements que ofereixen unes majors possibilitats de datació per a aquest primer període de la romanit- 
zació que s’estén al llarg del segle II i bona part del I. També poden incloure’s les inscripcions ibériques sobre 
pedra, Ies quals -tot i que no tenen una cronología molt precisa- sembla que poden datar-se majoritáriament 
en época republicana. Passem a veure, dones, la documentació arqueológica coneguda:

- £7 Cormulló deis Moros (Albocásser): quadrant ibéric possiblement pertanyent a la seca d’Arse (8), i 
cerámica campaniana B amb grafits ibérics (9).

- Almedíxer (Alcalá de Xivert): monedes ibériques (10).
- El Corral Blanc (Alcalá de Xivert): campaniana B.
- El Corral Roio (Alcalá de Xivert): dues inscripcions ibériques (11).
- El Palau (Alcalá de Xivert): campaniana A i B ámfores del tipus Dr. IA (12). Prop d’aquest jaciment, 

en la partida de La Bassassa, es va trobar una ámforá d’aquest mateix tipus, sense capcontext arqueológic(13).

- Polpís (Alcalá de Xivert): una inscripció ibérica (14); es tracta de la mateixa inscripció que en 1906 reco- 
llirá el Baró d’Alcahalí com procedent d’un replegament de les muntanyes de Xivert i Emborró (15).

- El Tossalet (Alcalá de Xivert): monedes ibériques (16), i ámfores.
- La Picossa (Cálig): campaniana A.
- Els Vinyets (Canet lo Roig): tres inscripcions ibériques (17).
- Els Tossalets (Les Coves de Vinromá): dues inscripcions ibériques (18), i campaniana A.
- El Pouaig (Peníscola): campaniana A i B, i ámfores del tipus Dr. I A (19).
- El Mas de Víctor (Rosseil): ámfores del tipus Dr. IA i un denari de Bolskan (20).
- Sant Mateu: una inscripció ibérica trobada en una casa del poblé (21).

(8) P. P. RIPOLLÉS ALEGRE, «Hallazgos numismáticos en Albocácer, Cabanes y Borriol», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense, 2, Castellón, 1975, p. 191. Els jaciments que presenten materials arqueológics inédits no tenen referencia biblio
gráfica.

(9) J. B ARBERÁ FARRAS, «Grafitos ibéricos sobre cerámica campaniense en el Poblado Ibérico del Castellar (Albocácer)», Cuader
nos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 2, Castellón, 1975, pp. 165-166. El topónim «El Castellar» noésconegut actualment 
per la gent de la zona; sembla tractar-se d’una restitució erudita.

(10) P. DE SABOYA Y VALCÁRCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, «Memprias de la Real Academia de la His
toria», VIII, Madrid, 1852, pp. 6-7.

(11) P. DESABOYA Y VALCÁRCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, citat.p. 10.
(12) J. SALVADOR, «El yacimiento ibérico de «El Palau» (Alcalá de Xivert). Estudio preliminar sobre materiales recogidos en super

ficie», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 8, Castellón, 1981, p. 322, fig. 3, a, amb referénda a una pe$a de 
campaniana B.

(13) V. GINER SOSPEDRA, «Noticias arqueológicas de la comarca de Alcalá de Xivert (Castellón)», Archivo de Prehistoria Levantina, 
XII, Valencia, 1969, p. 252, lám. III, 1.

(14) P. SABOYA Y VALCARCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, citat.p. II.
(15) ]. RUIX DE LIHORY, BARON DE ALCAHALl, Alcalá de Chivert. Recuerdos Históricos, Valenria, 1906, p. 17: «Algo pareado 

ocurrió con las vetustas ruinas encontradas también en la mendonada centuria cerca de Alcalá, en un repliegue formado por los 
montes de Chivert y de Emborró, de las que se extrajeron varias urnas dnerarias, y una lápida con inscripdón de caracteres descono
cidos y semejantes en todo a los del Corral Roio. Letras que supuso el prfndpe Pío fueran griegas, y en las que creyó leer la palabra 
Ildogaomi...».

(16) P. DE SABOYA Y VALCARCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, dtat, p. 9. L'autor no dtaexpressamentel 
lloc, peró per la seua descripció pot deduir-se aquesta reducció. .

(17) D. FLETCHER i V. GINER, «Tres lápidas ibéricas de Canet lo Roig (Castellón)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
L, Castellón, 1974, pp. 138-156.

(18) A. OLIVER, «Epigrafía ibérica de la provinda de Castellón», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5, Castellón,

(19) V. MESEGUERi V. GINER, «Los testimonios arqueológicos», dtat.p. 64, fig. 4, a mésd’altres materials inédits.
(20) M. ROSAS ARTOLA, «Un nou jadment amb materials del Ferrol: El Mas de Vito (Rossell, Castelló)*, CWe/iia* de Prehistoria 

y Arqueología Castellonense, 7, pp. 291-293.
(21) V. MESEGUER i D. FLETCHER, «Inscripción Ibérica de San Mateo (Castellón) de la Plana)», Boletín de la Sociedad CasteUf* 

nense de Cultura, LVII, Castellón, 1981, pp. 203-209.
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- Els Estorners (La Torre d’en Doménec): campaniana A i B, i ámfores
• - El Puig Pedro (La Vilanova d’Alcolea): campaniana A i B. una ámfora i monedes romanes (22)

- El Puig de la Misericordia (Vinarós): campaniana A (23).
Tot i que aqüestes xifres no poden ser considerades mes que a nivell indicatiu. 

total de 34 hábitats ibérics contabilitzats, 16 presenten materials arqueológics datables entre els segles - , 
només 1 s’abandona amb seguretat al segle IV, altres 5 poden teñir una cronologia final semblan!. i els 11 res- 
tants no són prou coneguts com per a poder precisar el moment de llur abandonament (Fig. 1). F.n conclusi , 
i a títol provisional, podem dir que prop de la meitat deis hábitats ibérics apareixen ocupats durant la darrera 
etapa d’aquesta cultura a la comarca del Baix Macstrat, una proporció molt semblan! a 1 enregistrada en La 
Plana, on, sobre uns28 hábitats documentats, 15 presenten materials d'aquesta época.

El coneixement de la cultura ibérica en la comarca és encara molt precari, i difícilment poden estreure s 
conclusions generáis. La influencia indoeuropea, més intensa a les comarques septentrionals del País V alcncia, 
podría haver condicionat el desenvolupament d'uns trets característics d’aquesta cultura al Nord del Kiu 
Millars, el territori atribuit tradicionalment ais Ilercaons. Per altra banda, sembla que en determináis.casos 
l’abandonament de poblats en altura podría estar en relació amb el canvi d'emplagamcnt a un Uoc de més fací 
accés no molt allunyat: Els Barrancs, amb materials prou arcáics i cerámiques d’importació del segle VI, podría 
teñir la seua continuació en El Pouaig, situat sobre una suau liorna a l'entrada del corredor de Santa Magdalena 
de Polpís - Alcalá de Xivert, i amb cerámiques fines d’importació d’época republicana.

L’abséncia al Nord del Riu Millars d’inscripcions ibériques sobre plom. particularment abundoses al Sud 
d’aquest riu, tot i relacionant-la amb l’especial abundáncia en aqüestes comarques d'inscripcions sobre pedra 
i de grafits sobre cerámiques fines d’importació deis segles II-I, no permet -en l'estat actual de la investigació- 
afirmar que l’escriptura ibérica apareix en aquesta zona el segle II, quan a La Plana hi han ploms escrits que 
poden datar-se al segle IV (24). Quant al problema de la cronologia de les inscripcions ibériques sobre pedra, 
la seua troballa fora de context arqueológic impedeix donar una datació aproximada en la majoria de casos. En 
general, sembla que la tendencia cap a la regularitat deis signes és un tret que permet considerar llur aparició 
com paral-lela a la de l’escriptura monetal (25).

El fenomen de la utilització d’inscripcions per a assenyalar la preséncia d’entcrramcnts sembla que deu 
tractar-se d’una manifestació cultural autóctona de la baixa época de la cultura ibérica, que a més a més, en el 
cas de les comarques septentrionals del País Valenciá, cal relacionar amb les esteles del Baix Aragó. Difícil
ment pot náixer inspirat en l’epigrafia funerária llatina, ja que aquesta és molt escassa en época republicana 
(26), i a més a més es documenta majoritáriament en el món rural, on la romanització penetra amb més lentitud 
i retardament que en els grans centres urbans. No molt lluny d’aquestes comarques, a la ciutat de Saguntum, 
hi ha unaimportant preséncia d’inscripcions ibériques (27), entre lesquals trobem una bilingüe que pot aportar 
interessants precisions cronológiques, ja que l’epígraf llatí pot serdatat almenys en el segle I a. E. (28).

romanes.

trobem amb qué d'unens

El poblament hispano-romá
Els hábitats ibérics que perduren en época republicana s’abandonen al llarg del segle I a. E. La cerámica 

d importado més moderna que s’hi troba és la campaniana B, la datació de la qual pot portar-se fins al tercer 
quart d aquest segle. En cap poblat, pero, se troba ja sigil-lata itálica, cerámica que comenta a importar-se 
durant el principat d August. El procés d’abandonament, dones, hom ppt situar al voltant deis dos períodes de 
guerra civil que tenen Uoc a Hispánia en aquest segle, entre 82-72 i 49-44.

Amb l’abandonament deis vells poblats en altura s’esdevé un canvi en el model d’ocupació del territori, 
amb la revalorització del pía, sobre el qual passa a assentar-se directament la població rural. Els nous hábitats, 
les viles hispano-romanes, són veritables unitats d’explotació agropecuária distribuides de forma sistemática 
per les zones amb millors possibilitats agricoles.

Passem a veure, peró, les troballes que es coneixen d’aquesta época.

(22) M. GIL-MASCARELL BOSCÁ, Yacimientos Ibéricos de la Región Valenciana: Estudio del poblamiento, Tesi Doctoral inédita,
Valéncia, 1971, pp. 115-116. y

(23) A- OLIVER.^«Resultado del sondeo previo en el Puig de Vinarós.., Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 4, Caste-

(24) A. OLIVER i V. PALOMAR, «Inscripciones ibéricas del Alto Palancia. Notas para el estudio de la latinización en Castellón», 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 7, Castellón, 1980, p. 125.

(25) J. MALUQUER DE MOTES, Epigrafía prelatina de la Península /feérica, Barcelona, 1968, p. 67.
(26) A. Saguntum la gran majoria de les inscripcions que poden datar-se són deis segles I-II; les més antigües es daten a les darreries del 

segle I a. E.: F. BELTRAN LLORIS, Epigrafía latina de Saguntum y su Territorium. (Cronología. Territorium. Notas prosopográ- 
ficas. Cuestiones municipales), «Serie de Trabajos Varios delS.I.P.», 67, Valencia, 1980,pp. 343-344.

(27) J. SILES, «Léxico de las inscripciones ibéricas de Sagunto», Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 12, Va
lencia, 1977, pp. 157-190.

• (28) F. BELTRAN LLORIS, EpigrafíalatinadeSaguntumysuTerritorium,cim,n0lS,p.96,\km.XXlX.
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- El Mas de Boix (Albocásser): inscripció llatina, trobada en 1921 (29); segons G. Alfóldy, pot datar-se 
a l'últim terg del segle I d. E. o principis del II (30). En aquest lloc es coneixen Ies restes d’una vil-la, entre les 
quals s’ha pogut trobar sigil-lata itálica, hispánica, clara A i ámfores del tipus Dr. 2-4.

- Almedíxer (Alcalá de Xivert): presenta una ocupació ibérica, almenys d’época republicana. Coneixem 
fragment d’inscripció i una ara que pot datar-se al segle II (31), a més d’una pátera i un possible pondus,

ambdós de marbre blanc (32).
- Cap-i-corb (Alcalá de Xivert): segons A. Miralles, en aquest lloc hi havien algunes ruines, entre les 

quals es van trobar monedes romanes d’argent i coure (33).
- El Castell (Alcalá de Xivert): prop del castell, en 1908, es van trobar les ruines d’un edifíci de 10x25 m. 

amb el térra d’argamassa, entre les quals aparegué un petit bronze representant una figura humana, possible- 
ment un guerrer, algunes monedes romanes autónomes i part d’alló que podrien ser elements d’una armadura, 
potser una cuirassa (34).

- El Corra! Blanc (Alcalá de Xivert): el lloc presenta indicis d’una ocupació tardo-republicana. D’aquesta 
partida procedeix un fragment d'una ara amb inscripció (35).

- El Mas de Bore (Alcalá de Xivert): T. Llórente cita una inscripció procedent d’aquest lloc, qualificant-la 
de poc interessant (36).

- El Tossalet (Alcalá de Xivert): P. de Valcárcel cita d’aquest lloc, on hi ha un poblat ibéric, «porciones 
de casquillos de barro saguntino, señal segura de población romana» (37). Podría tractar-se d’una vil-la situada
ais peus del tossalet.

- Cálig: F Maten cita la troballa de 10 ó 12 mil monedes romanes, republicanes i imperials, en el seu
terme municipal (3<S).

Lis Vinyets (Canet lo Roig): al mateix lloc on es van trobar les tres inscripcions ibériques apareixen frag- 
ments de sigil lata itálica i hispánica; les restes d’hábitat corresponents a una vil-la, pero, apareixen en un altre 
lloc próxim (39).

- El Vitar Gros (Canet lo Roig): pcls voltants de la font que hi ha en aquesta partida es troben restes cerá- 
miques d’época romana corresponents a una vil-la (40).

- El Mas d'Aragó (Cervera del Maestre): vil-la assentada sobre un poblat ibéric, actualment en curs d’ex- 
cavació. S ha pogut localitzar una gran piscina i un forn de cerámica en el qual, a banda d’altres produccions, 
es fabricaven ámfores deis tipus Dr. 2-4, Dr. 7-11 i Pasqual 1. Presenta una ocupació prácticament continuada 
des d’época d’August fins al segle IV (41).

- Els Tossalets (Les Coves de Vinromá): vil-la situada ais peus del poblat ibéric, en la qual s’ha trobat 
sigil-lata itálica, sudgái-lica, hispánica, clara A i C i ámfores del tipus Dr. 2-4. D’aquest lloc hom coneix un 
relleu corresponent a la part central del frontó d’un monument funerari, possiblement de tipus naomorf (42).

- Les Carrasques (La Jana): vil la situada a la vora de la Via Augusta, en la qual s’ha pogut trobar sigil-lata 
sudgái-lica. hispánica i clara A. V. Forcada suposa que pot ser l’antiga Intibili, primera estació de la via al Sud 
de Dertosa (43).

- El Mas de Víctor (Rossell): vil la situada ais peus del poblat ibéric, amb sigil-lata hispánica. D’aquest 
lloc hom coneix un petit cap de Bacus ¡ove (44).

un

(29) J. L. ALMUNIA, «Arqueología valcncianaen 1921 y 1922», Almanaque de «Las Provincias», Valencia, 1923, pp. 269-272.
(30) G. ALFÓLDY, Res Publica Leserensis (Forcall, Castellón), «Serie deTrabajos Varios del S.I.P.», 55, Valencia, 1977, pp. 16-17.

(31) G. ALFÓLDY, Res Publica Leserensis, citat, pp. 19-20.
(32) Totes aqüestes troballes apareixen rccollides per: P. DE SABOYA Y VALCÁRCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de 

Valencia, citat, p. 8.
(33) A. MIRALLES DEL IMPERIAL, Crónica de Castellón de la Plana, Madrid, 1868, p. 18.
(34) F. ALMARCHE VÁZQUEZ, La antigua civilización ibérica en el Reino de Valencia, Valencia, 1918, pp. 58-59.
(35) P. DE SABOYA Y VALCÁRCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, citat, p. 12.
(36) T. LLORENTE OLIVA RES, Valencia. Sus monumentos y su arte; su naturaleza y su arte, I,Barcelona, 1887,p.214.
(37) P. DE SABOYA Y VALCÁRCEL, Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, citat, p. 9.
(38) F. MATEU Y LLOPIS, «Hallazgos Monetarios VI>,,Ampurias, XIII, Barcelona, 1951, p. 243, n°518.
(39) D. FLETCHER i V. GINER, «Tres lápidas ibéricas de Canet lo Roig (Castellón)», citat, p. 138, fig. 2.
(40) V. MESEGUER FOLCH, «Manantiales y fuentes antiguas del Maestrazgo (I)», Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 2, 

Benicarló, 1983, pp. 38-40.
(41) Aquest jaciment es troba actualment en estudi per C. Borrás en col-laboració amb Fautor d’aquestes línies.
(42) F. ARASA I GIL, «El relleu hispano-romá d'Els Tossalets (Les Coves de Vinromá)», Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 

6, Benicarló, 1984, pp. 89-93.
(43) V. FORCADA MARTÍ, «Un enigma histórico. Intibilis», Valencia Atracción, 536, Valencia, 1979, pp. 6-7.
(44) M. ROSAS ARTOLA, «Un nou jaciment amb materialsdel Ferro I: El Mas de Vito (Rossell, Castelló)», citat, p. 293.
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- Sant Mateu: tradicionalment s’ha vingut identificant amb ¡ntibili (45). Fa pocs anys, durant la construc- 
ció d’un céntric edifici de la població, es van trobar diversos materials arqueológics d'época romana (46).

- El Castell (Santa Magdalena): N. Gómez Serrano recull la noticia de la troballa d una inscripció en El 
Castell de Polpís (47).

- El Pou de la Cadena (Tírig): vil-la en la qual s’ha pogut trobar sigil-lata hispánica i clara D. D aquesta 
localitat hom coneix una tomba d’inhumació amb un interessant aixovar constituit per una sivella de bronze 
amb agulla i placa, la guaspa d’una funda de ganivet del tipus «Simancas» també de bronze, i un salpasser de 
coure, els quals poden datar-se a la segona meitat del scgle IV (48).

- Traiguera: ha estat tradicionalment identificada amb la localitat ilercaona de Thiar lidia, citada per Pto- 
lomeu (49). Prop de la població es va trobar una figureta de bronze, possiblement un oferent. identificat en un 
principi amb Mercuri, pero d’evidents característiques ibériques (50). Alguns trams de muralla que es conser
ven s’han qualificat sovint de romans (51). En la població i els seus voltants s han trobat en diverses ocasions 
monedes i cerámiques diverses d’época romana (52) ; coneixem alguns fragments de sigil - lata sudgállica i his
pánica, i ámfores del tipus Dr. 2-4.

- L'Hostalot (La Vilanova d’Alcolea): vil la amb importants restes constructives, que J Senent va iden
tificar amb lldum, estació situada a continuació d'Iníibili en la Via Augusta (53). En aquest lloc s ha pogut tro- 
bar sigil-lata itálica, sudgál lica, hispánica i clara A.

- El Mas del Senyor (La Vilanova d’Alcolea): vil la situada junt al poblat ibéric de I Olivar d Olzina, en 
la qual s’ha pogut trobar sigil-lata itálica, sudgál lica, hispánica i clara A, i ámfores Dr 1 A i Dr. 2-4.

- La Closa (Vinarós): vil-la situada ais peus del poblat ibéric existent en El Puig, de la qual es coneixen 
diversos materials arqueológics: 2 ámfores i monedes romanes (54), sigil-lata itálica, sudgál lica, hispánica, 
clara A i D, cerámica de cuina africana, etc. Sobre una base de sigil-lata sudgál lica hi ha uns grafits ibérics (55).

- Xert: segons A. Miralles hi havia en aquest poblé algunes ruines romanes (56); potscr es i ráete de les 
mateixes que anys més tard recollirá A. Muñoz (57).

- En general, el poblament romá d'época altoimperial (segles I II) s’estableix al llarg deis corredors pre- 
litorals: Tírig-Albocásser, La Vilanova d’Alcolea-Sant Mateu, Alcalá de Xivert - Santa Magdalena de Polpís, 
i a l’extens pía litoral que s’obre a l’extrem septentrional de la comarca. Travessant el corredor central longitu- 
dinalment, la Via Augusta fa el paper de veritable eix de la comarca, i a la seua vora s'alcen algunes vil • les: I rai- 
guera, Les Carrasques, L’Hostalot... Altres es mantenen una mica allunyades de la via: Sant Mateu, Els Ios- 
salets, El Mas del Senyor... En ocasions apareixen associades alspoblats ibérics, estenent-se ais peusd'aquests 
i orientades cap al S-SE: El Mas de Víctor, La Closa, El Mas d’Aragó, Els Tossalets... Finalment, en casos 
excepcionals, 1 hábitat romá ocupa el mateix lloc que l’anterior poblat ibéric: El Mas d’Aragó, tal vegada 1 rai- 
guera i Sant Mateu (Fig. 2).

(45) Vegeu, perexemple: A. MIRALLES DEL IMPERIAL, Crónicade Castellón déla Plana, citat, p 18.
(46) E. SÁNCHEZ ALMELA, «Nuevas aportaciones documentales a la historia medieval de la villa de San Mateo.», Boletín del Centro 

de Estudios del Maestrazgo, Benicarló, 1984, p. 57.
(47) N.P. GÓMEZ SERRANO, «L’any arqueológie valenciá», Almanaque de ■< Las Provincias», Valencia, 1932, p. 113.
(48) M. ROSAS ARTOLA, «Peces inédites d'un enterrament tardorromá procedentes de Tírig (Castelló) dipositades en el Museu Pro- 

™aa‘ de -Belles Arts de Caste116 de la Plana», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 3, Castellón, 1976, pp

(49) Vegeu, perexemple: A. MIRALLES DEL IMPERIAL, Crónica de Castellón déla Plana, citat, p. 19.
(50) J. MARTÍNEZ ALOY, «Arqueología», Almanaque de «Las Provincias», Valencia, 1902, p. 293.
(51) J. SENENT IBÁÑEZ, «Del riu Cénia al Millars. La via romana», Anuari de ¡'Instituí d'Estudis Catalans VI. Barcelona, 1923. 

p.724.

(52) B. MUNDINA MILALLAVE, Historia, geografía y estadística de la provincia de Castellón, Castellón, 1873, p. 587. cita la troballa 
l’any 1845 d’un aureus; D. LLATJE BASET, Traiguera, San Carlos de la Rápita, s/a., amb un recull de les troballcs fetes. i una pri
mera noticia de l’apanció en la població de cerámiques romanes, que van ser estudiades en part per: M. ROSAS ARTOLA. 
«Fragmentos de ánfora y anforisco procedentes de Traiguera (Castellón)»», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 
4, Castellón, 1977, pp. 329-331. Hi han, peró, altres materials fins ara inédits que es presenten per aquest mateix autor en una comu- 
nicació a aquest congrés.

(53) J. SENENT IBÁÑEZ, «Del riu Cénia al Millars. La via romana», citat, p. 724.
(54) J. CHJLLIDA MELIÁ, «Apuntes arqueológicos relacionados con el lugar que ocupa el Ermitorio de Nuestra Señora de la Miseri

cordia y San Sebastián», Revista de Castellón, 32, Castellón, 1913, p. 6.
(55) A. OLI VER FOIX, «Escritura ibérica en Vinarós, Sctmanari Vinarós, 1166, Vinarós, 1980, p. 3.
(56) A. MIRALLES DEL IMPERIAL, Crónica de Castellón de la Plana, citat, p. 18.
(57) A. MUÑOZ CATALA, «Algunas observaciones sobre las vías romanas de la provincia de Castellón», Archivo de Prehistoria Le

vantina, XIII, Valencia, 1972, p. 156.
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L’associació de poblats iberios amb materials arqueológics d’época republicana i vil-les altoimperials plan- 
teja la possibilitat d una continuitat en l’ocupació del lloc, amb un simple trasllat de l’emplagament ais peusdel 
poblat: Almedíxer, El Tossalet... Cal. pero, una evidencia estratrigráfica que ens permeta confirmar aquesta 
hipótesi. La presencia de campaniana B en El Corral Blanc, on no es coneix hábitat ibéric, pot donar la data 
més antiga d'cstabliment d'una vil la, almenys en época de César. La majoria de vil-les, pero, no presenten 
cerámiques fines d'importació anteriors al principat d'August, cosa per la qual cal pensar que en aquesta época,
0 tal vegada en un moment immediatament anterior, comentaría a estendre’s el tipusd’hábitatcaracterísticde 
l’etapa imperial. Així. trobem sigil-lata itálica, cerámica que comenta a importar-se a les darreries del segle I 
a. F... en El Mas de Boix, Els Vinyets, El Mas d'Aragó, Els Tossalets, L'Hostalot, El Mas del Senyor, LaClo- 
sa... Altres vil-les podrien teñir una data inicial posterior, com Les Carrasques, on la cerámica d’importació 
més antiga que s'ha trobat és la sigil-lata sudgál-lica, que comenta a importar-se en época de Tiberi. En bona 
part d’aquestes vil-les, la presencia de sigil-lata clara A, cerámica d’origen africá que comenta a importar-se a 
les darreries del segle 1 d. E., documenta la seua ocupado al llarg del segle II: El Mas de Boix, Els Tossalets, 
Les Carrasques, L'Hostalot, El Mas del Senyor, La Closa...

Tanmateix, el fet de treballar amb materials recollits en superficie, sense excavacions, no dóna garandes 
de disposar de series completes d’aquests corresponents a tots els períodes d’ocupació deis jaciments. Per aixó, 
només quan un fenómen se documenta en un nombre suficient de jaciments poden extreure’s conclusions, i 
aqüestes hauran de ser considerades com a provisional mentre la investigació no tinga un carácter de major 
exhaustivitat i les excavacions permeten comprovacions estratigráfiques.

En total coneixem quinze vil-les hispano-romanes, més alguns indicis que possibiliten l’existéncia d’altres, 
un número reduit que sens dubte podrá ser augmentat amb un treball sistemátiede prospecció. Quant a les ins- 
cripcions, hom coneix quatre de funeráries, a més de dues noticies poc concretes. Es tracta també d’un número 
molt baix. que no se correspon amb el de vil-les conegudes en la comarca. A. Oliver relaciona laseuaescassesa, 
general a la zona que s'estén al Nord del Riu Millars, amb la particular abundáncia d’inscripcions ibériques 
sobre pedra que s'hi documenta (58). Aquesta relació. pero, suposaria atribuir una datació per a les inscrip- 
cions ibériques a partir de l'época d'August, que és quan comencen a aparéixer els primers epígrafs Uatins-tot
1 que la majoria d'aquests es daten a la segona meitat del segle I d. E. i al segle II-, i eixa és una hipótesi que 
peí moment no permeten deduir les troballes conegudes.

No podem fer valoracions sobre el grau o la intensitat de la romanització a partir del número d’inscrip
cions, aillant aquest fenomen d’altres aspectes fonamentals: la conservació de les inscripcions depén de molts 
factors, i aquest es un fet que cal teñir en compte en la investigació; l'aspecte quantitatiu ha de servalorat, pero 
no se li pot atribuir un paper determinant: la diferéncia de 9 a 1 que trobem entre els conjunts epigráfics de 
Saguntum i Penosa ens portaría a deduir que aquesta darrera ciutat degué ser un petit nueli urbá sense impor
tancia. i cal recordar que fou municipi possiblement en tempsde César, pertant abans que Saguntum, ¡colonia 
amb Tiberi. i que a més encunyá moneda.

A la llum de la poca documentació amb qué comptem, no hi ha dades suficients per a afirmar que la roma
nització del territori que s'esten al Nord del Riu Millars fou tardana i menys intensa en comparació amb la zona 
meridional. Alguns deis monuments més notables d'aquest període que han arribat fins a nosaltres es troben 
en aquest territori. i poden datar-se amb seguretat en época altoimperial: L’Arc de Cabanes és possiblement 
un monument del segle I, pot ser fins i tot de la seua primera meitat, mentre que el relleu d’Els Tossalets pot 
datar-se cap al segle II. La data inicial de locupació de les vil-les millor conegudes d’aquest territori ens porta 
al principat d'August: semblant, per tant, a la que ens proporcionen la majoria de les vil-les de La Plana, zona 
de gran importáncia agrícola del territori municipal saguntí. En general, dones, no podem dubtar que el pobla- 
ment hispano-romá d'aquesta comarca, i amb ell les seues manifestacions de cultura material, segueixen les 
mateixes directrius que el registre arqueológic permet deduir en la resta de les comarques septentrionals del 
País Valenciá. Cal considerar, aixó sí, alguns factors que poden haver influít en el desenvolupament del pobla- 
ment: les característiques físiques del territori. que contribueixen en part a la seua dispersió, i la llunyania del 
centre urbá més próxim Dertosa, ja que el límit septentrional de la comarca, El Riu de la Sénia, es troba a 
25 km. en línia recta d’aquesta ciutat.

Com ja hem vist, la comarca es veu travessada de NE a SO per la Via Augusta. Aquesta estava jalonada 
per una série d'estacions o postes situades a distáncies regulars, les quals apareixen recollides en alguns itinera- 
ris que han arribat fins a nosaltres. Al Sud de Dertosa, i a 27 milles d’aquesta ciutat -uns 40 Km.- apareix Tes
tado d'Intibili (59), localitzada tradicionalment a Sant Mateu. A continuació, i a 24 milles al sud d’aquesta esta
do -uns 35’5 Km.- apareix Ildum, que pot localitzar-se amb certa seguretat a L’Hostalot.

(58) A. OLIVER FOIX, «Inscripciones ibéricas del Alto Palancia. Notas para el estudio de la latinización en Castellón», citat, pp. 
123-124.

(59) Vegcu, en general, sobre aqüestes cstacions: J. M. ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las 
vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid-Granada, 1975, págs. 241 i 243.
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La distancia que hi ha des de Dertosa fins a la primera estado, Intibili, sembla que s acompleix en Tras
guera (60), peró a l’hora de cercar la seua localització hauria de considerar altres factors: Intibili era l estado 
de la qual arrancava una altra via que es dirigía cap a Caesaragusta (61), i per tant estava situada en una cruilla 
de camins, a l’eixida d’algun corredor que permetés la comunicado amb les terres muntanyenques d Els Ports 
de Morella, i aquest no pot ser un altre que el format per La Rambla de Cervera, per on encara avui dia puja 
la carretera N-232. Traiguera queda un tant desplanada de l'cncreuament de la via amb La Rambla, uns 7 km. 
capalNE. La vil-la de Les Carrasques está situada 1 km. al Nord de La Rambla, pero a la llum de la cerámica 
estudiada sembla que la seua instai-lació deu ser posterior a l'época d’August, quan degueren bastir-se aqües
tes estacions. Per últim, Sant Mateu está situat a poc més de 4 km. al Sud de La Rambla, i sembla que una mica 
despla^at a ponent de la via; la recent troballa de vestigis romans en aquesta població dona forga a la tradicional 
reducció. No hi han, peró, arguments definitius per a considerar resolt el problema. Únicament un treball de 
camp molt acurat sobre la topografía de la via i l’inici d'excavacions en aquests jaciments permetrá avanzar la 
investigació. Quant a lldum, la via travessa el mateix jaciment de L'Hostelot, i la inexistencia d'altres viles pró- 
ximes situades a la seua vora fa que la reducció parega més segura.

Ambdues estacions presenten topónims pre-romans. lldum sembla un topónim pre-indoeuropeu. mentre 
que Intibili podría ser una formado híbrida indoeuropea-ibérica (62). Possiblement degueren heretar llur nom 
d’antics hábitats ibérics, fenomen no molt corrent pero sí enregistrar en altres itineraris (63). El primer d ells 
podría haver heretat el topónim del poblat ibéric d’El Puig Pedro, molt próxim. o pot ser en general de la par
tida on es troba situat, mentre que el segon podría tractar-se d’un cas de continuitat en l'ocupació del lloc, tant 
si la reducció es fa sobre la població de Traiguera com si es fa sobre Sant Mateu.

Els centres urbans més próxims a la comarca són, al Nord, Dertosa, colonia amb Tiberi, i cap a ponent, 
Lesera, possible municipi flavi localitzat a La Moleta deis Frares (El Forcall) (64). Segons G Alfoldy, la distn- 
bució de territoris entre aquests dos nuclis urbans podría ser com segucix: el límit meridional del territori de 
Dertosa degué estar en El Riu de la Sénia, mentre que el territori de Lesera arribaría a la mar, afrontant amb 
el de Saguntum a l’altura de Cabanes. Aixó suposa atribuir a una petita ciutat d'una comarca muntanyenca del 
rerapaís, com és la comarca d’Els Ports, un extens territori bastant superior al d una importan! ciutat 
Saguntum. Hom pot pensar que el domini territorial de la ciutat de Lesera no passaria del corredor de Catí, el 
qual marca el límit entre dues zones morfológicament ben diferenciades.

Quant al límit meridional del territori de Dertosa, resulta molt més insegur. Donat el buit urba que existeix 
:ntre aquesta ciutat i Saguntum, separadesuns 140 Km., la distribució de territoris es fa més complexa. F. Bel- 
¿rán sitúa el límit septentrional del territori saguntí en El Riu Millars (65); entre aquest i El Riu de la Sénia resta 
una ámplia franja d’uns78 km. d’atribució incerta. Donat el carácter de colonia de Dertosa. i també el possible 
constrenyiment que el seu territori podría sofrir per la banda nord a causa de la proximitat d'altres ciutats, sem- 
blant al que degué experimentar el de Saguntum per la banda meridional a causa de la proximitat de Valentía 
i Edeta, resulta possible que el seu territori municipal tingués una major projecció cap al Sud. abra^ant bona 
part de la comarca. No pot tampoc descartar-se la hipótesi de qué els territoris d'ambdues ciutats foren 
frontants, cosa que permetria revaloritzar la idea plantejada per A. García Bellido de qué L'Arc de Cabanes 
podría haver estat un monument de carácter públic, una fita de separació entre territoris (66).

La concessió de 1 estatus jurídic de colonia a la ciutat de Dertosa, possiblement en temps de Tiberi. amb 
el consegüent repartiment de terres que comporta aquest tipus d’establiment, planteja la possibilitat de ('exis
tencia de parcel-lacions agráries d’época romana a l’extens pía litoral de la banda septentrional de la comarca. 
Igual ment, l’establiment de colons en época de Tiberi justificaría l'existéncia de vil-les amb una data inicial 
d’ocupació durant el regnat d’aquest emperador, com podría haver estat el cas de Les Carrasques, i posterior, 
per tant, a la d’altres establertes en temps d’August.

L aparíció d un monument funerari com el d’Els Tossalets fa pensar en l’existéncia de grans propietaris 
rurals amb una important capacitat económica. Per altra banda, la preséncia d’un obradorde terrissa en El Mas 
d’Aragó, en el qual es fabricaven ámfores destinades al transpon de vi, palesa la importáncia de la vinya en la 
producció agraria; el vi, amb l’oli i el blat, constituien la trilogía fonamental de l’agricultura mediterránia his-

com

con-

(60) J. G. MOROTE BARBERA, «El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estu
dio», Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 14, Valencia, 1979, págs. 151 i 155.

(61) J. M. ROLDÁN HERVÁS, Itineraria Hispana, citat, p. 126. Sobre el seu tragat per terres castcllonenques, vegeu una aproximació 
en: A. CHABRET FRAGA, Vías romanas de la provincia de Castellón de la Plana, Castellón, 1978, pp. 45-47.

(62) F. ARASA i J. VICENT, «Toponimia de la Via Augusta entre Saguntum i Dertosa», Butlletí de la Societat ¿'Onomástica, V, Bar
celona, 1981, p. 25.

(63) R. CHEVALIER, Les voies romaines, París, 1972, p. 213.
(64) G. ALFOLDY, Res Publica Leserensis, citat, p. 18, i fig. 1 per ais territoris.
(65) F. BELTRAN LLORIS, Epigrafía latina de Saguntum y su Territorium, citat,p. 359, mapa 2.
(66) A. GARCÍA Y BELLIDO, «Arcos honoríficos en Hispania», Colloquio halo Spagnolo sul tema Hispania Romana, Roma, 1974, 

pp. 20-21.
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pánica en l'antiguitat. Aquest obrador, que podem relacionar amb els de La Punta (La Valí d’Uixó) i Tivissa 
(Tarragona), és bona prova de la continuitat de la producció vinaria tarraconense al llarg del litoral valencia.

El comen; marítim, amb precedents a la comarca almenys des del segle VI, pero particularment intens a 
partir d'época republicana, degué seguir al llarg deis segles I-II, utilitzant Uocsde la costa on pogueren atracar 
els vaixells de baix calat. i que es poden reconéixer per l’abundáncia de troballes submarines-fonamentalment 
ámfores- en alguncs zones de la costa entre Vinarós i Benicarló (67).

L'ocupació de les vil - les degué seguir amb certa estabilitat al llarg de la primera meitat del segle III. Tan- 
mateix. nomos una vil la -Els Tossalets- ha proporcionat sigil lata clara C, cerámica d’origen africá que 
comenta a importar-se en el segon tere; d'aquest segle. La crisi que caracteritza aquesta época, amb la invasió 
deis franes cap a l'any 260 en una conjuntura de gran inestabilitat social com a punt álgid, sembla afectar de 
manera determinant el poblament rural. Foques són les vil-lesque segueixen ocupadesdesprésd’aquesta etapa 
de greu conflictivitat. Únicament en El Mas d’Aragó, El Pou de la Cadena i La Closas’ha trobat sigil-lata clara 
D, cerámica d'origen africá característica del segle IV. Amb ell tornará la pau i l’ordre, pero el poblament no 
tornará a recuperar la seua importáncia i vitalitat. Finalment, a principis del segle V, la desintegració de I’Im- 
peri i les invasions deis pobles bñrbars obriran una nova etapa en la qual es documenta un nou canvi en l’estruc- 
tura del poblament, amb la revalorització de l’hábitat en altura.

(67) A. FERNANDEZ IZQUIERDO, «Estudio de los restos arqueológicos submarinos en las costas de Castellón», Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 7, Castellón, 1980, pp. 137-151.
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- Figura 1: El poblament ibéric; els triangles corresponcn ais hábitats d’época republicana.¡ -136- seglcs II-I.
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- Figura 2: El poblament hispano-romá, amb el traga! aproxima! de la Via Augusta; els triangles corresponen a les vil-les ocupades en el 
segle IV.
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Una aproximado a la Problemática de la 

presencia Indoeuropeua al Maestrat a la llum 

de Festus Avienus: Els Bebryces

la Les Fonts Literáries
Quasi només coneixem, mitjan^ant el poeta geógraf RufLus Festus AVIENUS. del nom. carácter, modus 

vivendi i ubicació deis Bebruces (1). Encara que AVIENUS va escriure la seva obra ORA MARI IIMA al 
segle IV de la nostra era, aquest poema está basat en fonts molt mes antigües, la mes important de les quals és 
sens dubte un periple o roter massaliota deis voltants del sisé segle abans de l’Era. i atribuít a El I YMENES. 
fins i tot hi ha qui atribueix aquest periple ais informes cartaginesos.

Recollim aquí tres versions deis versets 485 a 489 del texte en llatí d'AVIENUS
485 Berybraces illic, gens agrestis et ferox, 

pecorum frequentis itererrabat greges.
Hi[c] lacte semet atque pingui cáseo 
praedure alentes proferebant spiritum 
vicem ad ferarum... (2)

485 Beryubraces illic, gens agrestis et ferox, 
pecoris frequentis intererrabat greges, 
hic lacte semet atque pingue cáseo 
praedure alentes proferebant spiritum 
vicem ad ferarum... (3)

485 Be(b) ry [bra] ces illic, gens agrestis et ferox 
Pecorum frequentis Ínter erraba (n)t greges.
Hi [c] lacte semet atque pingui cáseo 
Praedure alentes proferebant spiritum 
Vicem ad ferarum... (4)

La traducció és més o menys la mateixa per ais tres casos, nosaltres hem agafat com a base la tercera, és 
a dir, la proposta per HOLDER ja interpretada per FERNANDEZ NIETO al castellá i que ve a dir: «Allí los 
bebrices, tribu campesina e indómita, trashumaba conduciendo sus ganados espesos de reses Estos, que se ali
mentaban penosamente con leche y queso grasiento, llevaban una vida propia de animales salvajes».

Ib. La problemática del nom i origen étnic deis Bebryces
Homonims d’aquest poblé els trobem al Pirineu anomenats per les fonts (6‘), així, mentres que per a 

SCHULTEN només es tractaria d’un error geográfic (que també «cometría» Sili ITALIC), BOSCH GIM- 
PERA (7) recolzant-se amb POKORNY, afirme que, a més de la «celticitat» del nom deis BEBRYCES, es 
tractaria d’una mateixa gent, tant els Bebryces de la península com els de Franca, Irlanda o el Regne Unit (8).

(1) FON I ES HISPANIAE ANTIQUAE I. BARNA 1955. Pag. 133 «...también los conoce Eforo en la región por encima de la costa 
oriental (Escimmo 201)...»

(2) FONTES HISPANIAE ANTIQUAE. I. BARNA 1955.
(3) Pere BOSCH GIMPERA. «Los celtas de la cultura de las urnas en España». ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE 

ARQUEOLOGOS, BIBLIOTECARIOS Y ARCHIVEROS. VOL. III. MADRID 1935. Pág. 33.
(4) Usada per F.J. FERNANDEZ NIETO en «Beribraces, edetanos e Ilcrcaoncs. (Pueblos prcromanos en la actual provincia de Cas

tellón)» ZEPHYRUS 19-20. 1968-69. Cita en la página 125 a A. HOLDER «Rufi Festi Avieni. Carmina». HIDESHEIM. 1965.
(5) Martín ALMAGRO BASCH. «Pueblos celtas en España» en HISTORIA DE ESPAÑA DE MF.NENDEZ PIDAL. TOMO I. 

VOLUMEN II. Págs. 247. MADRID 1952.
(6) DIONISIO EL PEREGIETA, 338.- DION CASIO, Frag. 53.
(7) Pere BOSCH GIMPERA. «Etnología de la Península ibérica» pág. 468 y ss. BARNA 1932. IDEM «Los celtas de la cultura...» 

pág. 33.
(8) Pere BOSCH GIMPERA. «Las Urnas del Boverot y las infiltraciones célticas en tierras valencianas». ARCHIVO DE PREHISTO

RIA LEVANTINA IV. Pág. 187. VALENCIA 1953. «...parecen haberse dislocado muy tempranamente en el tiempo de los movi
mientos de los pueblos de las urnas, encontrándose restos de ellos en el CONFLENT hasta muy tarde (siglo II AJC), en la Bretaña 
francesa, en el sur de Inglaterra y en Irlanda».

&
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Així el nom de Bebryces tindria com a element básic el mot celta «bebros» que vol dir castor (9). Els 
Bebryces serán realment «el poblé del castor» en clara al-lusió al seu animal totémic. De la mateixa manera un 
altre poblé del horitzó cultural de la primera edat del ferro, els SEFES, situats segons AVIENUS a l’oest de 
la península, serien «el poblé de la serp», tot i que cal preguntar-se si tal nom era el que ells reconeixien com 
a propi o bé el rebrien d’aquells amb els quals entraren en col-lisió. (10)

Mereix tenir-se en compte, peí seu aspecte pintoresc, el comentari que fa Miguel CORTES (11) al respecte 
del mot BER1BRACES. Després d’algunes línies dedicades a l’autor de TORA MARÍTIMA, ve a senyalar 
que R. F. AVIENUS «hizo estudio de recoger sus noticias geográficas de los escritores más antiguos, y de nom
brar las gentes y las ciudades con los nombres que tenían en los tiempos primitivos.

Tal es, evidentemente, el de Beribraces, que tiene sus raíces en el idioma primitivo de los íberos, que es el 
hebreo (sic), en el que la voz Bari significa pmguis, crasus, y la braiah, cibus, esca, alimentum y todo junto beri
braces o baribraces, comedores de cosas pingues y sustanciosas, como leche y queso».

Sens dubte qualsevol temps passat no va ésser millor. almenys históricamcnt parlant i a propósit de lescon- 
clusions etimológiques de CORTES De tota manera per al temps en que va escriure la seva obra, que no era 
precisament alio que en diuen «El siglo de las luces» o «la edad de Oro» ja va fer prou. Avui ningú dubte del 
carácter celta. (12)

Ic. Ubicado deis Bebryces a la Hum de la noticia d’Avienus
A l'arribar aquí, les opinions entre els autorsconsultáis és més o menys coincident, pero no deixe de teñir 

alguns punts contradictoris
Per a COR TES (13) seguint la descripció d’AVIENUS s'arribaria fent una excursió cap a Tinterior, des 

de la costa de Sagunt i Valencia, a unes muntanyes elevades, on s'hi trobarien aqüestes gents, els Bebryces, 
fabricadores i consumidores de formatge i llet. «Quien-prcgunte-puede dudar que estas montañas son las de 
Peñagolosa, Mordía, Mosqucrucla y Linares, donde hoy día se fabrica el más rico y celebrado queso de Espa
ña?» (14).

BOSCH GIMPERA (15) parle d'uns restes arraconats a Ies muntanyes de l'occident de la provincia de 
Castelló, que serien tot el que quedaría deis Bebryces, precisament els mencionáis al Periple i després a TORA 
MARÍTIMA.

ESTEVE CALVEZ (16) els col-loque al sud de la provincia de Castelló i Nord de la de Valéncia.
El comentari de SCI IULTEN a les «FONTES HISPANIAE ANTIQUAE» és de situar-los a la part orien

tal de la meseta, on després hi estarán els celtiberi (17), els seus successors.
L’opinió de F.J. FERNANDEZ NIETO (18) és la de postular, per al sisé segle abans de l’Era, la presencia 

d’un poblé céltic a la vora orienal de Taltiplá hispánic, al nord del riu Túria.
La darrera contribució recollida per nosaltres és la de F. J. LOMAS (19), segons aquest autor, el poema 

d’A VIENUS fa esment d'un poblé d’estirp celta, els Bebryces, que hi degueren d’ocupar el Maestrat (20) entre 
la plana valenciana i Tescaló de Taltiplá.

(9) Pere BOSCH GIMPERA. «La formación de los pueblos de España» MEXICO 1945. F.J. FERNANDEZ NIETO. Op. cít. pág.

(10) F,J. LOMAS. «Fuentes históricas más antiguas para el conocimiento de los celtas peninsulares» en HISTORIA DE ESPAÑA AN
TIGUA TOMO I PROTOHISTORI A. Pág. 55 y ss. MADRID 1980 -P. BOSCH GIMPERA. «La formación de los pueblos...».

(11) M. CORTES Y LOPEZ. «Geografía histórica de la España antigua Tarraconense, Bélica y Lusitania». TOMO I. Pág. 232 y ss. 
MADRID 1836.

(12) Pere BOSCH GIMPERA. «Etnología...» págs. 408, 468-9 y 492 y ss. Martín ALMAGRO BASCH. Op. cit. págs. 247 y ss.-Blas 
TARACENA. «Pueblos celtíberos» en HISTORIA DE ESPAÑA DE MENENDEZ PIDAL. TOMO I. VOLUMEN III. Pág. 
205-6. MADRID 1954 - F. ESTEVE GALVEZ. «Un poblado de la I1 edad del hierro en la plana de Castellón». AMPURIAS VI. 
Págs. 141 yss. BARNA 1944 F.J. FERNANDEZ NIETO. Op. cit. pág. 130.

(13) M. CORTES Y LOPEZ. Op. cit. pág. 233.
(14) És interesant conéixer l’opinióque deis productes lácticsofereix CORTES. Crida forga 1 atencióeixa referéncia a la fama i celebritat 

del formatge del terreny.
(15) Pere BOSCH GIMPERA. «La formación de los pueblos...»
(16) F. ESTEVE GALVEZ. «Un poblado de la laedad...»
(17) Vide nota número 1.
(18) F.J. FERNANDEZ NIETO. Op. cit. pág. 130.
(19) F.J. LOMAS. Op. cit. pág. 55.
(20) Aquí hi hauria que saber quin és per a Fautor l’ámbit geográfic del Maestrat, si són una gran comarca amb terres pertanyents a les 

actuáis províncies de Terol, Castelló i Tarragona o bé si es tractaria d'un ámbit més reduít, només en terres del Nord de Castelló. 
Nosaltres creiem que es tráete del primer.
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Id. Societat i Economía a la llum de la noticia d’Avienus
SCHULTEN (21) parle d'una societat pastoral que comerciava a través de la valí del 1 uria amb els habi- 

tants de la costa i amb els grecs.
D’aquesta opinió, pero sense mencionar la vessant comercial, són la resta d'autors consultats, tot i fent 

constancia (22) del carácter pastoral deis seus pressumptes successors, els celtiberi.
La font ens parla d’un poblé que transhumava amb nombrós bestiar i vivint del producte deis seus animáis; 

a partir d'aquestes dades, es poden fer tot tipus de conjecturcs més o menys sortoses tocant a les relacions de 
producció concretes a una societat pastoral (i segons SCHULTEN amb un comen,' incipient o no tant incipient) 
comía deis Bebryces. Es poden fer suposicions més o menys acceptables sobre l'existéncia o no d'un grup domi- 
nant el qual s’apropiaria del sobreproducte, controlant d’alguna manera el procés productiu en general, pero 
nosaltres creiem que només amb les noticies d’AVIENUS no es pot fer aixó ja que suscitaría més d un recel 
sobre la solidesa de l'edificat damunt de tan minvada base.

lia. La Documentació Arqueológica
Acompanyant la documentació escrita, peral nostre cas TORA d'AVIENUS. I'arqueologia n'és un valuós 

auxiliar, que permetrá de multiplicar el nostre coneixement historie, molt incomplet. deis Bebryces.
No convé oblidar que el conjunt de troballes arqueológiques, alió que en diuen el «monument arqueoló

gica és quelcom més que un conjunt informe de pedres, metall i ossos. que hi ha que reconstruir solament; hi 
ha que pensar que es tráete del producte d’unes determinades persones a un determinat Uoc i espai. producte 
d’una mentalitat i condicionaments X, parafrasejant en suma a un prestigios arqueóleg no s'hi tráete de sente- 
rrar objectes sino persones (23).

A la llum delsdocumentsarqueológics per nosaltres seleccionáis veurem acontinuació el equi. com, quan,
d'on i on, deis Bebryces.

Ilb. Els Berbryces dintre Tonada celta deis urnenfelder
Només trobem un punt d’acord, entre els investigador espanyols que hem tractat, al respecte de les ona

des celtes, i es que aquest moviment(s) se va realitzar per via terrestre, és a dir. creuant el Pirineu.
És de tothom sabut que el Pirineu hi ha estat creuat a totes les époques i per tots els passos naturals que 

hi ha, i és fácil deduir que hi hauria una major intensitat de tránsit huma pels llocs més assequibles, és a dir, els 
extrems oriental i occidental.

Per a BOSCH (24) cap a l’any 1000 abans la nostra era, va teñir lloc el moviment deis Urnenfelder, que 
provenint del Rhin i de Suissa, arribaría al sud de Franga, instal lant-se al Narbones i plana de Tolosa.

A partir d’aquí se produiria, segons BOSCH, una doble invasió: per la part de Catalunya, per Le Perthus, 
escampant-se cap al sud (en aquest camí están les necrópolis de Villars i Agullana), i per la part central i occi
dental: BOSCH considere que possiblement fos per aquí que hi penetrarien els Bebryces.

Aquest moviment prendria diverses direccions. Una expedició important seria la de Pelendons y Bebryces 
de Tafalla a 1 Ebre, senyalant BOSCH l’existéncia «a títol d’informació i amb totes les reserves» d’un barri ano- 
menat BEBRYCIS, a Calahorra (25).

BOSCH col-loque ais Bebryces, a l’instant immediatament anterior a l’altra gran onada de cup el 600 
abans la nostra era, a la zona del curs mitjá de l’Ebre.

Será aquesta nova onada la que empenyará ais Bebryces més cap a l'Est per a fer cap a les muntanyes 
paral-leles a la costa i pertanyents a les actuáis províncies de Valencia, Conca i Terol. BOSCH no creu que 
siguen els Bebryces els mateixos celtes que, provenint del Baix Aragó penetren a la plana de Castelló a través 
de la zona muntanyosa del Maestrat (26) tot i que després es desdiu, segons nosaltres, d’aquesta postura (26 
bis).

(21) Vide nota 1.
(22) F.J. FERNANDEZ NIETO. Op. cit. pág. 130.
(23) Hi ha dos tendéncies perilloses. La primera és la que fa de l’estudi deis resultats d’una excavació un estudi «per se», és a dir, una re- 

creació descriptiva deis materials, oblidant que hi ha hagut ALGÚ que els ha fet o els ha utiltizat. La segona, els practicants de la 
qual no soten ésser adeptes de la «religió» abans anomenada, és la deis que consideren l’arqueologia com una mena d’história de 
Part, valorant només alió estéticameht considerable i prenent la resta com deixalles a rcbutjar.

(24) PereBOSCHGIMPERA. «Etnología...»pág.622yss.
(25) IDEM. «Etnología...» y «Losceltas de la cultura...».
(26) IDEM «Los celtas de...»: «...En todo caso este movimiento de los Berybraces es independiente del de los Urnenfelder del Bajo 

Aragón hacia el Maestrazgo y la llanura de Castellón, de cuyos pueblos no conocemos el nombre». Pág 34-35. (26 bis) vide nota 35.
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ESI EVE GALVEZ (27) situé els Bebryces, com membre de Tonada urnenfelder, a les muntanyes de la 
provincia de Terol, donant a entendre que s'hi produiria una penetrado, via Maestrat ais voltants deis segles 
VIH i VII abans la nostra Era.

Joan MALUQUER DE MOTES (28) compara el moviment deis urnenfelder com un despla$ament de 
grups heterogenis. en constant fluix i reflux fins el moment de la seva assentamenta; un d’aquests grups, s’esta- 
bliria a Catalunya (els Bebryces) continuant la marxa cap al sud per a finalitzar infiltrant-se a terres de Castelló.

Blas TARACENA (29) coincideix en senyalar ais Behryces com pertanyents al grup de la primera onada 
(la deis urnenfelders) els quals, amb la vinguda de la segona onáda de cap al 600 serien trastocats del seu entorn.

Antonio BEL. I RAN (30) n'está d'acord amb els llocs d’origen proposats per BOSCH i amb les vies d’ac- 
cés. Date Tambada a la valí de l’Ebre almenys al scgle IX A.N.E. i seria més o menys paral-lela a la produída 
a Catalunya.

TARRADHLL (31) exposa que Tonada celta hi va seguir des d’el Principat de Catalunya el camí que avui 
segueix la N-340. pero no hi va anar més enllá de la Plana de Castelló.

F. J. LOMAS (32) senyala ais Bebryces com els responsables de la penetració dintre del Maestrat i terres 
vaiencianes provinents del Baix Aragó.

Veiem dones que s'hi produeix unanimitat en afirmar-se inqüestionablement la influencia celta, almenys 
(i el que convé al nostre estudi) la zona nord de la provincia de Castelló, tot i que se produeixen discrepáncies 
en si aquesta influencia va venir via Catalunya o via Baix Aragó.

IIc. Les trobalfes arqueológiques
Centrarem el nostre estudi a la necrópolis ibérica de EL BOVALAR a Benicarló, la de EL BOVEROT, 

a Almassora, el poblat d'cl TOSSAL DEL CASTELLET, a les rodalies de Castelló i la necrópolis d’ELS 
ESPLETERS, a la Salzadella.

«

A EL BOVALAR (33) s'hi troben urnes cineráries que tipológicament están relacionades amb els camps 
d'urnes catalans, o més a la vora amb les de Salzadella, aixó, juntament amb els aixovars trobats, fa pensar en 
una poderosa influencia per part indoeuropea.

BOSCH, a Tcstudiar les urnes d'EI. BOVEROT certifica la seva pertenencia a l’fyoritzó cultural de la pri
mera edat del ferro, i amb una relacio immediata amb les del Baix Aragó, concretament les del TOSSAL 
REDO, a Calaccit. La seva cronología seria entre el IXéi VlIIé segles A.N.E. Parle BOSCH, com més tard 
ho fará TARRADHLL, de la repercusió de formes celtes a la cultura íbera de la primera edat del ferro en 
Almería (35). 1

El TOSSAL DEL CASTELLET (36) té els seus paral-lels al Baix Aragó on LOMAS (37) parle de Texis- 
téncia de poblats fortificáis i practicament ¡naccessibles. EL CASTELLET constitueix una fortalesa natural la 
qual amb facilitat hi podien defensar un escamot d'homes.

ESTEVE GALVEZ fa insistencia en les possibles relacions per part deis celtes amb el sustrat indígena, 
dient que Tambada deis celtes al Llevant no s'hi faria sense violencia ni enfrontaments i suposant que la pobla
do autóctona, mes nombrosa, acabaría imposant-se. Aquesta reacció culminaría durant la segona edat del 
ferro.

En aquest sentit BELTRAN (38) suposa que la població indígena, acabaría assimilant la cultura material 
nova, pero en definitiva la «celtizació» tindria un carácter superficial, només al camp cultural, de cap manera 
en Taspecte étnic i molt poc al camp lingüístic.

En aquest plantejament coincideix amb BELTRAN, MALUQUER (39), senyalant que Taportació étnica 
no va ésser molt nombrosa, següent en tot cas rápidament absorbuda tot i formant-se una cultura mixta.

(27) F. ESTEVE GALVEZ. «un poblado...» pág. 141 y ss.
(28) Joan MALUQUER DE MOTES. «Lasculturas Hallstáticasen Cataluña». AMPUR1AS VII-VIII. 1945-6. Pág. 115yss.

(29) BlasTARACENA. Op.cit. pág. 205yss.
(30) Antonio BELTRAN. «La indocuropeización del valle del Ebro» en I Symposium de Prehistoria. 1959. Pág. 120 y ss.
(31) MiquelTARRADELL. «Historia del País Valenciá». BARNA 1965.
(32) F.J. LOMAS. Op.cit.
(33) F. ESTEVE GALVEZ. «La necrópolis ibérica de El Bovaler» A P LXI. 1966. Pág. 125 a 148.
(34) Pere BOSCH GIMPERA. «Las urnas del Boverot ...»
(35) IDEM. Aquí, segohs la nostra opinió, Pere BOSCH rectifique alió que afirmava a la nota 26 ja que: «...infiltración, probablemente a 

través de los puertos del Maestrazgo, de la cultura de las urnas del Bajo Aragón... Se podría relacionar esta avanzada de la cultura de 
las Urnas en la provincia de Castellón con el pueblo de los «Berybraces». Pág. 190.

(36) F. ESI EVE GALVEZ. «Un poblado...».
(37) F.J. LOMAS. Op.cit.

(38) A. BELTRAN, Op.cit.
(39) J. MALUQUER. Op.cit.
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TARRADELL (40) nomena les Necrópolis d'ELS ESPLETERS i EL BOVEROT com pertanyents al sis
tema deis urnenfelder mentres que EL CASTELLET hi seria una especie d'avancadilla en térra hostil, una 
lleugera capa d'influéncies per damunt del món anterior.

A ELS ESPLETERS de Salzadella (41) es produeix, segons COLOMINA. un fenomcn molt interessant 
com és el d'ésser a una situació de contacte entre els íbers de la costa i els celtes del centre déla península.

De fet les troballes d'aquest jaciment ens remitcix a Tarea d'influéncia celta.
Per a teñir una visió de la socictat celta al Baix Aragó en base a les troballes arqueológiques. LOMAS (42), 

afirme que probablement es tractaria d'una societat ramadera amb una important técnica metal lúrgica (no hi 
haqueoblidarquc tot i havcnt estat els visitants orientáis els primersque van portar objectes en ferro, la técnica 
metall-lúrgica va entrar amb els urnenfelder).

Per loque faa 1’cstratificació social, prcnent com base els aixovars funeraris. cal teñir en comptc que mol- 
tes tombes van ésser violades. Per a LOMAS s’anava cap a una societat de caire guerrer. testimoniada per la 
situació deis poblats, sempre estratégicament situats.

Aquest poblé guerrer i ramader faria a sovint ratzies. que culminarien en ocupaciones mes o menys exten
ses del territori atacat (43). La conseqüencia hi serien el conjunt de necrópolis post-hallstaliques que contras
ten, segons BOSCH, amb les estacions ¡bcriques.

Per a BOSCH, la fi deis Bebryces, o almenys del seu nom, tindria lloc amb ('arribada de Tonada de cap al 
600 ANE, ja que serien desallotjats de les seves muntanycs i acabarien perdent-se a la costa entre Valencia i 
Alacant, tot i barrejant-se amb les tribus íberes (44).

Aquesta opinió tocant a la desaparició deis Bebryces com a nucli independent esta tambe exposada per
TARACENA (45).

Aixó explicada el silenci que sobre els Bebryces mantenén altrcs fonts literáries (HECA'l El L S I RABO, 
PLINI, TOLOMEU...) és ciar, no s’hi podia-donar noticia d’una nació que no hi existía com a tal

Illa. Conclusions
Hem pretés oferir. dintre de la nostra modestia d'alumne de darrer curs de Tespecialitat d'História Antiga, 
síntesi de 1 estat actual de la qüestió, amb referencia ais Bebryces. i, al mateix temps tocant per damunt 

els moviments celtes cap a la península i dintre.
Un cop exposades a dalt les opinions deis diferents autors, nacionals, consultats, ha arribat el inoment de 

que exposessem, no la nostra teoría, cosa a la qual no ens atravim, sino més bé la nostra opinió provisional, la 
nostra hipótesi de treball en el referent a la influencia indígena del Maestrat.

En primer lloc creiem que entre els segles Xlé i IXé ANE, junt amb altrcs pobl 
que ens parle MALUQUER, van penetrar els Bebryces a dintre de la Península, deixant restes de la seva 
poblado, que després hi trobarem anomenats a les fonts.

Van creuar el Pirineu pels passoscentráisinstal-lant-seen primera instancia al curs mitjá de TEbre, i, apro- 
fitant les bones condicions de la valí com camí i tal vegada per les dificultáis d’accés cap a la meseta, van anar 
riu avall, acabant per posar-se a les muntanyes de í’Est de Terol, Oest de Castelló i potser Nord de Valencia, 
on desenvoluparien una economía basada en la ramaderia i complementada amb accions de pillatge per la 
plana de vora mar.

En aquesta situació sOhi estaría quan lOautor del Periple els coneixeria. «gens agrestis et ferox», en compa- 
ranga amb els habitants de la costa.

Amb l’arribada d'una nova onada indoeuropea (46) els Bebryces van’ésser empenyats cap a la costa inte- 
grant-se dintre de les comunitats allí establides i desapareixent com a entitat propia.

una

fluix i reflux deles. en eixe

(40) M. TARRADELL. Op.cit.
(41) J. COLOMINAS. «Els enterraments iberics deis Espleters a Salzadella». ANUAR1 DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

VI. 1915-1920. Pág.616yss.-PercBOSCHGIMPERA. «Los celtas dela...»Pág.22 yss.-F.J. LOMAS. Op.cit. pág. 24yss.
(42) F. J. LOMAS. Op.cit. pág. 24 y ss.
(43) Pere BOSCH GIMPERA. «Els problemcs arqucológics de la provincia de Castelló» BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLO- 

NENSE DE CULTURA. TOMO 5 VOLUMEN 1.1924. Pág. 81 y ss.
(44) IDEM. «Etnología...».
(45) Blas TARACENA. Op. cit. «...como pueblo pastor ocupo la serranía fácil a sus ganados donde permaneció independiente hasta la 

llegada de la nueva ola céltica...».
(46) Nosaltres creiem que realment la pcnetració indoeuropea va ésser un continu discórrcr, amb periodes de major o menor intcnsitat 

que en definitiva vindrien a ésser com a onades.
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En lo tocant a la influencia deis Bebryees, creem que va ésser forta i extensa, deixant a un costat la proble
mática plantejada pels topónims de Segorh i Sagunt (47) que tal vegada hi siguen restes en forma de topónims 
d'una presencia efectiva indoeuropea, pero que se’n surt del nostre ámbit concret, si que cal dir que sense cap 
mena de dubte les necrópolis de Salzadella i Benicarló. tractes a dalt, pertanyents, o almenys hi denoten una 
fortíssima presencia cultural celta i. sense prctendre per la nostra part afirmar l’existéncia d’uns nuclis de 
Bebryees en eixos Iloes, almenys permanentment, si que podem afirmar, i afirmem que els Bebryees serien els 
responsables de la cultura material que penetraría al Maestrat amb clls i s'extendria més cap al sud encara.

Creiem que sense produir-sc un fenomen de mutació étnica per part de la poblado íbera, si que se va pro- 
duir una intensa aculturització que va fer que aqüestes gents adoptessen, almenys la funebria deis Bebryees, i 
el mateix passe amb els aixocats, per tot el qual és lícit suposar una «ccltització», fenomen que només estaría 
circumscrit. com ja hem dit a adalt. al camp cultural i de tecnología i que persistiría inclúsals momenfsd’expan- 
sió deis íbers (48).

Creiem que potser degut a que amb el temps les societats celtes de la península van quedar un tant despen- 
jades de l'evolució que van teñir les altres societats, degut al contacte amb els corrents civilitzadors mediterra- 
nis (derivades fonamentalmenl de l'accióde Punics i grecs), que no se done el relleu que al nostre judici va teñir 
l'arribada d'aquests visitants de centrocuropa i que va contribuir forga a l’evolució de les societats al seu influx 
sometudes.

Id. «Etnología...»(47) Pcrc BOSCH GIMPERA. «Problcmes arqueológics...» püg. 114-5.- ldc 'd* i°* fvArin'Ñpc vyyiv 1010 70
Narcís SENTENACH. «Scgobriga». MEMORIAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES XXXIV. 1919-20.
(Aqucst darrer amb altre cnfocamcnt i per un altra cronología).
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Dalt la península segons AVIENUS, (S VI* ANE), sota segons EPHOROS (S IV ANE). 
Prés d’En Antonio GARCIA BELLIDO a «La península». MADRID 1953.
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L'elnologia de la península segons les fonts literáries del priemr període (S VI-IV ANE).
Pies de Pere BOSCH GIMPERA. ANUARI DE L INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS N°6 1915-20. 

BARNA 1923.

“7

Espanya al sisé segle abans de la nostra era. segons la descripció del geógraf grec HEKATAIOS de MILE- 
TOS, que va escriure cap a l’any 500 ANE. No hi ha cap mena de referencia ais Bebryces.

Prés d’En Antonio GARCIA BELLIDO a «La Península». MADRID 1953.
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La península ibérica deduída de l'obra Estraboniana. Aquí tampoc apareix en lloc cap referencia ais
Bebryces.

Prés de N'Antonio GARCIA BELLIDO a «La península». MADRID 1953.
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Els pobles de la península abans de les grans ¡nvasions céltiqucs del seglc VE.
(Segons Pere Bosch).

Están indicades al mapa les tribus ccltiques i precéltiques en general. A la zona Nord, amb el seu nom 
enquadrat, hi están senyalades les tribus celtes que van entrar al S. IX¿ ANE i les quals van arribar fins l’Ebre:
PELENDONS, BEBRYCES, GALLE

Entre els pobles precéltics cal distingir els iberios (Est i Centre) deis preibérics (Oest).
Pres de Pere BOSCH G1MPERA. «Los celtas en Portugal y sus caminos».
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Movimcntsde les tribus cellos peninsulars al segle VI'. (segons BOSCH)

Amh la vmguda deis eeltes al sise segle. es complique Petnologia peninsular. Els noms de les noves tribus 
hi están enquadrades amh iiae fi: el trag gros distingeix les tribus eeltes de la primera invasió (S IXC ANE).

Présde Pete BOSCH (¡IMPERA. «Los celtas en Portugal y'sus caminos».

Pere BOSCII (¡IMPERA (II)

U) «...¿Quien puede dudar que estas montañas son las de Peñagolosa, Morella, Mosqueruela y Linares...?» 

(II) «...restos arrinconados en las montañas del occidente de la provincia de Castellón...»
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(III) «...sur de la provincia de Castellón y parte alta de la de Valencia...»
(IV) «...pueblo céltico establecido en la orilla oriental de la meseta hispánica, al norte del rio Turia...»

Adolf SCHU1.TF.N (V)

■f ri

(V) «...parte oriental de la meseta...»
(VI) «...debieron de ocupar el Maestrazgo, entre la llanura valenciana y el escalón de la meseta...»
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Entre els segles XE i IX1' hi penetrarien els Bebryces a la Península, instal-lant-se en un primer moment 
cap al curs mitjá del riu Ebre, per acabar assentant-se a les zones muntanyoses de l’Est de Terol, Oest de Cas- 
tclló i Noroest de Valencia; un cop situats aquí, és on els coneixeria Fautor del periple massaliota.
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«Les trobaíles arqueológiques de Traiguera. 

Aporíació a l’estudi de la Romanització
al Baix Maestrat»

MANUEL ROSAS ARTOLA

l

-153-





«Les íroballes arqueológiques de Traiguera. 

Aportado a l’estudi de la Romanització
al Baix Maestrat»

MANUEL ROSAS ARTOLA
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«Les troballes arqueológiques de Traiguera. 

Aportado a l’estudi de la Romanització 

al Baix Maestrat»

Presentem en aquesta comunicado una recopilació deis materials arqueológics trobats al terme municipal 
de Traiguera, particularment interessants peí que respecta a l’época romana. Les troballes les presentem divi- 
dides en materials deis quals solament ens resta referencia bibliográfica i materials. prácticament tot cerámica,
localitzables en l’actualitat.

1- Troballes de materials diversos
Creiem que la primera referencia que pot trobar-se és de fináis del segle XVI. la qual pot rclacionar-se amb 

el mil-lian descobert per Senent el 1919 (1). Tanmateix, ja no hem trobat cap nova noticia fins al darrer ten; 
del segle XIX, puix que res no apareix a Viciana. Cavanilles, Ceán, Cortés o Madoz.

1.1.- MAS DE CAPERÓ (2). Assenyala Mundina la troballa d'urnes funeráries en un Uoc indetcrminat 
d’aquest mas, que atribueix a época romana (3). En bibliografía posterior seguim trobant textualment la refe
rencia de Mundina, fins a Esteve que l’atribueix a época ibérica (4). Ens ha estat impossible trobar testimonis 
directes o de segona má de la troballa, i la prospecció reiterada de les terrcs del mas ha estat estéril, si excep- 
tuem un fragment informe de cerámica de pasta grollera de color negre sense significació arqueológica.

PONT. En una confusa nota sobre la localització d'Intibilis, pensem que fruit del desconeixement 
per part de l’autor de la topografía local, es parla de l’existéncia d’un pont romá (5). La mateixa noticia és reco- 
llida per la bibliografía posterior i fins i tot al catáleg de Fletcher i Alcácer (6). Si atenem a la localització des
crita, res no coneixem paregut a un pont romá ais termes de Traiguera i La Jana, per aixó pensem. recolzant- 
nos en la confusió general de la referéncia, que pugue tractar-se de l’arranc d'un are, a la vora del «Molí del 
Pas», terme municipal de Sant Jordi, sobre el qual fóra imprüdent fer, per ara, qualsevol datado (7).

MONEDA. En un hort prop del poblé, que no hem pogut localitzar. es trobá l'any 1845. segons des- 
criu Mundina, una moneda d’or amb un bust voltat per la inscripció: «César (sic) Augustus Romanorum Impe- 
rator» i d’un pes de cent grams (8). La troballa és també ressenyada per la bibliografía posterior, i també apa
reix al catáleg de Fletcher i Alcácer (9). Tot i que la troballa de monedes pot ser admesa, la inscripció i particu
larment el pes, fan pensar que si no és una invenció, com a mínim és un relat procedent d una font gens fiable.

1.2

1.3

(1) PRADES, Jayme. Historia déla adoración de las Santa Imágenes, y de la Imagen de la Fuente de la Salud. Valencia, Felipe Mey, 1596, 
pág. 378: «porque en todo este espacio (de Traiguera aTortosa) hasta un quarto de legua hay dcstas colunas (sic) derechas y derriba
das (...) y por consiguiente era poblada Trayguera, aunque aquel su nombre antiguo ignoramos».

(2) Mapa del Instituto Geográfico y Catastral, futí n" 546 (Ulldecona), 4o 0' 25" E (Madrid) i 40° 32' 18" N.
(3) MUNDINA MILLALAVE, Bernardo. Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón. Castelló, Impr. de Rovira 

Hnos., 1873, pág. 587: «en todas ellas se encontró lo mismo: los huesos de un esquelo humano y una lanza rota, lo cual prueba que en 
este sitio debió haber una gran batalla en tiempo de los romanos».

(4) ESTEVE GALVEZ, Francisco. La necrópolis ibérica de «El Bovalar (Benicarló, Castellón de la Plana) a «Archivo de Prehistoria 
Levantina», XI, Valéncia, 1966. fig. 12. pág. 23. Amb aquesta mateixa identificació apareix a la bibliografía més recent sobre el te
ma: GIL-MASCARELL BOSCÁ, Milagro. Restos funerarios ibéricos en las provincias de Castellón v Valencia a «Papeles del La
boratorio de Arqueología», 9, Universitat de Valéncia, 1983, págs. 29-47.

(5) SAAVEDRA, Eduardo. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don — el día 28 de Diciem
bre de 1862. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 19142 pág. 98.

(6) FLETCHER VALLS, Domingo i ALCÁCER GRAU, José. Avance a una arqueología de la Provincia de Castellón a «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura». XXXII, Castelló, 1956, pág. 138.

(7) Pot vore’s una fotografía a una publicació recent: FERRERES NOS, Joan. Document de 1345 a «Boletín del Centro de Estudios del 
Maestrazgo», 8, Benicarló, 1984.fot. 1.pág.39. Localització: Mapa del InstitutoGeográficoyCatastral,full546(Ulldecona).

(8) MUNDINA, Historia, Geografía y..., cit., pág. 587: «(...) del peso de cuatro duros y cinco gramos», transformáis al sistema métric 
decimal per SARTHOU CARRERES, Carlos. Geografía General de Reyno de Valencia, vol. «Provincia de Castellón», Barcelona,
s.a., pág. 867, que dóna un pes estimat de més de cent grams.

(9) FLETCHER-ALCÁCER. Avance a una..., cit., pág. 153: «monedas (sic) de oro imperiales».
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1.4.- FIGURE I A DE BRONZE. A comen^ament d’aquest segle aparcgué, segons la descripció que 
tenim de la troballa, una figureta de bronze sota una gran llosa, en un lloc separat de la poblado (10). En un 
primer estudi Reinach la classificá com a «dyonisos» (11). En Túltima referencia bibliográfica que coneixem, 
Fletcher i Alcacer la classifiquen del període íbero-roma (12). Aquesta pe$a figurava a comen^ament de segle 
a la col-lecció de l'advocat de Vinarós M. Chillida; es desconeix el seu parador actual (13).

1.5 - MILLIARI. Les referéncies al pas de la Via Augusta peí terme de Traiguera són abundants, peró, 
no considerem el lloc oportú per a discutir sobre el seu tra^at, per la qual cosa solament fem referencia al 
mil-lian descrit per Senent (14). L'única lectura que tenim és la que publica el mateix Senent, segons la recons- 
trucció que del text epigráfic en va fer H. Dessau, el qual l’atribueix a l’emperador Trajá:

IM [PCA] E [SAR|
[DIVI] NER [V] A [E]
[FIVS] NER [VA]
[TRAIANVS AVG)

CL...
També se'n desconeix el seu parador actual.
1.6.- MURALI.ES. L'ambient popular de romanitat ha fet que, fins i tot, s’atribuesca a aquesta época 

el llen«j de muralla que volta el poblé per la cara nord. puix que está construít amb carreus ben treballats units 
amb morter Pero, la forma general del parament és suficient per a negar aquesta datació. Creiem teñir sufi- 
cients elements per afirmar que la seua construcció es va fer entre 1648 i 1649, com a protecció contra Tamenaga 
d invasió de les tropes franceses que en aquell moment ocupaven Tortosa (15).

2.- Cerámica
2.1.- LOCALITZACIÓ.
Les cerámiques son l'únic element del qual tenim testimoni de primera má. El catáleg que presentem té 

tres procedéncies diferents. peró, al nostre criteri, cal estudiar-les com a un únic conjunt.
El grup de troballa més antiga va aparéixer dins el case urbá, davant la casa número sis del carrer de la 

Font, durant la construcció de les conduccions de l’aigua corrent l’any 1966, que en Tactualitat es troba diposi- 
tat al Museu Parroquial de Traiguera (n° 16, 17 i 20), al director del qual, Daniel Llatje Baset, hem d’agrair 
Tamabilitat de permetre l estudi i publicació. De les prospeccions que hem pogut fer, grades al desnivell, a la 
térra del fonament de les cases deis números pars del carrer de la Font, sota les parets posteriors, hem pogut 
obtenir alguns fragments trobats «in situ» (n° 4, 11 i 12).

(10) Allura de la figúrela I l.Ocm., pes 240 gr., trobada a un quilómetre de la vía romana i a vuit quilómetres del poblé, vg. SARTHOU, 
Geografía General <lel..., cit.. pág. 867, on pot vore's també una fotografía de la figureta. La noticia del descobriment la va donar 
MAR rlNEZ ALOY, J. Notas arqueológicas. El Bronce de Traiguera a «Las Provincias», n° 13.039, Valencia, 9 de Maig de 1902.

(11) REINACH. Salomón Rcpertoire de la Statuaire Grecque et Romain. París. Ed. Ernest Léroux, 19202 (19041). t. III, pág. 33, fig. 8. 
Iorna a citar-se també en un repertori posterior, peró sense cap comentan nou, ALBERTINI, Eugéne. Sculptures antiques du 
Convenías Tarraconensis a « Anuari de I'Instituí d'Estudis Catalans», IV, Barcelona, 1911-12, pág. 355.

(12) FLE1CHER-ALCÁCER, Avancen una..., cit., pág. 151.
(13) A l'opusclc editat per LLATJE BASET, Daniel. Traiguera. Sant Caries de la Rápita, Impr. J. Dassoy, s.a. (1974?), 2* edició, 

pág. 3, entre els vestigis íbers i romans parla tambe d’un genet ibéric.que no he trobat citat enllocmés, que diu está al Museu Arqueo- 
lógic Nacional de Madrid, i d'un «Mercurio» romano ejecutado por artista indígena (pertenece al segundo periodo de la escultura la
tina, principio de nuestra era)», que deu fer referencia a la pe^a descrita a l’apartat 1.4.-d'aquestacomunicació.

(14) SENENT IBAÑEZ, Joan. Del riu Cenia al Mtllars. La via romana a «Anuari de flnstitut d’Estudis Catalans», VI, Barcelona, 
1915-20, pág. 723: «trobada en el camí que de Traiguera porta a Tortosa per «Els Hostalets» (...) Fou trobat el miliarí a2de maride 
1919 en la partida anomenada «Collct Roig» a 4 quilómetres de Trayguera i 7 del riu Cenia. L aleada d aquesta columna mutilada, de 
calida molt consistent, és de 90 ccntímctres, té secció d'elipsc deformada, amb eixos de 65 i 48 centímetres. Empotrada i estesa en el 
camí la major part de la inscripció está esborrada».

(15) ROSAS ARTOLA, Manuel. Les falsarnent suposades muralles romanes de Traiguera a «Traiguera», n°22,1978 (juliol), pág. 5.

(16) Data: 25 d’octubre de 1981. La noticia va aparéixer a la publicació local, MORTE, Matías. Misión rescates. «Traiguera», n°61,1982 
(gener), pág. 5.

(17) Aquest molí d’aigua medieval pot idcntificar-se amb el que apareix a un document de 1281, localitzat per Vicent García Edo a l’Arxiu 
de l'Ordre de Muntesa, per la descripció que fa deis límits del solar on está edificat, vg. Documento. Hace setecientos años, una car
nicería, un molino a «Traiguera», n°45,1980 (juliol), pág. 7.

(18) ROSAS ARTOLA, Manuel i PITARCH ALMELA, Vicent. El léxic deis canterers de Traiguera a «Boletín de la Sociedad Castello- 
nense de Cultura», LVII, Castelló, 1981. pág. 96.

(19) MAYET, Frangoise. Les céramiques á parois fines dans la Péninsule Ibérique. París, Boccard, 1975, Publications du Centre Pierre
París n°l, pág. 61.

(20) VEGAS, Mercedes. Cerámica común romana del Mediterráneo occidental. Universitat de Barcelona, Inst. d'Arqueologia i Prehistó- 
ria, 1973, Publicaciones eventuales n° 22, págs. 80-82.
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Recentment (16) s'ha produít un interessant descobrimcnt durant les obres de remodelació del pis del 
Molí de la Font (vg. mapa i fotografía) (18), on aparegué un lot de cerámiques romanes (n 1,5a 10, 13 a 15 i 
18), barrejades amb cerámica local, fent part del fonament de la construcció medieval. Volem agrair 1 amabi- 
litat de la familia Tolos Difeu, propietaria del molí, de permetre l'estudi i publicació deis materials.

A més, presentem unes poques peces trobades en terrenys próxims a la poblado, procedents de prospec- 
ció superficial (n° 2, 3 i 19, vg. mapa). La presencia d'abundants restes cerámics escampats arreu del terme de 
Traiguera és freqüent. sense que aixó tinga cap significació arqueológica, puix que tenim testimoni de la pre
sencia de canterers des de fináis del segle XIV (18), i era molt freqüent l’ús deis materials deis cendrers (lloc 
on es llanga la cendra i les peces defectuoses de la fornada) per a reblir bancals.

CATÁLEG.
Fem una rápida descripció de formes i decoracions, afegint la de la pasta en aquelles peces que considerem 

convenient peí seu interés especial. La descripció s'estructura amb la següent seqüéncia: el numero que corres- 
pon al dibuix;seguit del número de catáleg, si en té, entre paréntesis, les mides: db=diámetre boca, dp=diame- 
tre peu, a=altura, g=ruix de la paret; la descripció i, en les peces que és possible. la tipología atribuíble i la cro
nología.

2.2

2.2.1.- Terra sigillata
1 (TR04001) Vora de t.s. gallica, dbl3,0 cm. Plat de tamany mitjá, amb el llavi exvasat Probablement

tipus Dragendorf 18.

2 (TR03001 a 009) Frag. de peu de t.s. gallica, dbl5,5 cm. Plat de tamany mitjá amb el llavi exvasat. Pro
bablement tipus Ludowici TI.

3 (TR04002) Frag. de peu de t.s. aretina, dp=5,8 cm. Peu anul lar baix amb acanalat a la base, per la cara 
superior duu un cercle incís amb una estampeta il legible a la vora.

4 (TR01006) Frag. de peu de t.s. gallica, dp= 9,4 cm. Fragment de peu anul lar baix d'un plat ele tamany
gran.

A més existeixen fragments informes o de reconstrucció difícil, que no dibuixem. alguns deis quals podrien 
ser de t.s. hispánica.

2.2.2
Sense voler entrar en cap teorització sobre la cerámica comuna romana que justifique l’aparició d'aquest 

apartat del catáleg, cal aclarir que, amb propietat, hauria de titolar-se: «imitado de les cerámiques de parets 
fines», puix que les peces que presentem no s’ajusten peí gruix i la pasta ais tipus standard descrits per aquesta 
categoría de cerámiques, pero, els models i les decoracions en són les característiques. En aquesta problemá
tica no podem perdre de vista les múltiples imitacions locáis, que determinen importants variacions.

5 (TR03015 a 020) Tassa gran fragmentada reconstruíble, db=16,0 cm., dp=6,8 cm., a=12,4 cm., g=0,35 
cm. Perfil de tulipa amb el llavi lleugerament exvasat i arrodonit, peu discoidal amb acanaladura interior. Pasta 
de color gris, textura lleugerament granulosa, amb la vora fumada. Decoració exterior a base de línies incises 
sota el llavi i quatre bandes d’incisions verticals fetes amb rodetá. Recorda la forma Mayet XXVII, tot i que 
els exemplars coneguts són més menuts, tenen dues anses i están decoráis amb el motiu de «fulles d’aigua». La 
cronología d’aquest tipus resulta difícil de determinar, proposant Mayet una datació de Tiberi a Claudi, que 
podría perilongar-se durant el regnat de Neró (19); en opinió de Vegas aquests bols, que poden incloure’s dins 
el seu tipus 34 («copitas hemisféricas con y sin asas»), comengarien a fabricar-se des d'época d'August i ocupa- 
rien tot el segle I d. C. (20). El tipus de decoració assenyalaria, segons l’opinió de Vegas, els regnats de Claudi 
a Vespasiá (21), cronología que per a la decoració amb rodeta (décor guilloche) també manté Mayet: mitjans 
del segle I d. C. (entre el 40 i 60 exactament) (22) (Vg. fotografía).

6 (TR03021 a 023 bis) Frag. de tassa, db=12,0 cm., g=0,30 cm. Perfil cilíndric, lleugerament corbat, amb 
el llavi horitzontal. Pasta lleugerament granulosa negra, amb abundant desgreixador fi. És assimilable a la 
forma Mayet XXVII (vg. pega n° 5) (Vg. fotografía).

7 (TR03010) Frag. de tassa, db=15,0 cm., g=0,5 cm. Perfil semblant a la pega anterior, pero amb el llavi 
algat. Pasta de color ataronjat, lleugerament granulosa, amb abundant desgreixador fi. Decorat amb una fina 
línia incisa sota el llavi i sis bandes d’incisions fetes amb rodeta. Assimilable al tipus Mayet XXVII (vg. pega 
n° 5) (Vg. fotografía).

Parets fines

(21) VEGAS, Ib¡d.,pág. 83.
(22) MAYET, Lesciramiquesá..., cit., pág. 77.
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8 (7 R03924, 025 i 028) Frag. de copa, db=!5,5 cm.\ g=0,35 cm. Permet reconstruir un perfil globular de 
vora exvasada. Pasta lleugerament granulosa color salmo ciar, ben decantada. Decorado exterior de tres línies 
incises sota el llavi i una banda d'incisions verticals amb rodeta. Pot assimilar-se al tipus Mayet XXXIX, que 
te el moment d'aparició ais nivclls tibcro-claudians i segueix durant tot el regnat deis Flavis (23) (Vg. fotogra
fía).

2.2.3.- Cerámica comuna.
9 (TR03098 a I 13) Cierra amb ducs anses, db=8,4, d. máxim de la panxa=0,4 a 0,5 cm. Perfil el líptic amb 

coll ampie alt i llavi motllurat per l'exterior. Pasta fina de color gris ciar i escás desgreixador molt fi. Pertany 
al tipus Vegas 37 («jarras de dos asas y cuello largo»), que comenta a época republicana i desapareix a fináis 
del segle I d. C (24) (Vg. fotografía).

10 (7 R030I2 a 014. 034 i 035 (Frag. de plat, que permet reconstruir el perfil, db=27,0cm. aprox. dp=6,7 
cm. Pasta color marró ciar amb abundant desgreixador molt fi. Pot classificar-se dinsel tipus Vegas 16 («platos 
y tapadoras con borde ahumado»), que no tenen una cronología clara (25).

11 (7R01005) Frag, de vora. db=12,5 cm. Llavi vertical de perfil motllurat, que s'estreta perla part infe
rior. Classifieable dins el grup Vegas 38 («jarras de una asa y cuello largo»), probablement la variant a, amb 
una cronología entre el segle II a. C. i el segle I. d. C. (26).

12 (7 ROI006) Frag. de vora de tapadora. db=20,8 cm. aprox. Com a la pega, tot i l'abséncia de vora fuma
da, recorda el tipus Vegas 16.

13 (7 R030072 a 097) Cierra. db=9,5 cm., dp=9.5 cm., dp=6,0 cm., a reconstruida =11,1 cm., g=0,4 a 0,6 
cm. Perfil globular amb vora exvasada, base plana lleugerament entrant. Pasta porosa de color marró fose, que 
a la superficie es negra, abundant desgreixador de tamany variable. Pot classificar-se dins el tipus Vegas 1 
(«ollas con borde vuelto hacia afuera»), que malgrat ser la forma de la cerámica romana més generalitzada de 
la Meditcrránia occidental no té valor per a les datacions.

14 (TR03067 a 071 bis) Olla mitjana, db=14,5 
de la vora está assenyalat per una carena exterior. Pasta granulosa de color negre amb abundant desgreixador 
de calibre gran (fins a 2 mm.). Pot classificar-se dins el tipus Vegas 1 (vg. pega n° 13). (Vg. fotografía).

15 (TR03064 a 066) Olla gran. db=27,2 cm.. g0.5 a 0.7 cm. Perfil globula amb vora exvasada rematada per 
llavi de seceió el díptica. Pasta lleugerament fullada de color marró fose al mig del tall i superficie negra.

Abundant desgreixador de calibres mitjá i gran. Pot classificar-se dinsel tipus Vegas2 («ollascon borde almen
drado»)', que a pare ix a nivells del segle II a. C. i ja no es fabrica a Fépoca augústea (27).

2.2.4.- Ámfores.
16 (s.n) Boca, db=18,5, g. del Ilavi3,0 cm., a. del llavi¿,5 cm. Voira exvasada amb el llavi de seceió trian

gular. Pasta de textura aspra color rosal, amb engalba exterior groga. Probablement tipus Dressel 1 B de Lam- 
boglia, datable del segle I a.C. (28).

17 (s.n) Coll i colze, d. superiorl4,0 cm., gl.O a 2,0 cm., a. del fragment24,5 cm. Coll estret tronco-cónic 
eixamplat a Faltura de les anses, de seceió el díptica i probablement paraldeles al coll. Pasta semblant a la pega 
anterior (n" 16). Pot classificar-se dins el tipus Dressel * C de Lamboglia, datable del segle I a.C. (29).

18 (TR03011) Boca, db cm., a. del fragmcntl3,7 cm. Perfil cilíndric de parets lleugerament corbades i vora 
exavasada amb el llavi arrodonit, conserva l'arrancament d'una ansa de seceió subtriangular. Pasta lleugera
ment granulosa de color marró ciar, amb abundant desgreixador de calibre variat. Pot classificar-se dinsel grup 
Vegas 51 b («ánforas vinarias con borde redondeado en forma de bastoncillo»), que agrupa les formes Dressel 
-5 i 43, amb una cronología entre els scgles I a.C. i I d.C. (30).

A més, al Museu Parroquial de Traiguera es conserven dos pivotos i un fragment informe, que no dibui- 
xem(31).

Forma globular amb la vora exvasada, l’arrancamentcm.

un

(23) MAYET. Ib¡d.,pág. 73.
(24) VEGAS, Cerámica común romana..., cit.,pág. 90.
(25) VEGAS, Ibid., pág. 52. Els exemplars de vora estreta (n° 1 a 3) están datatscom d'época tardo-republicana i pre-augústea.
(26) VEGAS, Ibid., pág. 92. Fora de la Mediterránia occidental també és una forma freqüent a llocs com l'Aquitánia, amb datacions deis 

seglcs I-II d.C., vg. SANTROT, Marie-Héléne et Jacques. Céramiques Comrnunes Gallo-Romams d Aquitanie. París, Edit. du 
CNRS, 1979, els tipus 15 i 18(gerresambunaoduesanses). págs. 171 iss. i 193 i ss.

(27) VEGAS, Ibid.,págs. 16-17.
(28) BELTRAN LLORIS, Miguel. Cerámica romana: tipología y clasificación. Zaragoza, Pértico, 1987, pág. 167.

(29) BELTRAN, Ibid., pág. 167.
(30) VEGAS, Cerámica común romana..., cit., pág. 127.
(31) Pot vore's dibuix i descripció a ROSAS ARTOLA, Manuel. Fragmentos de ánfora y anforisco procedentes de Traiguera a «Cuader

nos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses», 4, Castelló, 1977, págs. 329-331.
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2.2.5 Altres
19 (TR02001) Fusaiola. d. máxim3,8cm., al,8cm. Perfil tronco-cónic. Pasta fina de color ataronjat. Pre

senta decoració incisa a base de punts i ratlles verdeáis.
20 (s.n.) Amforisc. d. máxim2,5 cm. a. del fragmentS.3 cm. Perfil globular de coll estret. amb acanalats 

de fabricaciá per la cara exterior. Pasta fina i compacta de color roig siena. Classificable dins el tipus Beltrán 
D(32).

3 - Conclusions
La identificació que va fer Thcl-lenista alemany Karl Müller de Traiguera amb la Tiariulia que cita i’lmi 

(Nat. Hist., 111, 23) (33), ha portat a suposar l'existéncia d'un poblat iberic al vessant NH. de la població (34). 
basant-seen unescerámiques ibériques exposades al Museu Parroquial de Traiguera que, tanmateix pervenen 
de la Moleta del Remci (Alcanar) i no de les troballes fetes durant la instal- lacio de l'aigua corrent (35). Res 
no hem trobat classificable com a iberic en les múltiples prospeccions superficials que hem fet 1 absencia, per 
ara. també de cerámica de pigment negre campaniana permet refusar l'existéncia d'un poblat iberic sota el 
urbá.

case

El conjunt de cerámiques permet pensar en un assentament roma inicial, que comentaría a la segona mei- 
tat del segle I a. C. El final podríem datar-lo, per l'abséncia fins ara de térra sigillata clara A, entre el 90-10(1 
d.C. (36); és a dir que, amb totes les reserves que la prudencia aconsella en aqüestes datacions a base d un 
reduít conjunt de cerámiques de troballes fortuites, on el factor aleatori pot ser important. podem pensar que 
l'assentament romá ja no estaría habitat a la primera meitat del segle II d.C. Proposem. dones, una seqüéncia 
d'habitació continuada entre els anys 50 a.C. i 100 d.C. Tot i les reserves que hem assenvalat abans. el conjunt 
de cerámiques comunes no distorsiona, sino que pareix confirmar aquesta datado.

Finalment, cal localitzar i delimitar el tipus d’hábitat. A la primera qüestió, si tenim en eompte la localit- 
zació de cerámiques, pensem que pot respondre’s situant l'hábitat a Tarea NE. de la població. sota l'Fsglésia 
Parroquial i les cases números pars del carrer de la Font. Peí que fa a la segona pregunta, ara per ara no hem 
localitzat restes constructius de cap tipus, ni paviments o estucáis, si en van aparcixer durant les construccions 
per a la instal lació de l’aigua corrent, no tenim testimoni (37). Tot i que la proximitat a la ciutat de Dertosa, 
la varietat de cerámica i la seua situació sobre la Via Augusta, fan pensar que pot haver-hi una vil la, hem de 
parlar, seguint els criteris proposats per Prevosti per a conceptuar l'hábitat roma, de «probable vil la» (38). 
puix que solament podem testimoniar l’aparició d’una pedra de molí, actualment dipositada al Museu Parro
quial de Traiguera (39).

(32) BELTRAN LLOR1S, Miguel. Las ánforas romanas en España. Zaragoza, Dipulació Provincial-Insl. «F. el Católico», 1970. pág 79
(33) MÜLLER. Carolus. Fragmenta Historicum Graccarum. París, Diilot. 1885. pág. 185. Coromines proposa una etimología tambe 

Hatina. pero dorigen mossárab: (UALLIS) TR1D1CARIA )' TRIEGUERA )* TR1 AGÜERA)’ TRAIGUERA. rcconstruint 
l'hipotctic nom originan, que derivaría de la forma del llalí vulgar Tridicum (pcrTriticum). a partir de la qual. per transposieió vocá
lica. s'arriba al topónim actual (derivació del caíala hauria donat la forma «Valí Formcntcra»). les formes mes antigües que csconei- 
xen recolzen aquesta opinió: «VallisTraigaria» (1232) o «Vallrahcgara» (1279). cf. COROMINES. Joan El problema de -Autreto- 
nia- i •Quairemitjana»i la toponimia mossárab al Maestral a «Boletín de la Sociedad Castelloncnsc de Cultura», XXXIX. Castelló. 
1960. pág. 350. En un estudi recent sobre toponimia árab no s’assenyala tampoc aquesta llcngua semítica com a origen ctimológic. la 
qual cosa, reforqa. indirectamcnt. l'opinió de Coromines. of. BARCELÓ TORRES. Carme. Toponimia arábica del Tais Valencia. 
Alqueriesicastells. Canals. Gráficas Castillo. 1983, pág. 216.

(34) FERNANDEZ NIETO. F.J. Beribraces, edetanes e Uercavones (pueblos prerromanos de la actual provincia de Castellón) a 
«Zcphyrus», XIX-XX. Salamanca. 1968-69. nota 32, pág. 123. que cita com a referencia Particle d’ESTEVE. La necrópolis ibéri
ca..., cit., pág. 147inota25.

(35) LLATJE. Traiguera, cit., «Catálogo de obras conservadas en el Museo Parroquial (...) n" 15: Restos de cerámica íbera procedente 
del poblado íbero, situado junto al Ermitorio de Nuestra Señora del Remedio en Alcanar (Tarragona). Es donación del señor Bru- 
net, de San Carlos de la Rápita».

(36) Aquesta datado donada per Lamboglia cal considerar-la com sólida, vg. MARTIN. Gabriela. La -sigillata- clara: estat actual deis 
problemes a «Fonamcnts», 1. Barcelona. 1978. pág. 153.

(37) Els dos hábitats romans méspróximsque coneixcm, llcvat d’unespoqucs cerámiques de la Partida de Vinyets (Canel lo Roig). pre
senten construccions, partieularment importantsal «Masd’Aragó» (Cálig).on lesexcavacions del Scrvci d’Arqucologia de la Dipu- 
tació de Castelló van posar al descobert, l’cstiu passat, un forn de cerámica i cistcrncs; l'altrc lloc.concgut peí nom de la partida com 
«Les Carrasques» (La Jana), presenta en superficie restes de parets i abundants teules, en el qual després de diferents prospeccions 
hem pogut replegar fragments de cerámica sigillata sudgállica, hispánica i clara A. a mes de comuna.

(38) PREVOSTI MONCLÚS. Marta. L'estudi del món rural roma. Un programa metodológic a «Fonamcnts», 4. Barcelona. 1984. págs.
164 i ss.. partieularment la nota 6. pág. 167.

(39) LLATJE, Traiguera, cit., «Catálogo de obras conservadas en el Museo Parroquial (...) nu 9: Base circular de molino íbero (50 cm. de 
diámetro).- Encontradocn 1965 en el subsuelo del templo parroquial.
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Vista general de Traiguera des de l’Oest
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La Carta de Població del Mas deis Astellers
(1261)

JOAN FERRERES I NOS 
Marg - 85
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La Carta de Poblado del Mas deis Astellers (1261)

Próleg
Com ;i cloentla d'una etapa de les nieves investigacions i recerca de documentació sobre la vila de Sant 

Jordi del Maestral, ¡nidada l'any 1974. ha intentat resumir la informació que tiñe, fixar lesetapesdaquesta vila 
aUegle XIII i fer una petita análisi comparativa de la desconeguda «Carta Pobla del Mas deis Astellers de l'any

Tothom coneix i molt especialment els que investiguem sobre els nostres avantpdssats, la importancia que 
te per a un poblé. I'existéncia del document fundacional o concixer les arrels de la seva identitat. Dinsdel País 
Valencia, trobem una serie de pobles amb un origen cronológicament semblant i denominat Maestrat.

Des de l’época d’en Jaume i, ens hem anat configurant sota una Mengua, una cultura i unes tradicions 
comunes per a ser avui una comarca amb personalitat propia i amb una historia genuína. Aquest nexe d'unió 
el trobem ja a l'Edat Mitjana, amb les anomenades Cartes de Població que poc a poc s han anat estudiant i 
divulgant.

Sant Jordi, és un deis pobles de la comarca en qué es considerava perduda la Carta de Població, com les 
de La Jana, Traiguera, Xert, Barcella, etc. Alguns autors ignoren el seu nom original de «Mas deis Astellers» 
i confonen el seu origen, basant-se en Tactual nom de Sant Jordi del Maestrat. També hi ha qui busca els seus 
¡nicis en plena Edat Moderna i ens posa origen navarrés. Per tot aixá i altres errors que s'han passat d uns his- 
toriadors a altres de Tactualitat. he decidit presentar aqüestes modestes i elementáis conclusions, encara que 
algunes ja s'havien publicat parcialment al Butlletí del Centre d'Estudis del Maestrat i altres están en procés 
de publicació.

La documentació básica d'aquest treball pertanyia a TArxiu Municipal de Sant Jordi (Carta Pobla i Com
pra deis Molins d’oli del Mas deis Astellers) que fou destruida l'any 1936. Abans s’havien fet algunes transcrip- 

traduccions parcials que són les que ens han ajudat per arribar a aqüestes conclusions. Els documents 
van pertányer a l’Orde de Muntesa (Documentació de l’Hospital de Cervera) i per tant, és probable que també 
estiguin a TArxiu del Regne de Valencia o bé a l’Arciu Histórico-Nacional de Madrid. Faig aquest crit d’aten- 
ció, per a tots aquells historiadors interessats en recuperar els origens medievals del Maestrat Vell de Muntesa. 
Ens queda molt per fer i cree sinceramcnt que aquest 1er Congrés d'História del Maestrat, és un camí interessat 
per la recuperació cultural de la comarca i segur que tots plegats ho aconseguirem.

cions i
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1.- Antecedents: Situado Sódo-Política del Maestrat
la) Els Sarraíns. L'ocupació pels sarraíns del País Valencia i per tant del Maestrat, fou tan llarga i trascen

dental per l’evolució socio-económica que alguns autors han vingut a dir-li el «Regne Moro de Valencia», tot 
i que, el concepto de «Regne», és d'origcn medieval i pertaqy a la conquesta d’aquests territoris per part de
Jaume 1. (1)

Aquesta idea sobre els sarraíns pot resumir-se amb paraules d'E.A. Llobregat: «Nou-ccnts anys d'isla- 
misme representen l'etapa cultural més llarga que han viscut les terres valencianes fins huí, car la cultura ibérica 
pot durar fins cinc o sis segles com a molt,... L'época islámica és, dones, la més llarga com a civ ilit/ació unitaria 
que ha viscut Valencia com a conjunt, i disortadament és la menyseoneguda científicament, i la pitjor tractada 
humanament. Els «moros», hi tenen mala premsa». (2)

Totsels poblesd'aquestescontrades formaven part del districte de Marmaria que tenia per centre Vinarós. 
segons la divisió administrativa que presenta Idrisi (3) del segle XII. Pero pareix lógic que ios Peñíscola el cen
tre estratégic més important, des del segle VIII fins al XIII, peí seu castell inaccessible i que Benicatsló, Bina- 
larós i Irta eren les viles més properes. També hi havia poblats, viles i masos per l'interior que eren ocupats 
visitants pels sarraíns aprofitant els rius secs de la comarca, com ho demostré el testimoniatge de Sánchez 
Gozalbo: «Además de las heredades sarracenas situadas en el confín sur del Carrascal, en ¡a ribera del barranco 
-rivosicco-(Rambla de Cervera), en los lindes de los términos de Canet y La Jana. había < a roe poblados: Alí. 
Benigulfur, Benifery, Oleya, Xerer o Xirosa, Molinar y Barcella; hoy desaparecidos o persistiendo los topóni
mos». (4)

i

Podem deduir de tot aixó que la presencia i la dominació deis sarraíns a la comarca fou total, car en alguns 
moments els reis cristians van intentar la invasió peí riu Ebre.com ésel cas de Ramón Berenguer i la reina Pero- 
nella que van fer donació delscastells de Cervera i Xivert, ais Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem i ais Tem
plarás, respectivament, l’any 1157. Després, l’any 1171 va ésser confirmada dita donació peí re i Alfons II (5)

A partir de 1655, el MAS DELS ASTELLERS va prendre el nom de Sant Jordi del Maestrat. Aquest 
genet és el símbol del poblé. Els orígens d’aquest nom els podem trobar a l’Orde religioso-militar de Sant Jordi
d’Alfama.

Gravat de pedra fet per l’artista nadiu Daniel Barbera a la fagana de la seva casa del carrer Major.

(1) Ubicto Arteta. Antonio. Orígenes del Reino de Valencia. Valencia. 1977. 3'Edicció. Pag. 15.
(2) Llobregat, E.A. «Els orígens del País Valencia. Col-lccció: Descobrim el País Valencia. «Institució: Alfons el Magnánim» Dipu- 

taciódc Valencia. 1981. Pag. 75.
(3) Idrisi. Geografía de España. Textos Medievales. Valencia. 1974. Pag. 37.
(4) Sánchez Gozalbo. Angel. «El poblado del Carrascal». Boletín de la Sociedad de Cultura Castclloncnca. N°44. 1968.
(5) Castell de Cervera. Documcntdc l'Arxiudel Regne de Valóncia. ScccióClcrgat (Muntesa). Lligall 927. Caixa 2.448.
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Vista panorámica de l'antic Mas deis Astellers (ara Sant Jordi del Maestrat). 
Part nord. la mes antiga, a sobre d’un turo.

Dintre d'aquesta Marga presencia i convivencia entre els nadius i els invasors. podem buscar l'origen de 
I actual vila de Sant Jordi. Concretament 1). Fernando Miralles Meseguer. ens diu: «Aquesta vila puo fundada 
pels moros, essent per aquella época bastant reduída» (6). També ho afirme així D. Bernardo Mundina en la 
seva Historia i Geografia de Castelló (7).

Encara que la presencia deis sarraíns per aquests indrets fou tan Marga, s'han trobat poques restes 
d aquesta cultura. Últimament. hem localitzat a la partida deis «Moros», a la part nort del terme de Sant Jordi 
del Maestrat, restes de cerámica d'un possible assentament sarraí que han estat investigades per l'arqueóleg 
vinarossenc D. Arturo Oliver Foix.

Si fins ara no podíem afirmar l'existéncia d'un nueli de població en époques anteriors (íbers o romans), 
en aquest període, sí que és evident. Després de consultar alguns autors, trobar restes i analitzar textos, es pot 
afirmar amb prou seguretat que el seu origen fou una masia sarraína, i mes concretament un llogaret dependent 
d una almassara, pero desconeixem el nom que tenia la vila mora.

Ib) L’ocupació cristiana: «Reconquesta»
Al document de compra-venda del Mas deis Astellers de 1261 (8) que és el tema central d aquest treball, 

es parla de l’olivar de «Muntells» (partida de ponent del terme de Sant Jordi del Maestrat, que encara avui hi 
ha velles oliveres). Per tant, és logic que si l'almassara rendava, i hi havia un olivar a «Muntells», algú havia 
fet el molí i plantat les oliveres. No podia ser ningú m^s que els sarraíns que feia alguns segles que eren ací.

Aquesta tesi documentada, queda reforjada amb una publicado de Sánchez Gozalbo (9) que ens parla 
d’un molí d’oli que rendava per a I’Orde deis Hóspitalaris de Sant Joan de Jerusalem, de Cervera, també de

(G Miralles Meseguer. Femando. Guía del Obispado deTortosa. 1902. Pag 949.

(7) Mundina. Bernardo Historia y Geografía de Castellón. 1X73 
(X) Estcllcr Esteller. M'1 Lluisa.

Copies de diversos documcms origináis de l'Arxiu Municipal de l Ajuntainent de Sanl Jordi del Maestral (Les donacions. confirma- 
cons. fitulacions. i el lliurament deis molins. constaven en vells pergamins de l'Arxiu Foren traduíts per mossén Josep Vicent Cifre 
Arnal. pclsanys trenta. Després van screremats l'any 1936 

(9) Sánchez Gozalbo, Angel. (Op. cu )
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Tot aixó, ens demostré que quan es va produir la conquesta de Jaume I, l'any 1235 i mes tard els assenta- 
nientsde nous repobladors, vingutsbásicament de terres catalanes, sobretot per aquesta zona del Maestrat (10) 
com els: Balaguer, Tárrega. Cervera, Asteller, Bellver, Barbera, Segarra, Calaf, Puigalt, Sanz. Catalá, Castell- 
bó. Puig, Soler, Miralles, Carboncll, Amorós, Boix etc., van trobar una infrastructura agrícola que va servir 
de base a Peconomia deis sarrains. fonamentada en Poli, el vi i el blat (Vallformentera).

/• '

",
;

J

Restes de cerámica sarraína trobada a la partida deis «Moros» del terme municipal de Sant Jordi del Maes
trat.

(10) SanchisGuarner. Manuel. La llenguadeis Valcncians. 1978. Pág. 125.
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Aldea sarraína de la Xi rosa, al eoslat de la Rambla de Cervera on s'uneixen els térmens de Sant Mateu, 
C ervera i La Jana. Per 12ó7 tenia prevere i esdeia Berenguer de Puig. Aquesta masia també rep el nom de «Xe- 
rer».

Abans d'entrar a analitzar el document básic, s'ha de fer esment de la «mal anomenada» Carta Pobla de 
Sant Jordi, citada per Balbas (1 1) i altres autors, i que data del 24desetembre de 1201. Fou donada a Joan d’Al
menara i a Martín Vidal, frares de POrde de Sant Jordi d'Alfama. El text diu així: «El Rey Don Pedro el 
Segundo de Aragón. el que mereció de Inocencio III, ser coronado por sus manos, y el gran renombre de Cat- 
holico, de que oy fe glorian los Reyes nuestros Señores, Padre de el siempre Augusto, Inclyto, y Triunfante 
Rey Do Iayme nuestro Conquistador, afectuosamente movido de los continuados favores, que en sus Reynos, 
y Conquistas recibió de el famoso Campeón, y celebre Batallador San George, determino instituir una Religión 
Militar en honra, y gloria suya. Para esto, en 24 de Setiembre 1201. hizo donación perpetua, é irrevocable a 
Don luán de Almenara, a Martin Vidal subdiacono, y a sus sucessores en la Orden, de el Desierto de Alfama 
(está en el Principado de Cataluña, Diócesis de Tortosa, y a cinco leguas de esta Ciudad) con sus términos, uti
lidades, y preminencias, para que en él se fundase un Castillo, o. Casa de Orden; la qual sirviesse juntamente 
de alabar el Santo, y de freno formidable a los Barbaros Agarenos, que, con los repetidos estragos, que hazian 
en los passageros Chistianos, tenían aterrorizadas aquellas Comarcas, y Costas». (12)

Possiblemcnt, aquest document i la creació de POrde de Sant Jordi d’Alfama, van ser Porigen de Pactual 
nom de la vila, pero creiem que no va ser una Carta Pobla sino el document de creació de POrde, destinat ais 
primers frares de la referida orde religioso-militar, quan aqüestes terres havien de ser conquerides ais sarraíns. 
Amb anterioritat, s’havia intentat aconseguir-ho des de Catalunya i Aragó, fins que el rei Jaume I i altres 
nobles de l’época ho van aconseguir. Així que aquest document, no és la Carta Pobla de Sant Jordi del Maes
tral. Cal tenir-ho present a l'hora de reconstruir la nostra historia per a no caure en els mateixos errors del pas-
sat.

(11) Halbas Cruz. Juan. Libro de la Provincia de Castellón Reedición de la Caja de Ahorros de Castellón. I'AXI. Pág.‘)7.

(12) Samper. Hipólito Montosa Ilustrada Valencia. U>5I
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El segle XIII, és fonamental per ais pobles del Maestrat i especialment per a la vila de Sant Jordi, perqué 
passa d'ésser una almassara sarraína, a dir-se el «Mas deis Astellers». Nom que durará prop de quatre segles, 
fins al moment del procés d'Autonomia Municipal de 1655, en qué va prendre el nom de Sant Jordi del Maes
tral, segons un Reial Privilegi del rei Felip IV. (13)

El castell i vila de Cervera amb les seves viles, térmens i drets. havia estat donat a l'Orde de l'Hospital de 
Sant Joan de Jerusalem, peí príncep d'Aragó i Comte de Barcelona D. Ramón Berenguer IV. en fundó d'un 
Privilegi atorgat l'any 1157 que fou efectiu al moment d'ésser conquerida ais sarrains. La donació fou confir
mada peí rei Jaume el Conqueridor amb un Privilegi donat a la ciutat de Barcelona el dia 23 de desembre de 
1235. (14) Va rebre el donatiu, el Mestre de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem en el Regne de Valéncia i 
Castellá d'Amposta, fra Hugo de Follalquer que havia guanyat el castell de Cervera peí novembre de 1233. (15)

Quan el Mas deis Astellers va náixer com a nueli urbá, en ser comprat pels cavallers de Jaume I. el territori 
del castell de Cervera. totes les viles del futur Maestrat tenien éls Furs de Valencia de 1250. perqué aqüestes 
els acceptaren per ser més beneficiosos peí poblé i contraris a les extralimitacions deis senyors leudáis Per aixó 
van rebutjar els Furs de Saragossa de carácter més feudalista. (16)

2.- La Carta Pobla del Mas deis Astellers (1261)
2a) Introducció. La Carta de Població del «Mas deis Astellers» (variant: Estellers. Este-Ilesos) era un deis 

documents més importants que restaven a l'Arxiu Municipal de Sant Jordi abans de ser cremat l'any 1036. amb 
gairebé tota la documentació municipal.

Les notes que ens han quedat d'aquest document, van ser traduídes i resumides per mossén Josep Vicent 
Cifre Arnal, quan era coadjutor de la Parroquia. La recerca de material historie que va fer mossén Josep, va 
ser per cncárrcc de Da Rogélia Estellcr. amb la finalitat a llarg termini de publicar-ho al Butlletí Parroquial de 
Sant Jordi creat l'any 1927. (17)

El document de compra/donació del «Mas» que hi havia a l'Arxiu Municipal, el va copiar al peu de la Metra 
deis origináis el Sr. Jordi, notari públicde Vinarós, el dia 4 de febrer de 1441. tal com ho fa constar mossén J V. 
Cifre. A continuació. fa unes notes explicant que les donacions, confirmació. fitulació i entrega deis molins, 
conste en vells pergamins. existents a l'csmentat Arxiu de Sant Jordi.

El Conqueridor, és la peya clau per a retrobar la nostra identitat de País Valencia. (Estatua de Jaume I. 
obra d'Agapit Vallmitjana 1866. Foto: SOM)

(13) Fcrrcrcs Nos. Joan. Proccs d'Autonomia de Sant Jordi del Maestral. Centre d'Estudisdcl Maestral. Butlletí n"7. 1984. Pag. (65-74). 
(La transcripció integra del Reial Privilegi atorgat per Felip IV al Mas deis Estellesos. l'any 1655. percrcgir-la en la vila de Sant Jordi 
del Maestral, fou feta per Fautor d'aquest treball i revisada per mossén Manuel Milian Boix l'any 1978. Document proceden! de 
l'Arxiu Municipal de Sanl Jordi).

(14) BalhasCruz. Juan (op. cit.) «Trhaigucra». Pag. 101.
(15) Castell de C'crvera. Arxiu Regne Valencia (op. cit.)
(16) Escolano i Perales. Décadcs de la Historia de Valencia i el seu Regne. Tom. II. Llibrc ler. Capítol VI. Valéncia-Madrid 1879.
(17) Estellcr Estellcr. MJ Lluísa. (Documents citáis. Particulars).
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Per tant. aquesta és «l'auténtica Carta Pobla» del Mas deis Astellers. donada l'any 1261. uns anys més tard 
que les altres viles de la Bailia de Cervera (Cálig, 1234; Cervera. 1233, 1235 i 1249; Carrascal. 1239 etc.). Aixó 
ho confirmen les clausules utilitzades al document, amb formules própies de l'época en altres Cartes de Pobla
do com la de Cervera del Maestrat (18): Objectes de donació, retenció de drets per l'Orde deis Hospitalaris, 
donació a persones concretes, (licencia per a vendré, donació de molins. fitulació o amollonament i. tot segons 
costum de Llcida, amb les signatures corresponents.

2b) Document de la compra del Mas

El rei Jaume I. va donar ais germans Esteve i Bononat Astelier. i el seu amic Domingo de Motereal, la 
masia que en el futur s'havia de dir deis <-Astellers». Tots tres, foren cavallers que van ajudar el Rei a la con
questa de les ierres valencianes. I.a compra i donació es va fer mitjanyant el Castellá d'Amposta Guido de 
Laguespa. (19)

El lloctinent del Castellá d'Amposta. fra Bernat de Salanova, amb el vist i plau deis comanadors de Cerve
ra,. Ulldecona i Saragossa, varen confirmar la donació a principis de mar?, fent pagar ais propietaris, d 
vegada, 80 sous (solidos regalium) per l’Hospital, l'any 1261.

El document de compra a l'Orde de S. Joan de I'Hospital diu: «Conste a tots els propietaris presents i 
futurs, que nos, fra Bernat de Salnova, lloctinent del Castellá d'Amposta. amb voluntat i consentiment deis 
senyors presents i assistents Raimon de Vitula, comanador de Cervera; Julia de Luco, comanador d'Ulldeco- 
na; Raimon de Travesino. comanador de Saragossa i Joan Néstor, confirmen en aquest document públic que 
Esteve i el seu germá Bononat Astelier. Domingo de Montereal i tots els seus. poden teñir i posseir el Mas que 
han adquirit en el Tcrmc del Castell de Cervera». (20)

L amollonament del territori que pertanyia al Mas es va fer de la següent manera: La primera fita es va 
posar al llevant, en el barranc de Surrac. La segona al sud. en el camí que va d'Ulldecona a Cervera, límit amb 
el terme de Vinarós. La tercera a la part més alta del Mas. La quarta a bolívar de Muntells i d'aquí va fins a la 
fita que está en la VaJI de Traiguera, d'aquesta va al Segre que és de Pere Pastó, d’aquí al Clot de Joan Carbo- 
nell i d’aquí al barranc de Surrac.

una

(IX) García Edo. Vicente. Apuntes sobre la perdida Carta Puebla de Traiguera ■■ Revista Traiguera». Desembre de 1979. Pag. 11 
(|l0 Sánchez Gozalbo. Angel. (Op. cit.).
(20) Estellcr Estcllcr, M1 Lluisa(Documentscitáis Partieulars).
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El document és signat per Raimon Albert, comanador de Cervera i fa constar que les lites es van posar en 
(a seva presencia i essent testimonis Arnau Catata i Joaquim Carbonell, veins de Traiguera, i altres mes, per a 
que Esteve Asteller, Bononat Asteller i Domingo de Montereal i els seus tinguessin i posseissin segons s'havia 
fitat amb la data del 2 d'agost de 1261.

2c) Comentan.
D'aquest document. agafant com a punt de referencia els llocs citats on van posar les lites, hem elaborat 

un plánol amb els territoris que pertanyien al Mas deis Astellers per aquella data i que están melosos dins del 
terme actual, que data de mitjans del segle XVII. (21)

La ubicació exacta del Mas, al segle XIII, era a sobre del turó, ais voltants de l actual phupt Major. I s el 
nueli més antic del poblé i on estaven els primers molins d'oli. També es troba allí 1‘antiga església de la vila 
que és un arquetipus de temple «post-reeonquesta» de petites dimensions. amb ares faixons que aguanten la 
coberta de fusta. Unaconstrucció derivada del románic Catalano-aragonés i que posteriorment xa ser transfor
mada en vivenda. (22)

Trobem com a límit el terme de Vinarós que ja tenia Carta de Població des de l'am 1241 (23) i és molí 
estrany que no s'anomenen els límits amb el terme de Calig que ja tenia Carta de Població des de l any 1234 
Si que es fa menció deis límits i veins de la vila de Traiguera que suposem tenia Carta Pobla anterior a la del
Mas deis Astellers.

Un deis interrogaras que no hem esbrinat. és el per qué al segle XVI (o abatís), el Mas deis Astellers ja 
pertanyia a Traiguera (carrcr de Traiguera) (24), tenint Carta de Població. des del segle XIII dins del I erme 
General de Cervera. I també, seria interesant eonéixer. en quin moment de la seva historia, el Mas. \ a perdre 
1‘autonomia municipal, recuperada amb el Reial Privilcgi de l'any 1655. Evidenlment. ens falta eóneixer mol 
tes coses de les viles del Maestrat ais seglcs XIV I XV. i sobretot aelarir el proeés de repoblado comarcal

3 - Donació i establiment deis Molins del Mas deis Astellers (1283)
Abansd'entrar en l'analisi de la llicéncia per Pedificació i establiment de molins al Mas deis Astellers. prc- 

sentarem un altre document de 1281 que confirma l'cxisténcia d'un molí d'oli en el dit Mas. que ja funcionas a 
desde 1261 segons la documentado presentada en l'apartat segon.

Pere Soler, comanador de l'Orde de Sant Joan de Jcrusalcm al Castcll de Cervera. amb el consentiment 
i consell deis frares. amb data del quatre de desembre de 1281, va donar a Arnau Caíala. Ilicencia per a fer un 
molí d'oli a Vallitrayguera, del Terme del Castcll de Cervera. al lloe anomenat «Pont de Traiguera» i avui 
«Font de Sant Vicent» (25).

En aquest document s'obliga a tots els veins de la vila de Traiguera a moldre les olives al nou molí, a excep- 
ció deis habitants del Mas deis Astellers (Astelcrs) que poden moldre al seu Signen com a testimonis: Joan 
Carbonell, Arnau de Reus. Bcrcngario de Jorda. Ramón Boix. Arnau Meri. Domingo Amoros. Peregrino de 
Castelló i el regent de l'escrivania de Sant Mateu. Pere Mercé.

L'excepció feta al Mas deis Astellers diu textualment: «Excepto lamen quod faciamus oleum olivari seu 
olivarium tamen de manso deis astelers in molendino eiusdem deis astelers et nom de alio loco» (26).

Aquesta excepció feta al Molí deis Astellers, dins d'un document de llicéncia per a un molí d'oli d'un vet 
de la vila de Traiguera (Vallitrayguera), ens fa pensar en una certa dependéncia o una estreta relació entre la 
«Vila» i el «Mas», que pertanyien totes dues, al Terme General de Cervera. També queda palesa la importan
cia socio-económica deis molins d'oli en aquella societat medieval, així com les obligacions deis veins que 
rebicn normes rcstrictives per a moldre les seves olives. (27)

(21) Arx¡u Municipal de Vinarós. «Desmembrado del terme de Traiguera i naixement del terme de Sant Jordi. 1661» Lligall-9. docu- 
ment-23.

(22) Gil Cabrera. Josep-Lluís. Las comarcas septentrionales del País Valencia. Revista Traiguera. N"38. 1979. Pag. 10
(23) Fcrran García i FranccscGimcno. Carta de Població de Vinarós de 1241. Associació Cultural: Amicsde Vinarós. 1982.
(24) Ferrcrcs i Nos. Joan. «Document de Posscssió de la Vila de Traiguera de 1593». Publicat a la Revista Traiguera nm. 91.92. 93 i 94 

Anys ¡984-85. Pertanvdit document a l'Arxiu del Regnedc Valencia. ScccióClergat (Muntcsa). Lligall-948. Caixa2511-12.
(25) García Edo. Vicente. Document sobre la llicéncia per l'establimcnt d'unacarnisseria de 1268 i un molí d'oli de 1281 a la vila de Trai- 

gucra. Revista Traiguera. Julio) de 1980.
(26) Arxiu del Regnc de Valencia. «Llicéncia a Arnau Calalú per l'establimcnt d'un molí d'oli a la vila de Traiguera. Día 4 de desembre de 

1281». ScccióCIcrgat (Muntcsa). Lligall948. Caixa2511-12.
(27) Ferrcrcs i Nos. Joan. «Document de.1345». Problcmcsentre l'Orde de Muntcsa i el Bishat de Tortosa. Publicat al Centre d'F.studis 

del Maestral. Butllctí n“8. 1984 (púg. 39-42).
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.y*.*] Zona aproximada que ocupava el terme del Mas deis Astellers, 
*' ’J segons els límits del document de Possessió de l’any 1261.
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Dos anys després, trobem el document de llicéncia per l’establimcnt i funcionament deis molins d'oli i vi 
del Mas deis Astellers, amb la data del 3 de desembre de 1283. Una copia d'aquest document va estar a l'Arxiu 
Municipal de Sant Jordi del Maestrat fins el 1936. La present transcripció (traducció reduída) fou feta uns anys 
abans de la guerra civil, al mateix temps que la «Carta Pobla» per rnossen Vicent Cifre Arnal. (28)

t —

Panorámica de «Vallitrayguera», avui Font de Sant Vicent. Aquí, eslava l’antic molí doli que va rebre la llicen- 
cia de funcionament l’any 1281. (Foto: Revista TRAIGUERA).

La traducció del document es resumeix així: «Nosaltres, fra Guillem de Fuiledat en consentiment i volun- 
tat de fra Raimon d’Amposta, fra Guillem de Salnova, fra Bernat del convent de Cervera, donem i establim 
per a vosaltres Julia i Bononat Asteller i pels altres, tots els molins d'olives del Mas deis Astellers i de tots els 
que están al seu terme. Ningú que tingui olives dins de dit terme s’atreveixi a moldre en cap altre molí. Rebeu 
per moltura o salari la setzena part de les olives que us porten a moldre i d’aquesta moltura ens donareu fidel- 
ment a nosaltres i a l’Hospital la quarta part... Rebem de vosaltres, al comptat, cinquanta sous (solidos rega- 
lium). Vosaltres podeu usar dits molins, llogar-los o vendre’ls».

(28) EstellcrEsteller, M* Lluísa. (Documentcitat).

MATERIAL FOTOGRÁFIC: Propietat i clixé de l'autor, exccpcions fetes a peu de foto.
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Muralles medic\als de Traiguera 
Aquesi poblé ha cstat unit hisióricament 
al Mas deis Asiellers lins a 1655.
(Foto: Revista I RAICiUERA)

Vista panorámica del Castell de Cervera del Maestrat. Va ser el centre estratégic de la comarca al segle 
XIII, sota el domini deis Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem.

El documenl, fou signat al Castell de Cervera pels frares esmentats i pels testimonis Berenguer. Gonzalo, 
el preveré Aranau Negre i Pere Vicent, regent de l'escrivania de Sant Maten. A mitjans del mes de desembre, 
el Baile de Cervera, d’acórd amb el Prior, va fer lliurament deis molins de vi i d’oli que havia a la seva jurisdicció 

va confirmar el document rebent els cinquanta sous deis Astellers.
Segons aquest document, el Mas deis Astellers. tenia el seu propi «Terme». La fórmula i la terminología 

utilitzada respecte ais drets i deures, té les mateixes característiques que la llicéncia de «Vallitrayguera» de 
1281, per tant, podem deduir que hi havia una certa independencia municipal, sota el domini feudal de l’Hos- 
pital de Cervera.

i es

- 179-



I

■

i

I

I

1



La lluita per la creado deis 

Municipis Medievals al Maestrat.
El cas de Peníscola, Benicarló i Vinarós

ENRIC GUINOT RODRÍGUEZ
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La lluita per la creado deis 

Municipis Medievals al Maestrat.
El cas de Peníscola, Benicarló i Vinarós

Quan es va produir la conquesta del País Valencia al segle XIII per part deis cristians el territori rural es 
trobava organitzat en castells segons les característiques normáis de la societat musulmana i en concret d’Al 
Andalus en eixa época. (1)

Un d'eixos castells era el de Peníscola, el qual fou ocupat o rendit per Jaume I a l’estiu de l’any 1233, siga 
qual siga la data exacta, pero que va implicar la incorporado de la vila i castell i els seus termens o districte al 
nou model d’organització de l’espai que representava la societat feudal cristiana.

En época musulmana el territori de Peníscola es trobava format per la vila fortificada, on residía la major 
part de la poblado i unes alqueries. en concret les de Benicarló. Vinarós i Irta, que venien a ser reduíts nuclis 
de poblament rural segons el model tipie de la Valencia musulmana, dins el districte del castell de Peníscola 
que tenia els seus liinits al riu d’Ulldecona. la mar. i els termens deis castells de Polpís al sud i Cervera a l’oest.
(2)

Amb la conquesta eixa organització de la xarxa de poblament canviá a molts liocs en base al model que 
devia teñir l'espai segons la mentalitat deis repobladors feudals cristians (3), i mentre a diversos llocs lamajoria 
de les alqueries desapareixien com tais nuclis de poblament, casos evidents i coneguts al terme de Sueca o Gan
día. al cas de Peníscola i en fundó del repart de Ierres que feren els representants de Jaume I al seu terme, dona- 
cions de parcel-les individuáis se use que m Benicarló ni Vinarós foren donades en bloc a cap senyor, implica 
que a elles s'assentara una gent cristiana que va a rebre una carta pobla i en base a ella va a teñir una individua- 
litat com nueli de poblament front a la vila de Peníscola. (4)

És dones el punt concret de la concessió de les cartes pobla a Benicarló i Vinarós els anys 1236 i 1241 res- 
pectivament el que marca el moment de naixement d'ells com nuclis de poblament diferent i individualitzats 
front a Peníscola. dins del model d’urbanisme i organització de l'espai que estava construint la nova societat 
cristiana encara que quedaven dins deis límits de Peníscola i regides des d'ella peí delegat de l’autoritat reial: 
el batlle del lloc.

El mateix texte de les cartes pobla citades ens parla de com es varen crear els dos nuclis de poblament: 
«dono... quandam alquarcam que est infra términos castri Peniscole, que dicitur Benicastló cum ómnibus ter- 
minis et pertinenciis... que affrontant orie in mare. a meridie in bassa de Foze, que est Ínter tossal a les Figue- 
res; occidente, sicut aque vertunt tempore pluviarum ex parte de Cálig, a circio in rivo sicco (5).

I al cas de Vinarós diu el texte: «unam alqueriam qui vocatur Vinalaro^ in termino Peniscole... qui habet 
affrontacioncs, prima parte la mar. de secunda el rivo de Uylldeicona, de tercia parte cum termino de Cervera 
et in quarta parte vero partis cum rivo de Oliva». (6)

El plantejament dones queda al nivell de la creació de dos pobles nous, amb els seus límits propis, creats 
en raó d'afavorir el repoblament del territori amb cartes de franquesa i demés, tanmateix com feia els mateixos 
anys al terme del castell de Cervera l'Orde de l'Hospital o Balase d'Alagó al de Morella, pero restant els dits 
pobles dins els termens de la jurisdicció, contribució i govern de la vila de Peníscola pn residía el delegat reial, 
aicait i/o batlle.

Els anys següents i amb la creació per Jaume I d'un régim municipal per a la Ciutat de Valencia i les viles 
de reialenc del nou regne. amb els seus oficiáis o representants tipies, el Justicia i els Jurats (7), sens dubte que

(1) Sobre el tema de la societat musulmana valenciana abans la conquesta és recomanable seguir les visions generáis de P. Guichard, 
tant en Nuestra Historia, vol. 2, Valéncia. 1980, com en H°. de los Pueblos de España, t. II. Los antiguos territorios de la Corona de 
Aragón, Barcelona, 1984. pp. 387-415, i més en concret sobre el tema deis castells musulmans i la seua fundó en la societat Part tele 
del mateix autor amb A. Bazzana i J.M. Segura, «Du hisn musulmán au castrum chrétien: le cháteau de Perpunchent (Lorcha, pro- 
vinced' Alicante)», Mélanges Casa Velázquez, Madrid, t. XVIII-1,1982, pp. 449-466.

(2) M. Betí, «El castillo de Peníscola y sus sufragáneos», Boletín Sociedad Castellonense Cultura (B.S.C.C.), t. IV, 1923, p. 180.
(3) Barceló, M.C., Domingo, C., Teixidor, M.J.: «El papel de las ciudades en la configuración del reino de Valencia», Saitabi, Fac. G*. i 

Hista. Valéncia, t. XXXIV, 1984, p. 231-247.
(4) El cas d’Irta és diferent dones quasi segur despoblat ais anys següents després la conquesta fou donat com tal lloc, vitar, amb les terres 

que li pertanyien al monestir de Benifassá el 14 d’octubre de 1253. Arxiu Corona Aragó (A.C.A.), Perg. de Jaume I n° 1354, publi- 
cat per A. Huici, M.D. Cabanes, Documentos de Jaime I, vol. 3, Valéncia, 1978, p. 119.

(5) Betí.M.: «Carta puebla de Benicarló», B.S.C.C., t. IV, 1923, p. 189.
(6) Betí, M.: «Carta puebla de Vinaroz», B.S.C.C., t. IV, 1923, p. 192.
(7) 1245, setembre, 13. Barcelona. Jaume I dóna a la ciutat de Valéncia el poder elegir cada any 4 veins per ais cárcecs de Jurats. A.R.V. 

202203° ReÍn° Valéncia)' Rea1’ n° 631, f' 92’ Aureum °pus’ f' 13 V°' Publicat per A Huici' MD' Cabanes- PP- a*., vol. II, pp.
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fou també aplicat aquest model do poder municipal a la vila de Peníscola i a les que anaven a ser pctites viles 
de Benicarló i Vinarós, totes les quals passaren a ésser considerados com Universitats. aixó és, com municipis 
amb un terme al voltant de la vila. copiant el model de la Ciutat de Valencia.

De fet quan Jaume 1 va establií a Benicarló el monopoli de ferreria i forn l'any 1246 déla que ho teia a 
bis hominibus et consilio toto de Benicarló...» i ratlles més aval!, just quan marca l'ámbit d'actuació del mono- 
poli diu que no es podia construir cap altre forn o ferreria «in tota alcheria sive villa de Benicarló ncc in suo ter
mino...» (8); per tant no més deu anys després de la carta pobla ja Benicarló és considerada peí rei com vila i 
consell individualitzat pero, al mateix temps, es veu com els veins hauran de pagar cls censos per aquests esta- 
bliments emfitéutics al batlle o alcait de Peníscola qui. queda ciar segons el texte, era la máxima autoritat al 
territori.

«vo-

Quan Jaume 1 dona la carta pobla a Peníscola l'any 1251. carta pobla que sois venia a ratificar el reparti- 
ment fet a la vila pels delegats reials. no hi haurá cap mcnció a Benicarló ni Vinarós, que quedaven lógicament 
al marge d'aquesta ordenació al teñir les seues própies, i aquesta autonomía anirá a poc a poc apareguent 
reflectida ais documcnts com quan l’any 1279 Pere 111 qualifique a Benicarló d'Univcrsitat i a l'any següent apa- 
rega també el mateix títol per al cas de Peníscola. (9)

L’equilibri de competéncies entre Peníscola i Benicarló i Vinarós degué quedar reflectit en algún docu- 
ment no conservat al qual es concretara eixa relació entre ellesel qual no era una novetat dones devia ser similar 
a tots els nivells a les relacions de la Ciutat de Valencia amb les viles del seu terme general, cas de Cullera. que 
pagaven contribucions amb la Ciutat, per murs i valls, etc., o el cas d'Alzira amb els pobles del seu terme. les 
relacions entre els quals foren regulades per Jaume I l'any 1249 al definir el terme general de la vila: diu que 
una serie de Uocs «...sin de termino et jurisdicciqne ville de Algezira et quod infra términos predictorum castr 
rum et locorum et corum terminorum omnium habeatis jurisdicciionem et usum integrum et plenum, secun- 
dum quod cives civitatis Valencie habent et debent habere in lerminis assignatis civitati Valencie.» (10) Aixó 
és. que la vila central, ara Peníscola, tenia la jurisdicció sobre tot el terme tal com la tenia la Ciutat de Valencia, 
i aquest és indubtablement el model que es copiá a Peníscola i a les seues relacions amb Benicarló i Vinarós.

Els anys següents el castell, vila i terme de Peníscola canviá váries vegades de mans. en uns casos sois ces- 
sions temporals a diversos personatges perqué reberen ells les rendes del lloc, pero tambe a d'altres casos 
haver una concessió de les tres viles com senyoriu. La primera vegada fou la cessió per uns anys a n'Artal 
d'Alagó i la seua dona, na Teresa Pérez, filia bastarda de Pere el Gran, aproximadament des del 1285 i fins el 
14 de juny de 1293, dia en el qual les recuperé Jaume II, per al seu torn ¡ntercanviar-les junt amb altres viles 
del Maestrat l’any següent pels drets de l'Órde del Temple a Tortosa.

Així fou com el 15 de setembre de 1294 les tres viles eren incorporades al senyoriu delsTemplers (11), junt 
a lesTinences de Les Coves i Ares, mantenint-se pero, ara dins d’un senyoriu. la mateixa organització munici
pal i de repart de poders entre les tres viles. Segons un pacte firmat al cap d’uncs setmanes entre e! Mcstrc del 
Temple a Aragó i Catalunya, fr. Berenguer de Cardona, i elsprocuradors de Peníscola, PonsTria i Pere Comí, 
i el de Benicarló, Miquel Gombau, per a concretar el pagament que farien a l'any per cena, peita, qüestia, ser- 
veis i amprius, són tractadesde «castrum et villam Paníscole, e aldeas suas, videlicet Benicarló et Vinalarof...». 
i més avant tornen a ser qualificades d’aldees seves (12), amb un concepte molt semblant a l’establert per a 
Morella i les seves aldees al llarg d'aquesta época, fent-se que les tres viles paguen conjuntament l impost.

Establert dones ja de forma nítida al llarg del segle XIII el funcionament com tres poblacions diferencia- 
des, a poc a poc la importancia i tamany de cadascuna ana creixent i encara que no és possible documentar la 
població respectiva i el seu creixement en aquest primer segle darrere la repoblació, sí tenim dades de l’any 
1320, quan els pobles s’incorporaren al senyoriu de Montesa.

Segons un ¡nvéntari fet per la dita Orde al moment de prendre possessió deis pobles, aproximadament, 
dones redondeja les xifres, Peníscola tenia 250 cases, Benicarló fins a 200 cases i Vinarós fins a 90 cases (13), 
dades que a banda les polémiques sobre quantes persones significaven en realitat, són suficients per fer-nos una 
idea del creixement demográfic de les tres viles i, sobretot, la proporció entre elles.

I pensem.que és justament per aquesta via, la del creixement demográfic d’alló que era qualificat de dues 
aldees, peí seu.desenvolupament económic i social, la raó per la qual comentaren els enfrontaments entre 
Benicarló i Vinarós d’una banda i Peníscola d’altra al llarg de tot el s. XIV especialment, amb una problemática 
diferent al segle XV i época moderna.

o-

va

(8) 1246, agost, 16. Tortosa. Establiment del forn i ferreria a Benicarló. A.R.V., Clergat, Montesa, Lligall 895, caixa 2355/56; A.C.A., 
Perg. de Jaume I, n° 1047, publicat per A. Huici - M.D. Cabanes, op. cit., vol. 2, p. 232-233.

(9) 1279, maig, 2. Barcelona. Establiment del forn de Benicarló, A.R.V., Clergat, Montesa Llig. 895, c. 2355/56, i 1280, octubre, 9. 
Valéncia, Concessió a Peníscola de franqueses en les lleudes, Arxiu Históric Nacional (A.H.N.), Ordes Militars (OO.MM.), Monte
sa, Llibre 542c, fol. 186 v°.

(10) 1249, agost, 2. Valéncia. Jaume I ñxa els termens generáis d’Alzira, Aureum Opus, Alzira, fol. 2. Publicat per A. Huici - M.D. Caba
nes, op. cit., vol. 11, pp. 317-8.

(11) A.R.V., Real Cancillería, n°614, fol. 27.
(12) A.H.N.,OO.MM.,Montesa,Llib. 542c,fol. 61 r°-62r°.
(13) 1320, mar$, 25. Registre de rendes i drets de l’Orde de Montesa a tots els pobles. A.H.N., OO.MM., Consell Ordes, Lligall 2174, i 

Montesa, Llib. 871c.
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Anem dones a vore els problemes que es donaren al citat segle XIV. El primer incident data d’encara els 
anys del Temple, en concret del 1305 quan Peníscola i a aquest cas sois Benicarló comentaren a enfrontar-se 
perqué els de la segona vila no volien continuar pagant les despeses que feien els Jurats de Peníscola en 
de tot el terme i pagades per tots, mentre els veins de Benicarló els quals tenien terres dins el terme de Peníscola 
no volien pagar contribucions dins la segona vila. En raó de tot aixó, el 8 d’octubre del 1305 els jutges nomenats 
per les dues parts, Pere ( iutadella i Ramón Gavaldá, i el tercer jutge nomenat peí rei, en Téric de Brusca, feren 
una sentencia que fou acceptada per ambdues parts. (14)

Grácies al seu contingut podem concretar que Peníscola és considerada Universitat i que té al seu front un 
Justicia i dos Jurats, mentre Benicarló també és nomenada com Universitat pero sois apareixen citats al docu- 
ment dos Jurats, els quals son els que signen l’acord entre les viles, sense que ningú siga identificat com Justicia 
encara que el texte h¡ ha dues frases a les quals es parla del «Justicia e Jurats de Benicarló». Simple casualitat? 
Potser, com també potser que el Justicia de Peníscola fera les seues funcions també a Benicarló i Vinarós; el 
texte no permet concretar-lío.

El que sí permet és adonar-nos del funcionament de les relacions entre els dos pobles i en concret com es 
repartien els pagaments entre ells, fet peí qual justament comentaren les dissensions. En primer Hocéis veins 
de Benicarló els quals tenien terres al «terme apropiat de Peníscola», i el mot que utilitzen ja está indicant les 
diferencies amb el terme general que inclou Vinarós i Benicarló, es negaven a contribuir a les despeses corres- 
ponents a la vila de Peníscola i que eren repartides entre els veins en base a la riquesa, básicament la propietat 
agraria, de cadascú d'ells. Aquest sistema de contribuir segons els padrons de riquesa és general a les terres 
valencianes i també era general la intenció deis veins de cada poblé que els «terratinents» forasters, gent amb 
térra dins el seu terme pero no veins, pagara les contribucions veinals i senyorials en fundó d’eixe patrimoni.

Fins ací no hi havia problemes de fons entre els dos pobles; a més, es regulava per aquesta sentencia que 
quan feren els reparts de les tatxes, inventariaren els béns deis veins o feren un llibre nou amb la relació deis 
béns de cadascú d'ells pugueren estar presents els Jurats de l'altre poblé per dir la seua si- fóra el cas.

Pero ais altres punts composats es detecten discordáncies més greus, i era que els de Benicarló també esta- 
ven obligats a pagar «...les altres qüésties que són stades acos tumades de pagar vehinalment e comunament 
per tots en desemps e axí com és s'es convenia a fer en cartes públiques e generáis en totes altres messions que 
serán feytes per los Jurats de Paníscola a utilitat de la vilae a profit de tot lo terme que sien comptades e pagades 
comunament per tot lo terme de Paníscola e per tots comunament». (15)

Ahí residía el problema de fons de les discrepáncies entre Peníscola i les viles de Benicarló i Vinarós. Que 
el Justicia i Jurats de Peníscola tenien poder per decidir sobre temes que afectaven a tots i per fer despesa de 
diners en nom de tots, passant després la factura a les altres dues viles, compulsades a pagar i protestar després.

Mentre Vinarós i Benicarló foren nuclis d’escassa població aixó no comporta majors problemes pero al 
passar el temps, i ja en 1305 la població no devia de ser molt inferior a la que hem identificada per l’any 1320, 
les en principi aldees foren creixent fins arribar a una població similar o superior entre les dues a la de Peníscola 
i el resultat és aquesta resistencia d'elles a pagar sense ser consultades. Encara som a un primer nivell i les pro
testes de Benicarló venen més per aconseguir un tráete just i equilibrat que per enfrontar-se, encara que tot 
s'anirá complicant amb el temps.

Per ara Peníscola i Benicarló concordaren que els «stabliments los quals serán feytsper los Jurats de Panís
cola ab consell deis prohomens de ma major, migana e menor, a profit de la vila de Paníscola e de tot lo terme, 
deis homes del loch de Benicarló sien tenguts de teñir e observar aquells dins aquell temps que per los homens 
de la vila de Paníscola serán tenguts aprés que serán publicáis e cridats públicament per la vila de Paníscola e 
trameses al Justicia e Jurats e prohomens de Benicarló e aqüestes a fer pusquen ésser si’s voldran los Justicia 
e Jurats de Benicarló». (16)

I en quant al tema més delicat, les despeses que feia Peníscola sense consultar ais altres dos pobles, acor
daren «que’ls Jurats de Paníscola, si alguns eviden e justa rahó será a ells demostrada, vista e coneguda que sia 
profit comunal de la vila de Paníscola e ais homens de tot lo terme, que per sí pusquen fer donació e sevició en 
suma de L sous, no depús sens consentiment e atorgament deis Jurats e deis altres prohomens de tot lo terme»

conseguint amb aixó posar un límit a eixa actuació encara que com es veu no anul-lant-la, peí que no és d estra- 
nyar que prompte tornaren les baralles.

Els canvis de senyor, ja ho hem dit abans, no implicaven alteracions en eixa confrontació d interessos entre 
els veins de les viles i així, uns anys després, quan ja la batllia de Peníscola era administrada per la monarquía 
en raó de la dissolució internacional de l’Orde del Temple l’any 1307 i del període de transició que s’obrí a con- 
tinuació, tornaren a arribar els enfrontaments a un nivell que Jaume II es vegué obligat a fer nova sentencia al

nom

(14) 1305, octubre, 8. Peníscola. Scnténcia de dit plet. A.R.V., Real, n° 611, fol. 302 v° - 303 v°. Document publicat per J.J. Febrer 
Ibáñez, Peníscola, apuntes históricos, 1924, p. 354-6.

(15) Ibidem.
(16) Ididem.
(17) Ibidem.
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plet, sent ara els jutges el mateix Téric de Brusca de la primera, probablement el senyor/posseidor del poblet 
deTírig, dinselslímitsde la batllia de Cervera, senyoriu de l'Orde de l’Hospital. i l'altre jutge fou ara N'Arnau 
Áster, Jurat de la vila de Morella.

El procés, molt detallat, es desenvolupá primerament presentant cada poblé, i aci actúen comunament 
Benicarló i Vinarós, les seues raons en un plag determinar, tingueren un altre per respondre a la part contrária 
i finalment els jutges donaren sentencia el 14 de maig del 1311 (18), sent el seu contingut una immillorable font 
per a que coneguem per la seua propia veu, reflectida a les actes, les valoracions del problema segons els homes 
de l’época i trobem amb aixó com aquest corresponia a les indicacions i valoracions que n'hcm fctes fins ara.

Per part de Peníscola el raonament consisteix en que les altres dues viles estaven identificados dins el terme 
del castell i per tant devien seguir els costums i ordenaments deis Jurats de Peníscola, contribuint a les peites 
i qualsevol pagament reial, senyorial o veinal que es fera allí, ja que eixa era la costum de la Ciutat de Valencia 
respecte a lesseves alqueries, remitint-se de manera tan clara al model que copien de la capital; aquesta depen
dencia que fins aquesta época tenien les altres dues viles ens apareix detallada a les al legacions que fa Penis- 
cola sobre com vol que continué el tema: básicament que Benicarló i Vinarós continúen pagant les despeses 
centráis, com les peites i qüésties veinals en raó de les despeses de la vila de Peníscola per reparar els murs i 
refer els camins públics, sien o no dins la vila; a més volen que els de Benicarló i Vinarós no facen peticions de 
noves cartes de franquesa al senyor ni arrepleguen diners per aixó peí seu compte dones aixó era tarea comuna 
a tot el terme i les gestionsdeuria fer-les el Justicia i Jurats de Peníscola com «cap i casal», i en relació amb aixó 
volen poder fer les despeses i les gestions necessáries davant el senyor o rei sense donar compte anticipat a les 
altres dues viles, les quals sois devien pagar i, a fi de comptes, el que defensen és el mantenir a les seues mans 
la gestió administrativa, económica i judicial de tot el terme i que a més a més les altres dues viles paguen la 
seua part en aixó; que paguen la part corresponent del salari deis Justicia. Jurats. escriva i saig de Peníscola, 
aixícom la part de despeses a les obres de manteniment de la Cort o casa on el Justicia del poblé resolia els 
plets, ja que el mer imperi, evidentment en primera instancia, pertanyia al Justicia de Peníscola per a tot el ter
me, mentre que els de Peníscola no pagarien els salaris deis carrees que tingueren a part les dues viles. (ll>)

La resistencia de Benicarló i Vinarós es dona justament en raó del creixement económic i demográfic que 
han tingut, el qual les porta a acceptar el trobar-se dins el terme del castell reivindicant pero els seus limits pro
pis en base a les cartes pobla i el teñir els seus propis Justicia i Jurats i demés oficiáis subalterns, el que fa que 
tinguen que pagar-lis ells a soles mentre lógicament es neguen a contribuir per les autoritats municipals de 
Peníscola, cosa que a més de ser. més costosa implicava un reconeixement de la seua dependencia a nivell de 
govern i administració municipal.

De fet ambdues viles eren ja autónomes a eixe nivell de poder local i sois reconeixien el contribuir com 
conjunt ais pagaments obligatoris al senyor i al rei. fet amb el qual tots els veins eixien guanyant. i el que el Jus
ticia de Peníscola tenia competéncies de jurisdicció criminal dins els seus poblcs, fet que es devia no tant a la 
superioritat de Peníscola com que dins l’organització de l’aparell jurisdiccional valencia al segle XIV els Justi
cies de la vila més important de cada batllia senyorial o terme de reialenc tenia delegades les competéncies de 
la jurisdicció criminal en primera instancia mentre els Justicies de la resta de viles del terme sois tenien eixa 
competéncia a nivell de justicia civil, i sempre per damunt, com és lógic, la competencia en apel lacions i con
trol de l'aplicació en mans del senyor o rei.

Per tant Benicarló i Vinarós es negaren a pagar els carrees municipals de Peníscola i a contribuir a les des
peses de qualsevol tipus que foren fetes sense haver-lis consultat abans, inclús dient que les obres a la Cort del 
Justicia les pagara el senyor, que era competéncia seva, a més a més de negar-se a acceptar el que les ordena- 
cions i costums de Peníscola afectaren a les dues viles dones elles ja tenien els seus ordenaments propis, inclús 
aprovats per la senyoria. (20)

Els termes de la senténcia judicial són mig i mig, en certa manera no donant la raó a cap de les dues parts 
pero intentant posar pau i ordre a les baralles entre els pobles i salvant en última instancia els interessos senyo- 
rials: comencen per declarar que Benicarló i Vinarós eren part del terme de Peníscola i per tant els ordena
ments i costums municipals eren comuns a les tres viles, encara que els dos llocs podien fer-nc alguns propis 
aplicables sois a la respectiva vila. En quant ais. pagaments a tots els casos es decideix que paguen entre tots, 
siguen peites, talles i despeses reials, senyorials, comunals o qualsevol de caire extraordinari per afers comuns 
a tot el terme, sois amb la condició favorable ais dos llocs d’haver de ser consultats abans deis fets.

En canvi més desfavorables eren els punts que els obligaven a pagar per les coses considerades publiques 
i comuns, cas de carrers, fonts i basses, així com les feines d’escombrar-les i netejar-les, i especialment el fet 
que també havien de contribuir al manteniment deis murs de Peníscola i del Justicia, dones eren comuns, men-

(18) A.R.V., Real, n° 611, f. 303 v° - 307 r°. Comentat parcialment per J. Borrás Jarque, Histdria de Vinarós, 1928, (reed. facsímil, Vina
rós, 1979),p. 35. Publicat per J. Febrer,op. cit.,p. 356-369.

(19) Ibidem.
(20) Ibidem.
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tre que si els altres dos pobles volien mantenir muralles própies, eils a soles farien front a les despeses; per últim 
els cobradors deis impostos podien embargar béns de veins de les dues viles si es negaven a pagar. (21)

El resultat final, dones, venia a ser que de bona voluntat els de Peníscola deurien consultar els afers ais 
altres, pero aquests es trobaven baix el scu control, devien pagar més i podien ser coaccionats si no ho feien. 
No és d'estranyar dones que no es trobara solució amb aquesta sentencia de l’any 1311.

No tardá molt en tornar-se a una situació d’enfrontament, sent una vegada més els de Benicarló i Vinarós, 
agreujats peí que consideraven una situació de dependencia injusta, els que es negaren a inicis del 1315 a pagar 
peites i demés contribucions ais cobradors de Peníscola, raó per la qual aquests últims havien procedit a embar
gar béns de certs veins deis dos pobles i davant la seua protesta per aixó al Lloctinent de Procurador del riu 
d Uixó amunt, en Ramón de Pauls, aquest home havia donat la raó a les dues viles i maná ais de Peníscola tor
nar les penyores i pagar forta multa, vent-se obligáis aquests últims a apel lar al rei Jaume II qui el 18 d’abril 
del 1315 decidía suspendre tot el plet i nomenar jutge a Bernat d’Esplugues, Batlle General del Regne. (22)

Amb aquests fets la baralla de fons entre les tres viles per l'autonomia municipal, pero especialment per 
la seua vessant económica, arribava a les més altes instáncies del regne i la Corona. En aplicaciódel manament 
reial el Batlle citat convoca el 21 de maig del 1315 ais síndics i delegáis de les viles per a donar les seues raons 
i aixi Bernat Pinyol, síndic de Peníscola explica que segons sentencies anteriors ells cobraven les contribucions 
reials i veinals a tot el terme i tenien reconegut el dret d’embargar béns peí valor de la contribució si no volien 
pagar, cosa que havia passat i aleshores el Lloctinent de Procurador del riu d'Uixó amunt havia amenagat per 
a que lis tornaren baix multa de 500 morabatins d’or, fets pels quals Peníscola demanava poder cobrar i al seu 
cas embargar i que s’anul-lara l'amenaga de multa. El 23 de maigfou el Jurat de Benicarló Guillem Faltona qui 
al lega els abusos de Peníscola i demaná que les coses tornaren al seu inici, tornant-se les penyores abans de 
solucionar-se el problema de competéncies entre els pobles. (23)

Finalment el día 12 de desembre d'eixe mateix any el jutge Bernat d’Esplugues doná sentencia que vingué 
a reforjar elarament el predomini de Peníscola i significá una dura tallada a les reivindicacions de les dues altres 
viles. Després de raonar el jutge sobre els arguments d'ambdues parts, acordá reconéixer a Peníscola el dret 
de penyorar per les contribucions reials i veinals no satisfetes, manant que les alqueries, així lis diu, no intenten 
torbar a partir d’eixe moment el cobrament de les contribucions i condemná ais dos llocs al pagament de les des
peses del juí, acabant amb una declarado amb la qual ratificava que les dues alqueries eren part del terme de 
Peníscola i devien acceptar les decisions preses sobre despeses, gestions davant el rei, etc., pels de Peníscola.
(24)

La intervenció deis alts carrees del regne vingué a significar dones la reafirmado de la negativa a que les 
dues viles de Benicarló i Vinarós es separaren jurídicament i económica de la vila central i a fi de comptes l’apli- 
cació estricta del model de funcionament de la Ciutat de Valencia i el seu terme una vegada més, sistema peí 
qual qualsevol poblé del dit terme podía teñir muralles, oficiáis i cárrecs propis, aixó sí, pagant-se’ls ells a soles 
i a més pagant els de la vila central. Dins d’aquest equilibri els de Peníscola trobaven en aixó una forma de pagar 
prou menys mentre les altres dues viles, prou grans ja per teñir un municipi propi patien amb aquest procés uns 
costos prou més elevats. I aixó era tot. ratificat des de dalt pels aparells de la monarquía els quals preferien apli
car aquest sistema de funcionament dones tenia per a ells avantatges recaptadors i de control judicial.

És cert que Benicarló i Vinarós apel laren de la sentencia negativa ais seus interessos a continuació pero 
a primers d’any del 1316 renunciaren a continuar-la i arribaren a un acord entre elles per com pagar elsóOOsous 
ais que havien estat condemnats peí jutge com despeses del procés (25). Dona totalment la impressió que 
davant l'actitud oficial i les fortes despeses i multes a que es veien abocats, decidiren concluir els plets i de fet 
van a passar prou anys fins que tornen a esclatar.

Amb la incorporado del terme de Peníscola a l'Orde de Montesa l’any 1319, junta tots els senyorius valen- 
cians que foren deis Ordes del Temple i Hospital (26), les relacions de dependencia entre les tres viles no foren 
alterades. Montesa mantingué la unitat contributiva sense individualitzar les rendes respectives a cada vila, 
mantingué el poder jurisdiccional del mcr imperi i afers crimináis en mans del Justicia de Peníscola en primera 
instáncia i nomená un batlle únic per a tot el terme, continuant dones sense més la situació heretada.

Aquesta continuítat es veu reflectida en les actuacions de l’Orde i el seu Mestre quan 1 any 1326 els pobles 
de la batllia de Peníscola i els de la de Cervera es barallaren per la definició deis límits entre els dos termes. A 
aquest cas els tres pobles actuaren conjuntament front ais de Cervera i quan el 27 de mar$ del 1326 el Comana- 
dor de Peníscola fr. Bernat Carocha i el de Cervera fr. Benet de Monsonís feren sobre el terreny la delimitació

(21) Ibidcm.
(22) A.R. V., Real Cancillería, n°611, fol. 307 r°- 308 r°.
(23) Ibidem. Per cert que els béns embargats eren «una muía e una somera», de 15 lliures.
(24) A.R.V., Real,n°611,fol. 308r°-309r°.
(25) 1316, mar?, 15. Transacció entre les dues viles per fer el pagament. Document no conscrvat, citat a una concórdia feta entre les tres 

viles el 14de novembrede 1460. A.R.V., Clcrgat, Montesa, Llig. 896,c. 2358/59. Publicada per J. Borrás, op. cit., p. 292, doc. n°7.
I’article d'E. Guiñol, «La fundación de la O. Militar de St\ M*. de Montesa»,(26) Sobre la creació de l'Orde de Montesa 

Saitabi, t. XXXV, 1985.
es pot vore
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i amollonament deis termes ¡nclogueren no sois la vila de Peníscola sino tambe les de Benicarló i Vinarós arri- 
bant fins el riu d’UUdecona. (27)

Com hem dit abans les tensions es reduíren un grapat d'anys i hi ha que esperar fins a l’any 1334 per a tro- 
bar altre desacord que arribara ais tribunals. No s’ha conservat el document del plet i sois el coneguem per una 
referencia posterior pero pareix que el 9 d’octubre de l'any 1334 fr. Bernal de Monsonís. aleshores Comanador 
Major i de Peníscola, va fer una sentencia aclarint diversos dubtes i diferencies entre les tres viles per l aplicació 
concreta de la sentencia de l’any 1311, la mes detallada de totes lesfetes finseixe moment, encara que nodegué 
ser un desacord excessivament significatiu dones no superá l’ámbit del Comanador del terme. (28)

Pero molt prompte, dos anys més tard, assistim al primer pas ciar d’intent deis més afectats, i com a vila 
més important Benicarló, de cercar altres vies per a la solució deis problemes de fons entre tots ells i és en con- 
cret la primera vegada en la qual Benicarló demana com solució la separació total del terme i la creació d'un 
de propi per a ella i Vinarós. Anaren elssíndicsde Benicarló Guillem Lorach i Domingó Pellicer davant el Mes- 
tre de L’Orde, aleshores fr. Pere de Thous i li demanaren que separara el seu poblé, tallara termes i li llevara 
la dependencia de Peníscola respecte a jurisdicció, talles i despeses. Els síndics de Peníscola, com és lógic, es 
negaren rotundament a un fet que perjudicava clarament els seus interessos i al legaren tota la jurisprudencia 
que els avalava. El Mestre decidí demanar consell a diversos «savis en dret» i a un d'ells li passá la decisió final 
cercant un aire legalista al tema.

Així, fou en Ramón de Bas, savi en dret, qui el 7 d’octubre de 1336 dona sentencia negant la separació ja 
que es trobaven Benicarló i Vinarós dins els termes de Peníscola i que allí devien continuar pagant el que lis 
corresponia i respectant les sentencies arbitráis passades, arguments no molt raonats com es veu i prou limitats 
a respectar el «statu quo», al que s’afegí l’innegable raonament de que els veins de Peníscola no volien la sepa
ració. (29)

Hi haurá de passar dones una generació perque torne a plantejar-se el tema, inclús passat el temps de la 
revolta de la Unió i les primeres noticies de la pesta deis anys 1348-49, per trobar de nou una petició de Beni
carló i Vinarós insistint també ara en la separació de termes, pero a aquest cas i per primera vegada la senyoria 
del lloc acceptá la demanda i el dia 19 de gener de 1359, a Benicarló estant, el Mestre de Montesa fr. Pere de 
Thous firma el pergamí que declarava la separació de termes i de jurisdicció criminal per a cada vila. amb erec- 
ció de forques i demés a cada poblé. (30)

Les raons d’aquest canvi d’actitud senyorial són difícils d'esbrinar. Que coses hi havien canviat perqué el 
mateix Mestre que quan era Comanador de Peníscola havia negat la separació ara l’acceptara'.’ Raons d'eficá- 
cia, d’organització, no són creíbles donat el contexte i la raó d’evitar més plets i protestes no té trellat dones a 
partir d’ara qui llanga les queixes i inicia plets és Peníscola. greument damnada al perdre els pagaments de les 
altres dues viles a les despeses del seu castell i terme. Potser els indicis més clars vinguen de part de la situado 
económica de l’Orde de Montesa a eixos anys, moments de la guerra amb Castella i d'inici deis problemes 
interns al funcionament del senyoriu al Maestrarde Castelló (31), raons que portarien al Mestre a acceptar la 
separació a canvi de substancioses quantitats com són els 1020 sous anuals que anava a pagar sois Vinarós a 
l’Orde per teñir la jurisdicció, quantitat molt elevada respecte el nivell ordinari de les rendes que pagava la vila 
fins eixe moment, i els 2.380 sous anuals que faria Benicarló peí mateix dret, quantitat prou superior en raó de 
la major població que tenia.

Per tot aixó i donades les condicions de la separació de termes no seria d’estranyar que els veins, refiant-se 
raonadament de les possibilitats que tenien en la práctica de mantenir la continuitat en el pagament de tal quan
titat, demanaren, en el cas de Vinarós al dia següent, al propi Mestre un nou document peí qual aquest es com
prometerá que a petició de les parts s’anul lara la separació i especialment el pagament. La demanda fou feta 
peí Justicia i Jurats de Vinarós així com un bon grapat de prohomens de la vila i al legant «que si per ventura 
qo que Deus no vuylla, per alcun temps d’ací avant les dites separació et divisió per nos fetes (el Mestre) del 
dit terme et juredicció de la dita vila de Peníscola eren revocades, cessades o anullades per alcuns senyors o 
altres persones en qualsevol manera, ells dits Justicia, Jurats et prohomens presents et esdevenidors et la dita 
Universitat et singulars del dit loch de Vinalarog et los lurs successors no romanguessen obligats pagar la dita 
quantitat». (32)

Aquesta petició fou aprovada per fr. Pere de Thous i signada per tots els Comanadors i frares de l’Orde i 
a més a més en les setmanes posteriors ratificada peí Comanador de Les Coves fr. Go^albo Martínez de Peral
ta, peí Capítol de l’Orde convocat a la casa del Temple a la ciutat de Valencia amb assisténcia de 20 freiles i 
per últim peí Capítol del Convent de Montesa ja a les darreries de maig d’eixe any.

(27) A.R.V., Clergat, Montesa, Llig. 885, c. 2329 i Llig. 896, c. 2358/59.
(28) Aquesta senténcia és citada a una concordia entre les tres viles del 14 de novembre de 1460 detallada a la nota 25.
(29) A.R.V.,Real,n°611,fol.309ro-310r°.
(30) A.H.N..OO.MM., Montesa, Pergamí particular de 20 gener 1359.
(31) Aquest plantejament de la situació a la segona meitat del s. XIV al senyoriu de Montesa es troba desenvolupat a la nostra Tesi Docto

ral, Campesinos y Ordenes Militares. Antecedentes y desarrollo de un señorío valenciano: la O. de Montesa. Ss. XIII-XIV, Valóncia,
1984, de propera publicació.

(32) 1359,gener, 20. Benicarló. Pergamí publicat per J.M. Borrás, op. cit., p. 267-272.

-188-



Com hem citat abans la reacció de Peníscola no fou passiva pels perjudicis que se li seguien del tema i rápi- 
dament apel la al Mestre 1 11 de febrer de 1359, declarant planerament el «gran dany i perjudici de la vila i Uni
versitat de Penyíscola a 1 estar privada de la dita jurisdicció i d’algunes contribucions que ab la dita Universitat 
havíem contribuít Vinarós i Benicarló» (33), pero a fináis de l’estiu, el 5 de setembre el Mestre refusava 
1 apellado argumentant que «ell ha fet la dita separació de termens i la dita separació de contribucions. I ha 
donat la dita jurisdicció a Vinarós i a Benicarló, bé i justament, i per justes i raonables causes i ab gran acort i 
madura delliberació; afegint, que ni a Penyíscola li llevava res, ni a Benicarló i a Vinarós el donava si no alió 
que era própiament del senyor Mestre i de la seua Orde». (34),
deixant bé a les clares que era el senyor qui decidía el que més li convenia. En raó d’aixó el mateix dia es procedí 
a fer efectiva la divisió deis termes, instal lant mollons senyalitzadors ais límits deis tres pobles i erigint les for- 
ques, símbol de possessió de la justicia criminal a cada poblé, tarea portada a terme peí Lloctinent del Mestre 
a la Batllia de Cervera n'Arnau Guiot, acompanyat de gent de les viles. (35)

Efectivament en uns pocs anys va succeir el que es pensava o almenys era una possibilitat acceptada indi- 
rectament al moment de la separació i és que relevada renda anual fixada per l’Orde, els 1.020 sous pagadors 
a Nadal, eren un cost excessiu pels recursos del poblé i Vinarós, la vila menys poblada i per tant amb menor 
for^a económica després de quatre anys de total autonomía municipal i fer front al pagament del cens anual, 
va fer marxa cnrera i sol-licita l'anul-lació de la separació en eixes condicions, la qual fou declarada per fr. Pere 
de Thous el 7 d’octubre de 1363, raonant a la introducció exactament quin era el sentir de les parts en eixe 
moment: el cas de Peníscola, sempre oposats, ja que «.. .se tengueren per molt agreviats dients la dita separació 
e divisió no poder ésser fetes en prejudici lur com lo dit loch de Vinalarot; sia en e dins lo terme de Paníscola, 
e tota La juredicció civil e criminal, mer e mixt imperi del dit loch se pertangués al Justicia e vila de Paníscola, 
e axí és stat tots temps d'ací atrás que memoria domens no és en contrari acostumat...», mentre que l’exposició 
de la situació deis veins de Vinarós és encara més aclaridora: «...e com los bons homens e universitat del dit 
loch de Vinalaroq se tinguessen molt per agreujats, encarregats del dit cens com per pagar aquell haguessen a 
fer manleutes a grans interesos e usures, la qual cosa tornava a gran dampnatge del dit loch com sia molt sotil 
esguardant lo profit que havien en exercir la juredicció damunt dita com en lo dit loch no haje persones scients 
ni aptes segons que's pertany a regir la dita juredicció en lo dit loch, segons que ha en la vila de Paníscola e per 
aqó fos a ells cárrech e perill e de grans messions». (36)

Vinarós, reconeguent a mitges els fets reais amb l’excusa de no haver suficient població com perqué 
cadascú deis anys un veí amb coneixements fóra Justicia criminal, -poc creíble que acceptaren els afectats dita 
aseveraciá-, reconeix també directament el fons del problema: fer la vila a soles front al pagament de les rendes 
ordináries al senyor, més les extraordináries que tingueren que fer, més els pagaments a la monarquía, més les 
despeses veinais de muralles, obres, carrees públics, més els 1.020 sous a l'any, superava de molt les seues pos- 
sibilitats i sois li quedava un recurs: llan^ar-se per la via deis préstecs i els censáis que, tal com passá a diversos 
pobles, acaba freqüentment en fallida de la hisenda municipal. Prompte Vinarós demaná negociacions a Penís
cola, amb intervenció i «tractament de alcunes persones bones e ab voler e consell del dit senyor Maestre e del 
molt honrat, religiós frare Arbert de Thous, Comanador Major de Montesa e de Paníscola», justifícant a con
tinuado el seu desig amb paraules d’amistat, concordia i pau entre els dos pobles, arribaren a aprovar conjun- 
tament uns capítols molt detallats regulant exactament les competéncies deis oficiáis de cada vila i ais assump- 
tescomuns. (37)

El primer punt que demanaren els veins de Vinarós fou que donat que abans els asseguraments i bandi- 
ments, aixó és, els desterras de veins del poblé i les fermances de no detindre’ls al seu cas si rebien un Asegura- 
ment, es feien en nom del poblé, ara, perqué no siga prerrogativa del Justicia d’un poblé o de l’altre, que es 
facen per part del Justicia de Peníscola pero en nom de la senyoria.

Els dos punts següents foren per a clarificar el funcionament deis Justicies, amb competéncies civils el de 
Vinarós i crimináis el de Peníscola, el qual sois podria intervenir dins el terme de Vinarós en raó d assumptes 
de la jurisdicció criminal segons la divisió medieval de les dites jurisdiccions, a més que el Justicia de Vinarós 
podia detenir a qui vullguera i sois en cas de delicte de sang o mer imperi tindria un dia per lliurar-ho al de Penís
cola.

Altres dos punts foren per recordar i concretar el tema de les despeses fetes pels oficiáis de Peníscola en 
nom de tot el terme, problema que hem vist no s’havia resolt mai ja que els de Peníscola feien les gestions que 
els pareixia bé i després repartien la factura; una vegada més, ara, es comprometien a avisar-lis i que demana- 
rien el seu consentiment per a gestionar assumptes en nom de tot el terme, peró la redacció del texte deixa prou

(33) J. Febrer, op. cit., p. 371-375;citat per J. Borrás,op.cit.,p. 38.
(34) J. M. Borrás.op. cit., p. 39.
(35) 1359, setembre, 5. Pereamí Arxiu Municipal Peníscola. Citat per J. Febrer, «Indice del Archivo Municipal de Peníscola», B.S.C.C., 

t- XI, 1930, p. 68.
(36) 1363, octubre, 7. St. Mateu. El Mestre fr. Pere de Thous anul-la la separació. Publicat per J. Borrás, op. cit., p. 272-79. Conservat 

parcialment a A.H.N., OO.MM., Llib. 542c.
(37) Ibidem.
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ciar que els de Vinarós es limiten a acceptar la baña voluntat deis altres i que les coses tornen a rular com abans 
de la separació.

Per últim acordaren tres punts més ratificant competéncies tradicionals de les autoritats municipals de 
Vinarós: el primer que cadascuna de les viles puguera portar alimcnts. pa. vi, queviures, com i quan vullguera 
per al mercat local; altre, que cada Justicia puga nomenar tudors, curadors i marmessors a tots els xiquets oríes 
i a totes les heréncies del poblé respectiu i, per últim, una cosa tan evident com que cada vegada que els de 
Peníscola convoquen ais de Vinarós a resoldre algún tema, indiquen a la convocatoria quin és l'assumpte a trac-

En resum. el conjunt dona totalment la impressió de tractar-se d'un retornar a la situació anterior a la sepa
ració en la qual Vinarós es limita a poc més que demanar que les coses vagen bé. El resulta! no podia ser-ne 
un altre que la futura continuació deis plets entre les viles, en base a que Vinarós tornava a acceptar en plena 
vigencia totes les sentencies que l'havien portada finalment a obtenir la separació del terme com solució a les 
baralles: «...responen e dien los dits Justicia, Jurats e prohomens de Vilanarog que'ls plau e volen esser ab los 
dits Justicia Jurats e prohomens de Paníscola una cosa e un voler en totes aquelles sentencies, composicions, 
avinengese uses que tots temps foren e són stades entre ells, les quals volem que romanguen en lur forya e fer- 
metat. axí com eren ans que fossen separats e departits de aquells». (38)

Posteriorment els capítols citats foren aprovats i lloats peí senyor deis llocs, el Mestre de Montesa qui de 
pas anul-lá el cens de 1.020 sous anuals que li devia fer Vinarós per la separació de termens i maná derrocar 
elssímbols que havien erigit en senyal de possessió de la jurisdicció criminal: «les forques, cosiell e altres qual- 
sevol senyals». reunificant-se a eixos nivells els termens de Vinarós i Peníscola mentre Benicarló. amb major 
població i per tant més recursos continuava la seua autonomía municipal un temps més llarg

Encara que no molt; dos anys després, el 5 de maig de 1366. Benicarló recorría el mateix camí peí que 
havia circulat Vinarós: afectada la vila per la forta quantitat anual del cens, els 2.380 sous, mes totes les rendes 
i despeses comunals, en uns anys ais que les coses ja no pareixen rodar tan bé a la comarca, tingueren com resul- 
tat aquest nou procés, semblant en quasi tot a l’anterior de Vinarós encara que més detallat en l'enumeració 
de competéncies (39): en quant a l'aspecte de l'ús de la jurisdicció entre els dos Justicies, el de Benicarló tenia 
tota la civil sense excuses, i per tant podia detenir a qui vullguera al seu terme; sois si era per fets crimináis podia 
detindre’l per tres dies i si durant eixe temps les parts s'avenien, soltava al pres sense més; de contrari ais tres 
dies el pres devia ésser portat a la presó i Justicia de Peníscola. També era aquest l'encarregat de les penes cor- 
porals, assots, mutilació i penjar els condemnats a mort, poguent i devent ser-ne present el de Benicarló per 
donar-li consell, pero dins el terme de Benicarló sois podia fer les detencions de persones el Justicia local, i el 
de Peníscola sois podia anar allá en cas de denuncia de crim, podent-ne fer guaites i llevar les armes que portara 
la gent, pero sempre acompanyat i estant present el Justicia de Benicarló, que es quedaría en dipósit les armes 
preses. A més a més si apareixia un mort al terme de Benicarló es devia avisar al Justicia de Peníscola. qui si 
volia podia fer-se acompanyar del de Eenicarló, inclús amb gent armada si vol.

En quant a les relacions de dependencia entre els cárrecs deis dos pobles. l'acord de reunificació jurisdic
cional i contributiva deixava ben ciar que no hi havia cap relació de dependencia entre les autoritats de cada 
poblé: es detalla que el Justicia de Peníscola no puga posar multes ni penes ais cárrecs púbiics de Benicarló si 
no era per causa criminal, amb el que s’excloia qualsevol relació jerárquica entre ells; també el Just icia de Beni
carló era competent per nomenar tudors i curadors ais oríes i marmessors a les heréncies. i s’acorda que entre 
els dos pobles no es facen ordenances i establiments que limiten el pas de mercaderies i queviures de l'un a l'al- 
tre. cosa que sois faran de comú acord front a les que vingueren de fora la batllia, i per últim ratifiquen el que 
el Mostassá de Benicarló no tinga que anar a Peníscola a prendre la mesura i tamany del pes. mides, alna, etc., 
sino que tinguen les acostumades al poblé.

Per acabar hi havia un tercer grup de capítols pels quals Benicarló intentava aclarir i concretar com es 
pagarien i en quines condicions les despeses comunes: es di.u que Benicarló pagará la seua part corresponent i 
si algú no paga, que no puga anar el saig de Peníscola a penyorar sino que ho comuniquen ais de Benicarló i 
de quant era el deute i el seu Justicia propi cobrará en un pla$ determinat; sois si aixó no funcionava podría 
entrar el saig de Peníscola i penyorar pero en cap cas podría fer-ho amb les bésties de llaurada o bestiar menut 
En altre punt els de Benicarló demanaren que no pagarien despeses per més coses de les que pagaven abans 
de la separació pero els de Peníscola inclogueren un nou apartat: que si la senyoria manava fer de nou tota una 
serie d’aparells bél-lics per al castell, «ginys e brígoles, ballestes, cayrells, verdesques o altres forniments», que 
ún experte decidirá si havien de contribuir o no, i que no es poguera apel lar la seua decisió. Finalment, 
s’acordá que els dos pobles revisaren anualment els comptes i despeses comunes efectuades.

Amb tot aixó els síndics deis dos pobles signaren la reunificació deis termens, que com hem dit era a nivell 
de jurisdicció criminal i contribució a les rendes reials i senyorials, mantenint aixó sí l’ampla autonomía muni
cipal i de funcionament que havia tingut a l’época anterior, juntant-se així els tres pobles de bell nou i retornant 
sois en part a la situació d’abans de l’any 1359, raó per la qual no tardaren en aparéixer els conflictes, encara 
que als*períodes intermitjos, mentre cap poblé es sentirá perjudicat, les coses rodarien en base a l’aplicació deis 
pactes i sentencies, repartint-se entre elles i de forma proporcional a la seva població els pagaments i despeses 
senyorials i reials en base a eixa revisió deis comptes que abans hem vist regulada.

tar.

(38) A.H.N., OO.MM., Montesa, Llib. 542c, fol. 131 v°. Document citat en la nota 36.
(39) A.R.V., Real Cancillería, n°611, fol. 3101° - 3141°.
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Justament en rao de com fer en concret el repart entre els tres pobles el 7 de maig del 1368 es reuniren els 
síndics de les viles i el Mestre de Montesa per concordar quin era el nivell de riquesa atribulóle a cada vila, aixd 
és, feren un inventan del patrimoni en sous i lliures de cada poblé, acordant que Peníscola en tenia per valor 
de 1.200 lliures, a 1 igual que Benicarló mentre Vinarós sumava béns per valor de 700 lliures, fent-ne uns llibres 
amb els béns inventariats que devien ser els mateixos que els llibres de la peita que coneguem d’altres pobles, 
i acordant que no alterarien aqüestes quantitats en el futur encara que a nivell intern de cada vila podien fer 
les reformes cap a dalt o baix que lis pareguera millor ais seus veíns. (40)

Amb tot al poc temps tornaven a barallar-se les tres viles justament en rao d'un deis temes que havien que- 
dat confusos ais capítols de reunificació: el del pagament de les obres de fortificació al castell de Peníscola, 
tema que s'havia deixat en Taire declarant que si de cas un jutge decidiría, segurament aixó perqué les obres 
que es volen cobrar ara. Tany 1372, són unes fetes mentre estigueren separades les tres viles. Segons el texte, 
per les necessitats de la guerra amb Castella s'havien fet a Peníscola «gins, verdesques, mandrons e ballesters» 
i ara Peníscola demaná al Comanador fr. Arbert de Thous que decidirá si les altres dues viles pagaven o no. (41)

Aquest homo s'aconsellá amb dos Uicenciats en dret de la Ciutat de Valencia i després revisar tots els pre- 
cedents i documentació aportada reconegué el que a fi de comptes era més sensat i útil a l’Orde: que les dites 
despeses havien estat neccssáries i encara que fetes al temps de la separado, aquesta tácitament no es podia 
fer en perjudici de cap part, cosa que succeiria si Peníscola pagava a soles. Per tant tots tres pobles havien de 
pagar proporcionalment peí sistema de sou i lliura, aixó és peí sistema que hem dit abans i, a més a més, en el 
futur estaven obligats a fer el mateix.

Ais anys fináis de segle. ja a l'época del nou Mestre fr. Berenguer Marc, assistim a un ventall de petits 
enfrontaments que no arribaren ais nivells més durs de vegades antcriors pero són un exemple ciar i nítid de 
les dificultats corrents entre els pobles.

Unes vegades era per questio de pastures al terme de Peníscola i el dret d’utilitzar-les entre els tres pobles, 
sense que tinguem més dctalls de la sentencia feta peí Mestre fr. Berenguer Marc a fináis del 1381 (42); altres 
vegades per negatives retundes d’algun poblé a pagar contribucions comuns, cas de Benicarló Tany 1386 quan 
es resistia a pagar la seua part a les despeses de teñir un vigilant, una «talaya» a la muntanya d'Irta per guaitar 
la costa i donar avís cas de presencia de naus, tenint que repartir-se el seu manteniment entre Alcalá, Xivert, 
Peníscola, Benicarló i Vinarós, tal com els mana el Mestre de Montesa (43); d’altres casos eren les diferencies 
entre els pobles respecte de Taplicació de les competéncies jurisdiccionals les que portaven a les parts davant 
un jutge, com quan el Justicia de Benicarló Andreu Serrat, Tany 1386, es negá a lliurar un pres que tenia al 
poblé al Justicia de Peníscola a pesar de les requi$itóries d’aquest i del procurador fiscal de la Batllia en Pere 
Comí, obligant al Comanador Major i de Peníscola a nomenar un jutge, Galceran de Cornelia, per a dit plet.
(44)

I encara a aquests mateixos anys un de nou ens permet assabentar-nos que no totes les vegades els tres 
pobles es trobaven d’acord en els comptes anuals i especialment en el carácter comunal de les despeses fetes; 
aixó és, que el Justicia de Peníscola lliurava diners a persones membres de TOrde, etc., a canvi de peticions o 
favors per a Peníscola i potser tot el terme, i aixó era el que negaven les altres dues viles, com també les despe
ses del dit Justicia quan anava a St Mateu o altres llocs a assessorar-se respecte a pletsque portava entre mans 
o quan pagava un salari a un jurista o advocat per demanar-li consell ais seus assumptesde jurisdicció criminal. 
Tot aixó es resolgué conjuntamcnt a una sentencia feta peí propi Mestre el 16 de desembre de 1387 quan 
deciará molt apropiadament pels seus interessos que tots els donatius monetaris que feren a gent de TOrde, 
etc., devien ser repartits entre els tres pobles dones era evident que eren a benefici de tot el terme, com ho era 
també el pagar 50 sous anuals al frare companyó del Comanador de Peníscola. mentre que les despeses de viat- 
ges en demanda de consell del Justicia de Peníscola no podien ser repartits entre els pobles; en quant al paga
ment deis oficiáis de Peníscola es decanta meitat i meitat: al cas deis Jurats, Benicarló i Vinarós sois pagaven 
80 sous per cadascú de Peníscola, i no més, pero al cas de Tescrivá i el saig el fixar-ne el salari era prerrogativa 
de Peníscola i les altres dues viles sois podien que acceptar l’augment de sou que els digueren. (45)

Amb tots aquests processos, plets i baralles comprovem dones els reais problemes de funcionament 
mal, corrent, al Jlarg d’un simple any, en eixa comunitat d'interessos que era la batllia de Peníscola. L autono
mía de cada Universitat en principi era gran, en realitat sois la recaptació comuna deis impostos reials i senyo- 
rials no devia portar disputes sino inclús condicions més favorables ais pobles, pero a Tarribar a l’altre aspecte 
compartit, la jurisdicció criminal en primera instáncia, ahí ja hi havia una esfera de poder a repartir, un centre

nor-

(40) Document publicat per J. Febrer, Peníscola.., p. 376-8, i totalment mal interpreta! per J. Borrása laseva Historia de Vinarós, p. 40, 
on creu que es tractava de deutes.

(41) 1372, setembre, 11. Peníscola. Sentencia del Comanador fr. Albert de Thous. A.R. V., Real, n°611, fol. 315 r°- 317 r°.
(42) 1381, desembre, 16. Pergamí de PArxiu Munic. de Peníscola. citat per A. Canellas, S siglos de hisP. de Peníscola en 215 noticias, 

Castelló, 1958, n° 106, p, 35, i també citat per A. Beltran, «Breve hist*. de Peñíscola», Revista Zaragoza, n° 18,1963, p. 174, nota 3.
(43) 1386, juny, 13. St. Mateu. A.H.N., OO.MM., Montesa, Llib. 828c,fol. 86r°-v°.
(44) 1386,setembre,4. St. Mateu. A.H.N.,id., fol. 95 r°-v°.
(45) 1387, desembre, 16. Cervera. Senténcia del Mestre sobre tots aquests temes. A.R. V. Real, n°611, fol. 317 r°-319 v°.
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de poder per a la comunitat camperola del qual tenia l’usdefruit perenne sois un deis pobles, Peníscola, i hem 
comprovat com la tendencia constant era a acaparar-ho i treure'n beneficis d’ell, inclús inconscientment, pero 
en la práctica Peníscola decidía pels dcmés. Hem vist com Benicarló i Vinarós intentaren rcpetidament regular 
aixó, concretar els poders i competéncies de cadascuna de les parts, tarea que es demostrá impossible: la utilit- 
zació del poder, com ara el local, no es podia detallar i per tant no és d'estranyar el plantejament d'una nova 
via: la total independencia municipal que va fracassar rápidament per les fortes compensacions a pagar a la se- 
nyoria i en última instancia perqué aquesta no va veure amb bons ulls aquest procés i en conseqüéncia va exigir 
aqüestes fortes rendes.

Aleshores a fináis del segle XIV s’havia tornat quasi a la situació inicial, amb un retorn de les disputes i 
probablement prou més de les quals no en tenim noticia, dones no és difícil imaginar les sessions de revisió de 
comptes anuals entre els pobles. I és ara quan es dona una solució diferent i total a aquest problema de funcio- 
nament deis municipis que de fet pareixia sense eixida.

La solució com déiem vingué de fora i fou l’arribada a aqüestes terres deis problemes més importants a 
nivell de la Jerarquía eclesiástica. A inicis del segle XV esclatava al món feudal europeu l'ultim acte de l'anome- 
nat Cisma d’Occident i un deis diversos Papes existents, l’aragonés Pere de Lluna, conegut com Benet XIII i 
reconegut com tal per la Corona d’Aragó, intervenía a iniciativa propia ais assumptes interns de l'Orde de 
Montesa. Mort el 9 de mar? del 1409 el seu Mestre fr. Berenguer Marc. decidí Benet XIII la seua intervenció 
en l’elecció de successor i a pesar d’haver estat elet peí Capítol tal com manaven els estatus, un nou Mestre en 
la persona de fr. Nicolau de Próxida, nomená el dit Papa un nou Mestre de la seua fidelitat i inventant-se 
document que declarava el dret Papal a fer-ho nomenava a fr. Guillem Ramón d'Alamany el 16 abril 1409. (46)

El resultat de tot aixó fou que el dit Papa Benet XIII es convertí en senyor del Maestrat de Montesa i de 
tot l’Orde com solució ais enfrontaments entre els dos Mestres nomenats, ocupant-ne el carree des de fináis del 
1409 al 25 de juliol de 1410 quan nomená a un nou Mestre, a fr. Romeu de Corbera. Comanador de Vilafamés 
i Admirall d’Aragó, reservant-se el Papa Lluna la vila de Peníscola com senyoriu propi. És just aquest el 
moment en el qual es van a resoldre tots els problemes que hem anat exposant a nivell de l’enfrontament entre 
els tres pobles peí poder municipal. En virtut de la butlla de Benet XIII Peníscola es convertía en territori pon
tificia Benicarló i Vinarós romanien dins el senyoriu de Montesa, fet amb el que conseguien involuntáriament 
l’autonomia que no havien pogut pagar l’any 1359.

Donats aquests fets el nou Mestre conformá una nova Comanda i Batllia ara a soles amb les dues pobla- 
cions, Benicarló i Vinarós, les quals restaren separades de Peníscola tot el temps que aquesta vila estigué en 
mans papals o de la monarquía al llarg del segle XV. Fet i fet el problema últim de fons no s'havia resolt dones 
entre Benicarló i Vinarós també hi hauria els seus malentesos al llarg d’aquests anys ja que era a Benicarló on 
residien el Comanador i batlle déla nova Comanda de Benicarló i Vinarós, que tal és el nom que rep. a més 
de ser el Justicia de Benicarló qui assumiria les competéncies de la jurisdicció criminal, encara que no hem tro- 
bat dades concretes de problemes.

A la mort del Papa Lluna el Cisma comengá a resoldre’s pero Peníscola restá en mans deis seus cardenals 
encara uns anys; posteriorment passá a mans del nou Papa Clement VIII qui finalment negociá i lliurá el castell 
i vila de Peníscola a Alfons el Magnánim qui la convertí en vila reial amb seient a les Corts valencianes el 16 
de desembre del 1429. Continuava per tant l’autonomia municipal de Benicarló i Vinarós mentre estigueren 
les tres viles en mans de senyors diferents, cosa que no implicava ni molt menys la impossibilitat práctica de con- 
flictes entre els pobles citats. Així, en maig de 1436, en Joan, rei de Navarra i Lloctinent General del Regne 
de Valéncia, maná ais oficiáis reials de la vila de Peníscola que no crearen problemes ais veins de Benicarló que 
tenien terres al terme de Peníscola per traure d’ell les seues collites i portar-se-les a sa casa, problema que no 
és peculiar del plet entre les tres viles dones són prou corrents aquests incidents amb els posseidors forasters 
de terres a qualsevol poblé peró són un indici de que les relacions entre els veins no eren tampoc ideáis. (47)

Un altre cas és l’any següent quan Alfons Vé maná a micer Eximen Peres de Corella cavaller, Governador 
del Regne de Valéncia, que es desentenguera deis procediments contra veins de Benicarló i Peníscola argu- 
mentant que el seu coneixement era privatiu i jurisdicció del Mestre de Montesa, sense que el document detalle 
les raons del plet ni el perqué de les atribucions de Montesa sobre veins de Peníscola en eixe any. (48)

Una nova etapa s’obrí l’any 1441 quan el rei Alfons V vengué Peníscola a Montesa per 150.000 sous, obli- 
dant-se de les seves promeses de 1429 de no alienar la vila i a pesar de totes les garanties legáis de reservar-se 
el dret de tornar a comprar-la per la mateixa quantitat de venda, cartes de grácia i demés, tot ho qual tingué 
com resultat el retomar Peníscola a l’Orde i a conformar de bell nou una comanda, batllia i terme amb les viles 
de Benicarló i Vinarós; aixó és, i en certa manera, després de 30 anys de separacióes tornava a una situació 
pareguda de dependéncies mútues entre les tres viles i a donar l’eixida a una nova etapa de plets, processos i 
baralles encara que deis documents de plets d’aquesta época es constata un fet nou i important: la preséncia a 
ells de la monarquía, deis oficiáis reials, com element decissori en la senténcia.

un

(46) Sobre la intervenció del Papa Benet XIII ais assumptes de Montesa es pot vore E. Díaz Manteca, «Benet XIII, senyor del Maestrat 
de Montesa», B.S.C.C., t. LVI, 1980, p. 533-579, i V. García Edo, «Benedicto XIII y el Maestre de la Orden de Montesa frey don 
Romeo de Corbera», B.S.C.C., id., pp. 290-318.

(47) 1436, maig, 30. Alcanyís. Manament citat de l’infant Joan. A.R. V., Real, 265, f. 29 v° - 30.
(48) 1437, octubre. 20. Gayeta (Nápols). A.R. V., Real, 611, f. 319 v° - 320 r».
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Així, sabem d un procés de 1 any 1447 entre Peníscola, i Benicarló i Vinarós, del que no sabem les raons 
al no conservar-se la documentació pero que era tramitat en eixe moment peí Consell Reial resident a la Ciutat 
de Valencia en virtut de comissió a ell feta peí Lloctinent General del Regne, aleshores l’infant Joan, incloent 
el procés firmes de dret, excepcions, respostes, actes, caries, sentencia i apel-lació. (49)

Un altre document de 1 any 1457 ve a confirmar les diferencies que déiem en la forma en que s’havia pro- 
duit la reunificació i en concret que a nivell de jurisdicció Benicarló i Vinarós formaven un bloc i Peníscola un 
altre, sense que probablement el Justicia criminal fos comú, tal com ve a senyalar un manament de 1457 d’Al- 
fons V al qual davant les pretensions del fisc reial, confirma que Vinarós i Benicarló no són de Peníscola sino 
de Montesa. (50)

L'enfrontament mes fort de tot aquest període de nova reunificació deis termes vingué donat precisament 
peí pagament de les despeses comunes, peí que pareix ara ja no afectant absolutament a totes les contribucions 
sino mes exclusivament a les veníais de manteniment d'elements comuns a tot el terme: muralles, camins, bas- 
ses..., mentre cada vila mantenía la seva autonomía a nivell de l'organització de la vida municipal i la seva eco
nomía.

Com déiem intervé el propi monarca en la resolució del plet, a petició de les viles, i el 5 de gener del 1460 
Joan II confirma el compromís celebrat entre elles i nomená al propi Mestre fr. Lluís Despuig com jutge com- 
promissari del plet (51). i encara que hi hagué una proposta del propi reial mesd’agost perendarrerir la senten
cia o donar permís a les viles per vore si entre elles a soles arribaven a eixe acord sobre despeses comunals ja 
que fr. Lluís Despuig hi era absent del regne ocupat en negocis del rei (52), ho cert és que en novembre d’eixe 
any el citat Mestre dictava en Peníscola una molt llarga sentencia sobre el tema en la qual feia un repás detallat 
de tots cls antecedents, enumerava els múltiples plets i sentencies i acabava ordenant un repartiment deis paga- 
ments. (53).

El problema de fons que es tractava aquesta vegada era que les tres viles tenien un terme comú encara que 
després de la reunificació de 1441 la jurisdicció resta separada, i teñir el terme comú implicava el dret d’usar-ho 
per qualsevol veí de cadascú deis pobles pero també el pagar comunament les despeses de manteniment, tal 
com feien el segle anterior.

La demanda en aquest cas partía de Peníscola, la qual reclamava que les altres dues pagaren la seua part 
en la «contribuyó, refació e reparació deis murs de la dita vila de Paníscola, camins, fonts, ponts, pous, bases 
séquies e altres amprius comuns, e pagament deis officials de la dita vila de Paníscola, així com deis avisos fets 
tant per la ciutat de Tortosa com per la vila de Castelló de les fustes deis enemichs per la costa navegants, com 
encara sobre les despeses per los de la dita vila de Paníscola fins en lo present dia fets en la refacció e conserva- 
ció deis murs, camins, fonts, ponts, pous, basses e séquies desús dites e dits, e en la paga deis officials, e havisos 
desús dits fets e fetes...». (54).

Per qué ara Peníscola retraía el tema i reclamava inclús endarreriments i demés es troba lligat indubtable- 
ment ais greus problemes económics pels que passava la vila eixos anys, fortament endeutada amb censáis, 
inclús fent fallida en el pagament de les pensions i amb intervencions senyorials i de la monarquía intentant 
pal-liar el problema, rebaixar les pensions i procurar que es pagaren els deutes i que no es despoblara el lloc. 
Es just en aquesta línia en la que va a actuar a aquest plet el Mestre de Montesa com senyor deis pobles: plan- 
tejant les solucions que en el fons li eren més convenients, aixó és, fent comuns ais tres pobles perque fent-los 
pagar donava una ajuda anual a Peníscola i si feia pagar a més una quantitat com endarreriment encara millor.

Dones bé, la senténcia de fr. Lluís Despuig incideix exactament en aquests punts, i inclús es lamenta que 
els pobles no li hagen donat poders per resoldre les diferéncies en quant a la jurisdicció criminal, pero almenys 
lis fixa un pagament anual de 500 sous per part de Benicarló i Vinarós a canvi de tots els servéis ais que estaven 
obligáis a contribuir, més una quantitat global de 18.000 sous en concepte d’endarreriments que deurá ser abo
nada en els següents 4 mesos (55); afegeix també unes clausules que indiquen baix multa, quina va a ser la uti- 
lització que fará Peníscola d'eixos diners, tant de les 20 lliures anuals com deis 18.000 sous extres: que servis- 
quen «en la conservado deis murs e torres de la dita vila de Paníscola, e si los dits murs serán en tal disposició 
que no freturaran de obra, que en lo dit cars la dita cantitat se hacha a convertir en comprar les muni§ions de 
armes necessáries per a la defensa de la dita vila, e hon acha tais e tantes de les dites armes que no hi freturen, 
en tal cars volem, manam e arbitram que la dita quantitat hacha a servir per a quitament deis censáis de la dita 
vila e que lo clavari de la dita vila jure cascun any en lo principi del seu ofici en poder nostre o de nostre llocti
nent que la dita penció de censal no convertirá en altres husos sinó en los dammunt dits...» (56).

(49) 1447, novembre, 2. Document no conservat, ressenyat a la concórdia citada nota 25.
(50) 1457, juny, 25. Torre Octavi (Sicilia). A. R.V., Real, 259, fol. 84 v°-85 v°. Molt probablement ara en Peníscola tinguera la jurisdicció 

criminal i mer imperi la monarquía, el que explicaría aquesta intervenció.
(51) A.R.V., Real, 283, f. 172 r°- v°; A.H.N., Secc. Sigilografía, 530, caixa 43, n°6.
(52) 1460,agost, 14. A.H.N., OO.MM., Montesa, Pergamins Reíaisn°686.
(53) 1460, novembre, 14. Peníscola. A.R.V., Clergat, Montesa, Llig. 896, c. 2358/59, i pergamí de l’A. Munic. Vinarós, publicat per

J. Borrás, op. cit., p. 285-301.
(54) Ibidem. Document publicat citat dalt, p. 294.
(55) J-Borrás,op. cit.,p.57-58.
(56) Ibidem, p. 296.
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La resta de la sentencia vingué a clarificar com quedava l’ús deis amprius, de la térra comunal, en base a 
la forma de pagament fixe establerta: es ratificava que cada vila podía usar els amprius de les altres dues sense 
limitacions, i aixó té com aspecte afectat més directe el lliure pasturatge deis ramats a tot el terme, pero com 
Benicarló i Vinarós ara pagaven fixe per obres i salaris deis oficiáis a Peníscolá, cada vila, dins el seu terme par
ticular i propi faria front a les despeses d’eixes obres en solitari: no com feien el segle anterior tal com hem vist 
abans, a més que encara cada vila podía fer els establiments que li convingueren sobre l’ús deis amprius del seu 
terme propi sense que no limitara l’accés legal deis altres dos pobles.

En resum el resultat en que queda el problema de l’autonomia de cadascú deis tres pobles darrera aquesta 
senténcia ve a ser el d’una quasi total separació de competéncies i activitats entre elles, especialment entre 
Peníscolá per una part i Benicarló i Vinarós per una altra, no sois a nivell jurisdiccional sinó de contribucions 
veínals dones en raó del període de separació d’inicis del segle XV a Benicarló es va crear una estructura orga
nizativa municipal paral-lela a la de Peníscolá; al retornar a unir-se el 1441 sois es va fer al nivell explicat del 
terme peró no a la resta de coses i aquesta contribució que fixa el Mestre en 1460 de 25 lliures anuals básicament 
hi ha que entendre-la com una ajuda forzosa que estableix en raó deis greus problemes económics de Peníscolá 
eixos anys, dones inclús a nivell d’organització i contribució al senyoriu de Montesa Benicarló i Vinarós forma- 
ven una Comanda mentre Peníscolá no será unida a ella sinó que restará unida a la figura del propi Mestre de 
l’Orde i en anys posteriors rebrá a un fiare de Montesa com capitá del castell i vila.

Els anys següents encara trobem algunes noticies de plets i discórdies entre les viles citades peró en raó de 
l’ús que es feia deis amprius i la competencia entre Benicarló i Peníscolá peí dret de carregar mercaderies a la 
seva platja o vendre sal a la seua tenda. En 1477 el Mestre fr. Lluís Despuig va haver d'intervenir manant la 
vigencia del lliure ús deis amprius per qualsevol veí deis tres pobles i limitant l’entrada de vi a cada vila, mentre 
demanava més temps per estudiar el tema del dret a teñir un carregador de mercaderies a cada poblé (57), o 
ratificava el monopoli en la venda de sal repartit entre les gabelles de Benicarló i Peníscolá sense distincions 
(58), o un altre plet del que no sabem el motiu, encara que no seria molt diferent ais que hem exposat ara mateix 
i que obligá a fr. Lluís Despuig a convocar ais síndics de les tres viles a la ciutat de Valencia a fi de fer pau i solu- 
cions. (59).

En quant a la possessió de Peníscolá, l’any 1479 paregué que es donava un pas més cap a la seva major sen- 
yorialització i incorporació a Montesa quan el rei Ferran II, en agraiment pels servéis prestats concedí al Mes
tre la vila i castell de Peníscolá, totalment, sense cap retenció de cap tipus, probablement ni jurisdiccional, peró 
aixó fou reclamat i protestat peí Procurador Pátrimonial de la Corona, la qual cosa qualificá de contrafur.per 
donar béns del reialenc a mans mortes i després d’uns quants anys de processos finalment arribaren en juliol 
del 1488 a l’acord de que s’aplicaria Pacta de retrovenda que figurava al contráete de cessió de Peníscolá de 
l’any 1441: Ferran II retomaría els 150.000 sous que rebé aleshores i Peníscolá tornaría a ser reial (60), passant- 
se els mesos posteriors en negociacions i tractes per part del rei per veure com reunía tais diners per préstecs i 
altres vies. Finalment 1*11 de setembre de 1489 el nou Mestre de Montesa fr. Felip Vives de Boíl lliurava Penis- 
cola al rei Ferran II de manera definitiva ja en la seva história dones no tornaría a ser senyorial.

Fou en aquest contexte en el que es va donar l’últim pas en les complicades relacions de Peníscolá, Beni
carló i Vinarós, i que ja en época moderna tenen altre significat peró que és resultat directe del nou planteja- 
ment que es doná just en eixe any 1489 en el qual Peníscolá toma a ser vila de reialenc.

Justament quan la vila s’assabentá que tomava a ser reial convoca el 28 de juliol d’eixe any 1488 reunió 
del seu consell municipal on s’elegiren quatre síndics per anar al Govemador del Regne o qualsevol oficial reial 
i reclamar que Benicarló i Vinarós, com viles del terme de Peníscolá, també s’incorporaren al reialenc (61), 
amb uns arguments que quasi per primera vegada són els contraris a tots els antecedents que hem estudiat, 
dones no es tracta com pensava J.M. Borras que Peníscolá vullguera imposar-se una vegada més a les altres 
dues viles i tenir-les baix el seu domini (62) sinó ben al contrari, una jugada legal per la que justament Vinarós 
i Benicarló escaparen a la dependéncia senyorial i es convertiren en viles reíais, posició de resisténcia antise- 
nyorial ben clara amb la que devien estar totalment d’acord els veins d’aquestes dues viles.

Desgráciadament per a ells la jugada de resisténcia no tingué possibilitats de reeixir dones ni l’Orde de 
Montesa ho va permetre ni el propi rei va estar per eixa via i així, a instancia del propi Mestre de Montesa, 
Ferran II, en Córdova estant, resolgué el 12 de juliol de 1490 que la petició de Peníscolá d’incorporar Benicarló

(57) 1477, maig, 23, Ulldecona. A.R. V., Clergat, Montesa, Llig. 867, c. 2279/80.
(58) 1477, maig, 27. Tortosa. A.R. V.,ibidem.
(59) 1481, setembre, 28. St. Mateu, A.R. V., ibidem.
(60) J. Borrás, op. cit., p. 59. La senténcia del 30 de juliol de 1488, en Oriola, fou publicada per J. de Villarroya, Real Maestrazgo de 

Montesa, Valéncia, 1787, t. II, p. 151-156.
(61) Pergamídtat per J. Febrer, Peníscolá..., p. 397.
(62) J.Borrás,op.cit.,p.59.
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i Vinarós no era clara, que el seu Consell Reial no tenia prou documents i que mentre aclaraven el tema manava 
al Capitá de Peníscola, mossén Guillem Sánchez, cavaller, coper i criat del rei, que no molestara en absolut la 
possessió de l’Orde de Montesa (63), carta que presentada al dit capitá i á la vila de Peníscola el 18 de novembre 
d’eixe any peí síndic de Montesa lis obligá a aturar qualsevol possibilitat d’intentar incorporar Benicarló i Vina- 
ros al reialenc mentre la monarquía i la senyoria de Montesa s’informaven millor de l’assumpte, «informació» 
que segons diu J.M. Borrás en l’obra citada durá 214 anys: els senyors del lloc havien fet el repart i no tenien 
molta pressa en el tema.

(63) Protocol de l’Arxiu Municipal de St. Mateu, segonscópia de mossén M. Betí, publicada per J. Borrás, op. cit.,p. 302-303.
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