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AROUEOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA 

1.-INTRODUCCIÓ. 

La tasca de l 'investigador és sempre silenciosa i sovint incompresa. Per això , l'oferi
ment per part d'aquesta Associació de donar una conferència sobre l'arqueologia del 
terme de Vilafranca en la seua assemblea anual, el considero un reconeixement públic 
a la meua modesta aportació als estudis comarcals. A la vegada, crec que és també un 
pas important en eixe treball tan oblidat de la divulgació dels coneixements històrics: la 
part didàctica de la investigació . 

rruit d'intensos treballs de prospecció portats a terme durant els darrers anys, ha 
estat la recentment publicada carta arqueològica de Vilafranca (1). Avui, noves troballes 
han perillés conéixer millor la seua riquesa arqueològica. Aprofitaré, doncs, aquesta tri
buna per a donar una visió actualitzada del quadre cultural que l 'arqueologia ens permet 
reconstru ir en aquestes terres meridionals de la comarca dels Ports de Morella (2) . 

2.-ASPE'CT'ES GEOGRÀIFI'CS. · 

La zona estudiada es caracteritza per un cert aïllament determinat per la seua altura 
i per la complex itat del relleu (Fig. n.o 1). Aquest és d'origen secundari, i vé definit per 
una pèrdua d'altura des de l'esca ló de les muntanyes de Terol, que arriba fins als pics 
de Coder i Palamita, a més de 1.400 m. sobre el nivell de la mar. Presenta una morfologia 
abrupta , amb moles elevades i barrancs encaixats, i està format principalment per ca l
càr ies i margues (3) . 

Consecuència d'açò és l 'escassesa de terres cultivables . D'un total de 9.347 Ha. que 
comprén el terme, no més estan en cultiu 1.416, un 15'4 % . Els productes que dóna la 
terra són basicament cereals, llegums i tubèrculs (4). Com a compensació, hi han pas
tures abundants que sempre han permés l'existència d'una nombrosa ramader ia. 

Hidrogràficament, el terme de Vilafranca ocupa part de la franja divisòria entre les 
conques de l 'Ebre i del Millars. Aquest fet permet una certa facilitat de, comunicació 
amb la Vall de l 'Ebre i el Baix Aragó. La banda nord del terme està definida per la Rambla 
de les Truites, que va a parar al Bergants, afluent del Guadalope; la banda sud està ocu· 
pada, en part, pel Montllor, més tard Rambla de la Viuda, afluent del Millars (5). Entre 
ambdós rius, actualment amb règ im estaciona l, s'estén una complexa xarxa de barrancs 
encaixats, definits per relleu accidentat que conforma el paisatge contrastat característic 
de la zona . 

El c lima és del tipus continental fred, per l 'altitud i llunyària de la mar. Les tempera
tures presenten una mitjana aproximada de 12°, amb gelades fins a meitat Maig. Les pre
cipitacions so len ser de neu a l'hivern, i fan una mitjana anual de 550 mm., amb màxima 
a la tardor. 

Quant a comunicacions, el terme es veu creuat per un eix natural que, en direcció 
SE-NO en llaça les terres baixes de Benassal amb la Rambla, veritable pas cap a les terres 
altes de Terol. Alhora, altres passos naturals comp leten la xarxa natural de comunicacions, 
com són el Barranc de les Carabasses, per on anava el camí vell de Portell, i la Canada, 
per on anava el de Castellfort. 
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Fig. n.o 1: Mapa topogràfic del terme de Vilafranca, a escala 1 : 50.000. Relació ,d'establi· 
ments arqueològics: 1) Uometa del Planassos; 2) Rourera; 3) Mas de Tosca de 'Baix; 4) 
Torre Alfonso; 5) 'Barranc de les 'Carabasses; 6) Mas dels Ametlés; 7) Tossalet del Pou de 
la Vila; 8) Tossalet del Mas deia 'Blaia; 9) Tossalet del Mas de Gràcia; 10) 'Cova del Barranc 
de la 'Fontanella; 11) 'Foia del Mas de Llobet; 12) Mola; 13) Mas del Guix; 14) Artiga de 
Raspa; 15) Ereta del Castellar; 16) Selletes; 17) Trinquet; 18) Coves del IForcall; 19) Torre 
teandra; 20) 'Cingle del Racó del 'Calvo; 21) Vilavella; 22) Mas deia Marina; 23) Serra 

,Brusca. 'En gruix, possible traçat de la via romana. 
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3.-TOPONíMIA. 

Sovint, els noms que la nostra gent ha donat als llocs entre els quals ha viscut sem· 
pre , són vertaders indicis de possib les hàb itats antics. D'aquests , en trobem d'actuals, 
és a dir, topòn ims, i també d'altres ja desapareguts però que es conserven en la docu
mentació antiga, principalment de la Conquesta: són els paleotopònims. 

Dels actuals, n'hi han que fan referència a coves: Coves del Forcall, Mas de les Cove
tes, Barranc de Covatelles, etc.; altres fa n referènc ia a ll ocs fortificats: Ereta del Caste
llar; per últim, ens trobem noms exp lícits d'establiments antics, com és el cas de la 
Vilavella. 

Entre els noms antics, ja perduts, en tl"Obem també alguns d'interessants. A lguns 
ten en origen àrab, com el Cabeço de Venahebu, Serra d'Alcorba i Calçada de l'Alcantariella; 
altres fan referència a algun nucli de pob lac ió conegut, com és el cas del caseriu del 
Riu de les Truites (6). 

4.---'FONTS ANTIGUES 

Les fonts clàss iques ens parlen_ únicament de pobles que possiblement habitàren per 
aquesta zona. Aix í, el poeta llatí Festus Avienus, que va escriure al seg le IV de l'Era, però 
que rep lega notícies d'un periplo del seg le VI a. E., cita un poble anomenat 'Beribraces 
que habitava en la zona muntanyenca de l ' interior de l'àrea llevantina de la Penínsu la . 
Pare ix tractar-se d'un poble nòmada d'origen cèltic , l'economia del qual era bàsicament 
ramadera (7). 

Estrabó, geògraf grec que escri u al seg le I a. E., citant fonts antigues, situa ja en 
aquesta zona a la tribu ibèr ica dels Edetans des del segle V a. E. (8). 

5.-HISTÒRIA 'DE t :ES INVESTIGACIONS. 

Les primeres prospeccions arqueo lòg iques al terme de Vilafranca les va començar allà 
pel s anys ci nquanta H. Prades, qui va localitzar alguns jac iments. A iniciativa seua, es va 
realitzar la primera excavac ió arqueo lòg ica a l 'Ereta del Castellar en 1957, a càrrec del 
Director de l Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de Valènc ia, En Domènec 
Fl etcher, els resultats de la qual van ser pub licats l'any 1968. 

Des de l 1968 al 1971, aproximadament, el mestre Salvador Gómez Bellot va exp lorar 
aquesta comarca, localitzant alguns jaciments i f en algunes excavac ions furtives , com la 
de la Cova del Racó al Barranc de les Coves de l Forcal l. Més tard, el Grup Local de 
"Misión Rescate» va seguir treba llant en la mate ixa línia, excavant una tomba a la necrò
polis del Mas de la Marina. Per últim, i des del 1973, aproxi madament, estan les nostres 
prospecc ions sistemàtiques del t erme, per a l 'e laborac ió de la carta arqueològica municipal. 

Els materials arqueològics replegats en aquests treba ll s estan distribuïts per distints 
museus. Els de l'excavació de l'Ereta del Castellar es tl"Oben exposats al Museu de Pre
història de la Diputació de Val ència. Els de les prospeccions i excavacions de Gómez 
Bellot, en part s'han perdut i en part resten -tots barrejats- a les escoles municipals, 
amb els rep legats pel Grup Local de " Misión Rescate ». Per últim , els tl"Obats a les nostres 
exploracions superfic ials estan dipositats al Museu Arqueològic de Borriana i al Servei 
d 'Investigació Prehistòrica i Arqueològica de la Diputació de Castelló . . 

Fruit d'aquesta t asca de prospecció sistemàtica, ha estat la localització i identificac ió 
d'un total de 23 jaciments arqueo lògics, a banda d'a lgunes troba ll es so ltes . Amb l'escassa 
informació que ens pot donar el mater ia l de superfíc ie , intentarem oferir una exposició 
ordenada dels distints moments cu ltura ls durant els quals l 'home ha viscut en la nostra 
terra. 

6.-PREHISTÒRIA. 

Malgrat la mancança d'excavacions científiques que permetrien arribar als primers 
nivell s d'ocupació d'alguns abrics i coves , podem suposar que l 'home es degué assentar 
estac ional ment per primera veg ada a aquestes terres ja en el període Paleolític , especial
ment a la vora de les rambles, on les condicions de vida serien millors per a la caça i la 
recol.lecció. 
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Tal vegada el jac iment més antic siga l'abric de la Rourera, a la vora del Barranc de 
la Font d'Horta, prop de la Rambla de les Truites, en el qual apare ix en superfície un 
nivell d'ocupació caracteritzat per l'absència de ceràmica, amb nombroses peces de sílex 
treballat que s'estenen per una ampla àrea al seu voltant (Fig. n.o 2). 

Fig .. n.o 3: Cova del 
Barranc de la 'Fontanella. 

Fig. n." 2: Abric de La 
Rourera. 

La Cova de l Barranc de la Fontanella, a la partida de l 'Espinella, és un abric que pre
senta en superfície un enterrament revoltat amb restes d'habitació consi stents en peces 
de sí lex treballat i escassa ceràmica (Fig. n.o 3). Els nombrosos fragments de sílex -res
tes de talla- que apareixen des de l'abric fin s al barranc, pmven l 'existència d'un taller 
lític . Aquest nivell superficial pot correspondre fàcilment a un Neolític final-Eneolític inicial, 
el que permetria estab lir paral.le li sme amb altres coves pròximes millor conegudes, com 
és el cas de la Cova Fosca d'Ares cle l Maestre. La sedimentació en aquest ll oc pareix 
important, pel que fàcilment els nivells inferiors permetran obtindre secuències culturals 
corresponents a l'Epipaleolític i àdhuc al Paleolític Superior. 

El Barranc de les Coves del Forcall presenta unes grans cornises rocoses perforades 
per nombroses cavitats d'origen càrstic (Fig. n.O 4) . S. Gómez Bellot les va explorar, 
fent una cata a la més gran d'elles, la Cova del Racó. Els materials trobats, actua lment 
perduts, consistien en punxons d'os, peces de col lar, fragments de ceràmica, peces de 
sílex treballat i una xicoteta destral de fibrolita. És difícil atribuir aquests materials a un 
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Fig. n." 4: 'Barranc de les 
Coves del !Forcall; 1) 'Cova 
del 'Racó; 2) Cova de la 

'Reina. 

moment cultural concret, però tal vegada puguen correspondre a un nivell d'àbitat paral.lel 
al de superfície de la Cova del Barranc de la Fontanella, o un enterrament de l'Edat 
del Bronze, 

Altra de les coves, la Cova de la Reina, presenta un nivell superficial de materials 
barrejats, entre els quals es troben fragments ceràmics amb característiques de l'Edat 
del Bronze. Als vessants abancalats, per baix de la cova, es troben fragments ceràmics 
semblants i sílex treballat; d'aquest últim, cal destacar una peça que pareix correspondre 
a les anomenades "peces en forma de "T», documentades als tallers lítics del Baix 
Priorat (Tarragona) (9). 

En el Barranc de les Carabasses, que aflueix a la Rambla de les Truites, les cornises 
rocoses apareixen erosionades formant nombrosos abrics d'escassa fondària. El lloc va 
ser explorat per S. Gómez Bellot, qui va descobrir les pintures rupestres de tipus natu
ralista que existeixen a un d'ells (10). Es tracta de la Covatina del Tossalet del Mas de 
la Rambla, en la qual, prou incompletes per l'erosió i les mateixes secrecions de la roca, . 
es poden vore nombroses figures fetès amb pigments de diferents tons rogencs (Figura 
núm. 5). Destaquen, per la seua bona conservació, un ocell de coll llarg amb una bola 
darrere del cap, un xicotet guerrer a la carrera al seu costat, i un gran guerrer a la carrera 
amb un arc i un casquet (Fig. n.o 6). AI llarg del barranc es troben alguns fragments cerà· 
mics, d'aspecte groller i fàcilment esmicolables, i peces de sílex treballat, entre les quals 
destaca un creixent; aquestes troballes IItiques enllacen, cap al SE., amb les properes 
del Tossalet del Pou de la Vila . 

A l 'antiga Artiga de Raspa, a la vora del camí vell d'Ares , es van trobar fa alguns anys 
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Fig. n." 6: -Detall del gran 
guerrer. 

vestigis d'un establiment a l 'aire lliure. H. Prades va fer una cata en aque ll punt, extraent 
abundants materials ceràmics i lítics. En l'actualitat apareixen encara fragments de 
ceràmica molt grollera i esmico lable, prou semblant a la del Barranc de les Carabasses, 
que podria pertànyer a l'Eneolític. 

Evidentment, aquesta primera sèrie de jaciments, més definits per les característiques 
morfològiques que per la homogeneïtat de les seues indústries, presenta una cronologia 
molt ampla. Tan sols algun amb més riquesa de materials en superfície, com és el cas 
de la Cova del Barranc de la Fontanella, presenta certs paral.lels amb jaciments pròxims: 
Racó de Nando (Benassal) (11). Cingle de l'Ermita (Albocàsser) (12) i Cova Fosca (Ares 
del Maestre) (13). en els quals trobem també l 'associació de ceràmica, peces de sílex 
geomètriques i collars fets a'mb petxines. 

6.1.-Els tallers lítics a l'aire lliure. 

Es tracta d'un grup prou homogeni d'establiments, almenys quan a la seua situació, 
que es caracteritza per estar a l 'aire lliure i damunt de cingles i en tossalets de baixa 
altura. No presenten indicis de construccions i no s'hi ha trobat fins al moment ceràmica. 
Apareixen nombroses restes de talla en una superfície gran, però sempre més localitzats 
entorn de l 'accident geogràfic en qüestió, i escasses peces treballades. 

A grans trets podem dir que aquests jaciments es distribueixen en dues zones: 
damunt dels cingles que voregen la ruta natural de l 'estreta vall que s'estén al costat 
del poble en direcció NO.-SE. (Cingle del Racó del Calvo i Mas de la Marina), i en una 
sèrie de tossalets que d'Oest a Est configuren una b,arrera natural que separa el Pla de 
Baix de la depressió de la Rodona, ja en terme de Castel'lfort (Tossalet del Pou de la Vila, 

Tossalet del Mas de la Blaia i Tossalet del Mas de Gràcia). 
El Cigle del Racó del Calvo, sobre el pinaret del mateix ,nom, està situat quasi davant 

del poble, a l'altra banda de les Vegues. Es tracta d'una terrassa un poc separada de la 
cornisa rocosa, en la qual apareixen nombroses peces de sílex, en la seua major part 
restes de talla, essent els elements de treball escassos. 

Cap al NO., sobre la mateixa cornisa rocosa, les troballes són contínues però més 
disperses, fins que, ja en terres del Mas de la Marina, es fan molt més abundants, este
ñent-se per una àrea molt gran que arriba fins i tot a les proximitats de l'Ermita de la 
Mare de Déu del Llosar. Entre els materials trobats hi han puntes de fletxa trencades, 
fulles de sílex retocades en forma de ganivet i algunes destrals de pedra polida, essent 
l'únic jaciment d'aquestes característiques que ha proporcionat peces semblants (Figura 
núm. 7, 1). 

El Tossalet del Pou de la Vila, s ituat tot just al N. de la població, és un cim de 
1.213 m., entorn del qual les troballes lítiques són especialment nombroses. La majoria 
corresponen a restes de talla, però hi van aparèixer també dues puntes de fletxa foliàcies, 
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·Fig. n.o 7: 1) Ganivet del Mas deia Marina; 2) i 3) Puntes de fletxa del Tossalet 
del POll de la Vila. 

·Fig. 8: Puntes de 'l''letxa raspador de t 'Ereta del 'Castellar. 

,. 
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una d'elles pedunculada (Fig. n." 7, 2 i 3). Cap a l 'Est , el sílex continua apareixent pels 
voltant de les dues altures següents: el Tossalet ciel Mas de la Blaia i el Tossalet del 
Mas de Gràcia, estenent-se per una ampla franja des de la zona adjacent a les pintures. 

Aquest grup d'6~tabliments s'inclou dins de la sèrie dels tallers lítics estudiats per 
S. Vilaseca i E. J. Vallespí a terres de Tarragona (14), Baix Aragó (15), zona meridional del 
País Basc (16), i en general tota la depressió de l 'Ebre i el Sistema Ibèric. Pareix tractar-se 
d'establiments estacionals, tal vegada simplement funcionals, que tenen una continuïtat 
des del Neolític fins a l'Edat del Bronze. Malgrat el caràcter sovint arcàic de les seues 
indústries, les puntes foliàcies i les destrals de pedra polida són elements que fan pensar 
en una cronologia baixa per a aquests tallers (17). Paral.lels pròxims en trobem als planells 
de la Valltorta , on apareixen materials lítics semblants als trobats ací (18). 

6.2.-Edat del ,Bronze. 

Un altre grup d'establiments prou definit és el dels poblats de l'Edat del Bronze. En 
aquest p3l'ÍoCJe, IQ població prehistòrica busca refugi en llocs fàcilment defensables que 
fortifica amb murs de pedra seca. El cas més conegut és el de l'Ereta del Castellar, en la 
partida de les TancJdes . Es tracta d'un puntal de roca alçat sobre el Barranc de la Fós, 
explorat en un princ 'pi pel' H. Prades (19), i excavat més tard pel Servei d'Investigació 
Prehistòrica de Valènc Cl (20). Presenta un primer nivell d'ocupació corresponent a un mo· 
ment de transició entre l 'l:neolític i el Bronze, al que segueixen altres ja característics del 
Uronze Valencià destruïts en part pel cultiu . La ceràmica és molt abundant en superfíCie, 
amb formes grans per al magatzematge d 'a liments decorades per cordon aplicats amb 
impressions . El material lític , més escàs, està representat per puntes de fletxa, peces de 
falç, ganivets i petites destrals de pedra polida. Entre les noves troballes superficials, des
taquen una punta de fletxa amb pedúncul, altra foliàcia i un raspador (Fig. n .O 8). 

Prop de l'Ereta del Castellar s'alça la cresta rocosa de les Selletes, en la qual es dis
tingeixen les plantes rectangulars d'algunes construccions i es troben fragments de cerà
mica de característiques semblants amb algunes peces de sí lex treballat. A l'altra banda 
del Barranc de les Coves apareix de nou la mateixa cresta rocosa, que allí rep el nom del 
Trinquet, tot just sobre el salt d'aigua del Pou de la Llàmia que va a parar al Barranc de 
la Fòs; doncs bé, al seu cim es troben les ruïnes d'un altre poblat, les restes arqueolò
giques del qual apareixen escampades per tot el vessant so. 

En terres del Mas de Tosca de Baix, sobre la Rambl a, hi ha un 11'0nticle sobre el qual 
també es troben restes de construccions i ceràmica de les mateixes característiques. 
Es degué tractar d'un petit poblat que s'estendria pel vesasnt sud, més suau, a l'empara
ment d'una torre construida al seu cim ., 

A l'extrem NO. de la Mola, damunt del Mas de Roures , aprofitant les condicions' natu
rals per a la defensa, hi trobem un altre poblat prou ben conservat, puix les seues terres 
no han estat en cultiu. Un fi mantell vegetal no perr;,et de trobar-hi restes abundants; els 
escassos fragments ceràmics replegats, però, presenten les -mateixes característiques 
que a la resta de jaciments. 

Per últim, cal destacar un altre grup de jaciments que es caracteritza per llur situa
ció en llocs sense condicions defensives especials, a l'aire lliure, i perl a seua reduïda 
extensió. Es tracta d'establiments com els de la Foia del Mas de Llovet, Torre Leandra 
i Mas dels Ametlés, ben diferenciats dels poblats d'altura, que podrien correspondre a 
campaments estacionals de grups transhumants pertanyents a distints moments del 
Bronze. 

Aproximadament des del segle VI abans de la nostra Era , es troba formada ja la cul
tura ibèrica, que segueix la tradició dels poblats fortificats. El cas més típic dels exis
tents a Vilafranca és el del Mas del Guix, descobert per S. Gómez, i situat en una llengua 
rocosa descenent de la Mola. Presenta un doble recinte murat tallant l'únic accés, amb 
plantes visibles d'algunes habitacions i abundant ceràmica. AI vessant est, a l'ombria 
de la roca sobre la qual està assentat, es troben abundants fragments ceràmics possible
ment pertanyents a la necròpolis. 
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AI Tossa let del Mas de la Blaia, prop del cim i en la part S.·SE., apareixen també ' 
ceràmica i restes de murs de factura ibèrica. Sembla no tractar·se d'un poblat convencio· 
nal , per les característiques del lloc i l'absència de fortificacions. Tanmateix, la parcel.lació 
de la terra i l 'intens cultiu poden haver·les destruït. 

Aquests dos establiments segueixen una línia de poblats ibèrics , orientada SO.·NE., 
segons la direcció dominant de les fractures en aquesta zona, que comença clarament a 
Benassal amb el Castell d'Asens, el Tossa l de Centelles i el Castell de Corbó, i arriba fins 
a Iglesuela amb el Morrón del Cid. 

A l'extrem NO. de la Serra Brusca, que s'a lça a 1.433 m. sobre la petita vall dels 
Montllats, es troben les ruïnes d'un extens poblat amb doble recinte murat de forma oval. 
La seua superfície està formada per un fi mantell vegetal que impedeix trobar restes 
significatius sobre la cultul'a a la qual pertany. Malgrat això, les seues característiques 
formals pareixen obeir a les d'un pobrat ibèric semblant al del Mas del Guix. 

Per últim, caldrà parlar de l'existència d 'un posible hàbitat antic al lloc d'assentament 
de la població actual. Ja anteriorment haviem plantejat la hipòtesi de que la cresta rocosa 
sobre la qual es va fundar el poble al seg le XIII, haguera pogut estar ocupada a l 'època 
ibèrica. Fonamentàvem aquesta suposició en les característiques defensives del lloc, la 
seua situació a la vora d'una via natural de pas , les terres cultivables immediates i la 
troballa d'un as llatí de Celsa en un bancal pròxim a la vila. Ara, l'existència d'una mo· 
neda ibèrica trobada fa uns cinquanta anys per J. M. Vives al Corral ge la Vila , prop de 

fig. no" 9: As ibèric de 
Orosi trobat al 'Corral de 

la Vila. 

l 'antiga població, permet plantejar amb més força aqueixa hipòtesi (Fig . n.O 9). Es tracta 
d'un as de la ceca d'Orosi, en bon estat de conservació (21): 

- Anvers: cap imberbe a la dreta, amb tres delfins als costats. 
- Revers: genet amb llança a dreta i llegenda: O·R·O·S·I. 
- Encuny: Diàmetre: 2'3 - 2'4 cm. 

Gruix: 2'7·3 mm. 
Pes : 9'2 gro 
Material: bronze. 

8.---'CUUURA HISPANO·ROMANA. 

Amb la romanització, el poblament abandona les altures per a passar a ocupar directa
ment les millors terres de cultiu. Les troballes romanes a Vilafranca, encara que no molt 
nombroses ni espectaculars , són conegudes des de fa més d'un segle (22) . 

La Vilavella estava situada prop del Racó del Calvo, a la vora de la font dels Bassis 
de Colom i del Camí del Bovalar . Citada al segle XVIII per l 'historiador J. Mateu, po.ste
riorment repleguen la notícia altres autors (23). Ha estat considerada com la poblaCiÓ 
antecessora de Vilafranca, en traslladar-hi el primitiu caseriu de la Pobla de Sant Miquel , 
abans de la fundació definitiva al lloc actual. Les seues ruïnes van perdurar fins a prin
cipis de segle, i consistien en amples murs d 'argamassa i alguns objectes ceràmics; 
en l'actualitat la zona que ocupava ha estat parcel.lada i dedicada al cultiu. Fa uns trenta 
anys, Francesc Sebastià Monfort s'hi va trobar una inscripció llatina, que es va fer malbé 
i ara és il.legible; es tracta d'un bloc d'arenisca de forma rectangular, amb una motlura 
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enmarcant el camp epigràfic, que per l'esborrament del text ha creat una certa confusió , 
arribant alguns autors a considerar-la com a ibèrica (24). Altres notícies de troballes es 
refereixen a monedes i una àmfora. Actualment es poden vare encara alguns grans carreus 
treballats, i un gran aljub soterrani de planta circular i coberta en forma de volta, trobant
se també fragments de rajola, ferro i ceràmica, entre la qual destaquen algunes peces 
pintades i altres de sigillata. 

La Llometa dels Planassos és una terrassa rocosa lleument alçada sobre la Rambla, a 
l 'e ixida del Barranc de la Font de l'Horta. En ella es conserven les restes arrasades d'un 
establiment romà , al qual la carretera de Mosqueruela partix per la meitat. Tal vegada 
Mundina es referira a aquestes ruïnes en parlar dels vestigis antics que hi havien a la 
Pobla (25) . A la part dreta es conserven alguns murs mig enterrats, ja que no ha estat 
cultivada, mentre que a l'esquerra el cultiu ha fet desaparéixe r qualsevol estructura. Es 
troben, en superfície, alguns pesos de teler i fragments de ceràmica de tradició ibèrica 
i sigillata. 

A la vall dels Montllats són conegudes des d'antic les troballes de monedes romanes. 
Açò, i les condicions favorables que ofereix per a l'agricultura, fan pensar que hi deguera 
haver també un establiment de tipus rural, que encara no ha estat localitzat. No obstant, 
contem amb una moneda trobada a terres del Mas d'Altaba en 1970, que pot ser consi
derada com una prova de la seua existència. Es tracta d'un as de Titus (79 d. E.) (26) , 
propietat de Josep Monferrer : 

- Anvers : bust a esquerra; llegenda mig esborrada: CAES. DIVI. VESP. [F . DOMI
TIAN. COS. VII] . 

- Revers : Minerva de peu ; llegenda mig esborrada : [S . C.l . 
- Encuny: Diàmetre : 2'6 - 3 cm. 

Gruix : 3 mm. 
Pes: 11 '2 -!'lr. 
Material: bronze. 

Altres troballes soltes són un sexterci de Neró (63-68 d. E.l, aparegut en terres del 
Mas de Cuquello, i propietat de Josep Marín (27); alguns fragments de rajola i ceràmica 
domèstica, apareguts en terres del Mas de la Parreta, que no hem considerat suficients 
indicis per a situar-hi una vila , i un as de Celsa encunyat sota August (27-25 a. E.) i re-

Fig, n.o 10: As de Celsa. 
trobat al Maset. 

encunyat per Tiberi (14-37 d. E.), aparegut en un bancal baix del Masset, propietat d'Enric 
Tena (28) (Fig . n.O 10). Aquesta darrera troballa podria ser considerada una prova de la 
continuïtat en la vida del possible poblat assentat al lloc on s 'alça avui el poble. 

8.1.-Vies. 

A. Muñoz Català és el primer autor que parla d'una possible via romana que des d'Al
calà de Xivert muntava per la Serratella, Albocàsser, Benassal i Vilafranca cap a Teruel; 
sobre el riu Montllor, entre els termes de Vistabella i Benassal, es troben les ruïnes d'un 
pont que podrien ser el testimoni del seu pas per aquell punt (29). Tanmateix, aquests 
pilons pareixen presentar una factura posterior a l'època romana, ademés de que queden 
molt apartats del traçat natural que podia seguir aquesta via. 
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Es tractaria d'un camí de penetrac ió des de la costa cap a l 'inter ior, que fOI'maria par-! 
de la comp lexa xarxa viària romana de les comarques septentrionals del País Valencià, 
Possib les indic is de la seua existènc ia podrien ser els topònims «Malpàs.. (Coves de 
Vinromà) i «La Calçada .. (A lbocàsser). Ja dins del terme de Vil afranca, el seu traçat 
segui ri a en un principi el matei x de l 'antic Camí de Benassal; a conti nuac ió s'enfilar ia 
pel pas natural de l Ri u Sec, travessant les Vegues, on passaria pe l costat de la Vilavell a, 
cap a l 'E rmita de la Mare de Déu de l Llosar, el nom de la qual podria tindre alguna reia· 
ció amb el seu empedrat. En aquest tram la via s'hauria perdut per la posterior parcel.la
ció de la t erra. A part ir d'ací, probablement seguiria per l'antic Camí de la Ig lesuela, el 
traçat del qual ha ocupat en bona part la moderna carretera; poc abans d'arribar a la 
Pob la es veuen perfectament gravades en la roca les ca rril ades en un ll arg tros , prova 
de l seu pas. Més endavant , pEssaria la Ramb la probab lement pe l mate ix l loc que ocupa 
el pont gòtic, que durant molt de temps s'ha prés per romà, però que presenta c larament 
les marques dels pedra-p iquers medievals. Ja en terres d'Aragó, el seu traçat es fàci l 
de seguir f ins a l 'iillportant estab liment romà de l Morron del Cid (Fig. nD 11). 

En la Pobla s'unir ia amb un altre ramal que, passant per la vora de la vila de la Llometa 
de ls Pl anassos, seguir ia pe l Barranc de la Font d'Horta, en el qua l, poc abans d'arribar 
a la Font de l Gi nebre, es veuen també indicis de carril ades gravades en la roca, fins al 
pl a dels Montl lats, on ja s'ha apuntat la possib le existència d'una altra vida. Des d 'allí 
seguir ia fins al pla de Mosqueruela, on deuri a d'haver altre estab liment s imilar i s'uniria 
a la via que va des de l'Alcora a Vi stabe lla; després, continua ria al Pl ano de Puertomin
ga lvo, on es coneix un establiment romà. Es t racta ri a, segons A . Ventura , d'un itinerari 
que vindria des de la via Saguntum-Bilbi li s per Rubie los de Mora i Iglesuela, cap a Forcal l, 
on hi han ruïnes d'un possib le municip i romà, per a en llaçar per últim amb la via Tarraco
Caesaraugusta (30). 

9.-ÈPOCA MEDIEVAL. 

La fosca època que abraça els seg le:3 VI-XIII comprén importants esdeveniments histò
rics com són l 'enfosament de l 'Imperi Romà, l'arribada de pobles germànics a la Penínsu la 
i, per últim, la seua conquesta pels àrabs, que sense dubtes, degueren condicionar les 
distintes manifestacions cu ltura ls que s'h i produeixen . La seua influència a l 'àmbit ru ra l 
degué ésser més superficia l, però es reflecte ix igua lment en fenòmens com són el retorn 
als hàbitats fort ificats i un l'etl'Océs en la tècnica ceràmica, llevant de ls últ ims seg les de 
la cultura hi spano-musulmana. 

Els estab li ments arqueològics que hem pogut local itzar són normalment escassos i 
atípics , reduint-se moltes voltes a s imples reocupacions d'altres anteriors . A un moment 
de l 'Alta Edat Mèdia podria correspondre el poblat de . Ia Torre A lfonso, situat sobre una 
lloma darre re d'aquest mas, en la vessant SE. de la qua l s 'observen les plantes d'unes 
quantes habitacions amb parets fetes de pedra seca; al seu cim està la fortificació , de 
planta rectangular, amb un fossat davant excavat en la mateixa roca; les trobal les són 
molt escasses en superfíc ie, i consisteixen en alguns -fragments ceràmics de pasta gros
sera normalment grisa . 

En terres de l Mas de la Mar ina van aparé ixe r fa anys algune:3 tombes senyalades per 
una ll osa ve rti ca l clavada en te rra; estaven fetes també amb lloses, dibui xant una planta 
aproximadament octogonal , i contenien s imp lement l 'esque let , sense aixovar . Més ava ll, 
al cingle que s'a lça sobre les te n'es de l Mas de la Teuleria, hi ha una petita pedrera d'on 
podrien haver-se tret le:3 ll oses. Parei x t ractar-se, amb tot, d 'una necròpoli s hispano-musul
mana datab le amb aprox imació als seg les XI-XII segons la tipologia de les tombes, que 
co rrespond ria a un estab li ment proper no loca litzat. 

A I Tossalet de l Pou de la Vil a es veuen les plantes d'a lgunes construccions de sem
blança medieva l; la seua situació al cim d'una petita alt ura i el mateix nom del pou 
contigu, fan pensar en algun mas d'aque ixa època. De la mateixa forma, algunes cons
trucc ions existents a les Se lletes podrien correspondre a una reocupació medieva l d'aquest 
poblat prehistòric . 

Per últim , ceràm iques de factura med ieval se n'han tl'Obat també a la Cova de la 
Reina, prop de l 'abr ic de la Rourera i en el ll oc que. ocupava la Vilavella. Tal vegada prop 
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.de les seues ruïnes apareguera el tressoret format per 320 monedes d'argent hispano
musulmanes, que al 1530 es va trobar un llaurador prop d'un corral dit de «Na-Margua .. (31) . 

10.-CONSIOEHA'CIONS 'FINA'LS. 

Les característiques geogrMiques de la zona han condicionat, des de la Prehistòria 
fins pràcticament l 'actualitat, el poblament humà, que -bè.sicament- segueix aquests 
tres criteris : prox imitat a les vies naturals de comunicació, a les terres cultivables i als 
manantials i corrents d'aigua. D'aquesta manera, els llocs d'habitació es concentren en 
tot moment històric al voltant de les àrees que reuneixen aquestes qualitats. Un bon 
nombre d'ells voregen la via natural de pas que travessa el terme de SE. a NO., i que a 
la vegada conté gran part de les seues millors terres. En alguns llocs on la morfologia 
del terreny ho permèt, es donen concentracions d'establiments humans realment impor
tants: és el cas de la confluència del Riu Sec amb el Barranc de les Coves del Forcall, 
entorn de la qual hi ha un dens poblament assentat en aqueixes coves i en les altures 
immed iat es, com el Trinquet, les Selletes, l'Ereta del Castellar i probablement al lloc que 
ocupa actualment el poble . També, les terrasses rocoses alçades sobre la Vega van ser 
ocupades per tallers de sílex a l'aire lliure : és el cas del Cingle del Racó del Calvo i del 
Mas de la Marina. Més endavant, el xicotet poblat del Bronze de l Mas de Tosca i l'abric 
de la Rourera són mostra de la continuitat d'aquests condicionaments. 

Posteriorment, ja en època romana, les petites vil.les -veritables masos- ocupen 
directament aquesta franja de terreny, creuada també per una via de comunicació que 
es dirigeix al Morrón del Cid, ja en terme d' lglesuela (Teruel). L'important establiment 
romà que hi existeix fa pensar en una mena de centre comarcal, segurament residènc ia 
del s propietaris de la gran finca rural que comprendria totes aquestes terres . 

Durant l'Edat' Mèdia el poblament es segueix articu lant entorn d'aquest eix. Possible
ment a moments més antics corresponga el pob lat fortificat de la Torre Alfonso, l'únic 
conservat d 'esta època. Per altra banda, la presència musulmana estaria documentada 
pels topònims, per la troballa del tressoret de 1530 i per la necròpolis del Mas de la 
Marina. 

Per últim, ca ldria remarcar el fet de qeu els condicionaments naturals sobre el pobla
ment han tingut validesa f ins a l'època moderna, danant-se així una cont inuïtat en l 'ocu
pació de ls llocs, una superposició del poblament, amb les diferències que les necessitats 
de cada moment han imposat, i tenint en compte l'ampliació de la zona ocupada amb 
l'expansió demogràfica dels últims segles. 
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