
Arqueologia del terme de Castelló*

UN TERRITORI COM és el terme municipal de Castell ó, una plana al-luvial estesa
entre les muntanyes i la mar, ha de supo rtar prompte una ocupació humana,
pero les primeres deixalles conegudes, testimoni d 'aqueixa ocu paci ó, són les

neoIítiques. El pas deIs mil ·lenaris afegeix les desfer res de totes les cultures que segui
Tan, pero ensems acce lerar á l'acci óan tropica sobre el territori, que en el segle actual
acabara amb els poes raeon s de terreny més o menys verges que resta ven, com és el
cas d'EI Lluent, despulla de la vella albufera . Quan més ens acostem als nostres dies,
més in tensa és l'acci óde I'hom e sobre terme i ciuta t, en ge nera l per a mal. Indiferen
cia per la cosa nostra. La poca es tima pel nost re passat ho explica, pero no justifica,
tot. Moltes coses les no ves generacions ja no ha cone ixeran i sois restara e l testim oni
que puguem deixar- los qui els hem precedit.

A m és, si tenim en compte qu e un pob le que treballa i viu felic a la seua man era
és poe interessant arqueológicament, (les troballes es pectaculars, les ruines impresio
nants, etc. sempre són testimon is deis patiments i la vida m ísera dels vertaders cons
tru ctors o del final violent deis més ben situats), aci les deixalles del nostre passat són
més bé mod estes, pero per a ixo mateix les hem d'estim ar i pro tegír. Són les nostres
arrels i un poble sense arrels té un futur problern átíc, sense personali tat. Cal que es
tinga en compte que l' indi vidu fa la col·lectivitat i un poble culte, amb personali ta t,
és la suma de les petites cultures i personalitats deIs se us integ ran ts. Mala cosa és
quan la massa s'imposa a l'individu i pensa i actua per ell.

Neolític

Com hem dit, els primers coneguts d 'ocu paci óhumana són del neolític, de les gents
que cornence n a dominar el medí per rnitja de l'agricultura i la rarnaderia, per a viure
d 'ell. Les seues despulles les trobern en la cova de la Seda , molt ben situada en la falda
muntanyosa amb tota la plana que s'es ten als peus, te rritori per caca i terreny de cul
tiu. I'areix qu e un neolític tard a ocupa terri tori del pIa, prop de la mar, com al pujol
de Gasset i algu na cosa m és es coneix per la plana costera.
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Les Serretee. Punt fort central del poblat de bronze.Al fons el tossal de la Magdalena

Eneolític

Les gcnts dels primers metalIs fan els seus poblats ben arrecerats per las racona
des de les muntan yes, en la vora del pl a, i abans era ben fadl segu ir el seu rastre,
pero les transformacions agrícoles a hores d 'ara ho fa impossib le.

Voltants de la Magdalena, barranc de l'Algepsa r, torreta d 'Alonso, etc. eren 1I0cs
d 'habit ació. La relativa abundancia de puntes de fletxa i els poblats poc protegits tes
timonien una ded icaci ó important a la caca i d'aqueixa procedencia seria la punta de
f1etxa d 'aletes trobada a Rafa lafena .

La localitza ció de les covetes sepulcra ls, escampados per totes les vessants mun
tanyoses que dominen el pla, test imonien l'cxisten cia de molts po bla ts destrui ts ja
per les transformacions agrícoles.

Bronze

En el bronze els pobladors, per inseguretat i lIuites tribals segurarrnen t, s'encas
tellen, com en la Magda lena, les Serre tes, el Castellet, etc., pero no falten despulles
en el pla, com les de vora ma r de la séquia de l'Obra, deixalles seg urament de gents
rnarin eres .

Les coves són utilitzadcs com a cavitats sepulcrals, com són les de la [oquera, el
Castellet, la senda de la Palla, etc. i amagatalls, com podría ser el cas de la cova de les
Maravelles i la cova deis L1adres.
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Les Serretes. M uralla del recin te central

Ferro

Alguns materials del tossal Gros i de les Serretes, d 'un bronze tarda, ja anuncien
la proximitat del ferro 1, qu e apa reix magnífic en el Castelle t deis Moros, molt des
truñ per arrabassades antigues, pero.

Iberic

Els ibers segueixen les passes de les gents del bronze i pri mer ferro en la localit
zació deis seus poblats. Són gents agricultores i rarnaderes, que a més han fet un ofici
de la guerra. Indicis d 'ells en trobem per molts punts, pero el po blat més important
del ter ri tori és el tossal de la Magdalena, destrossat i esbor rat per oeupacions poste
riors, les med ievals sobre tot. També ocupen llocs propers a la mar, corn és el pujol de
Gasse t, on es trob á el conegu dissim plom eserit.

Romanització

Deixalles de poblament hispano-roma se'n coneixen per mo lts lIoes del terme, en
gene ral modestes, des de la vil·la d el pla del Moro i Ben ad ressa a la pedra amb el
fal-lus de la Pet rorned . Tot molt arrasa t pels conreus agricoles .
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Cava de les MaraveUes, amagalall
medieval musulrná.

Formaci ons de la sala d'entrada

Medieval musulmá

Amb I'arribada dels musulmans hi ha un
poblam ent molt intens del territorioDeixa 
lles d 'aquelles gents, molt pobres en general,
se' n troben per tot arreu del terme. En el pla,
cultivat de forma intensiva des de segles, la
topon imia és e l testimoni que res la d e les
velles alque ries musulmanes: Taxida, Alma
la ía, Fadrell, Vinamargo, etc . El nucli de
poblament més im portant, per ser el que té
mitjos de refugi i defensa, és el tossal de la
Magdalena. No fallen les deixalles deis ama
ga menls de temps revolts, segu rament rela
ciona ls amb la vinguda deis castellans, com
és el cas de la cova de les Maravelles.

Medieval cristia

Des de la conquista cristiana hi ha un canvi
en I'estructura del poblament, que es concen
tra en punts concrets, primer en el Castell Vell

Font de la Reina , on I'abundáncía d'aigua ha atret poblament e n tot s els ternps
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i Fadre ll i després en l'alqueria de Bena rabe que pren el toponírn del tossal d 'on pro
cedeixen la majar part dels pobladors: Cas tell ó. 1<leí creix, gcnerac í ódarrera gcnera
ció, cadascuna més encabotad a en esbo rrar les deixes del seu passat i, per a ixo,
esdevínguda una ciu ta t ben pobra en patrimoni arquí tecto nic historie. 1les darreres
ma lifetes les hern conegudes: La Casa Gran, la Casa Vella, l'Alrnod í, el earrer l'Aigua,
el Parador Reial, la Pérgola el convent de Sant Francesc, e l eonvent de Sant Agust í, etc.
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