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Resum: La ciutat romana de Lesera, situada a Forcall (Els Ports), és l’única
ciutat romana de les comarques del nord i de les més xicotetes de tot el territori
valencià. Durant la segona meitat del segle XX s’iniciaren les excavacions que
van permetre conèixer detalls de l’aprovisionament d’aigua, les monedes, el
comerç o les vies de comunicació, entre molts altres aspectes.

Paraules clau: Lesera, Ciutat romana, Excavacions Arqueològiques, Moleta
dels Frares.

1. INTRODUCCIÓ

La ciutat romana de Lesera es localitza a l’actual comarca dels Ports
(Castelló), una zona molt abrupta ubicada prop de la província de Terol. El
jaciment s’ha trobat a 2 kilòmetres de la localitat de Forcall. La població es
concentrava en la zona coneguda com la Moleta dels Frares, amb una superfície
de 7 hectàrees.
Lesera era una ciutat que tenia les seues arrels en un nucli ibèric. S’assentava
en un lloc elevat, comptant amb avantatges estratègics que li oferia aquesta
defensa natural amb una fàcil defensa, com també passava en altres ciutats
valencianes. La seua ubicació en un lloc alt, així com la llunyania que presentava
respecte de les zones costaneres, feia que fóra una ciutat amb un creixement
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molt menor que el d’altres ciutats i amb una menor projecció marítima. No
obstant, no estava totalment aïllada, més bé es trobava molt a prop de les valls
fluvials i, a més, un dels camins portava de la Via Augusta a la Caesaraugusta1.

En superfície, la ciutat de Lesera era de les més xicotetes del País Valencià.
La seua superfície estaria en torn a les 3 o 4 hectàrees, que juntament amb
Lucentum (3 hectàrees) esdevenen en dos de les ciutats romanes més reduïdes
de l’àmbit valencià, quedant molt lluny de les aproximadament 20 hectàrees de
la ciutat imperial de Valentia.
Respecte al topònim Lesera, cal dir que apareix molt poc documentat i això
implica que en l’antiguitat no seria una ciutat important. La primera menció del
nom es deu al geògraf Claudi Ptolemeu cap a la segona meitat del segle II d.C.2
en la seua obra Geografia (II, 6, 63), i mitjançant els manuscrits amb els quals
s’ha transmès, el nom de la ciutat presenta dos formes, Lessira i Lassira. La
diferència amb Lesera no és destacable i es pensa que correspon al mateix nom.
Cinc segles abans, es documentà un topònim molt semblant en l’obra geogràfica
d’Hecateu de Milet i en la qual fa una descripció de la costa oriental i apareix el
nom de Lesyros, que per a alguns autors correspondria al riu Millars. No
obstant, podria tractar-se d’una coincidència amb el nom. Sembla que es
relaciona amb l’arrel les- i amb un possible origen indoeuropeu. Altres mots
relacionats amb el nom de Lesera seria el mot ibèric Lasira i els antropònims
llatinitzats Lesso/Lesurindataris3.
2. Les primeres investigacions

El jaciment de la Moleta dels Frares que, com ja s’ha comentat, correspon a la
ciutat romana de Lesera, fou mencionat per distints investigadors des del segle
XVI. El nom de la ciutat romana no es va a donar a conèixer com a tal fins a la
segona meitat del segle XIX, quan N. Ferrer i Julve4 el va fer públic en 1876 a la
premsa de València. Aquest seria el punt de partida de les investigacions
ARASA I GIL, F.: La ciutat romana de Lesera, Ajuntament de Forcall, 2009, p. 91.
Ibidem, p. 100.
3 Ibidem, p. 101.
4 Ibidem, p. 30.
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científiques. El descobriment d’aquest jaciment arqueològic el situem, per tant,
cap a 1876 sent els seus descobridors Vicente Molinos Prats, propietari d’un mas
de la zona, i el catedràtic d’anatomia quirúrgica de la Universitat de València,
Nicolás Ferrer i Julve, aficionat a les antiguitats. En els anys posteriors, la seua
investigació s’intensificà i aparegueren diverses publicacions entre 1877 i 1888
amb la Sociedad Arqueológica Valenciana (SAV). Encara més, les publicacions
del professor Josep Eixarch Frasno dels anys 1968, 1980 i 1982 vessaren més
llum sobre el coneixement d’aquest jaciment, la qual cosa va derivar en una
major bibliografia referent a la Moleta dels Frares a partir d’aquell moment.
3. Les excavacions
3.1

Les primeres excavacions

Durant la segona meitat del segle XX es van dur a terme les primeres
excavacions importants a l’antiga ciutat romana de Lesera. A partir de 1958 les
excavacions van avançar i se’n van fer noves al sector nord-est, on hi havia murs
d’habitacions romanes.
En 1960, després d’aconseguir un nou permís per a excavar, E. Pla dirigí la
campanya. Es realitzaren tres sondejos per a veure quin era l’estat del jaciment i
analitzar en quin període fou ocupat. El primer sondeig es realitzà al sud de la
plataforma superior, on es va trobar el mur meridional d’una habitació de
planta rectangular de 8,5x 2,7 metres orientada a l’est. El grossor dels murs era
de 60 centímetres. En ella es descobrí un paviment de terra d’uns 5 centímetres
que descansava sobre la roca. A l’exterior, els fragments trobats a l’exterior
foren, per una banda, una porció d’àmfora Dressel 2-4 Tarraconense i, per
altra, una fíbula de bronze d’època tardorepublicana. El segon sondeig, al nord
de la plataforma superior, va descobrir la part sud d’una casa que pertanyia a
l’època altimperial, concretament el corredor d’accés, mentre que el tercer
sondeig es va fer al costat oest de l’extrem nord del mur i descobrí una
seqüència estratigràfica que permetia establir la successió dels diferents
períodes culturals5.
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Ibidem, pp. 36-37.
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3.2 Les excavacions dels anys 2005 i 2008
En les excavacions de l’any 2005, els treballs es van centrar en l’àrea nord de
la plataforma inferior, on es pensava que podia ubicar-se el fòrum, una zona que
en el segle XIX s’utilitzaria com a terra de conreu. La part central descansava
sobre un mur d’opus caementicium, recobert de l’aparell d’opus vittatum, que
sembla que fou molt important per a la construcció d’aquesta àrea. També es
pensa que en la zona podria estar el fòrum perquè és la més poblada del
jaciment. Igualment s’ha documentat un element escultòric. En les excavacions
d’aquell any 2005 es van realitzar dos sondejos i no serviren per a provar que en
eixa zona estiguera el fòrum. A més, es trobaren materials ceràmics de diferents
fases d’ocupació, la major part d’ells corresponents a l’època altimperial, així
com àmfores6.
En les excavacions realitzades l’any 2008, els treballs es centraren al nord del
mur d’opus caementicium7, àrea que ja va ser parcialment excavada l’any 1958.
Era una zona que no va estar afectada per la transformació agrícola dels segles
XVII, XVIII i XIX i, per tant, s’ha pogut conservar òptimament. Es van descobrir
un conjunt d’estructures que comptaven en la part oest amb un corredor
orientat nord-sud i per la part est hi havia una xicoteta estructura amb murs
enrogits per la presència constant del foc. Amb aquesta excavació i l’anàlisi
topogràfic mitjançant fotografia aèria, es va poder veure un plànol detallat del
jaciment, que comptava amb una superfície de 127 hectàrees.
Aquestes són les característiques que després de totes les excavacions que
s’han realitzat presenta el jaciment on estava situat l’antiga ciutat romana de
Lesera: disposava de 578 metres de longitud; d’amplària màxima comptava
amb 152 metres i la superfície presentava més de 70.800 metres quadrats amb
un perímetre de 1.421 metres. Respecte a la plataforma central, la superfície era
de 14.390 metres, amb un perímetre de 872 metres i una longitud de 397
ARASA I GIL, F.: “Les excavacions a la ciutat romana de Lesera (Forcall, els Ports)”.
Saguntum-PLAV, n. 39, 2007, pp. 199-201.
7 ARASA I GIL, F.: “Setena campanya d’excavacions a la ciutat de Lesera (Forcall, els Ports)”.
Saguntum-PLAV, n. 40, 2008, pp. 247-250.
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metres. Pel que fa a una altra part important del jaciment, la terrassa central,
presentava una superfície de vora 3.000 metres quadrats8.
3.2

La domus

Una de les troballes més importants realitzades en les diferents excavacions
ha sigut la domus, iniciada en les excavacions de 1960 i continuant en les
posteriors. Aquesta s’ubica al nord de la plataforma superior, i al seu nord hi
havien restes d’una altra; cap al sud també trobem altres construccions. La
domus passa per tres fases: Abans de construir-se la casa, el terreny va ser
utilitzat per a activitats metal·lúrgiques. Posteriorment es va delimitar el
territori en una superfície de 12 x 10 metres en la terrassa rectangular amb uns
120 metres quadrats. En aquesta superfície es construirien tres cases en dos
segles. La primera d’aquestes fou construïda al final del segle I a.C en el regnat,
probablement, d’Octavi August9. Es tractava d’una construcció amb parets de
pedres filades amb fang. La planta d’aquesta casa es dividia en dos parts,
cadascuna de les quals es dividia en tres estances. La porta, que conduïa a la
part central, tenia una entrada de 2,4 metres de llum. Aquesta habitació central
feia 3,20 x 3,80 metres de diàmetre i al centre tenia una llar. La fusta és
l’element que està més present en les cases, però això comporta un problema
important i és el fet de no deixar vestigis. La primera de les cases es va cremar a
principis del segle I d.C. i l’excavació que s’ha realitzat de la zona no ha permès
recuperar molts materials, tan sols alguns xicotets objectes, però és important
destacar que la ceràmica d’eixa casa era majoritàriament ibèrica.
La segona de les cases es construí damunt de la primera i segurament molt
poc de temps després de l’incendi. En el moment de la construcció d’aquesta
segona casa, les restes es van arrasar i, posteriorment, es reorganitzà la planta
després d’obrir un corredor que tenia vora dos metres d’amplària i més de 5
metres de longitud. S’ha pogut trobar en la part davantera de la casa una
habitació quadrada de més de cinc metres de longitud. La casa comptava amb
un gran espai rectangular de 8,60 x 3,60 metres amb dos habitacions. També
romangué poc temps construïda; es calcula que la seua vida útil va discórrer
8
9

ARASA I GIL, F.: “Setena campanya d’excavacions...”, op. cit., pp. 247-250.
ARASA I GIL, F.: La ciutat romana de Lesera..., op. cit., pp. 62-63.
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entre el primer terç del segle I d.C i les últimes dècades del segle I d.C; en ella
també s’han trobat fragments de terra sigil·lada del sud de la Gàl·lia10. La tercera
casa és la que millor s’ha conservat i per tant ha donat més informació. Aquesta
ja es sembla més per la seua estructura a les domus romanes. Té una planta
rectangular amb una superfície de 120 metres quadrats. La distribució és
bastant semblant a la que tenia la segona casa però amb algunes diferències. Es
mantingué la divisió en dos parts i el corredor d’accés pel sud. El paviment era
de terra batuda i la coberta de teules.
Una de les novetats respecte a l’anterior casa és la sala més luxosa i gran, el
triclinium, de quasi cinquanta metres quadrats (9,90 x 5 metres). Aquesta
habitació feia de menjador i sala de recepció, i era l’única part de la vivenda
decorada amb pintura mural i motlures de gruix pintades amb color rosa. En la
decoració de la casa predominaven els colors roig, negre ocre, rosa, verd i
blanc11.
4. Localització del Fòrum

Un dels principals problemes que ens trobem en el moment d’analitzar la
ciutat de Lesera és la ubicació del fòrum. A partir d’allò que s’ha excavat, s’han
tret algunes hipòtesis sobre la localització d’un dels elements més importants
d’una ciutat romana. La localització més freqüent del fòrum era a l’àrea més alta
d’una ciutat, en part degut a la monumentalitat perquè, d’aquesta manera, es
podia identificar de lluny la part més destacada de la ciutat romana. Però a
Lesera no és possible, degut a la forma que té la part superior de la Moleta dels
Frares, estreta i amb condicions topogràfiques complexes12.
La segona possibilitat la trobem al sector nord oriental. És una àmplia zona
que té 1,6 hectàrees amb la construcció de dos terrasses. La part central està
formada per una terrassa que està sostinguda per un mur de contenció de 70
metres per 2800 metres quadrats. Amb aquestes condicions, és bastant factible

ARASA I GIL, F.: La ciutat romana de Lesera..., op. cit., pp. 66-67.
Ibidem, pp. 67-70.
12 Ibidem, pp. 91-93.
10
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que el fòrum poguera estar ubicat en eixa zona, per raons fonamentalment
topogràfiques. També ací es podria ubicar una plaça petita porticada com
passava també en altres ciutats similars en importància i tamany. La llargària
del mur de contenció feia possible també l’existència d’una plaça cívica, que
resultaria més estreta i allargada13

Domus a la part alta de la Moleta dels Frares. Font:
http://oppidaimperiiromani.blogspot.com.es/2009/11/lesera-forcall.html

13

Ibidem, pp. 93-95.

7

CLAPIR

JOVES HISTORIADORES I HISTORIADORS VALENCIANS

NOVEMBRE 2016

Pel que fa als períodes d’ocupació del jaciment de Lesera, cal dir que aquest
lloc ha estat ocupat des de temps antics, no només en l’època romana. Ja hem
comentat que trobem presència humana en la zona des de l’Edat del Bronze,
com ho demostren els fragments de ceràmica feta a mà trobats en la meitat sud
de la plataforma superior. A les excavacions de 1960 es descobriren les primeres
evidències estratigràfiques d’ocupació, i en la campanya de 2006 es van trobar
destrals de pedra polida. A més, es van trobar indicis d’alguna estructura així
com taques de carbons que podien pertànyer a una llar. La ceràmica associada
es data al bronze final i ferro antic, per la presència de les cassoles de carena alta
i per les tècniques decoratives de l’incissió i l’engalba rogenca, respectivament14.
Així mateix, s’ha descobert que el nucli urbà va patir una profunda
transformació, especialment en la ciutat alta que ocupava la plataforma superior
i això implica que s’han arrasat tots els vestigis anteriors. Els testimonis que
s’han conservat han demostrat que en la ciutat de Lesera hi hagué una activitat
constructiva intensa. Les dates d’ocupació de la ciutat romana datarien des del
segle I fins al III d.C; a aquest últim segle correspon la dedicatòria que la ciutat
realitzà a Júpiter conservador per l’emperador Caracal·la15. A partir d’eixe
moment sembla que començà a canviar la situació de la ciutat. Un d’aquests
símptomes de canvi el trobem en la situació de la domus, que s’abandona. La
decadència seguí durant els segles II i III; cap a la meitat d’aquest últim segle hi
hagué cada vegada menys importació de ceràmica. Aquests aspectes, entre
d’altres, han sigut il·lustrats per les excavacions de la dècada passada, en les
quals s’ha pogut descobrir sigillata africana (TSA C); les ceràmiques romanes
més recents que s’han localitzat al fòrum comencen a aparèixer als anys 220 i
230. Per tant, s’ha arribat a la conclusió que fou un procés d’abandonament
llarg, especialment important al segle III, un segle de crisi en el qual també es
van veure afectades altres ciutats més grans, abandonant-se cases i edificis
públics, com en Lucentum, Emporiae o Tarraco. Sens dubte, la crisi del segle

Ibidem, pp. 82-83.
CORELL, J.: Inscripcions romanes al País Valencià. II. 1. L’Alt Palància, Edeba, Lesera i els
seus territoris. 2. Els mil·liaris del País Valencià. València, 2005, n. 80; ARASA I GIL, F.: La
ciutat romana de Lesera..., op. cit., p. 88.
14
15
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III es va traduir en nombroses ocasions en l’abandonament de les xicotetes
ciutats, i aquest fou el cas de Lesera.

Aspecte que presenta la muralla al costat sud de la porta. Font:
http://rec.mestreacasa.gva.es/som_cultura/ruta2/forcall.html

Font: http://rec.mestreacasa.gva.es/som_cultura/ruta2/forcall.html
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5. Problemàtica amb l’aprovisionament de l’aigua
Un altre tema que planteja una problemàtica és el de l’aprovisionament
d’aigua. Com també ocorre respecte a la ubicació del fòrum, la topografia també
juga un paper fonamental en l’abastiment d’aigua. Aquestes condicions
topogràfiques fan que no servisca una conducció típica de l’urbanisme romà i
que es tinga que recórrer a la construcció de grans dipòsits públics ubicats als
fòrums de les ciutats. En la ciutat de Lesera deuria haver existit una gran
cisterna. Tot i que a la Moleta no hi ha cap pista que indique la seua existència,
en el cas de que existira, es localitzaria molt probablement al nord de la ciutat,
en una zona molt pròxima al fòrum. A més, en l’àrea del subsòl d’aquest podia
haver una o diverses cisternes públiques, tal i com s’ha trobat en altres ciutats
com Saguntum16.
6. Moneda i comerç
Pel que fa l’ús de la moneda, cal dir que l’any 1862 es va trobar en un lloc
desconegut el tresor de Morella, que data del segle IV a.C., conservant-se dèsset
monedes gregues a la Biblioteca Nacional de Paris amb encunyacions de
Massalia i l’Emporiae llatina17. La moneda es feu més important en l’època
romana i a Lesera en concret, no s’han trobat moltes. La documentació xifra en
una cinquantena les monedes documentades a la ciutat 18.
La característica més important de Lesera, monetàriament parlant, és que no
va encunyar monedes19. Això és, no hi ha cap moneda que porte el nom de la
població. En qualsevol cas, tenir moneda o no tenir-ne no era una característica
determinant per a considerar-se ciutat, ja que es sap que durant l’època
d’August se li va concedir l’estatut jurídic municipal. No obstant, les últimes
investigacions han apuntat a un creixement de les troballes de monedes que
alguns autors han localitzat a les terres septentrionals de la província de

Ibidem, pp. 99-100.
Ibidem, p. 111.
18 Ibidem, p. 112.
19 Ibidem.
16
17
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Castelló, com és a la comarca dels Ports20. Pel que fa al comerç, cal apuntar que
la importació tant de manufactures com de productes alimentaris fou l’aspecte
més destacable a la Moleta dels Frares. Del segle VI a.C. es trobaren alguns
fragments ceràmics fenicis, mentre que dels segles següents es trobaren trossos
de ceràmica àtica de vernís negre. De l’època final de la República, hi ha
importacions itàliques d’àmfores de vi i també ceràmica d’engalba roja
pompeiana i ceràmica de cuina. De principis de l’època imperial ens trobem
amb una sèrie d’importacions ceràmiques de procedència itàlica, sobretot de
sigil·lada aretina o itàlica. Això mostra la importància que tingué la ciutat
després de l’atorgament per part d’August de l’estatut municipal. S’han trobat
diferents peces ceràmiques en les excavacions de l’últim mig segle. En les de
l’any 1960 es trobaren dos segells, amb els noms de L. Gellkius i Cn. Ateius, i en
les excavacions realitzades en la dècada passada, entre 2001 i 2004 es trobaren
dos més, d’Ateius i Cn. Ate. Xanth. Tots aquests segells tenien una datació
compresa entre el 15 a.C i el 50 d.C. No només s’ha trobat sigil·lada aretina o
itàlica, també s’ha localitzat a Lesera sigil·lada sud-gàl·lica, i La Graufesenque
entre els regnats de Claudi i Vespasià. També trobem a Lesera produccions de
sigil·lada hispànica. Pel que fa a les àmfores, cal dir que són també presents a
Lesera. Les més freqüents són les àmfores tarraconenses Dressel 2-4 i Pascual 1;
altres són les bètiques Dressel 7-11, Beltrán IIB i Haltern 70. 26.

20

Ibidem, pp. 112-113.
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