ELS VESTIGIS ROMANS D 'ONDARA
La importància i número de restes i troballes
de l'època romana descobertes als seus rodals - dins
i f ora del casc urbà - fan del nostre poble una estació arqueològica de considerable im portància, no
en relació a la ciutat de Dénia, clar està, però sl'
pel que fa a la resta de la comarca. N o obstant - tot
s'ha de dir-, autors com Miquel Tarradell ( "Història del País Valencià. Antiguitat") silencien sorprenentment aquest fet, atorgant, en parau les
d'Enric Llobregat ( 1), tot el material que ací s'ha
trobat com a representatiu dels vestigis romans de
Dénia, donant pas a la idea de negar qualsevol
activitat humana o econòmica - segons aquesta
idea, Ondara o com es digu era, no era res alesho res-s,
necessària per a qualsevol manifestació artistica, etc.
No recorre rem a l 'argument fàcil de que ja
Palau afirmà al segle XVII que Ondara havia estat
".. . en tiempo de Romanos también f ue poblada
por gente principal, o, por lo menos fue alojami ento, y real de los exercitos romanos. . . ", o aquell
altre que diu: ". . . y aun sospecho que de aqui le
quedó a dicho lugar el nombre corro m piilo de
Fundaria que sería el que le pusi eron los Ro ma nos
por la f undición que alli se haria del yerro . . . ",
arguments, per altra banda , d 'una no table inc onsistència documental i que es redueixen a simples
elucubracions mentals a les quals tan acos tumats
ens té Marc Antoni Palau, i que ho proven palesamen t paraul es com "sospecho qu e " o "seria ", et c.
No obstant, sí que ho far em am b proves contundents. Durant l'en derrocamen t de la casa d'en
Josep Monjo - a la Plaça del Merca t - f oren trob ats
una gran quantitat de trossos i fragme n ts d'àmf ores
i altres objectes ceràmics situa ts cronològicament
per n'Enric Llobregat al segle l d .d .e. També al
solar que ocupava l'an tic "Hogar Juvenil" ju nt a la
céquia que travessa l'esm en tat solar es pot vare
-encara que mig soterrades - alguna que altra base
de columna de grans dim ensions. Quan t a m onedes,
són vàries les que s'han tro bat al term e d 'Ondara
d'entre elles, un A S de CLAUDI del segle l d.d.e.
procedent de la partida Pujades, molt a pro p de l
barranc de l 'Alberca. Finalm ent, un home tan poc
sospitós de patir "al.lucinacions " com és Santiago
Bru i Vidal , ens diu en el seu llibre "Les terres
valencianes durant l'època romana" que . . . "Ondara constituta una petita vil.la rural. . . en ella
s 'han trobat esculptures, inscripcions, làpides, monedes, una necròpolis, . . .. . ".
No vull ara" i ací descobrir les "Amèriques"
dient que l 'origen romà d'O ndara és una cosa
definitiva i indiscutible, car encara queden moltes
i bon es coses a dir. Unicament intente argumen tar
que en un principi - am b totes les reserves del mon
que vullgau - sí que cap la possibilitat i no és descartable que l'origen de les 'famo ses " pedres romanes d'Ondara estiga en aquesta m ate ix, és a dir,
que hagen estat si no tallades per "o ndarencs " de
llavors sí per encàrrec "d 'ondarencs " en memòria
o honor d 'alguna persona, i no precisam en t pedre s
den ieres portades després a Ondora il.legalmen t
com pretenen alguns, per g lorif icar el n os tre
passat local ( 2).
•
En canvi, si que han estat molts els que no
han tingut cap problema en atribuir la paternitat

d'aquestes p edres al nostre poble. En co ncret,
Escolano al S. XVI, el denier Palau al S . XVII, e l
comte Lumiares al S. X VIII, i el fran cés Laborde
i l'alemany Hübner al S. XIX. A con tinua ció passe
a detallar totes aquelles inscripcions i relleus cita des pels auto rs anteriors en llurs respe ct ives
obres (3):

INSCRIPCIO W . 1

D
M
S
T . IVN I . GAL . ACHILLEI
DECURIALIS . SCRIBAE . LIBRARI
QUAES TORI . TRIUM . DECVURIARVM
MARITO . PlO . ET . INCOMPARABILI
PACIDEIA . HEDONE . VXOR . COMMVUNE
MONVMENTUM . FECIT . VT . AB . EO
CUMQVO . PER . ANNOS . QVINQVUE . ET
TRIGINTA . SOCA . IVCVNDAM . IVITAM
AEQVABILI . CONCORDIA . V(?)XISSET
NEC . SEPVLCRO . SEPARARETVR
Citada per: Rayer, Lumiares, Laborde i Hübner.
Situació primiti va: Baix els pòrtics de la p laça.
( Lurniares).
L loc on està: Descon egut.
Traducció : T. Iunio Gaiata d 'Aquileo Decuria
escrivà llibert Que stor (magistrat) tercer
distribu idor casat pius i incom parable gladiador. Hedone esposa comú monument va
f er vida amb ell en qualsevol cas per trenta i
cinc anys companya alegre ju í equilibrat
concòrdia va viure ni al sepulcre separat (5).

INSCRIPCIO N9. 2
SEX . TERENTIO
LEMNAEO . H.N
ORE . FVNCTO
SEV IRAT US
SEX . TERENTIVS
LEMNAEVS . FI
LIVS . ET . AEMIL
SCINTIL LA
MARITO
DIGNISSIMO
Citada per: Bayer, Diago ( 4), Lumiares, Laborde ,
Hüb n er i Bru i Vidal.
Situació primitiva : Al cantó d'una casa (Di ago), a
l 'angle de l carrer Serra damunt la céquia.
( L um iares).
Lloc on està: Propietat de l'Ajuntament.
Traducc ió : Sex ta T eren ci Lemnaeo H.N . anomenat
funcionari Severi (sacerdo t) Sexta Terenci
Lem naeo Fill i Emili Brillant Marit Digníssim :
Lemnaeo : De Lemnos, ma r Egea .
Sevira tus: Pertany ent a l'Ordre Severina.

INSCRIPCIO - RELLEU N~. 3

RELLEU W. 6

BERILLVS SAL I
NATORANN
XXXV. H.S.E.
PAVSILIPVS CONTVBERNAL I

Citada per: Lum iares i Bru i Vidal.
Lloc on està: Prop ietat de l'Ajunta ment.
Represent a la Victò ria, amb una branqu eta d 'oliveCitada per: Palau, Escolano, Lu m iares, Laborde,
Hübner, Bru i Vidal, Bay er.
Situació primitiva: En una paret d'un bany (Escolano); en la paret d'una casa (Palau) ; en la
revolta del Convent dels Mínims ( Lum iares),
Lloc on està: Descon egut.
Traducc ió: "Ad jeu Berillo Salinator de 35 any s
d 'edat , i Pausilipo company seu, li f icà aquesta pedra.
El relleu representa un bust [emeni .

ra a la mà .

INSCRIPCIO N!. 4
Q . SEMPRONIO
Q. F. G.
VALERIANO
SEMPRON II
VALERIANVS
ET MARINA
FIL . DVLCISSIMO
EX DECRETO
ORDINIS
HONOR E CONTENTI
IMPENSAM
STATVAE
REMISERVNT
Citada per: Escolano, Palau i Hiib ne r.
Situació primitiva : En les parets del castell, colum lla de marbre blanc am b sisca ntons [Esco lano }.
Lloc 011 està: Desconegu t.
Traducció: A Quillto Semproni Valerià de la tribu
Galèria, fill dolcissim , llurs pares, Semproni
Valerià i Marina, per decret del Regimellt
procuraren s e li fes l'h onor de fi car -li estatua,
però 110 ho acceptar en per les despeses de la
República.
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Pedra romana descoberta al sola rocupat per l'a ntic "HogarJuven il"

N OTES:
( 1) Enric Llobregat és l'actual director del museu
de la Excma. Diputació Provincial d 'A lacant ,
i autor de nombrosúsims treballs sobre
arqueologia de tot el País Valencià.
( 2) S 'Ti a dit que f oren els frares franciscans m ínims
qui portaren aqueixes pedres des de Dénia a
Ondara, quan cronològicamen t és impossible,
puix qu e aques ts vingueren al nostre poble
l 'any 16 11, i llavors ja hi eren entre nosaltres
la inscripció-relleu n -. 3 i la inscripció no. 4,
citades per Escolano i Palau des de f inals del
segle XVI.
(3 ) Marc Antoni Palau. 1543 - 1645. "Diana .
desen te rrada ",
Gaspar Esco lano . 15 60 - 1619. "D écadas de
la insigne y coronada ciudad y Reyno de
Valencia' "
Comte de Lu miares. S. XVIII - XIX. "Inscripciones y an t iyiie dades del Reina de Valencia ".
Estigué a Ondara l'any 1778.
A . Laborde. 1773 - 1842. "Voyage pittoresqu e et histo rique ".
Emil Hüb ner . 1834 - 1901 . "Corpus Inscrip(;orum Latinarum ",

.......... ... P
(4)
Citada per: Lumiares i H übner,
Situació primitiva: A l carrer Ser ra, al pati de la
casa on vivia Mateo Faria (?) [Hubner).
Lloc on està: Po tser al mateix lloc.

(5)

San tiago Bn4. i Vida l. "Les terres valencianes
du rant l'època romana ".
Bayer, Diago, Chabés, Masdeu, erc., també
han dit alguna cosa sobre les pedres rom anes
d'Ondara.
Tradu cció realitzada gentilment pel nostre
rector, en Guillem .

