
LA SORT. VIL· LA ROMANA DE RÒTOVA 

 

EL MÓN ROMÀ A LA SAFOR. LES VIL· LES RURALS I LA CIUTAT DE DIANIUM 

 

– 

 

Durant l’època romana, la Safor formava part de la zona d’influència de la ciutat de Dianium, 

població que va assolir gran importància gràcies al seu port natural (Fig.1).  

 

Cap a ella s’articulava tota la vida econòmica del seu ager o camp, donat que els productes 

agrícoles que es produïen en les nombroses explotacions rurals o vil·les del territori (Fig.2), 

principalment el vi, s’exportaven cap a les províncies de l’Imperi. Les àmfores plenes de vi 

es traslladaven amb carruatges per l’autopista del moment que travessava d’oest a est la 

comarca, el Camí Vell de Xàtiva. En el viatge de tornada al fundus o propietat, aquells 

productes que arribaven al port dianense de llocs llunyans com la Gàl·lia, la pròpia Hispània, 

la península Itàlica i el nord d’Àfrica, en forma de ceràmiques de taula i de cuina, eren 

consumits pels pobladors d’aquells establiments rurals com a signe de modernitat i del 

poder de la globalització mediterrània que s’havia establit. 

 

El fundus o propietat rural (Fig.3) es basava en la planificació d’una zona o perímetre, que 

en el cas de la Sort se situaria entre els accidents geogràfics delimitats pel riu Vernissa i el 

barranc de la Vinuesa. La localització era un element important per poder proveir-se d’aigua, 

disposar de terres aptes per cultivar la vinya, l’olivera i el cereal, praderies on criar el ramat i 

una zona de massa boscosa per abastir-se de fusta per a les tasques de la cuina i dels 

forns. A més, era vital la situació a prop d’una via de comunicació. Així doncs, el Camí Vell 

de Xàtiva, que unia les ciutats de Saetabis (Xàtiva) i de Dianium (Dénia) travessava la 

propietat pel mig. 

 

 

 
 

Fig. 1. Reconstrucció hipotètica de la ciutat de Dianium en el segle I dC.  Dibuix de Miquel 

Ortolà Guinnot (Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia). 

 



Dins del perímetre de la propietat existien dos parts ben diferenciades. Una pars urbana o 

zona de residència del propietari, i una pars rustica o zona d’edificis de caràcter agrícola. 

Respecte a la primera zona, en 2004 els treballs de construcció de l’autovia permeteren la 

detecció i excavació parcial dels banys o termes adscrits a l’edifici principal o residencial, 

mentre que a l’estiu de 2006 s’iniciaren els treballs d’excavació de la segona zona o àrea 

agrícola. Una tercera zona podria ser l’àrea de necròpolis o cementeri, que hauria pogut 

estar situada al voltant de l’església, com indicaria la troballa d’una inscripció en els anys 

cinquanta del segle XX. 

 

 
 

Fig. 2 El Camí Vell de Xàtiva amb la disposició de les vil·les romanes a la Safor.  Modificació 

d’Emili Moscardó Sabater a partir de Google Earth. 

 



 
Fig. 3 Reconstrucció hipotètica del fundus de la vil·la de la Sort a inicis del segle II dC.  

Dibuix d’Ana Pellicer Barea. 

 

 

LA SORT. VIL· LA ROMANA DE RÒTOVA.  

ESPECIFICITAT, PARTS I FUNCIONALITAT 

 

– 

 

En 1965, Josep Camarena va localitzar una inscripció romana al voltant de l’església que 

presentava la següent informació:L(VCIUS)·BAEBIUS TRVPO·HIC·SITUS·EST.“Ací jau 

Lluci Bebi Trifó”. Es tractaria d’un home d’ascendència servil que hauria estat manumés (fet 

llibert) per un membre de la gens o família Baebia, del qual agafaria el seu nomen. Encara 

que alguns autors la consideren com una troballa casual, la situació de la mateixa a vora la 

via romana (Camí Vell de Xàtiva) ens podria ajudar a situar l’espai de la necròpolis, doncs 

estos espais solien disposar-se a vora els camins per la importància del record en la cultura 

romana. 

 

Els treballs de 2004 demostraren l’existència d’un edifici residencial (la major part encara 

amagat en els bancals agrícoles) que va conèixer la bonança econòmica del conreu de la 

vinya i producció del vi. Eixa riquesa es va traduir en la construcció d’un sector amb 

diversos espais o habitacions (Fig.3) que conformen el característic circuit dels banys o 

termes (vestibulum (vestíbul); apodyterium (vestuari); frigidarium (sala gelada); tepidarium 

(sala temperada) i caldarium (sala calenta)), decorades amb pintures murals de colors vius 

que reproduïen paisatges vegetals. 



 

 
 

Fig. 1 El Camí Vell de Xàtiva en el fundus de la Sort. Pars urbana (Blau), pars rustica (roig) i 

necrópolis (groc). Modificació d’Emili Moscardo Sabater a partir del vol americà de 1956.  

Institut Cartogràfic Valencià.  

 

 

Els treballs de 2006-2007 demostraren l’existència de diversos departaments al voltant d’un 

pati. Són, però, els treballs de museïtzació de 2019 els que han permés conèixer millor la 

realitat del conjunt de les restes així com del conjunt de tots els edificis de la propietat o 

fundus. Encara que els resultats no són definitius, a causa de l’exigüitat dels recursos 

emprats en els treballs d’excavació, són ben aclaparadors. La pars rustica es conformava, 

així doncs, d’un edifici de planta rectangular, amb una superfície de 400 metres quadrats 

aproximadament, amb tota una sèrie de departaments o estances al voltant d’un pati 

central. L’accés principal, que servia també per als carruatges o bèsties que facilitaven els 

treballs agrícoles i de transport, se situava al centre del mur meridional, amb una orientació 

cap a l’edifici residencial amb les termes. Cada departament presenta un únic accés que 

servia per desenvolupar les conseqüents tasques relacionades amb el conreu de la vinya i 

la producció del vi, donat que entre la gran quantitat de materials ceràmics trobats en 

l’excavació ha aparegut un gran nombre de grans gerres contenidores d’aquest líquid, 

anomenades com a dolium. Únicament el departament E presentava dos accessos, un 

interior cap al pati i un exterior sobre el mur de façana. Aquesta façana, donada la seua 

orientació cap al sud, estava protegida de l’acció del sol i de la pluja mitjançant una porxada 

de teules a un vessant sostinguda per una sèrie de columnes de les quals s’han conservat 

dos basaments. Com a hipòtesi a desvetllar en futures intervencions arqueològiques, en el 



costat sud-est de l’edifici no es va poder aprofundir en l’estratigrafia per poder detectar la 

divisió interior de l’espai, però es podria afirmar que en aquest espai podria situar-se la 

necessària premsa o torcularium que tota explotació agrícola tenia per poder desenvolupar 

les tasques d’obtenció del líquid roig (vi) com del grog (oli). 

 

 
 

Fig. 2 Inscripció de Ròtova. “Las inscripciones romanas de la Safor” (Corell,1993).  

 

 
 

Fig. 3 Planta del sector termal. Dibuix de Manuela Raga i Fco. J. Perua Barceló. Modificació 

D’Emili Moscardó. 

 

 

 

 



 
 

 

Fig. 4 Edifici de magatzem de la pars rustica. Dibuix d’Emili Moscardó Sabater. 

 

 

 

MENJAR I BEURE A LA SORT. CONREAR VINYA I PRODUIR VI PER A 

L’IMPERI.  

 

– 

 

 
 

El mètode arqueològic o manera de treballar dels arqueòlegs es basa en anar desmantellant 

les diverses capes o estrats de terra que s’han format al llarg dels segles, que ens 

proporciona una gran quantitat de materials mobles, en forma de ceràmica, vidre, metall i 

fauna, entre els més importants i abundants, els quals responen a l’anomenada cultura 

material.  

L’arribada de tots aquests materials no respon a l’atzar, sinó a les directrius que marcava el 

comerç de l’Imperi. En un primer moment, durant el període tardorepublicà i canvi d’Era, la 

ceràmica acompanyava al vi que s’importava des de la península Itàlica i sud de França, 

que en quantitats ingents anaven a parar als mercats provincials. De la mateixa manera, la 



producció hispànica va aprofitar els circuits comercials bastits al voltant del comerç del vi 

tarraconense i de l’oli de la Bètica. Quan és produeix l’inici i l’auge del comerç de l’oli 

nordafricà, a meitat del segle I i en els segles II, III, IV i V de l’Era, amb aquest arriben a 

Hispània les diverses varietats de sigil·lades africanes i la ceràmica de cuina fumada.  

 

 

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

 

– 

 

INFANTIL  

 

De les ceràmiques que has vist, coloreja aquelles que són d’època romana pintant-les a la 

teua manera.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMÀRIA 

 

Enllaça els termes i les explicacions dels mateixos:  

 

SECUNDÀRIA 

 

Després de la informació proporcionada, reflexiona:  

 

 
 

 

La Sort. Vil·la Romana de la Sort 

www.lasort.rotova.es 


