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UN FRAGMENT D’INSCRIPCIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ
DE VINAMARGO (CASTELLÓ DE LA PLANA)

-

-

ratlla incisa i restes de morter adherit, possiblement per
Ar2

-

-

rresponents a la pars urbana com uns balnea; la situada
al costat E es troba molt arrasada i conté diverses espars fructuaria. Les
diverses estances s’articulen al voltant de tres patis de

-

segona meitat del s. I i principis del IV, amb indicis
llarg, la E els braços curts i la V la base plana.
Dimensions: 11,5 x 12,5 x 2,2 cm

blanc de gra gros amb betes negroses trencat per tots els
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--- ?

presència d’altres dos possibles

pot correspon-

--- ?

meitat de l’altura de les lletres, se’n poden llegir amb cla-

nomen com

o un altre amb el mateix radical

una V; un punt separa les tres primeres de la resta:
gura, separades en grups de dos per un punt i seguides d’un
completa i no és de lectura segura: es veu una asta de la

lletres reconeixibles en la primera corresponen a un nom
personal. En la tercera línia, després de l’edat caldria espeel ventall de possibilitats és més ampli. Ens hi podem trobar amb un cognom com
, documentat en tres ocapro
seguida d’algun altre element com el possessiu tua/us o
protulit

-

darrera línia del text.

(Abascal 1994: 454), o
da en –pe, com ara els imperatius accipe, respice o suscipe
CLE 1107, 2: lacrimas
accipe; CLE 1361: vitam respice perpetuam; CLE 1477:
suscipe terra tuo, etc), seguida del principi d’una altra començada per tu-, tal vegada el possessiu tua/us. Una altra
siga pronom personal al principi

(IRPV

-

cognoms de sengles dedicants, els nomina

guida d’un punt i hauria de correspondre a una abreviatura;
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f(ilius/a)

k(arus/a)
siu suis i per tant sembla més improbable– o del superlatiu
k(arissimus/a)
-

Plana (Seguí et al. 2004-2005), emplaçat possiblement a
, un

una L, possiblement la primera per anar seguida d’una
consonant; les dues primeres, per anar seguides d’un punt,
podrien constituir igualment una abreviatura, o anar amb
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puga considerar-se raonable, tant si llegim en tercer lloc
d(edit) l(ibens)
dicas praeteriens,
dic precor hoc
-
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el gentilici Licinia/us té una notable presència a
on els Licinii

,

(IRPV
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Quant a Protus, no es coneix en terres valencianes. Prote
, en tots els casos possiblement en persones d’origen servil (IRPV IA, 252, 254,
260, 336). Quant a Perpetua/us, el trobem en dues ocasions a Sagunt i Almenara (IRPV IA, 229, 474).
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