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Presentació

El 1992, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Girona, endegava les I Jornades d’Ar-
queologia de les Comarques de Girona, una trobada que tenia com a objectiu difondre els 
resultats dels treballs arqueològics desenvolupats en aquell territori el bienni anterior. A la 
reunió, en van seguir d’altres, el 1999, a Tarragona i Tortosa, i a partir del 2000, a Lleida, Vic, 
Barcelona, Pirineus, Catalunya Central i altres comarques catalanes, en algunes amb més as-
siduïtat que en d’altres. Si més no, a les Terres de l’Ebre, des del 1999 no s’havia produït cap 
altre encontre d’aquestes característiques, tot i que el treball arqueològic des d’aleshores ha 
estat continu. Per aquest motiu, hem volgut presentar a Tortosa aquestes Jornades d’Arque-
ologia de les Terres de l’Ebre, un espai de treball que té la voluntat d’oferir als investigadors 
i a totes aquelles persones interessades en el passat d’aquest territori i en la seua recerca, el 
fruit de totes les intervencions arqueològiques que s’hi han efectuat els darrers deu anys. 
Així mateix, seguint amb una tradició encetada en altres territoris, volem oferir-vos el ma-
teix dia que s’inicia l’acte el llibre que conté els treballs que aquests dos dies, 6 i 7 de maig de 
2016, exposaran els autors al Palau Oliver de Boteller, un conjunt de dades que esdevé una 
eina de coneixement essencial per als investigadors i estudiosos del territori català.
Si bé aquest és un treball que té com a protagonistes els arqueòlegs i les arqueòlogues que hi 
són presents a través de la seua feina, cal apuntar que la trobada ha estat possible sobretot 
als esforços conjugats de tres institucions que tenen representació en aquesta regió del sud 
de Catalunya: els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura, 
la Universitat Rovira i Virgili i el Museu de les Terres de l’Ebre. Val a dir que aquestes 
institucions, cada una des del seu espai, vetllen per salvaguardar i transmetre la cultura del 
territori als ciutadans en moltes de les seues vessants, entre les quals ocupa un lloc destacat 
la història pretèrita, un passat que moltes vegades únicament es pot desentranyar a través 
de l’arqueologia.
Les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre han vist com 
la seua història tornava a reviure a través dels projectes de recerca o de les intervencions 
arqueològiques preventives i d’urgència que s’efectuaven als municipis. Equips de recerca 
de les principals universitats catalanes, entre les quals cal destacar la Rovira i Virgili, han fet 
d’aquesta regió el centre de la seua investigació; el Museu de les Terres de l’Ebre, compro-
mès amb el coneixement, la preservació i la difusió del patrimoni arqueològic del territori, 
ha manifestat la seua entrega a través d’accions i activitats, tant de recerca com de con-
servació i socialització del patrimoni arqueològic. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
des dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre ha vetllat tant per impulsar 
l’activitat arqueològica com, en l’exercici de les seues funcions, per propiciar el desenvolu-
pament dels projectes de recerca i ha vetllat per salvaguardar les restes arqueològiques amb 
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el control i la gestió de les intervencions preventives i d’urgència. Entre tots hem aconseguit 
descobrir, interpretar, protegir i, sobretot, amb aquest volum que presentem, donar a conèi-
xer la riquesa patrimonial arqueològica d’aquestes terres.
S’ha procurat seguir un ordre cronològic en la presentació de les comunicacions, entre les 
quals tant podem trobar estudis que són fruit de l’estudi de diversos equips vinculats a 
l’àmbit universitari i dels centres de recerca, com també intervencions de caire preventiu o 
d’urgència. 
Diversos treballs repassen la prehistòria del territori ebrenc des del paleolític, començant 
per les darreres investigacions al barranc de Santa Eulàlia (el Perelló), fins a l’edat del bron-
ze, passant per un registre neolític de gran interès contrastat en els treballs de recerca al tram 
final de l’Ebre. Entre aquestes cal destacar l’estudi dels jaciments del Molló (Móra la Nova-
Tivissa) i de les coves de Benifallet, així com els treballs de revisió de la Cova del Calvari i 
els estudis d’ornament personal.
Entre les comunicacions focalitzades en la protohistòria, n’hi ha que tracten de les interven-
cions efectuades regularment per grups de recerca consolidats en jaciments que en molts 
casos ja són paradigmàtics de l’arqueologia catalana, com els assentaments de la Ferradura, 
Sant Jaume, l’Assut, el Castellot de la Roca Roja, el Castellet de Banyoles, el Coll del Moro, 
etc., però cal destacar igualment les dades procedents de noves troballes, com els jaciments 
dels Tossals, els Malladarets, o la necròpolis ibèrica de les Esquarterades, a les quals cal afe-
gir les darreres intervencions en àmbits urbans, a Amposta i Tortosa. 
El món romà està ben representat per estudis de recerca amplis orientats al territori de 
l’antic Ager Dertosanus i també a jaciments concrets com ara la Carrova o l’establiment rural 
de l’Ereta, als quals se sumen les intervencions preventives com la que va permetre excavar 
la vil·la del Mas de Mauricio, però també les importants troballes que estan contribuint a 
descobrir, finalment, l’estructura urbana de la ciutat de Dertosa. 
Malauradament, el marc de l’edat mitjana no sembla estar en el centre d’atenció de les in-
vestigacions de recerca amb la mateixa intensitat que ho estan els períodes anteriors, però 
així i tot es presenten notables estudis per entendre el territori en època andalusina, o també 
altres aspectes com les torres medievals de l’entorn de Tortosa. Més nombrosos són, en 
aquest àmbit, els treballs provinents de l’arqueologia preventiva, entre els quals cal destacar 
les importants excavacions dutes a terme a la mateixa ciutat de Tortosa, els quals certifiquen 
el destacat paper de la ciutat en època andalusina com a centre urbà d’un ampli territori, 
així com altres nuclis rellevants ben coneguts, com és el castell de Miravet. Aquests, però, 
comparteixen protagonisme amb intervencions en jaciments fins ara inèdits —o que potser 
no havien estat objecte de la mateixa atenció—, com la necròpolis de la Clapissa, l’entorn 
de la torre de l’ermita de l’Aldea, la torre de la Candela, el Mas de Xalamera o l’urbanisme 
medieval d’Horta de Sant Joan, entre altres exemples. 
En un horitzó postmedieval, cal anomenar els diversos treballs portats a terme als nuclis 
urbans d’Ascó i Tortosa, als quals cal afegir les intervencions sobre conjunts fortificats 
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d’època moderna, com les mateixes defenses de Tortosa, el Castell Nou de Flix i el castell 
de Móra d’Ebre, i també sobre centres de producció agrícola com són els molins de Gra-
nyena, Molinot, o d’Oriol. Pel seu caràcter atípic en l’arqueologia ebrenca, convé destacar 
les intervencions subaquàtiques en el vaixell enfonsat Deltebre I i, finalment, la recuperació 
del campament del XV Cos d’Exèrcit republicà durant la batalla de l’Ebre, en el marc de 
l’arqueologia de la Guerra Civil. 
Per últim, hem volgut afegir tot un bloc de comunicacions centrades en la gestió museística 
dels jaciments i objectes arqueològics, en el qual hi ha aportacions de centres de referència 
del territori, com són el Museu de les Terres de l’Ebre, el Museu de Tortosa i el Centre d’In-
terpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita, juntament amb actuacions efectuades sobre 
jaciments concrets, com la Gessera i Sant Miquel de Vinebre.
Un altre bloc comprèn els resums d’una llarga sèrie d’intervencions que a causa de diversos 
factors no seria factible presentar com a comunicacions, però entre les quals hi ha treballs 
de gran rellevància, com les excavacions al jaciment ibèric del Bordissal, a l’Església Vella de 
Ginestar, o també les diverses prospeccions realitzades a la Terra Alta, les quals han permès 
deixar al descobert un enorme patrimoni relacionat amb la Guerra Civil.
Per finalitzar, voldríem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a tots i totes les que 
heu col·laborat perquè aquestes Jornades siguin un èxit.



c o m u n I c A c I o n s
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Actuacions del programa “Corpus de Pintures Rupestres de 
Catalunya” a les Terres de l’Ebre

Josep Castells Camp 

Cap de la Secció d’informació i Estudis i director del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya”, 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Resum
L’any 1985 el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya inicià el “Projecte Corpus de Pin-
tures Rupestres” (cprc), una línia de treball que comporta el tractament integral dels jaciments amb 
pintures: la documentació exhaustiva dels conjunts, la seva protecció legal i física amb la millora 
de tancaments antics, la realització de nous tancaments o l’execució d’actuacions contra incendis, 
la formulació de projectes de recerca sobre l’estabilitat dels abrics i de les pintures, i la difusió 
mitjançant la creació de centres d’Interpretació i rutes, l’adequació de jaciments per a la visita i la 
recuperació de la lectura dels panells pintats. Aquesta manera de treballar feu possible que l’any 
1998 tots els conjunts coneguts i documentats aleshores a Catalunya fossin inclosos a la llista del 
Patrimoni Mundial de la unesco.
Aquest article fa una aproximació a les darreres actuacions dutes a terme als jaciments de les co-
marques de les Terres de l’Ebre en el marc del citat programa.

Abstract
In 1985, the Archaeological Service of  the Government of  Catalonia started the “Cave Paintings 
Corpus Project” (cprc), a venture involving the complete analysis of  the archaeological sites with 
their paintings: the exhaustive documentation of  each set, the improvement of  their legal and phy-
sical conservation through the maintenance of  old closures, the development of  new closures or 
enforcement actions against fires, the formulation of  research projects about the stability of  rock 
shelters and their paintings, and the dissemination through the creation of  interpretation centers 
and routes, the transformation of  sites for visits and the recovery of  information panels. Thanks to 
this project, in 1998 all discovered and documented archaeological sets in Catalonia were included 
in the World Heritage List of  unesco.
This paper takes a look at the recent actions taken at the sites located in the region of  Terres de 
l’Ebre within the framework of  the cprc program.
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El programa “Corpus dE pinturEs rupEs-
trEs dE Catalunya”

L’any 1985 el Servei d’Arqueologia del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya iniciava, amb la documentació del conjunt 
de pintures rupestres de la Roca dels Moros 
de Cogul (Garrigues), una línia de treball que 
comportava el tractament integral dels jaci-
ments amb pintures rupestres. 
El projecte “Corpus de Pintures Rupestres de 
Catalunya” (en endavant cprc) comporta bàsi-
cament 4 blocs de treball en el tractament de 
les pintures rupestres: 

1. La documentació exhaustiva dels conjunts.
2. La protecció legal i física amb la millora de 
tancaments antics, la realització de nous tanca-
ments de protecció o l’execució d’actuacions 
contra incendis. 
3. Projectes de recerca sobre els factors que 
incideixen en l’estabilitat dels abrics i de les 
pintures.
4. La difusió mitjançant la creació de Centres 
d’Interpretació, adequació de jaciments per a 
la visita i la recuperació de la lectura dels pa-
nells pintats. 

Entre l’any 1988 i el 1989, el Servei d’Arque-
ologia encarrega la documentació exhaustiva 
del conjunt de pintures rupestres dels abrics 
d’Ermites de la Pietat a l’especialista Ramon 
Viñas, i així s’inicia el programa cprc als con-
junts de les Terres de l’ Ebre.
La unesco, el desembre de 1998, a la reunió 
de Kyoto, va incloure a la llista de Patrimoni 
Mundial totes les pintures rupestres conegu-
des i documentades de les Terres de l’Ebre 
juntament amb la resta de conjunts de Cata-
lunya i de les comunitats autònomes d’Aragó, 
València, Múrcia, Andalusia i Castella-la Man-
xa sota la denominació “Art rupestre de l’Arc 
Mediterrani de la Península Ibèrica”. Els jaci-
ments inclosos a la llista del Patrimoni Mundi-
al de les Terres de l’Ebre són:
Cabra Feixet i la Cova de les Calobres (El Pe-
relló, Baix Ebre), Cova del Ramat, Cova del 

Cingle, Cova del Pi i Cova del Taller (Tivis-
sa, Ribera d’Ebre), Prop de la Cova Pintada 
(Alfara de Carles, Baix Ebre), Abric de Masets 
i Abric de Les Llibreres (Freginals, Montsià), 
abrics d’Esquarterades I i II, i conjunt d’abrics 
d’Ermites de la Serra de la Pietat I, II, IIIa, 
IIIb, IV o Cova Fosca, V, V exterior, VI, VII, 
VIII i IX (Ulldecona, Montsià).
La inclusió a la llista de Patrimoni Mundial per 
part de la unesco va confirmar que treballà-
vem ben orientats i va suposar la continuació 
del programa en un seguit d’actuacions con-
cretes de tractament i adequació de les pin-
tures rupestres; actuacions que des de ja feia 
temps havíem formulat des del Servei d’Ar-
queologia i que, per diferents problemes, no 
s’havien executat. Si bé no va tenir l’efecte de 
provocar un pla de xoc envers la recuperació 
i posada en valor dels conjunts, sí que va as-
segurar la consolidació del programa, que s’ha 
anat materialitzant de manera discreta però 
efectiva i continuada.
Davant la impossibilitat d’explicar la totalitat 
d’actuacions i projectes duts a terme en els 
conjunts de pintures rupestres de Catalunya 
en els darrers 30 anys, ens centrarem en el 
marc de les Terres de l’Ebre i en aquelles actu-
acions més emblemàtiques:

1. Tancament dels conjunts del paratge de 
l’Ermita de la Pietat.
2. El Centre d’Interpretació Abrics de l’Ermita.
3. Estudi de l’estat de conservació i proposta 
d’actuacions en els conjunts de pintures ru-
pestres dels abrics d’Ermites a Ulldecona.
4. Adequació d’accessos al conjunt d’abrics 
d’Ermites i nova plataforma d’accés i protec-
ció a l’Abric I i V.
5. Presentació del Pla d’estudis i programa d’ac-
tuacions per a la conservació de les pintures ru-
pestres dels abrics d’Ermites a Ulldecona.
6. Recuperació de la lectura de les pintures ru-
pestres de l’Abric IV o Cova Fosca del conjunt 
d’abrics d’Ermites.
7. Proves de consolidació i fixació de la roca 
en part dels abrics sense pintures del paratge 
d’Ermites a Ulldecona.
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8. Estudi de l’estabilitat de la visera i paret de 
l’Abric VIII d’Ermites.
9. Projecte d’adequació de l’accés i nou tanca-
ment de l’Abric VIII d’Ermites a Ulldecona. 
10. Intervenció de sanejament de la visera de 
l’Abric VIII del conjunt d’Ermites.
11. Pintures rupestres del Barranc de la Font 
de Vilella, Ruta de Patrimoni Cultural i Natural.
12. Actuacions contra incendis en paratges 
amb pintures rupestres.
13. Projecte d’adequació i millora del tanca-
ment de protecció de l’abric amb pintures ru-
pestres de Cabra Feixet (El Perelló).
14. Intervenció de consolidació, restauració i 
neteja de les pintures rupestres de Cabra Fei-
xet (El Perelló).

tanCamEnt dE protECCió dE tots Els Con-
junts dE pinturEs rupEstrEs al paratgE dE 
l’Ermita dE la piEtat a ulldECona

El paratge de l’Ermita de la Pietat ha estat de 
bell antuvi un lloc de referència a les Terres 
de l’Ebre. Les múltiples visites, les activitats 
d’escalada, el fàcil accés i les multitudinàries 

celebracions al seu recer havien provocat una 
important degradació del paratge i nombroses 
i greus afectacions als abrics i a les pintures. 
És per això que es plantejà la realització d’un 
gran tancament de protecció que abastés tots 
els abrics i que tingués com punt d’inici d’ac-
cés la pròpia Ermita.
L’objectiu i estratègia principal va ser la de 
controlar i regular el lliure accés a les pintures 
a partir d’un gran tancament i la creació, en 
una segona fase, del primer Centre d’Interpre-
tació d’Art Rupestre de Catalunya.
Amb aquesta finalitat, el desembre de 1999 co-
mençaren les tasques d’aixecament topogràfic 
de tot el perímetre del tancament de protecció 
dels Conjunts d’Ermites.
L’any 2000 es redacta el projecte de tancament, 
a càrrec dels tècnics del Servei d’Arqueologia. 
Un gran tancament perimetral de 507 metres 
lineals protegiria tot el paratge d’Ermites amb 
els nou conjunts documentats. El perímetre 
s’iniciava en el cingle i a uns 40 metres a l’es-
querra de l’Abric I i finalitzava a la mateixa Er-
mita de la Pietat, protegint de manera integral 
tota la cinglera. 

Figura 1. Aixecament topogràfic del tancament de protecció dels conjunts amb pintures rupestres d’Ermites a Ulldecona. 
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El projecte comportà importants gestions per 
disposar del vist-i-plau dels diferents propieta-
ris, les quals tingueren èxit gràcies a les gestions 
realitzades per l’Ajuntament d’Ulldecona. 
També fou complicada l’obtenció del vistiplau 
de la Direcció General de Patrimoni Natu-
ral i del Medi Físic del Departament de Medi 
Ambient ja que el tancament afectava un “lli-
gallo” o camí ramader actualment sense circu-
lació. L’obtenció de  l’informe de conformitat 
d’aquesta Direcció General comportà el disseny 
i execució en el tancament de dues grans portes 
en els dos extrems del “lligallo”. Uns interrup-
tors connectats a l’Ermita  permetien obrir les 
portes i garantir la lliure circulació dels ramats 
de pastura al seu pas per aquesta zona.
El projecte fou finançat per l’Ajuntament 
d’Ulldecona, el Departament de Cultura i 
l’INCASOL (en aplicació del conveni Depar-
tament de Cultura/Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de l’1 % Cultu-
ral). 
El desembre de 2000, el projecte fou informat 
favorablement per la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre, i el 
febrer de 2001 tramés a Incasol per a la seva 
execució. La construcció es dugué a terme fi-
nalment el 2002 i fou inaugurat el gener del 
2003 amb el compromís que el tancament i les 
pintures d’Ermites disposarien d’un Centre 
d’Interpretació a la mateixa Ermita.

El CEntrE d’intErprEtaCió abriCs dE 
l’Ermita

L’existència d’uns espais disponibles a l’Ermi-
ta de la Pietat, ubicada al peu del cingle on es 
localitzen els 11 abrics amb pintures del con-
junt homònim, propiciaven les circumstàncies 
perfectes per ubicar-hi un Centre d’Interpreta-
ció d’Art rupestre.
El projecte preveia explicar en el Centre, de 
manera detallada, les característiques de tots 
els conjunts de pintures protegides, les dife-
rents tipologies, la seva cronologia, la impor-
tància i el seu valor com a testimoni documen-

tal de la prehistòria, i fer-ho en el marc de tot 
el conjunt pictòric de l’Art rupestre de l’Arc 
Mediterrani de la Península Ibèrica.

Des del Centre i per als visitants que desitges-
sin conèixer un abric amb pintures, es farien 
visites guiades a l’Abric I, ubicat a la cinglera i 
a cinc minuts de l’equipament.
D’aquesta manera, el 2004, el Servei d’Arque-
ologia contractà la redacció del projecte cons-
tructiu del Centre d’Interpretació a l’empresa 
Fabregat & Fabregat, un cop fets els aixeca-
ments planimètrics corresponents  executats 
pels tècnics del Servei.
L’Ajuntament d’Ulldecona, el mateix any 2004 
i mitjançant una subvenció exclosa de concur-
rència pública concedida pel Departament de 
Cultura, contractà l’empresa Calidoscopi l’exe-
cució de les obres del Centre i la primera part 
dels continguts corresponents. 
El 2005, el Servei d’Arqueologia contractà la 
mateixa empresa per tal d’elaborar la segona 
part dels continguts del centre i dur a terme 
la materialització dels continguts expositius i 
didàctics. Finalment el Centre d’Interpretació 
va ser inaugurat a l’octubre de 2005. 

Estudi dE l’Estat dE ConsErvaCió i pro-
posta d’aCtuaCions En Els Conjunts dE 
pinturEs rupEstrEs dEls abriCs d’ErmitEs 
a ulldECona

D’entre els diferents aspectes que abasta el 
programa “Corpus de Pintures Rupestres de 

Figura 2. Centre d’Interpretació Abrics de l’Ermita. 
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Catalunya”, la protecció i conservació dels 
conjunts n’és un dels principals. El Servei d’Ar-
queologia era conscient de les diferents pro-
blemàtiques de conservació que patien els 11 
abrics de pintures rupestres del conjunt d’Er-
mites i fou per això que, al mateix temps que 
s’executava el projecte del Centre d’Interpre-
tació, l’any 2004 encarregà a l’especialista en 
conservació i restauració de pintures rupestres 
Eudald Guillamet l’estudi de l’estat de conser-
vació dels abrics d’Ermites, amb l’objectiu de 
precisar quines eren les necessitats tècniques 
per a la seva conservació a llarg termini.
El seu estudi indicava que “els processos geo-
lògics i biològics que varen formar la cornisa i 
els abrics que es troben en ella estan actius, la 
presència en totes les cavitats de fenòmens d’al-
teració és evident: la disgregació física i la disso-
lució química de la roca produeixen fissures, des-
camacions, pulverulències, etc., que tenen com 
a conseqüència la pèrdua de matèria en tota la 
superfície; cal afegir també l’erosió de microor-
ganismes i plantes superiors. És obvi que aquests 
fenòmens afecten directament a les pintures”.
L’estudi també informava de les poques alteraci-
ons antròpiques documentades als abrics tancats 
d’antic. En canvi, a l’Abric IV o Cova Fosca, on 
les pintures són de difícil percepció,  és constatà 
que al ser d’accés directe al públic, totes les parets 
estaven cobertes de centenars de grafits realitzats 
la majoria amb carbons de restes d’antics incen-
dis i focs realitzats en el mateix abric. 

Tal com veurem més endavant, aquest estudi 
va permetre plantejar un programa d’actua-
cions per a la conservació de les esmentades 
pintures rupestres el qual es va començar a 
executar l’any 2010.

adEquaCió d’aCCEssos al Conjunt d’abriCs 
d’ErmitEs i nova plataforma d’aCCés i pro-
tECCió a l’abriC I i V

L’Abric I, el més representatiu del conjunt 
d’abrics d’Ermites, i que acollia els visitants del 
Centre d’Interpretació dels Abrics de l’Ermi-
ta amb una visita guiada des del Centre, tenia 
un tancament de protecció des de feia molts 
anys. Aquest tancament protegia parcialment 
les pintures, però no permetia l’accés dels visi-
tants en condicions de seguretat i qualitat.
És per això que, a iniciativa de l’Ajuntament 
d’Ulldecona i amb la col·laboració del Depar-
tament de Cultura, es va redactar un projecte 
que plantejava unes instal·lacions per fer ac-
cessibles als visitants, amb les adients condi-
cions de comoditat i seguretat els abrics I i V. 
Les instal·lacions projectades constaven d’un 
seguit d’escales i passeres  metàl·liques que per 
un cantó es recolzaven directament a la roca 
de la cinglera, mitjançant ancoratges metàl-
lics, i, per l’altre, es penjaven de la part supe-
rior d’aquella mitjançant cables d’acer trenat.
El Servei d’Arqueologia i Paleontologia, ales-
hores anomenat Àrea de Coneixement i Re-

Figura 3. Sistema d’accés, limitador de pas i plataforma per a 
la contemplació de les pintures de l’Abric I.

Figura 4. Plataforma per a la contemplació de les pintures i 
del territori que les envolta. Plafó informatiu al peu de les 
pintures. Abric I d’Ermites. 
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cerca, informà el 2007 desfavorablement 
l’esmentat projecte, atès que la incorporació 
d’ancoratges a la part superior dels abrics po-
dia generar o modificar els recorreguts del 
descens de l’aigua de pluja i provocar noves 
concrecions calcàries o taques de fongs que 
afectessin a les pintures.
L’any 2008 es presenta un nou projecte que 
proposava un nou sistema d’ancoratge de la 
passera i escales, que no afectava cap element 
de la cinglera situat a la part superior de les 
pintures. Tanmateix es va reconsiderar l’opor-
tunitat de fer accessible l’Abric V d’acord amb 
l’informe emès pel Servei d’Arqueologia ate-
nent a l’estat de conservació de les pintures 
i a la magnitud de les estructures necessàries.  
Finalment, el projecte s’executà entre el febrer 
de 2008 i el gener de 2009. La plataforma ac-
tual garanteix plenament la protecció de les 
pintures a l’hora que permet contemplar cor-
rectament les pintures i una amplia panoràmi-
ca del territori on foren realitzades.

prEsEntaCió dEl pla d’Estudis i programa 
d’aCtuaCions pEr a la ConsErvaCió dE lEs 
pinturEs rupEstrEs dEls abriCs d’ErmitEs 
a ulldECona

L’any 2010, el Servei d’Arqueologia redactà un 
pla d’estudis i programa d’actuacions a partir 
de l’estudi encomanat el 2004 a l’especialista 
Eudald Guillamet. Amb aquest document  es 
pretenia tenir un coneixement fonamentat de 
l’estat de conservació i de les problemàtiques 
identificades; la definició d’un programa d’ac-
tuacions dirigit a solucionar-les i a garantir a 
mig termini la conservació i contemplació de 
les pintures dels abrics d’Ermites. El pla i pro-
grama té tres grans apartats:

1. Acta de l’estat actual de conservació i de 
tots els fenòmens d’alteració.

2. Quadre resum d’actuacions:
     a. Actuacions de restauració
     b. Actuacions d’estudi i anàlisis

     c. Actuacions d’adequació dels abrics per a  
        la millor contemplació i conservació

3. Pla d’actuacions que preveu intervencions 
de:
Neteja de grafits, anàlisis i proves d’eliminació 
de pel·lícules negres o encalats ocres, analíti-
ques geobiològica i geomicrobiològica, estu-
dis climàtics, mapes d’alteracions, programa 
de seguiment de formacions de carbonats/
sals, estudi geològic urgent de la dinàmica de 
la paret i visera de l’Abric VIII, replanteig de 
tots els tancaments i adequació per a la visita 
dels escollits. 

rECupEraCió dE la lECtura dE lEs pintu-
rEs rupEstrEs dE l’abriC IV o Cova fosCa 
dEl Conjunt d’abriCs d’ErmitEs

Atès el seu estat, en les visites guiades que es 
feien a les pintures des del Centre d’Interpre-
tació, l’Abric IV o Cova Fosca es feia servir 
com exemple d’actuacions antròpiques negati-
ves fruit de les múltiples visites incontrolades 
i de comportaments incívics amb el patrimoni 
cultural i natural. 
Algunes parts de l’abric, com ara els seus cos-
tats esquerre i dret, estaven recobertes de cen-
tenars de grafits que cobrien la totalitat de la 
superfície. Molts d’ells reproduïen els noms 
dels visitants, les dates de les visites i fins i tot 
alguns dels seus sentiments. Alguns d’aquests 
grafits eren anteriors a la descoberta de les 
pintures, però la gran majoria eren  del temps 
transcorregut entre el descobriment i el gran 
tancament perimetral.
La part central de l’abric i part del sostre, es-
tava recoberta per una espessa capa negra 
produïda pel fum dels focs dels pastors i per 
activitat biològica. La seva situació en aquesta 
zona central de la balma, feia pensar en la pos-
sibilitat de l’existència de pintures totalment 
amagades per la capa negra.
D’acord amb el Pla d’Estudi i Programa d’Ac-
tuacions per a la Conservació de les Pintures 
Rupestres dels abrics d’Ermites comentat an-
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teriorment, el Servei d’Arqueologia plante-
jà un seguit d’intervencions que tenien com 
objectius principals el tractament integral de 
l’abric mitjançant l’eliminació de tots els gra-
fits i la recuperació de les pintures rupestres 
que en aquell moment era, pràcticament, im-
possible d’identificar. 

Les campanyes se centraren bàsicament en:

Campanya de 2010

a. Neteja i eliminació dels grafits moderns de 
la paret esquerra.
b. Anàlisi i proves d’eliminació de la pel·lícula 
negra de la part central de l’abric.
c. Anàlisi de la capa gruixuda tipus encalat de 
color ocre identificada l’any 1988 que suposa-
dament cobria algunes pintures rupestres de la 
paret esquerra.
d. Recuperació de 4 figures de pintures rupes-

tres que no s’identificaven, fruit de les actuaci-
ons antròpiques.

Campanya 2011

a. Neteja i eliminació de grafits moderns i re-
cuperació del grafits dels vaixells medievals de 
la paret dreta.
b. Neteja de la pel·lícula negra en un espai de 
120/120 cm o similar.
c. Anàlisi i eliminació de la capa tipus encalci-
nat de color ocre que en aquest costat (paret 
dreta) cobreix algunes pintures ja identificades 
i d’altres d’inèdites. 

Finalment i en aquesta mateixa campanya es re-
alitzaren unes proves d’eliminació de la pel·lícula 
ocre que cobrien les pintures de l’Abric IV.
Els resultats de les intervencions foren espec-
taculars pel que fa als grafits de les dues pa-
rets. La neteja fou un èxit i pràcticament tots 
els grafits foren eliminats. La majoria estaven 
realitzats amb carbonet, alguns per incisió, i 
un amb llapis. Moltes d’aquestes inscripcions 
estan fetes entre 1994 i 2000; sobretot el 2014 
on molts noms es repetien. 
La intervenció a la part del panell amb pintu-
res tingué un tractament especial i va permetre 
la recuperació de 4 figures, dues cabres, el cap 
d’una tercera i una línea en ziga-zaga, que esta-
ven pràcticament perdudes i era impossible la 
seva identificació. Actualment aquestes figures 
són visibles des del peu de l’abric per qualse-
vol tipus de visitant.
La intervenció al costat dret també va acon-
seguir eliminar tots els grafits moderns i con-
servar els vaixells medievals. L’eliminació de la 
capa tipus encalcinat de color ocre va perme-
tre identificar noves figures de pintures rupes-
tres no documentades fins el moment.
L’actuació de retirada de la capa negra al fons de 
l’abric va funcionar correctament; malgrat això no 
es van identificar noves pintures en aquesta zona.
Aquestes intervencions foren encomanades pel 
Servei d’Arqueologia a l’especialista en conser-
vació de pintures rupestres Eudald Guillamet i 
finançades per l’Ajuntament d’Ulldecona en el 

Figura 5. Costat esquerre de l’Abric IV amb centenars de grafits.

Figura 6. Intervenció de neteja i recuperació de les pintures 
del costa esquerre de l’Abric IV.
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marc del Conveni Caixes/Departament de Cul-
tura. Una darrera part va ser assumida directa-
ment pel Servei d’Arqueologia.

provEs dE ConsolidaCió i fixaCió dE la roCa 
En part dEls abriCs sEnsE pinturEs dEl pa-
ratgE d’ErmitEs a ulldECona.

El punt primer del Pla d’Estudis i Programa 
d’actuacions per a la conservació de les Pintures 
rupestres dels abrics d’Ermites —estat actual 

de conservació dels abrics—, documentava que 
un dels problemes principals de conservació 
no residia en l’estabilitat de les pròpies pintures 
sinó en la inestabilitat de la capa de roca-suport 
més propera a les pintures. Fenòmens de tren-
caments de suport, descamacions de diferents 
mides, formació de fissures i erosió i disgrega-
ció del propi suport. 
En aquest sentit es van contractar tres campa-
nyes d’intervenció al llarg del 2012 i 2013 con-
sistents en la realització de proves de fixació i 
consolidació de la roca suport en els llocs que 

Figura 7. Figura del cèrvid conegut abans de la intervenció 
de neteja. 

Figura 8. Figura del cèrvid conegut després de la intervenció 
de neteja. 

Figura 10. Zona de les pintures de l’Abric IV després de la 
intervenció.

Figura 9. Zona de les pintures de l’Abric IV abans de la in-
tervenció.
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presentaven els problemes esmentats anterior-
ment. Les intervencions es van realitzar amb 
nous materials formulats amb una solució en 
alcohol isopropílic de micropartícules d’hidrò-
xid càlcic al 5% (calosil) a fi de tornar la cohesió 
de la roca-suport on s’han realitzat les pintures 
rupestres prehistòriques.
Evidentment, les proves s’han realitzat en el ma-
teix cingle d’Ermites en abrics sense pintures 
però que posen de relleu les mateixes problemà-
tiques estructurals i de conservació esmentades.
Al llarg de 2014 i 2015 s’ha fet un seguiment 
de les intervencions realitzades per tal de com-
provar l’èxit de les actuacions, l’estabilitat del 
mètode emprat i la durabilitat de la consolida-
ció realitzada.
Un cop comprovat la fiabilitat dels bons resul-
tats de l’actuació, es plantejarà, i aquest és l’ob-
jectiu principal, la intervenció directa sobre els 
abrics amb pintures que presenten aquests pro-

blemes i que, a la cinglera d’Ermites, és un fe-
nomen que es repeteix a la majoria dels abrics.

Estudi dE la Estabilitat dE la visEra i pa-
rEt dE l’abriC VIII d’ErmitEs 

Les pintures d’aquest abric estan realitzades 
sobre una llastra de forma irregular que es tro-
ba separada tant del sostre de la balma com de 
la paret a través d’unes fractures que presenten 
una obertura important, de manera que la llas-
tra i en conseqüència les pintures, es troben en 
un estat molt precari quant a estabilitat.
Pel que fa a la visera de la balma, en la seva 
part més exterior, presentava grans problemes 
d’estabilitat i està en bona part esquarterada i 
amenaça despreniments difícils de valorar pel 
que fa a volums i temporalitat. 

Figura 11. Grafits i diferents tipus de colades del costat dret 
de l’Abric IV.

Figura 12. Recuperació de noves figures un cop retirada la 
capa de color ocre que les cobria.

Figura 13. Proves de neteja de la pel·lícula negra –sotja– del 
fons de l’Abric IV.

Figura 14. Proves de neteja de la pel·lícula negra –sotja– del 
fons de l’Abric IV.
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Identificats els problemes de la balma s’encar-
regà a l’Institut Geològic de Catalunya un es-
tudi que tenia un doble objectiu: per un costat 
controlar i aturar en la mida del possible els 
problemes d’estabilitat de la balma que posen 
en perill les pintures i per altre garantir la se-
guretat dels futurs visitants atès que s’estava 
treballant en un projecte d’incorporar aquest 
abric al recorregut de les visites guiades del 
Centre d’Interpretació.
Pel que fa a la visera, les conclusions de l’estudi 
recomanaven una actuació de sanejament de les 
zones més afectades per l’alteració de la roca 
calcària. Pel que fa a la llastra, el tema és més 
complicat i recomanava un estudi més detallat, 
atesa la complexitat del sistema de fissures exis-
tent. El que es desaconsellava totalment era una 
actuació d’estabilització que impliqués la perfo-
ració de la llastra, atès que existeix el perill de 
fragmentar-la accidentalment.

projECtE d’adEquaCió dE l’aCCés i nou 
tanCamEnt dE l’abriC VIII d’ErmitEs a 
ulldECona 

Fins fa poc les pintures de l’Abric VIII tenien 
un tancament de protecció fet amb reixa de 
malla de simple torsió, en mal estat de con-
servació, degut a la pròpia degradació de la 
infraestructura i a la caiguda d’algun bloc de la 
visera de la balma.
Malgrat la bona qualitat de les pintures que 
s’hi conserven, la dificultat i poca seguretat del 
seu accés, fan que aquestes pintures no formin 
part de la visita pública i guiada que ofereix el 
Centre d’Interpretació.
Per tal d’esmenar aquest problema i fer possi-
ble la incorporació al  circuit habitual de visi-
tes del conjunt, amb condicions de seguretat i 
comoditat, l’any 2013 el Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia encomanà a l’arquitecte Car-
les Brull la redacció d’un projecte d’adequa-
ció de l’accés i d’un nou tancament d’aquest 
abric, d’un estil i característiques similars al de 
l’Abric I.
El projecte planteja un nou accés amb una es-
cala de dos trams que salva el desnivell de la 
base de la cinglera fins a l’alçada de la cavitat 
longitudinal i una passera plataforma a l’alçada 
de l’abric, que permet acostar-se i contemplar 
les pintures en condicions de seguretat.
Per tal de fer possible l’execució de l’esmen-
tat projecte, a finals de 2015 fou adjudicada a 
l’Ajuntament d’Ulldecona una subvenció ex-

Figura 15. Fenòmens de trencaments, descamacions, fissu-
res, erosió i disgregació del suport de les pintures als abrics 
d’Ermites. 

Figura 16. Proves de fixació i consolidació d’una descamació 
amb injecció de calosil.

Figura 17. Llastra separada de pla paret i esquarterament de la 
visera de l’Abric VIII.
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closa de concurrència pública de 60.000 € a fi 
que pogués contractar i executar el projecte de 
referència.

intErvEnCió dE sanEjamEnt dE la visEra 
dE l’abriC VIII dEl Conjunt d’ErmitEs

Un cop contractada l’execució del projecte d’ade-
quació de l’accés i nou tancament de l’Abric, es 
desmuntà l’antic tancament de reixa de malla i 
es portà a terme les recomanacions del dictamen 
de l’Institut Geològic de Catalunya, de sanejar els 
blocs de la visera de l’abric que estaven en una 
situació d’inestabilitat i amenaçaven la seguretat 
dels visitants. L’actuació s’ha portat a terme el fe-
brer de 2016 i la despesa ha estat assumida per 
l’Ajuntament d’Ulldecona. 

pinturEs rupEstrEs dEl barranC dE la 
font dE vilElla. ruta dE patrimoni Cul-
tural i natural

Els conjunts de pintures rupestres de Cova del 
Pi, Cova del Ramat i Cova del Cingle, tots ells 
situats al Barranc de la Font de Vilella al ter-
me municipal de Tivissa, tenien un antic tan-
cament de protecció tipus gàbia, realitzat amb 
una reixa de barrots de ferro, però sense cap 
tipus d’informació que fes referència a les ca-
racterístiques o valors dels bens protegits.
L’any 2002 es portà a terme una actuació d’ade-

quació d’aquests conjunts consistent en una mi-
llora dels tancaments existents, una senyalització 
específica per a cada un dels tres conjunts amb 
la incorporació del calc de les pintures i una ex-
plicació de les característiques del conjunt.
També s’instal·là un plafó general en el punt 
d’arribada als tres conjunts. La informació 
d’aquesta senyalística fa referència a la situació 
de les pintures en el marc geogràfic de la Serra 
de Tivissa, les característiques generals de les 
pintures i la reproducció d’una part del calc 
de les pintures per tal de poder-les identificar. 
Aquesta actuació formava part d’un projecte 
més ambiciós que contemplava la creació d’un 
Centre d’Interpretació al municipi de Tivissa i 
que tractaria sobre el patrimoni natural, histò-
ric, etnològic i arqueològic. En aquest darrer 
apartat es tractarien àmpliament els temes del 
mon ibèric i de l’art rupestre.
L’actuació fou finançada amb una subvenció 
exclosa de concurrència pública a l’Ajunta-
ment de Tivissa. 

aCtuaCions Contra inCEndis En paratgEs 
amb pinturEs rupEstrEs

Les serres de Tivissa, Cardó, Boix, Godall i 
Montsià, són els paratges on es localitzen la 
major part de les pintures rupestres de les 
Terres de l’Ebre. Malauradament també, és en 
aquestes serres on es produeixen la majoria 
d’incendis forestals d’aquestes comarques.

Figura 18. Intervenció de sanejament de la visera esquartera-
da de l’Abric VIII.

Figura 19. Panell d’informació general en el punt d’arribada 
al paratge de les pintures de les Coves del PI, Ramat i Cingle 
a Tivissa.
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Concretament en el paratge del conjunt d’Er-
mites, a la Serra de Godall, tenim dos incen-
dis documentats amb afectacions parcials a 
les pintures. El primer tingué lloc l’any 1996 
i afectà tot el front de la cinglera dels abrics 
d’Ermites. Un estudi que vàrem encarregar a 
l’especialista en conservació de pintures ru-
pestres, el senyor Eudald Guillamet, no docu-
mentà afectacions directes a les pintures però 
sí a la base del peu del cingle, on les altes tem-
peratures van produir importants descamaci-
ons de la roca base.
El segon incendi succeí l’any 2011 i fou pro-
duït per un curtcircuit de la línia elèctrica que 
creua el paratge tancat dels conjunts d’Ermi-
tes. En aquest cas, els forts vents varen provo-
car que el foc arrasés amb tota la vegetació de 
la zona protegida, sobrepassant el cingle que 
conté els abrics amb pintures. 
Tampoc aquesta vegada el foc afectà greument 
les pintures, únicament s’observaren petites acu-
mulacions de cendres a les superfícies irregulars 
dels abrics, però si que es van produir importants 
descamacions a la superfície de la roca situada a 
la base del cingle, iguals que en el de 1996. 
Sí que es produïren importants desperfectes 
en l’estructura del tancament perimetral de 
protecció en les seves parts de plàstics durs 
com la cobertura de la malla i en les estructu-
res dels panys. 
A partir d’aquest moment es generà un pla 
d’actuacions contra incendis consistent en la 
delimitació d’un entorn de protecció lliure de 

massa forestal en cada un dels abrics i de tot el 
recinte tancat de tot el paratge d’Ermites i una 
posterior intervenció de neteja forestal realit-
zada per la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Ulldecona. Aquesta primera intervenció es 
va realitzar el febrer de 2011. 
A l’abril de 2015 s’ha repetit un nova actua-
ció de manteniment i control de limitació del 
creixement de la massa forestal a l’entorn dels 
abrics d’Ermites. 
Al paratge de les pintures del Barranc de la 
Font de Vilella, coves del Ramat, Pi i Cingle, a 
la Serra de Tivissa, zona castigada també per 
freqüents incendis, el maig de 2015 es va rea-
litzar una intervenció de limitació i control de 
la massa forestal al voltant dels tres abrics amb 
pintures en aplicació del mateix pla preventiu 
contra els potencials efectes dels incendis en 
les pintures rupestres. 
Està previst que en aquesta primavera, d’ en-
guany, es porti a terme una nova campanya 
de manteniment de neteja forestal en aquests 
conjunts amb pintures. Ambdues campanyes 
s’hauran fet amb els mitjans de les brigades 
municipals de l’Ajuntament de Tivissa.

projECtE d’adEquaCió i millora dEl tan-
CamEnt-protECCió dE l’abriC amb pinturEs 
rupEstrEs dE Cabra fEixEt (El pErElló)

L’abric amb pintures rupestres de Cabra Feixet 
tenia un tancament de protecció antic realitzat 

Figura 21. El incendi de 2011 abastà tota la zona protegida 
dels conjunts d’Ermites.

Figura 20. Imatge del incendi de 2011 al paratge d’Ermites.
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amb una tanca metàl·lica de barrots verticals 
i horitzontals d’uns dos metres d’alçada total 
i estava fixada sobre una paret de pedra d’un 
metre d’alçada i d’uns 40 cm de gruix. 
Aquest tancament tipus gàbia, de 4 m de llar-
gada i separat 1,25 m de la paret de les pintu-
res, presentava diferents mancances per poder 
complir correctament amb la seva funció de 
tancament de protecció de pintures rupestres. 
La seva proximitat a la paret de les pintures 
havia permès que diferents malfactors ratlles-
sin amb un pal o altre objecte dur les pintures, 
malmetent una de les figures principals. El cap 
i la part superior del cos d’un arquer de grans 
dimensions havia estat ratllat amb un objecte, 
probablement metàl·lic i des de fora del tan-
cament.
Cal afegir també, que la reixa tancava per la part 
superior de manera perpendicular a la paret de 
l’abric i que per algun motiu que desconeixem 
una de les figures restà fora del tancament. 
Assumides aquestes problemàtiques, el Servei 
Territorial de les Terres de l’Ebre del Depar-
tament de Cultura va encarregar l’any 2009 a 
l’arquitecte Ferran Torta la redacció del pro-
jecte “Intervenció per a la protecció i millora 
de l’accés a les pintures de Cabra Feixet”.
El projecte plantejava actuar a dos nivells, el 
primer presentava la implantació d’un nou 
tancament de l’abric i el segon actuava sobre 
l’arranjament del camí d’accés. Pel que fa al 
nou tancament, la concepció general de la so-
lució era similar al ja existent, si bé elimina-

va la paret d’obra. La nova estructura estava 
suportada per pilars i travesses metàl·liques 
d’acer corten; sobre aquestes es suportarien 
i recolzarien les peces que formarien el vallat 
del tancament. Unes peces del mateix material 
formades per platines de 10x50 mm ja con-
formades en el taller per tal d’esdevenir, una 
vegada col·locades, el tancament i l’estructura 
de suport d’un banc per seure i contemplar les 
pintures.

Aquesta proposta fou informada desfavorable-
ment pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia, 
atès que repetia un estil de tancament tipus 
gàbia, no respectava la totalitat de la balma i 
introduïa un important volum metàl·lic que de 
cap de les maneres passava desapercebut.
Amb els tècnics del Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia es realitzaren uns nous amidaments 

Figura 22. Descamacions al peu del cingle dels abrics d’Ermi-
tes produïdes per les altes temperatures del Incendi de 2011.

Figura 23. Actuació preventiva contra incendis. Neteja fores-
tal a l’entorn dels abrics d’Ermites.

Figura 24. Tancament antic de Cabra Feixet. La proximitat 
de la reixa a les pintures va fer possible que fossin ratllades 
des de fora. 
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de tota la balma i es plantejà una nova proposta 
de tancament que respectés i protegís tota la 
balma de les pintures, permetés veure les pin-
tures des de fora del tancament i que, un cop 
a l’interior del mateix, fos possible contemplar 
les pintures, la balma i el paisatge que les envol-
ta sense tenir la sensació d’estar engabiat. 

El nou projecte fou presentat i executat l’any 
2010 i els seus costos van ser assumits direc-
tament per l’Ajuntament del Perelló si bé al 
principi havien de ser assumits en el marc del 
Conveni Caixes/Departament de Cultura de 
l’any 2009, segons els Servei Territorial de 
Cultura de les Terres de l’Ebre.

intErvEnCió dE ConsolidaCió, rEstaura-
Ció i nEtEja dE lEs pinturEs rupEstrEs dE 
Cabra fEixEt (El pErElló)

Un cop garantida la protecció de les pintu-
res amb un nou tancament que protegeix de 
manera integral tot l’abric i impedeix, ja sigui 
de manera directa o amb pals, la possibilitat 
d’agredir les pintures, es plantejà un segona 
fase d’actuació, centrada en solucionar els 
problemes de conservació d’origen antròpic i 
natural que afecten les pintures.
La intervenció es centrà en els fenòmens d’ori-
gen natural —colades actives— que cobrien 
parcialment les pintures, i els d’origen antròpic 
—cops, ratllades, trets— que afectaven greu-
ment la integritat de les pintures. 

La intervenció també actuaria a la paret central 
de l’abric on una colada de microorganismes 
de color gris fosc podia amagar més pintures 
no documentades fins el moment. Per últim, 
s’actuaria en desviar el circuit del degoteig 
d’una estalactita, atès que afectava directament 
una figura de les pintures. 
La intervenció s’executà el juliol de 2012 i 
s’aconseguiren amb èxit els objectius plan-
tejats inicialment. La crosta soluble que re-
cobria les pintures fou rebaixada, permetent 
d’aquesta manera una millor observació de les 
formes i colors de les pintures. La eliminació 
d’aquesta concreció va permetre recuperar di-
ferents elements pictòrics no observables fins 
el moment: el braç esquerre de l’arquer, la mà 
esquerra i el final de l’arc de la mateixa banda. 
També ha aparegut part d’un nou arquer del 
que només es veia un braç. D’aquesta figura 
s’ha recuperat el cap i part del cos, un braç i 
part de la cama. També a la part inferior del 
conjunt s’ha descobert el cap d’un animal, 
tampoc documentat fins el moment.
Les brutals ratllades realitzades sobre el cap 
de l’arquer, s’han entonat lleugerament, acos-
tant-les al color de la pàtina de la roca, actuant 
només en els llocs amb pèrdues de pigments 
i mai damunt de la pel·lícula pictòrica o de la 
pàtina.
El rentat de les colades centrals de microor-
ganismes de color gris fosc ha permès la seva 
eliminació, però no s’ha identificat cap nova 
figura pictòrica en aquesta zona.

Figura 26. Detall de les ratllades realitzades a la part superior 
del arquer del conjunt de Cabra Feixet. 

Figura 25. El nou tancament permet contemplar les pintures 
des de fora i protegeix la totalitat de la balma. 
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La intervenció fou encomanada a l’especialista 
en conservació d’art rupestre prehistòric Eu-
dald Guillamet i les despeses de la intervenció 
foren assumides pel Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia.

a tall dE CloEnda

Ens agradaria molt acabar aquestes línies amb 
algunes reflexions. Si bé encara resta molt a 
fer, és molta la feina feta amb els pocs recursos 
de què hem disposat. Hem anat implementant 
el programa “Corpus de Pintures Rupestres 
de Catalunya” de manera eficient i, pas a pas, 
hem construït un full de ruta coherent, fruit 
del debat i la reflexió. 
Si la documentació dels conjunts amb pintu-
res rupestres de Catalunya fou un model per a 
la resta de Comunitats autònomes —destacat 
entre d’altres per E. Ripoll Perelló en el seu 
article “La catalogación del arte prehistórico: 
el «Corpus» de pinturas rupestres de Cata-
luña”— i l’actuació que va fer possible adhe-
rir-nos a l’expedient per a la inclusió a la llista 
del patrimoni mundial de la unesco, el nos-
tre plantejament sobre la protecció física dels 
conjunts o “tancaments didàctics”, per citar 
un exemple, també ha estat un referent. 
Hem estudiat sobre la conservació dels abrics, 
sobre el seu comportament i motius de degra-
dació. Hem assajat mètodes de datació. Hem 
presentat els conjunts de Catalunya a congres-

sos i simposis nacionals i internacionals, hem 
publicat i hem assegurat un lloc al món per 
al conjunt de l’art rupestre del nostre país —i 
per als conjunts de les Terres de l’Ebre— més 
enllà de la Roca dels Moros del Cogul.
Malgrat una part importantíssima dels nostres 
esforços s’han centrat en els conjunts amb 
pintures rupestres de les Terres de l’Ebre, i 
de manera molt especial al conjunt d’abrics de 
l’Ermita de la Serra de la Pietat a Ulldecona, 
tenim encara alguna assignatura pendent que 
ens crema: la publicació de la documentació 
dels conjunts (3r volum del cprc) i la de les 
actes del Congrés Internacional “Datant l’art 
rupestre” —el primer sobre el tema rupestre 
a Catalunya— la cloenda del qual vam fer a 
Ulldecona.
En els propers anys intentarem esmenar 
aquesta mancança i continuarem treballant en 
la millora de l’adequació de tots els conjunts 
pictòrics de les Terres de l’Ebre i en la docu-
mentació i conservació de les noves desco-
bertes, que de ben segur ens proporcionaran 
grans novetats. 
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Resumen
Durante el año 2015 se ha llevado a cabo la primera campaña del proyecto 4d Vull en el Abric I y 
Abric V d’Ermites (Ulldecona). Este proyecto se desarrolla simultáneamente en diversos enclaves 
con arte levantino de Castellón. Sus objetivos son diagnosticar el estado de conservación e iniciar 
un proceso de monitorización de las alteraciones detectadas, de modo que se puedan articular 
políticas de conservación preventiva del arte rupestre en funciones de las afecciones y su cinética 
asociada. 

Abstract
The first campaign of  4d Vull project has been performed in Abric I and Abric V d’Ermites 
(Ulldecona) during 2015. This project has been simultaneously carried out in several rock art sites 
with Levantine art in Castellón province. The aims are to diagnose preservation levels and to begin 
a monitoring process over time of  weathering processes, which will eventually provide guidance 
to start up preventive conservation policies, according to alterations identified and their associated 
kinetics. 
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El proyecto 4D VULL se inició a comienzos 
de 2015 en los Abrics I y V d’Ermites (Ullde-
cona, Tarragona), junto con otros abrigos del 
Parque Cultural de la Valltorta-Gassulla: Cova 
dels Cavalls (Tírig, Castellón), Cova Centelles 
(Albocàsser, Castellón), Cingle dels Tolls del 
Puntal (Coves de Vinromà, Castellón), abrigos 
IV, IX y X del Cingle de la Gassulla o de la 
Mola Remígia, (Ares del Maestrat, Castellón). 
La intervención se ha solicitado y coordinado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Tírig en la 
convocatoria de Ayudas para proyectos de con-
servación, protección y difusión de bienes de-
clarados Patrimonio Mundial, correspondiente 
a la convocatoria de 2014, realizada por la Se-
cretaría de Estado de Cultura del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. Este mismo 
proyecto se está desarrollando durante 2016 en 
los mismos abrigos de Ulldecona, además de en 
otros enclaves del norte de Castellón. 
El proyecto 4D VULL persigue diagnosticar 
y monitorizar el estado de conservación de 
los abrigos por medio de diversas tecnologías 
complementarias entre sí. El diagnóstico se 
efectúa mediante la identificación visual de 
alteraciones, fotografía multiespectral y ter-
mografía. Para la monitorización recurrimos 
al empleo de fotogrametría de objeto cercano 

para la realización de modelos 3D en diversos 
momentos, a partir de los cuales se procede a 
la comparación volumétrica que permite iden-
tificar las pérdidas de soporte o los recreci-
mientos que puedan haberse producido en un 
determinado lapso temporal. También usamos 
fotografía gigapíxel, a partir de la cual obtene-
mos versiones mejoradas mediante DStretch 
que son comparadas con las documentaciones 
preexistentes.
El procedimiento de trabajo seguido en el pro-
yecto 4D VULL ha sido probado en años an-
teriores en trabajos similares (Ruiz et al. 2016a), 
destinados a poner en marcha un sistema de 
diagnóstico y monitorización de arte rupestre 
al aire libre vinculado al bien Arte Rupestre 
del Arco Mediterráneo de la Península Ibéri-
ca, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la unesco desde 1998. Aquellas iniciativas 
sirvieron para desarrollar una aproximación 
multidisciplinar a las problemáticas de con-
servación de abrigos al aire libre con arte le-
vantino y esquemático, mediante técnicas de 
diagnóstico y de monitorización. A las ya in-
dicadas, hay que añadir las técnicas de análisis 
físico-químico in situ (µ-Raman y pXRF), el 
mapeo de alteraciones, y el análisis geológico 
de muestras mediante microscopio petrológi-

Fig. 1. Mapa de situación del conjunto de pinturas rupestres de Ulldecona en la comarca del Montsià.
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co y SEM-EDX. Todos estos procedimientos 
han permitido acumular una gran cantidad de 
datos sobre las patologías y dinámicas de cada 
uno de los abrigos. Esta información deberá 
ser contrastada con futuras capturas de datos 
para identificar la cinética de las alteraciones 
a corto (ya efectuado), medio y largo plazo y 
así tener un control adecuado sobre estas afec-
ciones y desarrollar una gestión adecuada de 
las mismas, arbitrando las medidas paliativas 
que procuren su mejor conservación durante 
la mayor cantidad de tiempo posible.
En el caso del proyecto 4D VULL, la activi-
dad investigadora se ha ligado a una voluntad 
vertebradora de un territorio que presenta ca-
racterísticas paisajísticas, culturales y patrimo-
niales comunes. Esta iniciativa nace del con-
venio VULL firmado entre la Asociación de 
Amigos del Parque Cultural de Valltorta-Gas-
sulla y su Museo (Amics Valltorta) y el Ayun-
tamiento de Ulldecona, por el que se compro-
metían a colaborar en la promoción y difusión 
del arte rupestre de la comarca.

los abrigos I y V d’ErmitEs (ulldECona) 

El descubrimiento de las pinturas rupestres de 
Ulldecona se produjo en 1975 de la mano de 
Joan Ruiz, un joven de la localidad que des-
cubrió casualmente las pictografías existentes 
en el techo del Abric V (Viñas 1975a; 1975b; 
Viñas et al. 1983). En el mismo año, unos 
meses después, las prospecciones realizadas 
dieron como resultado el descubrimiento de 
los abrigos I, II, III, IV, VII y VIII (Garcia 
2005), nómina que seguiría engrosándose con 
el resto de cavidades d’Ermites y con las de 
Freginals. En su conjunto, estas pinturas se si-
túan a lo largo del farallón rocoso próximo a 
la Ermita de la Pietat, en la sierra de Godall, 
dentro de la comarca del Montsià, distribuyén-
dose en paralelo a las laderas occidentales del 
macizo del Montsià, del que se separan por la 
foia d’Ulldecona.
En el proyecto 4D VULL estos dos abrigos 
fueron seleccionados de común acuerdo entre 

el equipo investigador y el Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, 
ya que su importancia es indudable, así como 
también son patentes las problemáticas de 
conservación que los aquejan, y que generan 
la necesidad de implantar una política de con-
servación preventiva acorde con lo planteado 
en la Reunión de Alquézar celebrada en el año  
2012 (Juste et al. 2012).
El Abric I se localiza en el extremo meridio-
nal del conjunto. Se trata de una cavidad de 
pequeñas dimensiones abierta por la erosión 
diferencial sobre los estratos más blandos del 
farallón, a unos 5 m de altura respecto al suelo. 

Su acceso se realiza en la actualidad a través 
de una cómoda escalera metálica que da acce-
so a una plataforma sobreelevada y anclada en 
el farallón. En el interior de la cavidad se han 
conservado un mínimo de 170 motivos, pero 
se debieron pintar muchos más a juzgar por 
los  restos pictóricos del sector izquierdo de la 
cavidad y los repintados observables, que han 
llevado a plantear que el proceso de deterioro 
es muy antiguo, lo que motivaría la necesidad 
de reconstruir las figuras que la erosión iba 
desfigurando (Viñas, 1988). El Abric I es es-
pecialmente conocido por su compleja escena 
de caza de una manada de ciervos por un nu-
trido grupo de arqueros. Su interpretación ha 
merecido la atención privilegiada de nuestro 
colega Ramon Viñas en multitud de trabajos 
(1975a; 1975b; 1988).

Fig. 2. Panorámica de la sierra de Godall, y detalle del Abric I 
(izquierda) y del Abric V (derecha).
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En el caso del Abric V, el enclave se localiza 
colgado en el farallón a una altura de unos 8 
m respecto al suelo. El acceso se realiza me-
diante una escalera doble que permite salvar el 
desnivel. Sus dimensiones son pequeñas, entre 
2-3 m de anchura, 3 de profundidad y unos 
1,3 m de altura máxima. Se han documentado 
un total de 66 pictografías (Garcia 2005), la 
mayor parte en el techo ennegrecido de la ca-
vidad, coloración probablemente causada por 
actividad biológica. Otras pictografías o restos 
de ellas se conservan en las paredes más o me-
nos verticales de la cavidad y fuera de ella, en 
el abrigo exterior. Éstas últimas fueron descu-
biertos por R. Viñas, M. Viñas y E. Sarrià en 
1980 (Garcia 2005, 37). Los primeros trabajos 
de catalogación y registro corrieron a cargo de 
Ramon Viñas (1977) y otros investigadores. 
En aquellos primeros trabajos llamó fuerte-
mente la atención la presencia de una escena 
de caza de caballos en la que participaban al 
menos tres de estos animales y diversos arque-
ros que les disparan o persiguen. No obstante, 
en el panel también están presentes un par de 
cabras y una cierva, así como animales incom-
pletos.

mEtodología

La situación actual de estos dos enclaves de 
Ulldecona ha sido analizada en el proyecto 4D 
VULL mediante comparaciones volumétricas 
de modelos tridimensionales, fotografía giga-
píxel, tratamiento DStretch de las fotografías 
gigapíxel, termografía e identificación visual 
de alteraciones.
Se han realizado dos modelos 3D con una di-
ferencia temporal de 5 meses entre ellos. La 
restitución fotogramétrica se ha efectuado 
mediante Agisoft PhotoScan Pro 1.1.6 (Agi-
soft LLC 2014). Las fotografías fueron toma-
das con una Canon EOS 7D, 18 Mpx, y óp-
tica Canon EF 16-35 mm f/4L IS USM. En 
las dos cavidades se ha realizado el modelado 
de un modelo general de la cavidad y modelos 
tridimensionales de detalle que son sobre los 

que se efectuó la comparación volumétrica. 
En el caso del Abric I se tomaron 118 posi-
ciones de cámara para el modelo de enero de 
2015 y 268 para el de junio de 2015. En el pri-
mer caso se optó por probar la resolución que 
se podía conseguir mediante el uso exclusivo 
de una focal de 16 mm, que se ha comparado 
con los resultados alcanzados de usar imáge-
nes capturadas con focales de 16 y 35 mm. 

Para el Abric V, en el modelo de enero de 
2015 se realizaron un total de 297 posiciones 
de cámara, mientras que para el de junio de 
2015 se tomaron 213. 
En este caso, se siguió una estrategia consis-
tente en capturas con la focal de 16mm para 
cubrir la totalidad de la cavidad a una distan-
cia de alrededor de 1 m del soporte, junto con 
fotografías a menor distancia, con la focal de 
35mm, del techo; finalmente, se realizaron se-
ries de fotografías a unos 50 cm de distancia 
para incrementar el nivel de resolución del 
modelado en las zonas con pictografías. La di-
ferencia entre ambos modelos radica en que 

Fig. 3. Modelo 3D del Abric I, realizado en junio de 2015.

Fig. 4. Modelo 3D del área con pinturas del Abric I, efectuado 
en junio de 2015 y sobre el que se ha realizado la comparación 
con el del mes de enero.
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en el primero se documentó también el suelo 
de la cavidad. Las reducidas dimensiones del 
abrigo nos llevaron a tomar las fotografías en 
modo remoto, aprovechando la conectividad 
de la cámara con un ordenador portátil.
La comparación se ha efectuado con CloudCom-
pare 2.6.1. (Girardeau-Montaut 2012) en ambos 
casos. Para el Abric I la comparación se ha lleva-
do a cabo sobre la parte de la balma que conser-
va las pictografías, no sólo el panel con la escena 
de caza. Por su parte, en el Abric V sólo se ha 
usado el techo para efectuar las comparaciones 
volumétricas. En el flujo de trabajo habitual se 
hubieran incorporado puntos medidos mediante 
estación total de alta precisión (≤ 2 mm, Leica 
TS15 sin prisma), pero en ninguno de estos 
dos abrigos es posible instalar estos equipos: 
en el Abric I, no es posible hacerlo sobre la 
plataforma debido a las vibraciones que el 
propio operario produce, y tampoco se puede 

instalar en la base del abrigo porque la inclina-
ción del terreno y la propia plataforma ocultan 
las pictografías al operario; en el Abric V sus 
reducidas dimensiones dificultan sobremanera 
la instalación del trípode de la estación en el 
interior del abrigo sin poner en riesgo su inte-
gridad. Las funcionalidades de acoplamiento 
automático del software no se pueden usar en 
este contexto, por lo que el encaje entre los 
modelos tridimensionales se efectuó mediante 
la búsqueda manual de pares.
La fotografía gigapíxel se realizó mediante un 
cabezal robótico Gigapan Epic Pro (Mark/
Billo 2011). Esta técnica consiste en la com-
posición de una imagen de alta resolución (su-
perior a 1Gb, y hasta 10-15 Gb) a partir de 
fotografías de detalle capturadas en modo se-
cuencial por el cabezal robótico. Dichas imá-
genes son tratadas para garantizar su precisión 
colorimétrico y finalmente encajadas en un 

Fig. 7. Fotografía gigapixel del Abric I realizada en junio de 2015.

Fig. 5. Modelo 3D del Abric V, realizado en enero de 2015, 
orientado hacia el suelo de la cavidad.

Fig. 6. Modelo 3D del techo del Abric V, realizado en enero 
de 2015.
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mosaico mediante diferentes paquetes de soft-
ware (Ruiz et al. 2016a). 
En el Abric I se usó una Canon EOS 7D con 
objetivo EF 100 mm f/2.8 macro USM, com-
binación con la que se realizaron diferentes 
encuadres; la imagen de junio requirió 167 fo-
tografías con una proyección cilíndrica. 
En el Abric V se empleó la misma cámara con 
objetivo Canon EF 16-35 mm f/4L IS USM, 
en la focal de 35 mm. Se tomaron un total de 
59 fotografías en enero de 2015.

Las dificultades técnicas inherentes a la poca 
altura del techo nos obligaron a recurrir a una 
lente con un nivel de zoom más elevado. La 
captura se realizó de forma hemiesférica para 
cubrir la totalidad del techo, y la reconstitu-
ción se realizó en Autopano Giga 4.0 median-
te proyección esférica. Esta proyección genera 
un elevado nivel de distorsión lateral, pero en 
las zonas centrales conserva una relación de 
aspecto muy próximo al original. Al tratarse de 
una cavidad muy pequeña y con escasa ilumi-
nación natural optamos por usar iluminación 
artificial nocturna mediante dos focos LED 
F&V 180 Ultracolor Daylight, que cuentan 
con una temperatura de color de 5600ºK y 
coeficiente de reproducción cromática CRI > 
90%. 

La colorimetría de la totalidad de las fotogra-
fías fue controlada mediante el uso de la escala 
XRite ColorCheker Passport, para conservar 
la coherencia colorimétrica a lo largo de todas 
las tomas. Con posterioridad se usó un flujo 
de trabajo para el revelado de las imágenes 
.raw. El software propietario de XRite y Ado-
be Camera Raw son usados con este propó-
sito. Esto permite un elevado grado de preci-
sión colorimétrica expresada en valores de ∆e 
(Ruiz/Pereira 2014). Durante el revelado se 
corrigen los niveles de exposición, los valores 
colorimétricos, el balance de blancos, el ajuste 
tonal y otros parámetros. Las imágenes .tiff  o 
.jpeg obtenidas son después usadas por Pho-
toScan Pro o por Autopano Giga para obtener 
los productos de síntesis.
El tratamiento DStretch modifica la aparien-
cia del color de una imagen aplicando un al-
goritmo basado en técnicas de descorrelación 
y stretching del espacio de color RGB destina-
do a generar un espacio de color alternativo. 
El algoritmo desarrollado por Jon Harman 
se basa en principios estadísticos similares a 
un análisis de componentes principales sobre 
las tres bandas de color de una imagen digital 
(RGB) (Harman 2008; Le Quellec et al. 2013; 
Quesada 2008). La mejora permite mejorar la 
percepción de las áreas con pictografías faci-
litando la identificación de las figuras conser-
vadas. Este proceso se ha aplicado tanto a las 
imágenes gigapíxel como a las texturas de alta 
resolución de los modelos 3D.

La termografía se realizó en el mes de julio de 
2015, mediante una cámara FLIR E8, con una 

Fig. 8. Fotografía gigapixel del Abric V realizada en enero de 
2015.

Fig. 9. Modelo 3D del Abric I con textura de alta resolución 
tratada mediante DStretch.
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resolución de 320x240 píxeles. Cuenta con 
una sensibilidad térmica (N.E.T.D.) inferior 
a 0,06°C y varios modos de visión, permiti-
endo la integración de la imagen real con la 
térmica, lo que facilita mucho la comprensión 
de la imagen visualizada. Además se ha usado 
un termómetro láser y una sonda de humedad 
relativa para registrar los datos ambientales de 
los abrigos. Tras verificar in situ la emisividad 
real de la superficie del abrigo comparada con 
la emisividad de una superficie conocida, se 
toma una temperatura de referencia que ser-

virá para calibrar todas las mediciones efectu-
adas. En el Abric V d’Ermites la emisividad 
fue de 0,9. Después se determina la tempe-
ratura de la radiación reflejada, por medio de 
un radiador de Lambert improvisado. Por últi-
mo, se procede a tomar las imágenes térmicas 
mediante diversas estrategias. En este caso se 
recurrió a un barrido en cuadrícula y a la cap-
tura de termografías en las zonas con mayor 
concentración de pictografías.

Fig. 10. Comparación volumétrica 4D del Abric I. En la parte inferior izquierda se observa el área donde se identifica el cambio 
correspondiente al fragmento de roca desaparecido en la base del abrigo (derecha).
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rEsultados

El inicio de la monitorización de estas dos ca-
vidades se ha llevado a cabo según lo previsto, 
y ha contado con las dificultades especificadas. 
Este proceso iniciado ahora deberá servir de 
base para verificar periódicamente el estado de 
conservación de ambos bienes culturales.

Monitorización 4D. Comparación volu-
métrica

Las comparaciones volumétricas efectuadas 
no han detectado cambios volumétricos en 
ninguna de las dos cavidades, al menos, dentro 
de los límites de detección del sistema, cuyo 
volumen mínimo estimamos alrededor de 2-3 
mm3, ligados a procesos de alteración natural. 
Las diferencias entre los modelos 3D se deben 
a las diferentes estrategias usadas en PhotoS-
can Pro para la obtención del modelo final, 
pero no a cambios volumétricos. En algunos 
casos pueden ser causadas por zonas de som-
bra, o por limitaciones en la resolución de la 
reconstrucción de la geometría de los mode-
los. 
En el Abric I, la media cuadrática (RMS) ob-
tenida de 0,0295159, sobre una muestra de 
763.838 puntos es considerablemente más ele-
vada que en otros abrigos trabajados en este 
proyecto, pero todavía muy inferior a 0, lo que 
se interpreta como una medida de un ajuste 
correcto entre ambos modelos. La distancia 
media entre ambos modelos es de 0,016253, 
con una desviación estándar de 0,041980. La 
única incidencia detectada se sitúa en una zona 
cercana a la mitad del abrigo, donde se docu-
mentó la presencia de un fragmento de roca 
de dimensiones medianas dispuestos sobre 
una de las pequeñas repisas del relieve natural 
del abrigo; esta piedra ha sido retirada de su 
posición original con anterioridad a que se lle-
vase a cabo la documentación fotogramétrica 
en el mes de junio, y se identifica como un 
cambio volumétrico. 
Lo lógico es pensar que ha sido retirada por 
el personal que hace las visitas guiadas desde 

el cIAr de l’Ermita. Este cambio no supone 
ninguna alteración digna de consideración, 
ya que, aunque pueda proceder del panel, su 
desprendimiento se produjo en un momen-
to indeterminado, anterior a que se iniciase el 
proceso de monitorización y, por tanto, no se 
puede determinar su procedencia.
Algo similar se puede indicar respecto al Abric 
V. De la comparación efectuada entre los dos 
modelos restituidos en enero y junio de 2015 
se concluye que la media cuadrática (RMS) es 
de 0,00147507, computado sobre una mues-
tra de 1.389.567 puntos. El ajuste entre am-
bos es, por tanto, muy preciso. De acuerdo 
con ello, la distancia media entre los modelos 
es de 0,001460 y su desviación estándar de 
0,003868. Ambos valores están muy próximos 
a cero lo que indica que ambos modelos son 
muy similares entre sí.

Fotografía gigapíxel y tratamiento DStretch

Mediante fotografía gigapíxel se han obtenido 
imágenes continuas de alta resolución de los 
dos abrigos. En el Abric I la imagen incluida 
en este artículo tiene unas dimensiones origi-
nales de 50.794 x 20.386 píxeles, a una reso-
lución de 72 dpi, a partir de una proyección 
cilíndrica. En el Abric V la fotografía gigapíxel 
obtenida en enero de 2015 tiene unas dimen-
siones de 23.680 por 23.683 píxeles, con reso-
lución de 72 dpi, y en proyección esférica. 
Estas dos imágenes tratadas mediante DS-
tretch se han comparado con los calcos exis-
tentes, tanto los publicados (Viñas 1975; Viñas 
1977; Viñas/Romeu/Ten 1975; Viñas 1988) 
como los que se efectuaron por encargo de 
la Generalitat de Catalunya y que el personal 
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia nos 
ha permitido consultar amablemente. La com-
paración con los calcos existentes del Abric I 
apenas si arrojan discrepancias. 
En la parte derecha del abrigo, la mayor parte 
de las diferencias las observamos en la perife-
ria de la escena principal. La mayoría se trata de 
minúsculos restos de pigmento que no fueron 
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detectados en su momento. Las diferencias a 
la derecha son las más notables; una podría 
corresponder a la pequeña cabeza de una figu-
ra humana. La segunda podría corresponder a 
una figura animal, quizás otro cérvido, en un 
tono muy desvaído. En la mitad izquierda la 
situación es semejante. Observamos mínimos 
restos de pigmento no recogidos en los calcos 
preexistentes. 
No obstante, también hemos apreciado dife-
rencias que reflejan el proceso de deterioro 
de las pictografías del abrigo. En dos zonas 
hemos identificado pequeñas pérdidas de pin-
tura, sólo descamaciones, en zonas que en los 
calcos figuran como pigmentadas. En ambos 
casos se trata de figuras deterioradas con an-
terioridad. El situado más arriba parece una 
figura humana; en la documentación consulta-
da parece un motivo completo en su parte su-
perior, mientras que en nuestro trabajo hemos 
constatado que gran parte de la pintura apare-
ce saltada, casi como si hubiera sido raspada. 
En el segundo caso, ubicado más abajo y a la 
derecha en el panel, el calco lo muestra como 
los restos de lo que podría ser un zoomor-
fo, y es precisamente en las patas traseras del 
motivo donde observamos que también han 
saltado pequeñas esquirlas de la pared desfigu-
rando todavía más el motivo. Caso aparte es la 
pérdida de una parte de un arquero que se do-
cumentó hace varios años y que, por tanto, no 

hemos recogido como una variación durante 
el periodo de monitorización.
En el Abric V se han identificado diferencias 
más significativas, incluyendo un número sig-
nificativo de nuevas pictografías, y la consta-
tación de la pérdida de otras desde su descu-
brimiento. Las dificultades de trabajar en esta 
pequeña cavidad, en un techo ennegrecido y 
con una iluminación natural muy pobre expli-
can que algunas figuras pudiesen pasar inad-
vertidas en las documentaciones antiguas. No 
nos ocuparemos en detalle de ellas, ya que han 
sido objeto de una publicación monográfica 
próxima a aparecer (Ruiz et al. 2016b). 
En el lado positivo, podemos resaltar que se 
han descubierto varias figuras inéditas: un 
arquero levantino corriendo; otro arquero 
situado junto a la cabra 47 (Viñas 1977) a la 
que apunta al pecho; junto al motivo 32, unos 
restos pictóricos sugieren la presencia de una 
figura humana que se orienta en dirección 
contraria a dicho arquero; cerca del motivo 
39 creemos que se puede caracterizar un arco 
quizás exento; junto al  motivo 17 hemos apre-
ciado las piernas de una figura humana acaba-
das en dos pequeños pies, que podrían formar 
parte de una figura femenina, con falda larga 
de picos laterales; las piernas de otra figura hu-
mana se vislumbran en la mancha de color que 
rodea la cabeza del caballo de mayor tamaño, 
la figura 23.

Fig. 11. Fotografía gigapixel tratada mediante DStretch del Abric I, en el que se indican las discrepancias con los calcos consultados. 
Los círculos rojos corresponden a zonas donde se han observado pérdidas de fragmentos de pictografías, y los círculos blancos a 
áreas en las que se han identificado fragmentos de pictografías no documentados previamente.
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El hallazgo más notable lo constituye la pri-
mera figura pintada en color blanco del arte 
levantino en Cataluña. Se trata de un animal 
acéfalo de proporciones naturalistas y cuerpo 
alargado, conformada por el contorno, pro-
bablemente con un relleno listado parcial. Se 
sitúa junto al caballo 23, llegando la pata de-
lantera a entrar en contacto con la crinera del 
équido. Su morfología recuerda a un cérvido o 
a un équido, pero la ausencia de la cabeza im-
pide precisarlo. La pintura del caballo 23 cubre 

un pequeño fragmento de la pata del zoomor-
fo blanco, por lo que corresponde a una fase 
anterior a la escena de caza de caballos. Este 
descubrimiento extiende el área con figuras 
blancas del arte levantino, del que se conocían 
ejemplos en el conjunto de Albarracín, y en 
un cierto número de casos de bicromía en va-
rios abrigos de La Valltorta y de la Serranía de 
Cuenca (Piñón 1982; Domingo 2005; López-
Montalvo 2007; Ruiz 2006; Ruiz 2011; Viñas/
Morote 2013).

Fig. 12. Fotografía gigapixel tratada mediante DStretch del techo del Abric V, en el que se indican las discrepancias con los calcos 
consultados. Los círculos rojos corresponden a zonas donde se han observado pérdidas de fragmentos de pictografías, y los círculos 
blancos a áreas en las que se han identificado fragmentos de pictografías no documentados previamente.
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En cuanto a las pérdidas debemos constatar 
la desaparición de un número considerable de 
pictografías desde su descubrimiento. Sabe-
mos que alguna de ellas fue expoliada poco 
después de que fuera instalado el cerramien-
to actual del abrigo. Entre ellas se cuentan las 
piernas del motivo 11 (Viñas 1977), pero al 
mismo tiempo hemos identificado una parte 
del tronco y un brazo no documentado an-
teriormente. El motivo 8 se ha perdido en 

gran parte, afectando a la zona media del arco 
y al brazo extendido. El centro del panel se 
encuentra alterado por un intenso desplaca-
miento que ha debido afectar a lo largo del 
tiempo, antes y después del descubrimiento, 
a las pictografías realizadas en ese sector. Se 
aprecia la desaparición casi completa de un ar-
quero emplumado (fig. 20) que fue expoliado.  
Diversos restos informes de pintura recogidos 
en el calco (fig. 35) se han perdido. 

Fig. 13. Arquero levantino inédito identificado en el techo del Abric V. Imagen tratada mediante DStretch.
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Termografía

Mediante la cámara termográfica se realizaron 
un total de 82 imágenes en el Abric I siguien-
do dos estrategias. La mayoría se tomaron a 
una distancia de 30-40 cm siguiendo una cua-
drícula predefinida. Además se realizaron ter-
mografías a una distancia de 2 m para cubrir la 
totalidad del panel con pinturas. En este abri-
go se da la particularidad de que gran parte 
de las alteraciones encontradas, son en partes 
del panel con figuras, por lo que ofrecen datos 
interesantes que deberían considerarse en el 
futuro, si se emprenden trabajos de consoli-
dación. El principal tipo de alteración encon-

trado ha sido partes de piedra y esquirlas que 
están desolidarizadas del soporte y que, por 
tanto, presentan riesgo de desprenderse del 
mismo.
En el Abric V se realizaron un total de 116 
imágenes siguiendo las mismas estrategias. La 
mayoría se tomaron a una distancia de 30-40 
cm siguiendo una cuadrícula predefinida. Ade-
más se realizaron termografías a una distancia 
de 1 m para cubrir la totalidad del techo del 
abrigo. Este abrigo tiene la particularidad de 
poseer una emisividad diferente al resto de 
abrigos del estudio. A pesar de ello, los resulta-
dos obtenidos son similares en cuanto al tipo 
de alteraciones encontradas, aunque en este 

Fig. 14. Arquero apuntando a una cabra del Abric V, anteriormente desconocida. Imagen tratada mediante DStretch.
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caso las pequeñas descamaciones son el tipo 
de alteración más habitual.
Estas alteraciones se pueden identificar fá-
cilmente de visu, pero la termografía permite 
también observar el riesgo de desprenderse 
del soporte que presentan algunas zonas. Pre-
dominan las placas, de diversas dimensiones, 
desde descamaciones superficiales a profun-
dos desplacamientos. El resultado son abun-
dantes sectores en los que la roca desnuda 
aflora como consecuencia de estas pérdidas de 
soporte. Asociada a este proceso se encuentra 
la intensa fragmentación que presentan gran 
parte de las figuras del abrigo, principalmente 
en el Abric I. Procesos geoquímicos como el 
haloclastismo, vinculado a la humedad super-
ficial, y la erosión eólica pueden ser los facto-
res claves en estas alteraciones, sin descartar el 
efecto de la insolación. En ambos abrigos la 
humedad parece jugar un factor fundamental; 
la presencia de zonas de escorrentía, activas en 
el caso del Abric V, denotan zonas de circula-

ción hídrica del pasado a las que se ligan zonas 
alteradas del soporte y áreas colonizadas por 
microorganismos. La presencia de formas de 
oxalato cálcico (Viñas, e.p.; 2016) en otros es-
tudios indica la presencia de actividad micro-
biológica que sería necesario caracterizar para 
conocer de manera más precisa su afección a 
las pictografías.

Fotografía multiespectral

Las experiencias con fotografía multiespectral 
llevadas a cabo en este conjunto se efectuaron 
exclusivamente en el Abric I. Por un lado, se 
obtuvieron imágenes en cuatro bandas (RGB 
+ NIR) para probar diferentes algoritmos de 
stitching con este tipo de fotografías, probán-
dose algoritmos de ajuste rígido y de ajuste 
elástico. El experimento principal pretendía 
hacer una prueba de clasificación de los com-
puestos del panel en función de sus diferen-
tes respuestas espectrales. Este experimento 

Fig. 15. Zoomorfo levantino de color blanco identificado junto a uno de los caballos del techo del Abric V. El color blanco aparece 
con un tono azul verdoso blanquecino como consecuencia del algoritmo de DStretch empleado.



41

El proyecto de investigación 4D VULL en Ulldecona. Resultados de la campaña 2015

constituye un ejemplo del uso de varias mé-
tricas para la distribución en clases de las pic-
tografías del panel. En este caso se usaron las 
métricas Mahalanobis Distance, el Coeficiente 
de Correlación y el MF Abundance, que son 
algoritmos de clasificación supervisada, es de-
cir, en el que al software se le indican una serie 
de muestras que sirven como patrones para 
clasificar la totalidad de la imagen. En gene-
ral, el problema de la clasificación, que en este 
panel se observa bastante bien, es la caída de 
luz o falta de uniformidad de la misma, que 
hace que las clasificaciones se muestren in-
consistentes ya que parte de los resultados se 
confunden con variaciones de luz y no de re-
flectancia de los materiales. Esto conlleva que 
la correlación entre pictografías buscada no ha 
resultado plenamente satisfactoria, con lo que 
habrá que profundizar en esta línea de trabajo 
para incorporarla a futuras investigaciones. 

ConClusionEs

Del trabajo realizado en los abrigos I y V 
d’Ermites se pueden extraer varias conclusio-
nes importantes de cara a su conservación en 
las mejores condiciones posibles. Los análisis 
volumétricos no han detectado ninguna pérdi-
da en el período de análisis y monitorización, 
dentro de los límites de detección impuestos 
por la resolución de las entidades con las que 
hemos trabajado, que estimamos entre 2-3 

mm3. No obstante, somos conscientes de que 
estos procesos de pérdida de soporte están 
activos, como atestiguan los cambios detecta-
dos mediante comparación de los calcos con 
imágenes gigapíxel. También sabemos que los 
procesos de alteración pueden tener ritmos de 
desarrollo lentos, tanto en los casos de pérdi-
da de soporte como en los de formación de 
recrecimientos. En todo caso, esta iniciativa 
pone en marcha el proceso de monitorización, 
lo que sin duda servirá de base para comparar 
el estado de conservación en el futuro.
El análisis visual identifica muchas formas y 
procesos de alteración en estos abrigos, y di-
versos riesgos potenciales para la conservación 
de las pictografías. Son especialmente signifi-
cativos las descamaciones. Estos fenómenos 
están detrás de la desaparición de gran núme-
ro de figuras del Abric I, antes de su descubri-
miento y con posterioridad a él. En el Abric 
V, ese proceso de deterioro parece todavía 
más activo: en este proyecto hemos identifica-
do la pérdida de partes significativas del friso 
con respecto a la documentación efectuada 
poco después de su descubrimiento, y no toda 
se puede atribuir al expolio sufrido. El sector 
central del techo de este enclave presenta una 
zona especialmente alterada por desconcha-
dos que han arrasado la costra antigua. Ade-
más se puede constatar la presencia de placas 
de hasta 1 cm de espesor que amenazan con 
desgajar zonas que contienen pictografías. No 
se puede descartar que el expolio de alguna 

Fig. 16. Ejemplos de termografías del Abric I d’Ermites. La 
zona de detalle termográfica se resalta con un cuadro azul en 
la imagen RGB normal.

Fig. 17. Ejemplos de termografías del Abric V, en las que se 
ha realizado una fusión entre las imágenes normales y las tér-
micas.
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figura en el centro del panel haya contribuido 
a inestabilizar el conjunto del techo, causando 
que en la actualidad las discontinuidades es-
tructurales sean tan patentes.
Las termografías confirman estos extremos. 
Es muy preocupante observar la cantidad de 
puntos que en ambas cavidades se observan 
como discontinuidades del soporte. La ausen-
cia de cohesión de determinadas placas con el 
resto de la roca puede generar su desprendi-
miento antes o después. Por este motivo, re-
comendamos que se elabore una propuesta 
de actuación destinada a consolidar todas las 
partes de los paneles que presentan un mayor 
riesgo de desprendimiento.
Las causas que originan estos procesos de alte-
ración no están claras. Suponemos que puede 
haber factores puramente geológicos asocia-
dos a la acción del agua y la insolación, pero 
serían necesarios trabajos específicos para de-
terminarlos. 

El trabajo multiespectral efectuado no ha ob-
tenido los resultados deseados, pero seguimos 
pensando que su aportación de cara al futuro 
puede ser crucial. En este sentido, el descubri-
miento de un número sensible de pictografías, 
alguna tan notable como la pictografía blanca 
del Abric V, demuestra las bondades del uso 
de DStretch y nos lleva a pensar que la apor-
tación de técnicas de análisis de imagen en un 
rango de longitudes de onda más amplio que 
el de la luz visible puede suponer una mejora 
importante de nuestra capacidad de detectar 
pictografías inéditas.
El proyecto 4D VULL contribuye de este 
modo a la conservación preventiva del arte 
rupestre de Ulldecona, pero también debe ser 
considerado como una forma de darlo a co-
nocer. Gran parte del trabajo efectuado puede 
tener una vertiente divulgativa que contribuya 
a acercar a la sociedad un patrimonio muchas 
veces olvidado o ignorado. Los modelos 3D 

Fig. 18. Clasificación supervisada a partir de las bandas UV+B+R+NIR basada en el algoritmo MF abundance.
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o 4D, la fotografía gigapíxel o su tratamientos 
DStretch pueden ser herramientas apropiadas 
para conseguir ese propósito. Plataformas web 
o medios expositivos en el centro de interpre-
tación basados en ello podrían contribuir a 
hacer más accesibles enclaves que a veces no 
lo son a determinados colectivos o que direc-
tamente no son visitables, como es el caso del 
Abric V. El Ayuntamiento de Ulldecona co-
noce estas posibilidades y está valorando en 
la actualidad las posibilidades de hacer uso de 
todo ello.
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Resum 
Es presenta un resum dels resultats dels projectes d’investigació desenvolupats en el  conjunt ru-
pestre de la Serra de la Pietat a Ulldecona (Montsià, Tarragona); en particular els que fan referèn-
cia a les primeres datacions de l’art rupestre a Catalunya, obtinguts en els abrics I i IV d’Ermites. 
L’estudi de l’oxalat càlcic contingut en els suports i recobriment de les pintures ha permès obtenir 
dades cronomètriques prèvies o sincròniques i posteriors a la execució de les pintures rupestres 
(estils Llevantí i Esquemàtic respectivament).

Abstract
A summary of  the results of  research projects developed in rock set of  the Sierra de la Piedad 
Ulldecona (Montsià, Tarragona) in particular the data glace reference to the first dating of  rock 
art in Catalonia is presented, obtained in I i IV sites. The study of  calcium oxalate content in the 
supporting layers and coatings paints provided synchronous or dates before and after the execution 
of  the paintings (Levantine and Schematic respectively).
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introduCCió

El conjunt d’art rupestre de la Serra de la Pi-
etat o de Godall (Ulldecona-Freginals) consti-
tueix l’exemple més significatiu dels “santuaris 
de cacera” de l’estil llevantí del territori cata-
là. Un conjunt equiparable, formalment, amb 
l’abric de Cabra Feixet (Perelló) i les coves dels 
Cavalls y Remígia (Tírig i Ares del Maestre), 
amb els que conforma una mateixa unitat con-
ceptual i cultural.
Es tracta d’un nucli rupestre format per 14 
abrics amb pintures, dels quals 10 es concen-
tren en una àrea d’uns 250 m dins d’un paratge 
escarpat, amb parets escalonades de diferents 
alçades i on es localitzen els panells pintats que 
descriuen activitats relacionades amb el món 
de la cacera.
La filiació cronocultural de l’art rupestre post-
paleolític s’ha determinat a partir d’analogies 
establertes amb materials mobles descoberts 
i datats en jaciments arqueològics (plaquetes, 
còdols, útils i ceràmica, amb dissenys pintats, 
gravats o impresos). No obstant això, algu-
nes expressions com l’art llevantí li manquen 
aquests elements comparatius, i la seva vincu-
lació amb un context cultural ha resultat ambi-
gua o inexistent, deixant obert un dilatat debat 
cronocultural. Per tant, alguns especialistes 
s’han adreçat cap altres metodologies, com la 
recerca dels aglutinants en el pigment per ob-
tenir dates per 14C —sense resultats satisfac-
toris, fins ara— o bé altres tècniques radiomè-
triques indirectes centrades en l’extracció del 
carboni contingut en les capes d’oxalat, rela-
cionades amb les pintures rupestres, i datades 
per Ams 14c (Espectrometria de Masses afegit 
a un accelerador de partícules elementals). No 
obstant això, són encara escassos els equips 
que apliquen aquestes metodologies en el lle-
vant peninsular (Rowe 2001, 2005; Ruiz et al. 
2006, 2009, 2012; Hernanz et al. 2006, 2008, 
2010, Fullola 2009 e.p., Viñas et al. 2009 e.p.).
A final de l’any 2008, l’Institut de Paleoeco-
logia Humana i Evolució Social (Iphes) de 
Tarragona va emprendre el projecte “Recerca 
cronostratigràfica dels suports i recobriments 

de les pintures rupestres de la serra de la Pie-
tat” (2008-2011), dirigit per R. Viñas, per in-
tentar datar, de forma indirecta, algunes de les 
pintures rupestres del conjunt de la Serra de 
la Pietat d’Ulldecona-Freginals pel sistema de 
14C Ams amb resultats significatius. 

antECEdEnts

Fa uns 40 anys, uns joves exploradors del grup 
infantil del Centre Cultural Recreatiu d’Ullde-
cona varen descobrir el primer abric amb pin-
tures rupestres a la cinglera de Serra de la Pie-
tat. Des d’aquella troballa excepcional per part 
de Juan Ruiz l’any 1975, —que més tard es 
divulgaria com Abric V d’Ermites— s’han dut 
a terme diverses prospeccions, estudis i alguns 
projectes d’investigació destinats a conèixer el 
seu contingut, la seva significació, així com la 
filiació cronocultural d’aquest Patrimoni Mun-
dial (geu. ere. ecs. 1975; Viñas et al. 1975a i 
b.; Ten et al. 1976; Viñas 1977). 
El 27 d’abril de 1975, els germans Josep i Joa-
quim Romeu visitaren l’indret i descobriren al-
tres punts amb pintures: abrics d’Ermites IV o 
Cova Fosca i VI. Interessats pel seu estudi bus-
caren la col·laboració de Ramon Viñas amb 
qui van formar un equip que duria a terme les 
prospeccions i els primers estudis. A princi-
pis del mes de maig, es varen emprendre els 
treballs de documentació i es va trobar l’abric 
VIII d’Ermites i poc després, els dies 10 i 11, 
els abrics I, II i IIIa d’Ermites, situats a l’ex-
trem sud-oest del conjunt. Les prospeccions 
de l’any 1975 aconseguiren la descoberta de 9 
abrics a la partida d’Ermites i 2 a la partida de 
les Esquarterades.
Posteriorment i de manera discontinua, les 
prospeccions prosseguiren aportant nous des-
cobriments als termes d’Ulldecona y Freginals 
(Genera et al. 1985, 1989; Viñas 1986 [inèdit]).  
Actualment el conjunt de la Serra de la Pie-
tat conté un total de 14 abrics: 10 a la partida 
d’Ermites, 2 a les Esquarterades i 2 al terme 
de Freginals. En aquells anys, Manfred i Katja 
Bader ens informaren de l’existència d’un lot 

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, 
Montsià, Tarragona)
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de material lític amb 5400 unitats, la majoria 
restes de talla i 750 peces retocades, recollit 
en superfície entre els bancals de la vessant est 
de l’abric IV d’Ermites o Cova Fosca i citat a 
la memòria de llicenciatura d’un dels autors 
(Viñas 1986). Els sediments d’aquesta cavi-
tat, la més àmplia del grup, foren utilitzats per 
omplir les terres de cultiu més properes; avui 
encara s’observa el nivell que ocupava el di-
pòsit arqueològic marcat a les parets i en les 
restes de materials adherits i carbonatats al 
sòl de la cova. El material lític fou dipositat al 
Museu d’Amposta i, analitzat per Manuel Va-
quero que, assenyalà tres estadis cronocultu-
rals: Magdalenià superior-final/Epipaleolític; 
Mesolític geomètric; i Neolític final-Calcolític 
(Viñas et al. 2009a).  
L’any 2006 es va lliurar a l’Àrea de Coneixe-
ment i Recerca de la Generalitat de Catalu-
nya el projecte “Els Mitjans de Comunicació 
gràfica entre les Societats postpaleolítiques de 
Catalunya” per la seva aprovació. El projecte, 
dirigit per R. Viñas de l’Institut de Paleoecolo-
gia Humana i Evolució Social (Iphes), integra-
va un equip interdisciplinari d’especialistes de 
diferents universitats nacionals i estrangeres, i 
pretenia posar en marxa tres línies de recerca:
1. Cercar la forma de datar les pintures rupes-
tres per 14C Ams.
2. Estudiar la ubicació i l’entorn geogràfic dels 
conjunts rupestres.
3. Elaborar una diagnosi de conservació.
Una investigació que englobés des de la filiació 
cronocultural de les manifestacions rupestres 
més significatives de Catalunya, el seu context 
geogràfic, fins les afeccions mediambientals 
que marquen la seva degradació. La Comissió 
Assessora d’Arqueologia va restringir el pro-
jecte a la intervenció de “L’Estudi del con-
text geogràfic i paleoambiental i dels patrons 
d’ubicació dels abrics d’Ulldecona i Freginals” 
a desenvolupar a finals del 2006.  
Paral·lelament i amb la participació de Mar-
vin W. Rowe del Departament de Química 
de Texas A&m University (Doha, Qatar) và-
rem iniciar la recollida de mostres de suport 
en dos abrics sense pintures (coneguts com 

Els Cossis i Margalló), per tal de comprovar 
l’existència d’oxalats a datar per 14c Ams. Els 
resultats es van presentar al congrés organit-
zat pel Servei d’Arqueologia: “Datant l’Art 
Rupestre: L’Arc Mediterrani Peninsular, entre 
l’absolut i el relatiu” (Barcelona, 2009) (Viñas 
et al. 2009b, e.p.).
El maig de l’any 2007 vàrem presentar una 
nova sol·licitud per tal d’emprendre la recerca 
per la datació indirecta de les pintures d’Ullde-
cona-Freginals pel sistema de 14c Ams, partint 
d’oxalat càlcic contingut en els suports i re-
cobriments de carbonat càlcic de les pintures, 
amb la finalitat de poder obtenir paràmetres 
cronomètrics i, també, elaborar una diagnosi 
del seu estat de conservació. Dins d’aquest úl-
tim àmbit, es va plantejar la problemàtica so-
bre la caiguda o pèrdua de suport d’aquests 
murals (que lamentablement va mutilant, any 
rere any, les figures pintades) i que es podrien 
recollir, anualment, mitjançant una fina malla, 
tant per poder ser incorporades com per dur 
a terme aquest tipus d’anàlisis i altres inves-
tigacions. A més, el projecte contemplava la 
realització d’algunes proves per a la consolida-
ció de vores exfoliades, per tal de fer un segui-
ment posterior i aconseguir experiència sobre 
la consolidació de fissures i cornises que afec-
ten greument aquest conjunt rupestre, i que 
permetés aplicar les mesures pertinents per a 
la seva preservació. A final de l’any 2008 es va 
emetre el permís per iniciar les investigacions 
i per intentar datar, indirectament, les pintures 
del conjunt rupestre d’Ulldecona. La despesa 
es va finançar amb un ajut del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (Secretaría de Estado de 
Universidades de la Dirección General de Programas 
de Transferencia de Conocimiento), dins del projec-
te “Estudio cronoestratigáfico de los soportes 
del Arte Rupestre del Levante Español”.

El conjunt rupestre de la Serra de la Pietat

Aquest conjunt està situat en el petit massís 
de la Serra de la Pietat de 398 m que pertany 
als termes municipals de Ulldecona, Godall 
i Freginals (Comarca del Montsià) a l’extrem 
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meridional del territori català, al sud del Delta 
de l’Ebre i entre la Serra del Montsià (762 m) 
i Els Ports de Beseit o de Tortosa (1447 m). 
La vessant oest de la Serra de la Pietat ofereix 
un relleu muntanyós suau, m’entres que al E 
es configura un perfil escarpat on es desenvo-
lupen, entre les cotes 265 y 275 m, les cavitats 
amb pintures rupestres: abrics I, II, IIIa i IIIb, 
IV (Cova Fosca), V, VI, VII, VIII i IX d’Er-
mites, Esquarterades I i II, Masets i Llibreres). 
Els abrics d’Ermites es localitzen a una alçada 
de 5-7 m sobre la base de la cinglera, a excep-
ció de l’abric IV (Cova Fosca) ubicat al peu del 
mateix cingle.
El grup d’abrics d’Ermites pertany als “santu-
aris de cacera” llocs de reunió (aggregation site) 
dels grups de caçadors-recol·lectors postpa-
leolítics. Les pintures rupestres es realitzaren 
aprofitant les petites cavitats i forats d’escassa 
fondària originades a les calcàries del Cretà-
cic inferior. Des de fa temps la meteorització 
i els processos bioquímics destrueixen les su-

perfícies pintades; aquest fet, podria explicar 
les figures repintades, retocades i l’aparició de 
diversos colors i tipologies. El percentatge de 
pèrdua de les pintures és alt i és un tema greu 
i preocupant.
La temàtica principal està integrada per esce-
nes dinàmiques de caceres protagonitzades 
per arquers i animals salvatges: cèrvids, cà-
prids, èquids i algun bòvid o senglar.
 En total, el conjunt rupestre conserva les res-
tes de 368 unitats pictòriques, de les quals el 
29,5% està format per representacions huma-
nes; el 21% de fauna salvatge, el 11% d’ele-
ments associats a la cacera —pistes, rastres i 
fletxes— el 2% correspon a figures esquemà-
tiques i abstractes, i el 1,5% pertany a grafits 
medievals i històrics. No obstant això, l’índex 
més alt, el 35% correspon a les restes de figu-
res no identificades que demostren l’estat de 
destrucció d’aquest Patrimoni (Viñas 1986). 

Fig. 1 Situació del conjunto rupestre d’Ermites en la Serra de la Pietat o Godall (Ulldecona, Montsià) i cinglera de la vessant est, 
partida d’Ermites, amb la situació dels abrics del conjunt rupestre (foto, A. Rubio).

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, 
Montsià, Tarragona)
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rECErCa CronoEstratigràfiCa dEl Con-
junt rupEstrE

La recerca sobre les representacions gràfiques 
es va plantejar a partir de dues accions: a) reco-
llida de mostres de suport i de recobriments (a 
punt de despendre) per cercar capes d’oxalats 
per datar per 14C Ams, i b) col·locació d’una 
fina malla al sòl d’alguns abrics per obtenir el 
percentatge anual de pèrdua del mural i reco-
llida de fragments caiguts pel seu estudi. El 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia va apro-
var el primer punt.

Mètodes i tècniques
 
Els mètodes i tècniques emprades en el pro-
jecte foren les següents: 

1. Recollida de mostres dels suports i dels re-
cobriments.
Se seleccionaren entre 2 i 5 micromostres 
d’uns  5 mm de diàmetre per abric (conjunt 
d’Ermites: abrics I, II, IV (Cova Fosca), V, VI, 
i VIII, Esquarterades II, i Llibreres; en parti-
cular, fragments a punt de despendre’s de la 

paret i recol·lectades amb un bisturí estèril, 
embalades en paper d’alumini, i emmagatze-
mades en recipients estèrils.

2. Estudi petrogràfic i estratigràfic de les mos-
tres.
De la majoria de mostres es va seleccionar un 
microfragment per la confecció de làmines 
primes pels estudis microestratigràfics i mine-
ralògics (microespectroscòpia Raman i difrac-
ció de raigs x). Les mostres foren analitzades 
amb un microscopi petrogràfic dels laborato-
ris del Iphes per determinar la microestratigra-
fia i mineralogia.

3. Microespectroscòpia Raman.
Aquesta mesura ens ha permès obtenir l’espec-
tre basat en l’efecte vibracional Raman, relatiu a 
la composició química dels minerals observats 
en làmina prima de les mostres, i determinar la 
posició estratigràfica de les capes d’oxalats de 
calci a datar respecte el suport i els pigments. 
Aquests estudis s’efectuaren amb un espectró-
metre Raman ft-Ir Renishaw instal·lat en un 
microscopi petrogràfic Leica dm 2500, en els 
laboratoris dels Serveis Cientifico-tècnics de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

4. Difracció de raigs x.
Les anàlisis per microdifracció de raigs x (xrd) 
foren realitzades mitjançant l’aparell Bruker 
Axd-d8 Discover, equipat amb raigs incidents 
paral·lels (Göbel mirall), goniómetre vertical 
µ, l’estadi xyz monitorizat amb un gAdds 
(Àrea de Sistema General de difracció). Ens 
ha permès precisar el components mineralò-
gics i la posició estratigràfica dels oxalats ob-
servats en les làmines primes de les mostres.

5. Datació de les mostres per 14c Ams.
La resta de les micromostres, destinades a 
l’obtenció de datacions radiomètriques foren 
enviades a Marvin W. Rowedel Departament 
of  Chemistry, Texas A&M University, Collage 
Stationi a Ruth Ann Armitage de Chemistry 
Deptartament Eastern Michigan University, 
Ypsilanti.

Fig. 2 Vista de l’Abric I d’Ermites i de l’escena de cacera de 
cèrvids (foto, A. Rubio).
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Les datacions foren obtingudes mitjançant el 
mesurament de carboni radioactiu que con-
tenen les capes d’oxalat càlcic (whewelita) en 
base al mètode de 14C Ams. Per aquest propò-
sit, les mostres van ser sotmeses, primerament, 
a un tractament per eliminar el carbonat càlcic 
de la roca i qualsevol contaminant per àcid hú-
mic i, desprès, van rebre un bany addicional 
en àcid fosfòric per minimitzar el diòxid de 
carboni de les superfícies de les capes de l’oxa-
lat. Finalment del co2 s’obtingué un grafit que 
fou enviat als laboratoris de Beta Analytic i al 
Lawrence Livermore National Laboratory’s 
Center for Accelerator Mass Spectrometry per 
a la seva datació.

rEsultats

A l’inici del projecte, consideràvem que la línia 
d’abrics d’Ermites ens oferiria un procés evo-
lutiu sincrònic de la deposició de l’oxalat càl-
cic (whewellita). No obstant això, a l’obtenir 
els primers resultats cronomètrics dels abrics 
sense pintures (Cossis i Margalló), vàrem 
comprovar el contrari. Les cavitats, formades 
pels mateixos fenòmens d’alteració, presenta-
ven superfícies diacròniques en funció d’altres 
factors com la meteorització i la bioquímica. 
Les capes d’oxalat de càlcic es presenten alte-
rades, destruïdes o substituïdes per altres més 
recents i rejovenides. En conseqüència hi ha 
diferències molt notables entre les datacions 
obtingudes (Viñas et al. 2009b).
De les mostres recollides, només la meitat 
aportaren la quantitat de carboni necessari per 
a datar. Per tant, diverses datacions obtingudes 
entre suport i recobriment han quedat aïllades 
i incomplertes (Ermites V y Esquarterades II) 
o no han permès mesurar cap data (Ermites 
II). Per altra banda, alguns paràmetres han 
mostrat temporalitats extremadament  àmpli-
es (Ermites VIII y Llibreres); i en altres abrics 
les mostres presenten múltiples capes d’oxalat 
de base i recobriments recents (Ermites VI). 
L’experiència ens demostra que en el cas de 
recollida de dues mostres, aquestes són insu-

ficients per garantir l’èxit de la investigació 
cronomètrica. Malgrat les diverses problemà-
tiques, les dates obtingudes en els abrics d’Er-
mites I i IV o Cova Fosca han permès establir 
forquilles radiomètriques amb intervals signi-
ficatius. A més, inclouen les dues tradicions 
representades en el conjunt rupestre: Llevantí 
i Esquemàtic. 

Abric i d’Ermites

Es localitza a l’extrem meridional del conjunt 
rupestre i a 5 m sobre la base del cingle. El mu-
ral conté una de las caceres més significatives 
de l’art llevantí amb 150 representacions figu-
ratives i estilitzades d’arquers, cèrvids i cabres.

1. Mostra de suport de pintures

La mostra AI.m5 va ser recollida a escassos 
centímetres de les potes posteriors de la cér-
vola núm. 121 (Viñas et al., 1986). Presen-
ta una microestratigrafia que, de superfície a 
base, presenta: cristalls de guix —dipositats 
sobre una única capa d’oxalat de calci (whewe-
llita)— i per sota la roca calcària del cretàcic. 
Datació de la mostra: 8200 ±80 14C (radiocar-
bó), 9420-9000 cal bp (2s), o (7340-7070-8200 
±80 cal bc (1s) i 7470-7050 cal bc (2s) (taula 1). 

2. Mostra de recobriment de pintures

La mostra AI.m2b és a 30 cm de la anterior i 
al costat de les figures núm. 123-124. Presenta 
una capa de recobriment sobre les pintures. 
Datació de la mostra: 7190 ±120 14C (radio-
carbó), 8320-7760 cal bp (2s), o 7190±120 cal 
bp (1s) i 6370-5810 cal bc (2s) (taula 1).

Abric IV d’Ermites o Cova Fosca 

Es localitza en el centre del nucli rupestre 
d’Ermites i a uns 60 m de l’anterior, a la base 
del cingle. L’Abric ha conservat dues compo-
sicions de caràcter esquemàtic-abstracte i no-
més ha estat possible datar el primer grup.

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, 
Montsià, Tarragona)
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1. Mostra de suport de pintures

La mostra AIV.m1b va ser recollida a uns 18 
cm de las figures núm. 1-2. La mostra presenta 
una capa d’oxalat de calci alguns cristalls de 
guix que descansen sobre la roca calcària.
Datació de la mostra: 2800 ±30 14C (radiocar-
bó), 2960-2850 cal bp (2s), o (1000-910 cal bc 
(1s), 1010-900 cal bc (2s) (taula 1).

2. Mostra de recobriment de pintures

La mostra AIV.m2b fou recollida a 34 cm de la 
figura del quadrúpeda núm. 9. Es tracta d’una 
capa groguenca de recobriment que ocupa 
grans àrees de la paret amb estries agrupades 
d’aspecte artificial que eclipsen una bona part 
del mural. La seva anàlisi petrogràfica ha per-
mès observar cristalls de guix i una banda de 
whewellita (oxalat de calci) lleument micritit-
zada que revela un procés d’alteració del re-
cobriment.
Datació de la mostra: 2010±30, 2010-1890 cal bp 
(2s), o 40 cal. bc (1s), i 60 cal Ad (2s) (taula 1). 

ConClusions

El principal objectiu d’aquesta investigació ha 
estat l’obtenció d’intervals de dates radiomè-
triques (unitats cronoestratigràfiques) de les 
manifestacions rupestres de la serra de la Pi-

Fig. 3. Calc de l’Abric I d’Ermites amb indicació de la zona de mostres i els seus resultats (dibuix, R. Viñas). 

Fig. 4. Vista de l’Abric V d’Ermites o Cova Fosca i figures de 
caprins (foto, J. Mestre).
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etat o Godall. Les dates permeten situar les 
pintures dins un ordre temporal mitjançant 
intervals cronològics, propers, sincrònics o 
posteriors a l’execució dels murals. Aquestes 
unitats cronoestratigràfiques permeten fona-
mentar l’adscripció a períodes cronoculturals 
als autors de les pintures. No obstant això, no-
més en dos casos s’ha aconseguit establir pa-

ràmetres ajustats per delimitar la temporalitat 
del conjunt rupestre d’Ermites.
Malauradament, no totes les mostres presen-
taren suficient oxalat de calci per a ser datat i, 
per tant, la investigació cronomètrica d’alguns 
abrics resta incomplerta. Per altra banda, al-
gunes mostres han revelat suports antics, com 
Ermites VIII: 16610-16300 bp., o Llibreres: 

Fig. 5 Calc de l’Abric V d’Ermites o Cova Fosca amb indicació de la zona de mostres i els seus resultats (dibuix, R. Viñas).

Taula 1. Dates radio-carbòniques calibrades, realitzades a partir de la corba IntCal04 (mostres Beta 
Analytic), e IntCal09 i el software OxCal v4.1.7 (mostres llnl). 

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, 
Montsià, Tarragona)
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Fig. 6 Esquema cronocultural de les pintures d’Ermites, segons les dades obtingudes (J. Morales).

19280-18990 bp. En el primer cas, amb un re-
cobriment recent que ens mostra una forquilla 
cronològica extremadament  àmplia que inva-
lida el paràmetre, i en el segon cas, un reco-
briment que no aporta cap datació i que deixa 
inacabada la investigació d’aquests abrics. No 
obstant això, les unitats cronoestratigràfiques 
més ajustades corresponen a l’Abric I d’Ermi-
tes amb Art Llevantí, i IV d’Ermites o Cova 
Fosca amb Art Esquemàtic. En el primer, s’ha 
obtingut una data de suport de 9420-9000 bp i 
una de recobriment de 8320-7760 bp. Les da-
des situen el període  de les pintures entre els 
complexes microlaminar i geomètric de l’Epi-
paleolític i Mesolític respectivament. Les dates 
coincideixen amb alguns dels materials arque-
ològics descoberts a la vessant de la Cova Fos-
ca. El segon, correspon a Ermites IV o Cova 
Fosca amb un suport de 2960-2850 bp, i un 
recobriment de 2010-1890 bp, és a dir, una 
temporalitat entre el període del Bronze final i 
el Ferro. Per aquest últim cal considerar l’exis-
tència d’alguns poblats situats a la perifèria de 
la “foia d’Ulldecona” com el de La Ferradura. 
Malgrat que els resultats exposats no repre-
senten una datació directa de les pintures, con-
siderem que la investigació de l’art rupestre de 
Catalunya ha aconseguit una  fita important en 
mesurar dos intervals cronològics per al con-
junt gràfic rupestre de la Serra de la Pietat. El 

balanç és encara molt escàs però obre noves 
vies de recerca cronoculturals per aquest pa-
trimoni mundial. 

bibliografia

generA, m., romeu, J., romeu, J.A. 1985, Els 
abrics dels Masets i de les Llibreres  (Fregi-
nals), Full Informatiu, 2, Museu del Montsià, 
Amposta,  p. 2.

generA, m., romeu, J., romeu, J.A. 1989, 
Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en la 
comarca del Montsià, Actas del XIX Congreso 
Nacional de Arqueología, II (Castellón  de la Plana, 
1987), Saragossa,147-160. 

geu. ere. ecs 1975, L’Art Prehistòric d’Ullde-
cona, Centre Excursionista de Catalunya.

hernAnz, A., gAVIrA, J.m., ruIz, J.f. 2006, In-
troduction to Raman microscopy of  prehisto-
ric rock paintings from Sierra de las Cuerdas, 
Cuenca, Spain Journal of  Raman Spectroscopy 37 
(9), 1054-1062.  



54

hernAnz, A., gAVIrA, J.m., ruIz, J.f. 2008, A 
comprehensive micro-Raman spectroscopic 
study of  prehistoric rock paintings from the 
Sierra de las Cuerdas, Cuenca, Spain, Journal of  
Raman Spectroscopy 39, 972-984.  

hernAnz, A., ruIz, J.f., gAVIrA, J.m. 2010, 
Raman, IR, optical and SEM/EDX micros-
copy of  prehistoric rock paintings, in Macias, 
B., Guajardo, F (eds.), Rock Chemistry, Nova 
York, Nova Publishers, 98-102.

mAluquer, J. 1983, El poblado paleoibérico de 
la Ferradura, Ulldecona, Tarragona, Barcelona, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas, Institución Milà y Fontanals, Universidad 
de Barcelona, Instituto de Arqueologia y Pre-
historia, Programa de Investigaciones Proto-
históricas VII. 

rowe, m.w. 2001, Dating by Ams radiocar-
bon analysis, in Whitley, D.S. (ed.), Handbook 
of  Rock Art Research, Walnut Creek, AltaMira 
Press, 139-166.

rowe, m.w. 2005, Dating studies of  prehis-
toric pictograhs in North America, in Chip-
pendale, C., Whitley, D.S., Loendorf. LL. (eds), 
Discovering North American Rock Art, Tucson, 
University of  Arizona Press, 294-319.

rowe, m.w. 2009, Radiocarbon dating of  an-
cient rock paintings, Analytical Chemistry, 81, 
1728-1735.

ruIz, J.f., mAs, m., hernAnz, rowe, m.w., 
steelmAn, k., gAVIrA, J.m. 2006, First radio-
carbon dating of  oxalate crusts over Spanish 
prehistoric rock art, International News of  Rock 
Art, 46, 1-5.

ruIz, J.f., rowe, m.w., hernAnz, A., gAVIrA, 
J.m., VIñAs, r., rubIo A., 2009, Cronología 
del arte rupestre postpaleolítico y datación ab-
soluta de pátinas de oxalato cálcico. Primeras 
experiencias en Castilla–La Mancha (2004-
2007), iv Congreso El Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la unesco (Valen-
cia), 303-316.

ruIz, J.f., hernAnz, A., Ann, A., rowe, m. 
w., VIñAs, r., gAVIrA, J.m., rubIo A., 2012, 
Calcium oxalate AMS 14C dating and chrono-
logy of  pos-Paleolithic rock paintings in the 
Iberian Peninsula. Two dates from Abrigo de 
los Oculados (Henarejos, Cuenca, Spain), Jour-
nal of  Archaeological Science, 30, 1-13.

ten, r., mIquel, d., VIñAs, r., romeu, J. 
1978, Un nuevo conjunto de arte rupestre en 
Cataluña, xiv Congreso Nacional de Arqueología 
(Lugo 1976), Saragossa, 227-230.

VIñAs, r.. 1977, El abrigo V de la sierra de La 
Pietat, Ulldecona, Tarragona, Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología Castellonense, 4, Castellón, 
21-44.

VIñAs, r., 1986, El conjunto de pinturas rupestres 
de la serra de la Pietat, Ulldecona- Freginals (Tar-
ragona), tesina, Departament de Prehistòria  i 
Història Antiga, Facultat de Geografia i His-
tòria, Universitat de Barcelona.

VIñAs, r., mIquel, d., romeu, J., romeu, J.A., 
ten, r., morA, m.ll., cAnAls, m., mArtín, 
c., cAmpIllo, d. 1975a, El conjunto rupestre 
de la Serra de la Pietat, Abrigo I, Ulldecona, 
Tarragona, Speleon, Monografía I, c.ec., “V 
Symposium de Espeleologia”, Barcelona, 115-151.

VIñAs, r., romeu, J., tén, r. 1975b, Noticia 
sobre un conjunto rupestre en Ulldecona, Tar-
ragona, Pyrenae, 11, 145-150.  

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, 
Montsià, Tarragona)



55

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

VIñAs, r., rosell, J., VAquero, m., rubIo, A. 
2009a, El  Santuario-Cazadero del conjunto 
rupestre de Les Ermites (Ulldecona, Montsià, 
Tarragona), IV Congreso El Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (Valen-
cia), 55-65.

VIñAs, r., rowe, m., rubIo, A., ruIz, J. f. VA-
quero, e. p., Inicio de las investigaciones cro-
nológicas en los soportes de los abrigos de la 
serra de la Pietat (Ulldecona- Tarragona), Con-
gres Internacional, Datant l’Art Rupestre: L’Arc 
Mediterrani Peninsular entre l’absolut i el relatiu 
(17-19 de juny 2009), Barcelona, Generalitat de 
Catalunya.

VIñAs, r., rubIo, A., ruIz, J.f., rowe, 
m.,VAllVerdú, J., VAquero, m., sAntos, n. e. 
p., Chronostratigraphic results of  analyses on 
bedrocks and crusts of  the Serra de la Pietat 
Rock art assemblage (Ulldecona, Tarragona - 
Spain), xvii uispp: Mundial Congress of  Prehisto-
ric and Protohistoric Sciences, Burgos.



Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I
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Resum
L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer una nova localització arqueològica a l’aire lliure 
situada a les Terres de l’Ebre, el Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre). Les dades que 
presentem corresponen a l’estudi d’un conjunt de restes lítiques recollides en superfície. Les seves 
característiques tecnològiques i tipològiques suggereixen que es tracta d’un conjunt atribuïble al Pa-
leolític superior final, destacant les seves similituds amb el proper jaciment de la Cova de la Mallada. 
Tot i les dificultats interpretatives que es deriven del caràcter superficial del conjunt, el jaciment del 
Barranc de Santa Eulàlia té l’interès d’aportar noves dades sobre un període, el final del Paleolític 
superior, poc conegut a les Terres de l’Ebre.

Abstract
The aim of  this paper is to present a new open-air archaeological site located on the Terres de 
l’Ebre region: the Santa Eulàlia Ravine (El Perelló, Baix Ebre). The data presented below corres-
pond to the study of  a lithic assemblage collected on surface. Their typological and technological 
characteristics suggest that this assemblage can be attributed to the late Upper Paleolithic, empha-
sizing their similarities to the nearby site of  La Mallada Cave. Despite the difficulties of  interpre-
tation arising from the superficial character of  the assemblage, the site of  the Santa Eulàlia Ravine 
has the interest of  providing new insights into a period, the late Upper Palaeolithic, little known in 
the Terres de l’Ebre.
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introduCCió

El jaciment està situat al terme municipal de El 
Perelló (Baix Ebre), a uns 6 km al nord-oest del 
nucli urbà. Les seves coordenades utm són e(x): 
301515.7, n(y): 4529951.2 (utm 31n / etr s89) 
i està a 336 m d’altitud, en l’extrem sud-est de 
la Serra del Boix, la qual forma part del Massís 
de Cardó. En el sector on es troba el jaciment, 
aquests relleus de la Serralada Prelitoral Catalana 
estan constituïts per materials d’edat mesozoica, 
concretament calcàries i margues juràssiques. 
El jaciment que presentem és una localització 
arqueològica a l’aire lliure, en el marge esquer-
ra del Barranc de Santa Eulàlia, molt a prop de 
la confluència amb el Barranc de les Nines i a 
uns 20 m per sobre del llit actual del barranc. 
Aquesta localització està només a uns 1000 m a 
l’est del circ de Cabra Feixet, on es troben l’abric 
amb pintures d’estil llevantí de Cabra Feixet 
(Viñas/Sarria/Alonso 1983) i el jaciment de la 
Cova de la Mallada, aquest últim amb una se-
qüència atribuïda al final del Paleolític Superior. 
A pocs quilometres del jaciment, el Barranc de 
Santa Eulàlia es junta amb el Barranc de la Ri-
era, que baixa directament, a través del Pla del 
Burgar, fins al riu Ebre. Aquest és un corredor 
natural que posa en comunicació directa la vall 
del riu Ebre amb la zona costanera del Golf  de 
Sant Jordi. Cal destacar que el jaciment es troba 
pràcticament a la divisòria d’aigües que separa 
l’Ebre de les rieres que desemboquen directa-
ment a la Mediterrània.
El conjunt que hem analitzat està constituït ex-
clusivament per restes lítiques, recollides en su-
perfície per Manfred i Katja Bader en la dècada 
dels anys setanta del segle passat. En la actuali-
tat, aquests materials es troben dipositats en el 
Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta). El 
material fou recollit en una superfície gairebé 
plana de dimensions relativament reduïdes (uns 
50 m de llargada i uns 15 m d’amplada màxi-
ma), entre el camí que condueix al circ de Ca-
bra Feixet i la ruptura de pendent que marca la 
vora del barranc de Santa Eulàlia. Actualment, 
aquesta àrea està coberta d’una vegetació arbus-
tiva, amb alguns pins dispersos. En alguns es-

pais sense vegetació aflora un sediment argilós 
de color ataronjat, observant-se puntualment 
algunes restes de sílex. 

El conjunt lític analitzat està format per 346 
artefactes, 53 dels quals mesuraven menys 
d’un cm i no han estat inclosos en els recomp-
tes i anàlisis que presentarem a continuació. 
Totes les peces més grans d’1 cm han estat 
analitzades des dels punts de vista morfotèc-

Fig. 1. A. Mapa topogràfic en el qual s’indica la localització del 
jaciment. B. Ortofotomapa indicant la situació dels jaciments 
del Barranc de Santa Eulàlia i de la Cova de la Mallada. C. 
Imatge del terreny on es van recollir les restes lítiques; al fons 
es pot veure el circ de Cabra Feixet.

El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del Paleolític superior al sud de 
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nic i tipomètric. El artefactes retocats han si-
gut analitzats i classificats segons la Tipologia 
Analítica i Estructural de Laplace (1972), si bé 
hem afegit un nou grup tipològic, els Simples 
Indiferenciats, on hem inclòs les peces amb 
retoc simple que no tenen cabuda en cap dels 
altres grups.

rEsultats dE l’Estudi

El sílex és l’única matèria primera representa-
da en el conjunt. La totalitat de les restes pre-
senta una pàtina blanca molt intensa, la qual 
cosa fa impossible identificar diferents varie-
tats de sílex. A més a més, 28 peces mostren 
evidències macroscòpiques d’haver estat alte-
rades pel foc. Les peces amb restes de còrtex 
mostren unes superfícies corticals molt roda-
des, que suggereixen un aprovisionament en 
dipòsits secundaris. Per determinar de forma 
més específica l’origen de la matèria primera 
caldria portar a terme uns treballs de prospec-
ció i caracterització litològica que encara estan 
per fer. Tanmateix, s’ha apuntat la presència 
de nòduls de sílex a les formacions al·luvials 
de la vall de l’Ebre, a uns 10 km en línia recta 
del jaciment. 
La distribució per categories estructurals dels 
293 artefactes analitzats es pot observar a la 
taula 1. Les ascles senceres i fragmentades 
són clarament dominants i representen con-
juntament més del 77% del conjunt. L’elevat 
percentatge dels fragments no és estrany en 
un conjunt de superfície, en el qual les restes 
han estat sotmeses a fortes dinàmiques post-
deposicionals. Per la seva banda, els productes 
laminars representen gairebé el 10% del con-
junt, predominant clarament les laminetes per 
damunt de les làmines.

Ascles Fragments 
d’ascla

Làmines Fragments de làmina Nuclis Ar t e f ac t e s 
retocats

Total

F.a. 71 157 14 14 13 24 293
F.r. 24,2% 53,5% 4,7% 4,7% 4,4% 8,2% 100%

 També cal destacar la troballa d’algunes peces 
associades a l’ús de la talla laminar, com són 
una làmina de cresta, una lamineta de cresta, 
tres fragments de làmina de cresta i una tauleta 
d’avivament. Com comentarem més endavant, 
dues de les peces retocades han estat realitza-
des sobre làmines de cresta.
La presència d’una talla laminar ben estructu-
rada s’observa de forma encara més evident 
en analitzar els nuclis. Dels tretze nuclis do-
cumentats en el conjunt, dotze mostren es-
tratègies orientades a la producció d’elements 
allargats, i d’aquests, set es poden considerar 
com estrictament laminars. D’aquests, quatre 
corresponen a la producció sistemàtica de la-
minetes. La desproporció entre el nombre de 
nuclis laminars i el relativament reduït percen-
tatge de làmines i laminetes detectat en el con-
junt ens suggereix que els productes laminars 
estan infra-representats. A banda dels nuclis 
destinats a la producció de làmines, laminetes 
i ascles laminars, només cal destacar la troba-
lla d’un nucli discoidal sobre ascla cortical, el 
qual respon a una estratègia força expeditiva i 
mostra un grau d’explotació molt reduït. Els 
nuclis laminars semblen en general haver estat 
realitzat sobre nòdul, si bé s’ha identificat un 
nucli de producció de laminetes en el qual la 
superfície explotada correspon a la cara ven-
tral d’una ascla.
L’anàlisi dels nuclis mostra un clar predomi-
ni de les estratègies unipolars unidireccionals. 
Encara que en alguns casos s’observen aixe-
caments des de diferents plans de percussió, 
sempre s’aprecia la presència d’un pla de per-
cussió i d’una superfície de talla preferencials. 
Els altres plans, oposats o perpendiculars al 
principal, serveixen bàsicament per corregir la 
convexitat de la superfície de talla o per prepa-
rar crestes dorsals o laterals. 

Taula 1. Distribució de les restes lítiques analitzades per categories estructurals.
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Només un dels nuclis mostra dos plans orto-
gonals que es caracteritzen per un grau d’ex-
plotació similar, sense que es pugui discrimi-
nar un d’ells com a principal. En general, hi 
ha una superfície de talla ben definida, que 
s’oposa a una altra superfície que resta cortical 
o sense tallar. Aquest és el cas en especial dels 
nuclis destinats a la producció de làmines i la-
minetes, els quals mostren una taula laminar 
que indica la obtenció recurrent de productes 
estandarditzats. Si bé aquesta talla en superfí-
cie és dominant, en alguns dels nuclis s’aprecia 
una extensió de les extraccions cap als flancs, 
iniciant una explotació en volum.
La distribució dels artefactes retocats per 
grups tipològics mostra un equilibri entre els 
gratadors i els burins. Els elements de dors 
també tenen un presència significativa. Altres 
grups tipològics (rascadores, denticulats, sim-
ples indiferenciats i truncadures) es documen-
ten només de forma puntual. Dins del grup 
dels gratadors, l’únic tipus primari representat 
és el gratador frontal simple. Cal destacar que 

tots els efectius d’aquest grup estan realitzats 
sobre làmina o ascla laminar, incloent-hi un 
gratador realitzat sobre làmina de cresta. Pel 
que fa als burins, hi ha un clar predomini dels 
diedres (6 dels 7 burins identificats), havent-se 
documentat també un burí realitzat sobre là-
mina de cresta. El grup dels elements de dors 
està format per cinc microlaminetes de dors, 
la majoria amb un retoc marginal i en alguns 
casos semiabrupte. La resta de peces retoca-
des són una rascadora lateral amb retoc invers, 
una osca també inversa, una truncadura obli-
qua sobre fragment de lamineta i dues peces 
amb retoc simple.

disCussió i ConClusions

La interpretació del conjunt lític del Barranc 
de Santa Eulàlia presenta les dificultats co-
muns a tots els conjunts de superfície. Dei-

Taula 2. Distribució dels artefactes retocats per grups tipològics.

Fig. 3. Artefactes retocats. 1-5, Gratadors; 6, 13 i 14, burins; 7, 
truncadura; 8-12, elements de dors.

Fig. 2. Nuclis del Barranc de Santa Eulàlia.

Rascadores Gratadors Denticulats Simples Truncadures Elements de dors Burins
1 7 1 2 1 5 7

El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del Paleolític superior al sud de 
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xant de banda aspectes com l’absència de 
restes biològiques o els problemes per obte-
nir datacions radiomètriques, la dificultat més 
important és sens dubte la manca de context 
estratigràfic, la qual fa impossible determinar 
les relacions temporals entre les restes incloses 
en el conjunt. No sabem si tots els artefactes 
pertanyen a una mateixa fase de formació o 
si, pel contrari, tenim barrejats elements cor-
responents a diferents períodes, ben diferenci-
ats tant des del punt de vista cronològic com 
cultural. Encara que aquesta qüestió no es pot 
resoldre completament amb les dades que dis-
posem, sí podem fer algunes consideracions 
a partir de les característiques dels artefactes. 
En primer lloc, el conjunt mostra una forta 
homogeneïtat des del punt de vista tafonò-
mic. La pràctica totalitat de les restes mostren 
una mateixa pàtina blanca molt intensa, sense 
que es puguin identificar diferències en el grau 
d’alteració que de vegades són indicatives de 
fases diferents en la formació del conjunt. En 
segon lloc, les característiques tecnológiques 
i tipològiques no mostren de forma evident 
que hi hagi una barreja de diversos moments 
cronoculturals. No s’han constatat associaci-
ons d’artefactes clarament contradictòries en 
el marc del coneixement actual sobre l’evolu-
ció de les indústries lítiques. Aquests criteris 
tafonòmics i cronoculturals podrien haver 
suggerit d’entrada l’existència de components 
diferents dins del conjunt, però aquest no ha 
estat el cas per la indústria del Barranc de San-
ta Eulàlia. Tanmateix, les incerteses sobre el 
seu grau d’homogeneïtat cronocultural no es 
poden esvair completament.
Una segona problemàtica habitual en els jaci-
ments de superfície és la relacionada amb les 
condicions de preservació i recollida del ma-
terial que poden incidir en fins a quin punt 
el conjunt estudiat es pot considerar repre-
sentatiu del conjunt original. Per altra banda, 
les peces exposades en superfície solen estar 
sotmeses a diferents processos post-deposici-
onals que poden donar lloc a una conservació 
diferencial de les restes. A més a més, les con-
dicions en les qual es produeix la recollida de 

les restes —tipus de substrat, coberta vegetal, 
superfície prospectada, selecció intencional o 
no de les restes— pot generar una presència 
preferencial de determinats artefactes en el 
conjunt. Normalment, aquests factors tenen 
com a conseqüència una recollida diferencial 
de les restes en funció de les seves dimensi-
ons. Quant més grans són els artefactes, millor 
resisteixen las dinàmiques post-deposicionals i 
més visibles són. A molts conjunts de super-
fície, això tendeix a traduir-se en una infra-
representació de les restes més petites. En el 
cas del conjunt del Barranc de Santa Eulàlia 
sembla que aquesta tendència es va minimit-
zar, donada la bona representació dels petits 
artefactes. El fet que un 15% del conjunt esti-
gui format per restes menors d’1 cm ens indi-
ca, en primer lloc, que aquestes restes petites 
es van conservar i, en segon lloc, que la reco-
llida es va fer amb prou cura com per identi-
ficar-les. Tanmateix, no es pot descartar que 
alguns aspectes del conjunt, com ara la relati-
vament baixa presència de laminetes – tenint 
en compte el que indica l’estudi dels nuclis – 
puguin estar relacionats amb aquest factor.
Pel que fa a la caracterització cronocultural del 
conjunt, les seves característiques tecno-tipo-
lògiques —ús de la talla laminar, predomini de 
burins, gratadors i elements de dors— avalen 
l’adscripció al Paleolític superior. La compara-
ció més immediata que es pot fer del conjunt 
lític del Barranc de Santa Eulàlia la trobem 
al proper jaciment de la Cova de la Mallada, 
excavada el 1954 pel Dr. Salvador Vilaseca 
(Vilaseca/Cantarell 1955) i atribuïda al Mag-
dalenià superior mediterrani malgrat la manca 
de datacions radiomètriques. A banda de les 
dades aportades per Vilaseca i Cantarell, la in-
dústria lítica de la Cova de la Mallada ha es-
tat l’objecte de diferents revisions posteriors 
(García-Argüelles/Nadal 1996, García Ca-
talán/Vaquero 2015). D’entrada, hi ha dades 
que indiquen una forta similitud entre els dos 
conjunts. Si prenem com a referència l’últim 
dels estudis publicats sobre la Mallada (García 
Catalán/Vaquero 2015), en aquest jaciment hi 
ha també un predomini de les estratègies de 
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talla unipolars unidireccionals, orientades a la 
producció d’elements allargats i làmines/lami-
netes. Tanmateix, la proporció de productes 
laminars (18%) és més elevada que en el con-
junt del Barranc de Santa Eulàlia. L’estructura 
més habitual en els nuclis de la Mallada es ca-
racteritza també per una marcada jerarquitza-
ció facial, amb un superfície de talla preferen-
cial ben definida oposada a una altra que resta 
cortical o sense tallar, mentre que la talla en 
volum està menys representada.
Les semblances entre ambdós conjunts afec-
ten també als artefactes retocats, si bé en 
aquest cas hem de tenir present que al Bar-
ranc de Santa Eulàlia treballem amb un nom-
bre de peces molt reduït. Els grups tipològics 
més ben representats a la Cova de la Mallada 
són els gratadors (27,4%), els elements de dors 
(22,2%) i els burins (19,3%), la qual cosa coin-
cideix amb el que hem vist al Barranc de Santa 
Eulàlia. Des del punt de vista de la ubicació 
cronocultural dels dos conjunts, cal remarcar 
especialment la bona representació dels bu-
rins. Aquest ha estat un dels criteris utilitzats 
habitualment per plantejar una ubicació relati-
vament antiga en el marc de la seqüència evo-
lutiva del Magdalenià superior mediterrani, es-
pecialment en comparació amb la majoria de 
conjunts de finals del Plistocé documentats al 
sud de Catalunya (Cativera, Clot de l’Hospital, 
Colls, Filador, Font Voltada, L’Areny, Molí del 
Salt, Sant Gregori, Vidre), els quals mostren 
un clar predomini dels gratadors sobre els bu-
rins. 
Les estratègies de talla són consistents amb 
l’adscripció cronocultural que es desprèn de 
l’utillatge. Els nuclis documentats al Barranc 
de Santa Eulàlia mostren una producció de su-
ports laminars ben estructurada, amb presèn-
cia d’elements de preparació i manteniment 
—làmines de cresta, tauletes de reavivament— 
que evidencien un alt grau de competència 
tècnica. Aquests procediments posen de relleu 
l’interès dels talladors per assolir una produc-
ció sistemàtica i estandarditzada de làmines i, 
sobretot, laminetes. Alguns estudis tecnològics 
portats a terme en altres conjunts mediterranis 

del final del Paleolític suggereixen una tendèn-
cia cap a la simplificació de les estratègies de 
producció (Domènech 1998, Mangado et al. 
2006). Al Magdalenià superior s’observa una 
forta presència d’unes estratègies elaborades, 
en les quals la preparació d’arestes guia mit-
jançant làmines de cresta juga una paper fona-
mental. En canvi, en moments posteriors, en 
el marc del que alguns autors anomenen Epi-
magdalenià o Epipaleolític, s’incrementen uns 
comportaments més expeditius, en els quals la 
configuració d’arestes-guia és menys habitual i 
es tendeix a aprofitar de forma oportunista la 
morfologia natural dels nòduls. Si bé aquestes 
interpretacions s’han de considerar amb pru-
dència, donat el relativament reduït nombre 
d’estudis tecnològics amb el que compten en 
l’actualitat, coincidirien amb les dades tipolò-
giques en situar el conjunt del Barranc de San-
ta Eulàlia dins del Magdalenià superior.
Donats els paral·lelismes amb el registre lític 
de la Cova de la Mallada, cal fer una reflexió 
sobre les possibles relacions entre aquest jaci-
ment i el del Barranc de Santa Eulàlia. Encara 
que qualsevol discussió sobre la contempora-
neïtat d’ambdós jaciments no podria anar més 
enllà de la simple especulació, el fet de trobar 
tant properes dues localitzacions atribuïbles 
al mateix episodi cronocultural suggereix una 
forta implantació de les poblacions del Mag-
dalenià superior en aquest territori a cavall 
entre la vall de l’Ebre i el litoral mediterrani. 
Aquestes poblacions tindrien unes estratègies 
d’assentament on hi hauria ocupacions tant 
en abric com a l’aire lliure. Ja hem assenyalat 
que el Barranc de Santa Eulàlia es troba en un 
indret estratègic des del punt de vista de les 
comunicacions cap a la vall de l’Ebre i el li-
toral. Pel que fa a les possibles relacions amb 
la Cova de la Mallada, cal destacar que el Bar-
ranc de Santa Eulàlia es troba a la via d’accés 
al circ de Cabra Feixet, on es troba La Mallada. 
Aquest circ constitueix un espai pràcticament 
tancat, l’accés al qual es faria des de l’est, se-
guint els Barrancs de Santa Eulàlia i de les Ni-
nes. Per tant, l’entorn on es troba el jaciment 
del Barranc de Santa Eulàlia seria freqüentat 
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habitualment pels grups de caçadors-recol-
lectors en els seus desplaçaments cap i des de 
la Cova de la Mallada. 
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Epipaleolític i neolític antic a la serra del Caro: les coves de l’Hos-
pital i del Vidre (Roquetes, Baix Ebre)

Josep Bosch

Museu de Gavà

A la memòria del Sr. Ignasi Cantarell Fontcuberta,
mort a Montmeló el 27 de febrer de 2016

Resum
En aquest treball estudiem el poblament a la serra del Caro durant l’epipaleolític i el neolític antic 
(12.000 - 5000 cal. A.c.). Ens basem en els resultats d’excavacions antigues i modernes a les coves 
de l’Hospital i del Vidre, en les datacions radiocarbòniques obtingudes i en els diferents estudis 
interdisciplinars que han estat efectuats. Aquest poblament, que es defineix com d’oscil·lant, es re-
laciona amb canvis mediambientals i amb la difusió dels primers agricultors i ramaders a l’occident 
mediterrani i, més concretament, a la Catalunya meridional.

Abstract
This paper studies the settlement in the Caro mountain during the Epipaleolithic and the Early 
Neolithic (12.000 - 5000 cal. b.c.). It is based on the outcomes of  the old and modern excavations 
at the Cova de l’Hospital and Cova del Vidre, on the basis of  several radiocarbonic datations and 
on different interdisciplinary studies. This settlement, which is defined as oscillating, is related to 
environmental changes and to the diffusion of  the first farmers and stockbreeders in the western 
Mediterrranean and, especifically in the meridional Catalonia.
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la sErra dEl Caro i Els jaCimEnts 
prEhistòriCs dE lEs CovEs dE l’hospital i 
dEl vidrE

Allò que anomenem serra del Caro és una de les 
cadenes muntanyoses que formen el massís del 
Port. S’estén de nord-est a sud-oest i el seu cim 
culminant, que també ho és del massís citat, és 
el Montcaro o Caro (1447 m d’altitud sobre el 
nivell del mar). Pel seu cantó sud-est o marí-
tim, la serra del Caro s’aixeca imponent sobre 
la vall de l’Ebre i d’ella baixen perpendiculars 
diferents barrancs que formen penya-segats i 
congosts. Mentre que pel seu cantó nord-oest 
o interior, limita amb un enfonsament elevat, 
amb cotes entre 900 i 1200 m s.n.m., com ella 
estès de nord-est a sud-oest amb una amplada 
més o menys constant. Els principals jaciments 
prehistòrics coneguts a la serra del Caro són la 
Cova de l’Hospital i la Cova del Vidre, totes 
dues localitzades dins del terme municipal de 
Roquetes. 
La Cova de l’Hospital és en realitat un abric, 
amb forma de segment de cercle, de sostre llis 
i inclinat cap al sud, que forma amb el sòl un 
angle d’entre 40º i 45º. Fa 25 m de llargada, 7 
d’alçada i 8 de fondària i està encarada al nord, 
la qual cosa és, en principi, una mala orientació 
per a ser habitada. Però, com observà el seu 
descobridor i primer excavador Francesc Es-
teve, es podia haver vist compensada per l’ab-
sència d’humitat i la protecció del vent (Esteve 
2000). Del fort que pot arribar a ser el vent 
als voltants d’aquest jaciment dona una idea el 
nom de Coll Ventós amb el que es coneix un 
coll proper. Aquesta cavitat està oberta al can-
tó d’una petita fondalada coneguda com a Clot 
de l’Hospital, que té la seva base entre els 500 
i 600 m s.n.m., i que es troba a la capçalera del 
barranc de Lloret. La Cova de l’Hospital està 
encara avui tancada per un mur de pedra seca, 
d’entre 75 i 90 cm de gruix, d’uns 2 m d’alça-
da conservada i amb una entrada al mig d’uns 
60 cm. És possible que antigament, com altres 
abrics semblants, hagués servit per tancar bes-
tiar, però donat el seu nom pensem que més 
aviat degué ser utilitzada com a refugi tempo-

ral per viatgers o transeünts. El terme hospi-
tal deriva del llatí hospitale, que vol dir alberg 
de forasters, i durant la baixa edat mitjana fou 
usat per referir-se a llocs on aquells qui traves-
saven paratges perillosos, generalment colls de 
muntanya, podien trobar auxili o refugi. Fran-
cesc Esteve, quan l’any 1945 descobrí aquest 
jaciment prehistòric l’anomenà Cova del Clot 
de l’Hospital. Però, donat que en l’anomenat 
“Llibre del Pastoret”, manuscrit de l’any 1587, 
del qual es conserva un exemplar a l’Arxiu His-
tòric Comarcal de les Terres de l’Ebre, a Torto-
sa, apareix només la denominació de “cova del 
spital”, hem preferit referir-nos a ell com a la 
Cova de l’Hospital. 
Pel que fa a la Cova del Vidre, es troba oberta a 
1100 m s.n.m., al peu de l’anomenada Mola del 
Boix. Des de la seva boca es veuen els barrancs 
d’Orió, que ve del Coll de Pallers, i el de 
Barretes. Tots dos s’ajunten al Clot de l’Hospital 
i formen el barranc de Lloret ja esmentat. Des 
de la boca de la Cova del Vidre hi ha una àmplia 
vista del curs inferior de l’Ebre i de la seva 
desembocadura al mar, una boca que és visible 
des del Clot de l’Hospital, no des de la mateixa 
Cova de l’Hospital, però si des del proper Coll 
Ventós. Per altra banda, aquestes coves estan 
actualment unides per un camí que amb una 
ascensió fàcil salva els aproximadament 500 
m de desnivell existents entre l’una i l’altra. La 
Cova del Vidre està formada per dues cavitats 
contigües. La més gran, oberta a l’exterior amb 
una àmplia i característica boca triangular, té 
forma de piràmide de tres costats caiguda, amb 
el vèrtex situat al fons de la cova i la base a 
la boca. Fa 43 m de profunditat, 30 d’ample i 
14 d’alçada a la boca. Està orientada a l’est i a 
la seva paret nord s’obre la segona cavitat, de 
menors dimensions i sostre més baix, que fa 
15 m d’ample, 11 de profunditat i 2 d’alçada. 
La Cova del Vidre es troba sota d’un anticlinal, 
format per un potent estrat de roca calcària i 
amb el plegament tallat per un encavalcament. 
En el sostre de la cova principal s’observen 
diverses fissures, longitudinals a ella i paral·leles 
al pla de l’encavalcament, entre les que destaca 
una profunda diàclasi zenital. 
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Fig. 1. El Clot de l’Hospital contemplat des del nord-est. El jaciment es troba a la dreta de la imatge i al fons es veu el delta de l’Ebre.

Fig. 2. Exterior de la Cova del Vidre. S’observa l’anticlinal de l’estrat de roca calcària sota el que es troba la cavitat.
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ExCavaCions i rECErquEs a la Cova dE 
l’hospital

El primer en excavar a la Cova de l’Hospital 
va ser l’arqueòleg Francesc Esteve Gálvez. 
Ho va fer el mes de març de l’any 1945, en 
el curs d’una exploració arqueològica pel 
barranc de Lloret, que el portà fins als seus 
coneguts Bufadors i a la propera cova Pintada, 
a les gorges de Lloret i, finalment, al Clot de 
l’Hospital. Llavors el jaciment estava intacte, 
explica Esteve tant a les seves notes escrites 
a mà, conservades juntament als materials 
arqueològics obtinguts per ell i lliurats al 
Museu del Montsià, actualment Museu de 
les Terres de l’Ebre, com a la publicació 
efectuada, anys després, dels seus treballs 
(Esteve 2000). L’any 1945 excavà una cala 
rectangular de 100 cm per 90, al mig de l’abric 
i a tocar de la paret del fons. Després de retirar 
abundants pedres descobrí una argila solta 
de color groguenc. Excavà en ella i, a poca 
profunditat, trobà una terra fosca, quasi negra, 
amb ossos d’animals molt fragmentats i sílex 
amorf  o en forma d’utensilis ben definits. 
Aquesta terra fosca formava un nivell d’uns 
30 cm de gruix, per sota del qual va aparèixer 
de nou una argila de color groguenc, cada cop 
més compacta, i en la que quan arribà als 60 
cm de profunditat deixà d’excavar. Tot i l’èxit 
d’aquest primer sondeig, Esteve no va poder 
continuar excavant a la Cova de l’Hospital en 
els anys següents, degut a l’establiment dels 
maquis en el massís del Port. No ho tornà a 
fer fins vint i set anys després, el dissabte 19 
d’agost de 1972, data en que realitzà un nou 
sondeig a l’est del primer. Retirades les pedres 
superficials que hi havia, aprofundí en una 
capa d’argila fina i esponjosa, per sota de la 
qual trobà, com al 1945, una capa d’uns 30 
cm de gruix, fosca, amb ossos i fragments de 
sílex, que descansava sobre un subsòl d’argila 
groguenca, compacta i uniforme. Després 
del segon sondeig, decidí anar estudiant el 
jaciment amb estades curtes. Hi tornà l’octubre 
del mateix 1972, per excavar una tercera cala, 
amb la que trobà la mateixa capa de terra fosca 

que en els sondeigs anteriors, sobreposada 
també a un subsòl d’argila de color groguenc. 
Hi descobrí un major nombre de carbons i 
d’ossos cremats que el portaren a deduir que 
es podia tractar d’una zona de fogar. En la 
seva quarta visita, el 2 de novembre de 1972, 
excavà un quart sondeig, en el que novament 
trobà terra fosca amb restes prehistòriques 
i, per sota, argila verge. En la seva cinquena 
visita, el 20 de gener de 1974, hi efectuà el 
seu darrer sondeig, en el que de nou observà 
un únic nivell arqueològic d’uns 30 cm de 
gruix. Llavors arribà a la conclusió de que 
tot el que pogués ser recuperat en el jaciment 
correspondria a un mateix conjunt cultural 
que atribuí a un paleolític superior “tardà”.
L’any 1984, l’arqueòloga Margarida Genera, 
amb la col·laboració del geòleg Álvaro Ara-
sa, efectuà una nova intervenció a la Cova de 
l’Hospital. Aquesta no va ser pròpiament una 
excavació, ja que amb ella només es va fer un 
dibuix de la cavitat i es va descriure l’estrati-
grafia d’un forat en el sòl d’uns tres metres de 
fondària, localitzat a la part dreta de l’abric i 
visible encara avui dia, que deu correspondre 
a una excavació clandestina que, segons Fran-
cesc Esteve, va tenir lloc entre la primera i la 
segona de les seves visites al jaciment. Tam-
bé van netejar la cavitat i garbellar les terres 
que hi havia al costat del forat esmentat, entre 
les que van recuperar indústria lítica i restes 
de fauna. Margarida Genera, com ho havia fet 
abans Esteve, atribuí aquests materials a finals 
del paleolític superior (Genera 1993). 
Interessats per la Cova de l’Hospital, l’any 
2005 vam voler iniciar un nou estudi dels ma-
terials corresponents a les excavacions d’Es-
teve a la Cova del Clot de l’Hospital, conser-
vats al que llavors era el Museu del Montsià 
i avui és el Museu de les Terres de l’Ebre, a 
Amposta. Vam descartar, en canvi, estudiar 
els materials obtinguts per Margarida Genera, 
que ella mateixa havia donat a conèixer en una 
publicació preliminar a la que ja ens hem refe-
rit i sobre els que tenia pendent efectuar una 
publicació definitiva. En l’estudi dels materials 
de les excavacions d’Esteve vam comptar amb 
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la col·laboració del Jordi Nadal, encarregat 
de l’estudi de les restes òssies de vertebrats, 
de l’Alícia Estrada, qui estudià un únic objec-
te d’ornamentació corporal conservat, de la 
Maria José Bel, qui ens ajudà en els treballs 
d’inventari, dibuix i primera catalogació de la 
indústria lítica, i, finalment, del Dídac Roman, 
amb qui vam estudiar aquesta indústria. Un ar-
ticle sobre aquest estudi ha sortit recentment 
publicat (Bosch et al 2015). 
Com ja hem vist, tant Francesc Esteve com 
Margarida Genera van atribuir els materials 
que respectivament havien obtingut a la Cova 
de l’Hospital a un paleolític superior final. 
Nosaltres, però, basant-nos, per un costat, en 
la representació dels diferents tipus lítics iden-
tificats, que és elevada pel que fa als raspadors, 
les laminetes de dors i les truncadures, i baixa 
pel que fa als burins, i basant-nos, per un altre 
costat, en dues datacions de radiocarbòniques 
obtingudes a partir de restes de fauna selec-
cionades entre les restes d’aquest tipus reco-
llides per Esteve, hem atribuït els materials 
estudiats de la Cova de l’Hospital i l’ocupació 
que representen, no al paleolític superior final 
sinó ja a l’etapa més antiga de l’epipaleolític, 
etapa que anomenem microlaminar. Les dues 
datacions van ser efectuades al laboratori de 
radiocarboni de la Oxford University (Accelerator 
Unit), una (Ox A–16421) sobre un fragment 
de diàfisi de fèmur d’un petit bòvid, segura-
ment cabra salvatge, segons determinació del 
citat Jordi Nadal, i l’altra (Ox A–16572) sobre 
un fragment de metacarpià esquerre de Capra 
pyrenaica, segons determinació del mateix es-
pecialista (veure taula 1). 

Refe r èn c i a 
laboratori

Data bp Data cal. bc a 
2 sigma

Ox A-16421 11.115±50 11.180-10.940
Ox A-16572 10.045±45 9900-9340

Taula 1. Datacions radiocarbòniques obtingudes a la Cova de 
l’Hosipital.

ExCavaCions i rECErquEs a la Cova dEl 
vidrE 

La primera notícia sobre l’existència de restes 
arqueològiques prehistòriques a la Cova del 
Vidre es remunta als darrers anys del segle xIx. 
Les primeres excavacions arqueològiques en 
ella, però, no van tenir lloc fins al mes de març 
de l’any 1945, degudes, com les de la Cova de 
l’Hospital, a Francesc Esteve. Aquest practi-
cà dues cales, una al fons de la cavitat gran 
d’aquesta cova i l’altre al mig. A totes dues tro-
bà, segons les seves paraules, restes ben estra-
tificades. Al fons primer despulles neolítiques 
i a sota alguna peça de sílex ja del paleolític su-
perior, mentre que al mig trobà sempre nivells 
neolítics. Esteve tornà a excavar a la Cova del 
Vidre a la tardor de l’any 1954. Al fons tornà a 
documentar primer el nivell neolític i, per sota, 
el que considerà indicis paleolítics. I al mig lo-
calitzà novament restes neolítiques i, per sota, 
a diferència del 1945, només restes de talla que 
considerà també paleolítiques (Esteve 2000). 
Després de l’arqueòleg Francesc Esteve ex-
cavà a la Cova del Vidre el metge i aficionat 
a l’arqueologia Ignasi Cantarell, qui portà a 
terme tres campanyes d’excavació, la prime-
ra l’any 1957, la segona el 1958 i la tercera el 
1960. Cantarell mai publicà els resultats de 
les seves excavacions a la Cova del Vidre; per 
tant, per redactar aquestes ratlles, nosaltres ens 
hem basat en les seus diaris d’excavació i en el 
que ens va poder explicar personalment. L’any 
1957 sondejà el jaciment en set punts diferents 
i efectuà dues cales en la seva cavitat petita. 
L’any 1958 excavà dues noves cales, una, que 
anomenà cala A, al centre de la cavitat gran, 
i una altra, que anomenà cala c, al fons de la 
mateixa. Segons explica Cantarell en els seus 
diaris d’excavació, entre les seves campanyes 
del 1957 i del 1958, Francesc Esteve tornà a 
excavar a la Cova del Vidre, en un espai entre 
les cales A i c citades, si bé hem de dir que 
no hem trobat cap referència a això en els es-
crits d’Esteve. Cantarell no excavà a la Cova 
del Vidre l’any 1959, però sí al 1960. Llavors 
excavà en el mateix espai on, segons ell, ho 
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havia fet Esteve, i recollí diferents materials 
en una zona de la cavitat gran que denominà 
“central”. 
Cantarell identificà a la seva cala A cinc nivells. 
Els dos primers, de dalt a baix, amb ceràmi-
ques acompanyades d’altres tipus de restes ar-
queològiques, el tercer només amb algun os, i 
el quart i el cinquè sense resta arqueològica de 
cap classe. Mentre que a la cala c n’identificà 
sis de nivells. El primer o superior, amb cerà-
mica acompanyada d’altres tipus de restes, el 
segon, el tercer, el quart i el cinquè amb indús-
tria lítica i d’altres tipus de restes, cap d’ells la 
ceràmica, mentre que el sisè sense cap tipus de 
resta arqueològica. 
A finals dels passats anys vuitanta vam comen-
çar el nostre estudi dels materials extrets de la 
Cova del Vidre, tant per Esteve com per Can-
tarell; els primers, conservats al llavors Mu-
seu del Montsià, actual Museu de les Terres 
de l’Ebre, amb seu a Amposta, i els segons, 
repartits entre la seva casa de Montmeló i el 
Departament de Prehistòria de la Universitat 
de Barcelona. També vam estudiar la docu-
mentació inèdita de les excavacions de Can-
tarell, guardada al seu arxiu particular, no en 
canvi la de les excavacions d’Esteve, que no 
vam poder consultar fins a la seva publicació 
l’any 2000. Aquest estudi posà de manifest la 
conveniència de realitzar una nova intervenció 
en el jaciment, amb l’objectiu de contrastar i 
completar els resultats dels diferents treballs 
efectuats anteriorment i d’obtenir noves dades 
que ens poguessin ajudar a entendre millor les 
ja disponibles. Aquesta nova intervenció a la 
Cova del Vidre va ser efectuada l’any 1992, 
sota la nostra direcció i amb la participació 
de la Mercè Gangonells, el Josep Maria Miró, 
l’Antoni Forcadell, la Maria José Bel, la Mari-
sol Pérez, la Mercè Pérez, la Maria Josep Subi-
rats, el Josep Valldepérez, el Carles Climent i 
l’Edurne. Durant aquesta intervenció vam ex-
cavar en els llocs on Cantarell havia situat les 
cales A i c, i vam excavar també una sèrie de 
sondeigs a diferents punts de la cova que ser-
vissin per completar els efectuats per Cantarell 
i ens permetessin conèixer el més bé possible 

la distribució en ella de les diferents forma-
cions sedimentàries. Amb les nostres exca-
vacions a la Cova del Vidre vam reconèixer 
dues seqüències estratigràfiques amb interès 
arqueològic, una al sector interior de la cavitat 
gran (quadres t11 i u11 de la nostra quadrícu-
la d’excavació) que es correspon amb la de la 
cala c de Cantarell, i l’altra al sector central de 
la mateixa cavitat gran (quadres I11 i J11 de la 
nostra excavació) que es correspon amb la de 
la cala A de Cantarell. 
Al sector interior vam distingir quatre nivells. 
Un superior o 0, sense materials arqueològics, 
que hem correlacionat amb el c2 de Cantarell. 
Un nivell 1, subdividit en 1a i 1 b, correlacionats 
respectivament amb els c3 i c4 de Cantarell, 
i que basant-nos en les característiques de 
la indústria lítica localitzada hem atribuït 
al període que anomenem epipaleolític 
geomètric de tipus Filador. Per sota un nivell 
2, correlacionat amb el c5 de Cantarell, i que, 
basant-nos en les característiques de la seva 
indústria lítica i en una datació radiocarbònica 
obtinguda a partir d’una mostra de carbó 
(veure taula 2, Beta 58933), hem atribuït al 
que anomenem epipaleolític microlaminar. 
Finalment, un nivell 3, correlacionat amb 
el c6, degradació de la roca que es troba a 
la base d’aquesta estratigrafia i sense restes 
arqueològiques. No vam localitzar les restes 
neolítiques que segons Esteve existien al 
fons de la cavitat, ni tampoc el nivell c1 on 
Cantarell trobà alguns fragments de ceràmica. 
Pel que fa a la seqüència estratigràfica del sec-
tor central, vam distingir també quatre nivells. 
Nivell 1, superficial, correlacionat amb el ni-
vell A1 de Cantarell. Nivell 2, correlacionat 
amb el nivell A2 de Cantarell, que basant-nos 
en els materials trobats en ell, entre els que 
hi ha ceràmiques amb decoració cardial, i en 
tres datacions radiocarbòniques obtingudes, 
una sobre carbó i les altres dues, segons deter-
minació de Maria Saña, sobre ossos d’ovella 
(veure taula 2, Beta 58934, Ox A 26064, Ox A 
26065), hem atribuït al que anomenem neolí-
tic antic cardial franc-ibèric recent. El nivell 3, 
correlacionat amb el nivell A3, que no propor-



69

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

cionà restes arqueològiques de cap classe. I, 
finalment, el nivell 4, correlacionat amb l’A4, 
que, basant-nos en les característiques de la 
seva indústria lítica i en una datació radiocar-
bònica sobre una mostra de carbó (veure taula 
2, UBAR 832), hem atribuït al que anomenem 
epipaleolític geomètric de tipus Cocina. 
L’estudi dels dipòsits estratigràfics i de les res-
tes materials obtinguts amb les excavacions a 
la Cova del Vidre requerien, com a la Cova de 
l’Hospital, la col·laboració amb diferents es-
pecialistes. Aquests han estat la sedimentòloga 
Maria Mercè Bergadà, les antracòlogues Ra-
quel Piqué i Marta Alcolea, els arqueozoòlegs 
Maria Saña i Carlos Tornero, i l’especialista en 
estudis funcionals sobre indústria lítica Juan F. 
Gibaja. Així mateix, la María José Bel ens ha 
ajudat novament a dibuixar els materials estu-
diats (ceràmica, indústria lítica i òssia, i orna-
ments corporals). De tots ells, només la Maria 
Mercè Bergadà ha publicat a hores d’ara el re-
sultat del seus estudis (Bergadà 1998). Els dels 
altres són encara inèdits, per tant, no els hem 
pogut utilitzar en aquest article. Per la nostra 
part, hem publicat diferents treballs sobre els 
resultats de les nostres investigacions en rela-
ció a la Cova del Vidre, el darrer d’ells a les 
actes del V Congrés sobre el neolític a la pe-
nínsula Ibèrica celebrat a Lisboa (Bosch 2015).

Re f e r è n c i a 
laboratori

Data bp Data cal. bc a 
2 sigma

Beta 58933 10.740±130 11.097-10.277
ubAr 832 7290±70 6350-6015
Beta 58934 6180±90 5380-4900
Ox A 26064 6181±35 5224-5011
Ox A 26065 6248±33 5311-5076

Taula 2. Datacions radiocarbòniques obtingudes a la Cova del 
Vidre. 

EvoluCió dEl poblamEnt EpipalEolítiC i 
nEolítiC antiC a la sErra dEl Caro 

Restes descobertes amb excavacions practica-
des a la Cova de la Mallada (El Perelló), con-

servades principalment al Museu Arqueològic 
Salvador Vilaseca de Reus, però també al Mu-
seu de Tortosa, datades al magdalenià, la dar-
rera gran etapa del paleolític superior, proven 
que el curs inferior de l’Ebre va estar habitat ja 
en aquesta etapa de la prehistòria. Segons les 
dades disponibles, però, la serra del Caro no 
s’habità fins un moment més recent d’ella, als 
inicis del període epipaleolític, que a l’extrem 
occidental mediterrani es situa cap uns 12.000 
anys A.c. Aquest epipaleolític s’ha subdividit 
en quatre etapes que segons una terminologia 
basada en la indústria lítica anomenem: 
- Epipaleolític microlaminar (12.000-9500 cal. 
A.c.)
- Epipaleolític geomètric de triangles o de ti-
pus Filador (9500-8000 cal. A.c.)
- Epipaleolític d’osques i denticulats (8000-
6500 cal. A.c.) 
- Epipaleolític geomètric de trapezis o de tipus 
Cocina (6500-5600 cal. A.c.).

El neolític antic, per la seva part, el subdividim 
en aquest mateix extrem occidental mediterra-
ni en tres etapes que anomenem: 
- Neolític antic precardial itàlic (5600-5500 cal. 
A.c.)
- Neolític antic cardial franc-ibèric (5500-5000 
cal. A.c.) 
- Neolític antic epicardial (5000-4500 cal. A.c.)
 
A la serra del Caro estan representats l’epipa-
leolític microlaminar i l’epipaleolític geomètric 
de tipus Filador, no ho està l’epipaleolític d’os-
ques i denticulats, sí torna a estar-ho l’epipa-
leolític geomètric de tipus Cocina, no ho està 
el neolític antic precardial itàlic, sí ho està el 
neolític antic cardial franc-ibèric i, finalment, 
torna a no estar  representat el neolític antic 
epicardial. 

Epipaleolític microlaminar

La primera etapa de l’epipaleolític està repre-
sentada, com hem vist, tant a la Cova de l’Hos-
pital com a la Cova del Vidre (nivell 2 sector 
interior). Coincideix amb les fases climàtiques 
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d’alleröd, de temperatures més elevades que 
les de la fase precedent, i dryas recent, aques-
ta freda i seca. La Cova de l’Hospital, segons 
les seves datacions radiocarbòniques, va estar 
habitada durant una gran part de l’epipaleolí-
tic microlaminar, en canvi, la Cova del Vidre, 
segons les seves datacions i també segons els 
resultats de l’anàlisi micromorfològica de se-
diments del nivell 2 interior efectuat per Ma-
ria Mercè Bergadà, que el relacionà amb unes 
condicions fredes i moderadament humides, 
s’habità en un moment més avançat de l’epi-
paleolític microlaminar, a inicis ja del dryas 
recent. 
L’estudi de la indústria lítica tallada sobre sí-
lex de la Cova de l’Hospital, que vam efectuar 
conjuntament amb Dídac Román, ha permès 
determinar, pel que fa als suports utilitzats, 
que els productes laminars són superiors a 
les ascles. Amb ells es van confeccionar estris 
domèstics (raspadors, peces amb retocs a les 
vores, truncadures, osques-denticulats, burins, 
etc.) i armes (puntes de projectils sobre lami-
netes de dors). L’elevat nombre de raspadors, 
varis d’ells de mida petita, la considerable re-
presentació de les laminetes de dors, la baixa 
proporció de burins i la bona representació de 
les truncadures, encara que no amb percentat-
ges especialment elevats, estan d’acord, com 
hem vist, amb l’atribució del conjunt a l’epi-
paleolític microlaminar, atribució corroborada 
per les dues datacions radiocarbòniques obtin-
gudes (11.115 i 10.045 bp). 
Pel que fa a les restes òssies de vertebrats de la 
Cova de l’Hospital, Jordi Nadal determinà que 
la major part de les identificades corresponien 
a cabra salvatge. I que el cérvol, el senglar, el 
llop i el conill també estaven representats en-
cara que amb un nombre de restes molt me-
nor. D’això deduí que l’activitat cinegètica dels 
residents a la Cova de l’Hospital es dirigí bàsi-
cament a la cacera de cabres salvatges. Nadal 
també deduí que aquesta activitat tingué lloc 
durant les estacions càlides de l’any, donada 
l’existència de restes de cabres mortes al vol-
tant dels vint i cinc mesos d’edat, la qual cosa 
suposa, tenint en compte el cicle reproductiu 

de la cabra salvatge, que havien estat caçades 
a finals de la primavera o durant l’estiu. Per 
altra banda, Nadal també observà que el fet 
d’haver trobat al jaciment elements esquelètics 
de les diferents parts del cos de la cabra (cap, 
tronc i extremitats), indicava que els animals 
d’aquesta espècie abatuts morts havien estat 
traslladats sencers fins a la Cova de l’Hospital, 
on havien tingut lloc les feines de carnisseria, 
i que el seu territori de cacera no estava lluny 
d’ella. 
Per últim, en relació a la Cova de l’Hospital, 
ens referirem a un fragment de petxina marina 
que va ser estudiada per l’Alícia Estrada. Es 
tracta d’una valva del gènere Glycymeris, amb 
el vèrtex foradat de forma intencional, segu-
rament per passar un fil i usar aquesta petxina 
com a ornament corporal. Aquesta peça cons-
titueix el precedent més antic conegut a la re-
gió de la desembocadura de l’Ebre de la rica 
indústria d’ornaments corporals sobre petxina 
desenvolupada posteriorment en ella, durant 
el neolític antic epicardial i durant el neolític 
mitjà. 
Quan a la indústria lítica tallada sobre sílex de 
la Cova del Vidre corresponent a l’epipaleolí-
tic microlaminar (nivell 2 sector interior), hem 
pogut veure com els productes laminars (su-
ports que inclouen làmines, laminetes i ascles 
laminars) són clarament superiors a les ascles. 
I, si ens fixem en el material retocat, hem vist 
que dominen les laminetes de dors, seguides 
dels raspadors i, a major distància, de les trun-
cadures, les peces retocades, les osques-denti-
culats, els perforadors, els burins i les làmines 
de dors. Com a la Cova de l’Hospital, estris 
domèstics i armes. Els tipus retocats presents 
i la distribució observada entre ells són pro-
pis de l’epipaleolític microlaminar, atribució 
corroborada per la datació radiocarbònica de 
10.740 bp. 

Epipaleolític geomètric de tipus Filador 

La segona etapa de l’epipaleolític, la geomètrica 
de tipus Filador, està representada, com 
hem vist, només a la Cova del Vidre (nivell 
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1 sector interior). Coincideix amb la fase 
climàtica preboreal, temperada i humida, un 
fet que a Vidre s’ha vist corroborat per l’anàlisi 
micromorfològica del sediment d’aquest nivell 
1 del sector interior, que correspon a unes 
condicions climàtiques menys fredes i més 
humides que aquelles en les que es formà el 
nivell 2 del mateix sector precedent. 
Quan a la indústria lítica tallada sobre sílex 
d’aquesta segona etapa de l’epipaleolític loca-
litzada a la Cova del Vidre, hem pogut veure, 
fixant-nos en els suports, que els productes la-
minars i les ascles tenen unes representacions 
més semblants que a l’etapa microlaminar. I, 
fixant-nos en el material retocat, hem recone-
gut 10 grups tipològics diferents, amb domini 
de les peces amb retoc, seguides primer de les 
osques-denticulats, les laminetes de dors i els 
gratadors, segon dels microburins, que aparei-
xen per primer cop, i les truncadures, i tercer 
dels perforadors, els burins, les làmines de 
dors i els geomètrics, que tampoc apareixen en 
el nivell anterior i que en aquest estan repre-
sentats per un segment. Novament estris do-
mèstics (peces amb retocs, osques-denticulats, 
gratadors, truncadures, perforadors, burins i 
làmines de dors) i armes (laminetes de dors i 
geomètrics). Els 10 tipus retocats reconeguts 
en el nivell 1 interior de Vidre i la distribució 
observada entre ells resulten propis de l’epi-
paleolític geomètric de tipus Filador, atribu-
ció que no hem confirmat amb una datació 
radiocarbònica, però que resulta adequada a la 
seva posició estratigràfica, immediatament per 
sobre del nivell atribuït a l’epipaleolític micro-
laminar. 

Epipaleolític geomètric de tipus Cocina

La quarta etapa de l’epipaleolític, la geomètrica 
de tipus Cocina, que com hem vist és la tercera 
representada a la serra del Caro, apareix també 
només a la Cova del Vidre (nivell 4 del sector 
central). Coincideix ja amb la fase climàtica at-
làntica, que succeí a una boreal (freda i seca 
i de moment sense poblament documentat a 
la serra del Caro). La fase atlàntica va ser més 

llarga que les anteriors esmentades i va ser en 
general temperada i humida, tot i que dins 
d’ella es van produir oscil·lacions. L’epipale-
olític geomètric Cocina correspon concreta-
ment a una subfase antiga de l’atlàntic que, se-
gons l’anàlisi micromorfològica de sediments 
del nivell 4 central de Vidre va ser humida tot 
i que, almenys a la zona on es troba aquesta 
cova, encara freda. 
Amb l’excavació del nivell 4 central de Vidre 
vam descobrir les restes d’una àrea de combus-
tió. Una secció d’aquesta estructura ens mos-
tra com la part inferior estava ocupada per una 
capa d’argila fortament rubefactada per efecte 
del foc, i com aquesta estava coberta íntegra-
ment per una altra capa de carbons i cendres. 
Les dimensions de la capa rubefactada, tal i 
com apareixia a la secció esmentada, eren de 
70 cm de llargada i 7 de gruix màxim, la capa 
de carbons i cendres era més gran, sobretot 
pel cantó nord, el gruix d’aquesta capa de car-
bons i cendres era de 4 cm sobre la capa rube-
factada i de 10 cm fora del seu perímetre. Es 
tractava d’una estructura de combustió tipus 
llar plana simple, no limitada i sense elements 
constructius. Segons l’anàlisi micromorfolò-
gica de sediments efectuada per Maria Mercè 
Bergadà, la capa rubefactada inferior estava 
formada per llims carbonatats amb traces d’al-
teració tèrmica, els quals indiquen una com-
bustió intensa que arribà fins als 500º-600º. 
Pel que fa a la capa superior, segons aquesta 
mateixa anàlisi, van aparèixer fragments cen-
drosos i carbonosos, fitòlits de silici i impreg-
nacions fosfatades ferruginoses originades 
per matèries animals, aquestes últimes en una 
proporció superior a la que correspondria a 
una funció únicament culinària. D’aquest fet 
podem deduir que aquesta llar i/o els seus vol-
tants van ser utilitzats per dur a terme alguna 
mena de tractament de matèries animals, com 
l’adobat de pell o el fumat de carn. 
Quan a la indústria lítica tallada sobre sílex 
d’aquest període localitzada a la Cova del 
Vidre, hem pogut veure, fixant-nos en els 
suports, que els productes laminars i les as-
cles tornen a tenir unes representacions més 
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semblants que al període microlaminar. I, fi-
xant-nos en el material retocat, hem reconegut 
només 5 grups tipològics, amb un clar domini 
de les peces amb retocs, sobre els microburins 
i els àpexs trièdrics, i sobre els raspadors, les 
truncadures i els geomètrics, aquests últims 
representats per un triangle isòsceles allargat, 
amb retoc abrupte profund directe sobre els 
dos costats curts. Estris domèstics (peces amb 
retocs, raspadors, truncadures) i armes (repre-
sentades només pels geomètrics). Els cinc ti-
pus reconeguts en el nivell 4 central de Vidre 
i la distribució observada entre ells resulten 
propis de l’epipaleolític geomètric de tipus 
Cocina, atribució que s’ha vist corroborada 
per la datació radiocarbònica de 7290 bp ob-
tinguda. 

Neolític antic cardial franc-ibèric 

El neolític antic, com els dos períodes anteri-
ors, a la serra del Caro està representat només 
a la Cova del Vidre (nivell 2 central). Aquí, 
immediatament per sobre el nivell 4 central, 
tractat en l’apartat anterior, es troba el nivell 
3 central, sense restes arqueològiques i que, 
segons l’anàlisi de Bergadà, prové de la disgre-
gació de les parets de la cova i està format, ma-
joritàriament, per graves i plaquetes de calcària 
amb una sèrie de fractures i fissures pròpies 
d’unes condicions fredes amb glaç i desglaç. 
Al damunt d’aquest nivell hi ha blocs de roca, 
alguns molt grans, despresos del sostre de la 
cavitat, la caiguda dels quals comportà un can-
vi important en la morfologia de la cova i en el 
seu espai interior. L’estratigrafia sedimentària 
continua, un cop estabilitzades les parets de la 
cova, per sobre d’aquests blocs de roca, amb 
el nivell 2 central, atribuït al neolític antic car-
dial franc-ibèric. Tant el nivell 2 central, com 
la caiguda de blocs, com el nivell 3 central cor-
responen, de la mateixa manera que el  nivell 4 
central esmentat, a la fase climàtica atlàntica i 
reflecteixen a Vidre la seva variabilitat. Primer 
humit i fred (nivell 4 central), a continuació 
molt fred i sec (nivell 3 central), finalment hu-
mit i temperat (nivell 2 central). Entre els ni-

vells 3 i 2 es produí la caiguda dels blocs citats, 
probablement com a resultat d’un augment de 
la humitat i la circulació hídrica  durant l’òptim 
climàtic holocènic. 
Des del punt de vista antròpic, l’anàlisi micro-
morfològica del nivell 2 central esmentat re-
velà indicis de l’estabulació d’ovicaprins dins 
de la Cova del Vidre durant el neolític antic. 
Aquests indicis consisteixen en fragments car-
bonosos i cendres d’origen vegetal, compo-
nents minerals amb traces de foc, fragments 
ossis calcinats i fragments de masses fosfata-
des en les que hi havia fitòlits de silici, carbo-
nat càlcic i esferolites fibroradiades de calcita, 
corresponents aquestes últimes a la mineralit-
zació d’excrements d’herbívors, probablement 
d’ovicaprins, indicis que poden ser resultat de 
la crema intencionada i controlada d’un espai 
d’estabulació, efectuada per raons d’higiene. 
Durant l’excavació d’aquest nivell 2 central 
l’any 1992 vam localitzar les restes d’una es-
tructura de combustió ubicada en una cubeta 
enfonsada. La cubeta era de planta el·líptica 
i feia 74 cm d’eix major, 45 d’eix menor i 20 
de profunditat màxima. El fons era lleugera-
ment còncau, les parets vertical pel sud i més 
o menys inclinades cap a fora per l’est, l’oest 
i el nord. Un foc ubicat en una cubeta com la 
descrita permet assolir temperatures més ele-
vades que un floc pla, ja que les parets irradien 
calor que es concentra al seu interior. 
Pel que fa a les restes materials del neolític an-
tic recuperades a la Cova del Vidre, són més 
abundants i variades que les d’etapes anteriors. 
La indústria lítica tallada està realitzada quasi 
íntegrament sobre sílex, amb la única excep-
ció d’una petita lamineta de cristall de roca. 
Hi distingim ascles, làmines i laminetes amb 
retoc simple continu i denticulat, raspadors, 
perforadors, fractures retocades, laminetes 
de dors, trapezis amb retoc abrupte, triangles 
amb retoc en doble bisell, i segments i mit-
ges llunes també amb retoc en doble bisell. 
Existeixen també alguns instruments de pedra 
polida amb morfologies diferents, que devien 
estar destinats a feines de molta. Entre els ins-
trument d’os hem distingit punxons, espàtu-
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les, el que sembla un mànec i una cullereta. 
I són també de consideració els ornaments 
corporals, diversos i elaborats sobre diferents 
primeres matèries. Hem reconegut un anell 
amb una protuberància triangular fet sobre os, 
un fragment de braçalet fet de calcària mar-
mòria, mentre que entre els fets amb petxines 
han aparegut un exemplar de Columbella rústica 
perforat, un altre de Dentalium, una valva de 
Glycymeris amb el vèrtex perforat, denes dis-
coïdals perforades i un fragment de braçalet 
també de Glycymeris. 
Pel que fa a les restes ceràmiques del neolític 
antic recuperades a la Cova del Vidre, podem 
dir que són abundants, però la seva elevada 
fragmentació fa difícil reconèixer les formes 
dels recipients i calcular-ne les mesures. No-
més podem dir que semblen dominar les di-
mensions mitjanes i les formes de bol i d’olla. 
També s’ha trobat un fragment de cullera d’ar-
gila, fet no gaire freqüent en el neolític antic 
del nord-est de la península Ibèrica. En to-
tal hem analitzat 800 fragments de ceràmica. 
Un 34% d’ells estan decorats. Les tècniques 
decoratives que més abunden són la impres-
sió i la incisió no cardial, amb un 35% i un 
31% respectivament dels fragments decorats. 
Menys representades estan les decoracions en 
relleu, amb un 17%, i la decoració cardial, amb 
un 16%. Entre els fragments de ceràmica que 
presenten aquesta darrera tècnica hem distin-
git quatre varietats diferents, segons la posició 
de la petxina del cardium i l’acció efectuada. 
Aquestes varietats són: la impressió vertical, 
la impressió horitzontal externa, la impressió 
obliqua externa i la impressió obliqua externa 
seguida d’un arrossegament de menor profun-
ditat. Per últim, hem documentat, en només 
un 1% dels fragments, la tècnica de la almagra 
vermella. És habitual que dues o més d’aques-
tes tècniques decoratives apareguin combina-
des sobre una mateixa ceràmica. Aquest és el 
cas de la almagra, utilitzada per omplir motius 
impresos, de les incisions i les impressions, o 
dels relleus i les impressions. 
Punts i línies, els motius bàsics de les deco-
racions ceràmiques de Vidre, formen diverses 

composicions, que acostumen a ser repetitives 
i que semblen buscar una certa harmonia, arri-
bant en alguns casos a una complexitat consi-
derable. Es tracta de composicions no figura-
tives, és a dir que no representen res que pugui 
identificar-se de forma directa amb la realitat 
externa. L’única decoració que potser podem 
identificar amb aquesta realitat, tot i ser d’estil 
abstracte, és una composició elaborada mit-
jançant impressions cardials i incisions, en la 
que observem uns eixos verticals amb apèn-
dixs laterals en ziga-zaga. Decoracions molt 
semblants, trobades a diferents jaciments neo-
lítics del sector oriental de la península Ibèrica, 
s’han interpretat com antropomorfes, en elles 
els eixos verticals representen el cos i els apèn-
dixs laterals en ziga-zaga les extremitats. Apro-
fundint en aquesta interpretació, podem veure 
representada de forma repetitiva la posició de 
les cames d’una mare en el moment de donar a 
llum, amb els genolls aixecats i separades for-
mant una m (Bosch 2010). 
La ceràmica neolítica de la Cova del Vidre 
mostra una analogia estreta amb allò que hem 
convingut en anomenar neolític antic cardial 
franc-ibèric, estès aquest pel litoral, prelitoral i 
interior mediterrani entre els Alps i Gibraltar, 
des del 5500 fins al 5000 cal. a.c. El qualificatiu 
de franc-ibèric per aquesta etapa del neolític 
antic evoca una de les principals diferències 
respecte a la del precardial itàlic precedent, 
amb la que s’inicià el neolític a l’occident me-
diterrani. Durant el precardial itàlic, el llevant 
de la península Ibèrica, el migdia francès, la 
Liguria, la Toscana i fins i tot el Laci, van com-
partir uns trets comuns d’origen itàlic. Durant 
el cardial franc-ibèric, en canvi, els llaços que 
unien aquest ampli territori es van trencar, 
de forma que les àrees itàlica, per un cantó, 
i franc-ibèrica, per l’altre, van experimentar 
desenvolupaments diferents. L’analogia de la 
ceràmica de Vidre l’hem observada, concreta-
ment, amb una fase avançada del cardial franc-
ibèric, iniciada cap el 5300 cal. a.c., fet confir-
mat amb les tres datacions radiocarbòniques 
de 6180, 6181 i 6248 bp, obtingudes pel nivell 
neolític d’aquest jaciment. 
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ConClusions 

Com hem pogut veure en les pàgines 
anteriors, segons els indicis disponibles, 
l’ocupació humana de la serra del Caro 
durant l’epipaleolític i el neolític antic va ser 
oscil·lant. Causes d’aquesta oscil·lació, pel 
que fa a l’epipaleolític, podem trobar-les en 
els importants canvis mediambientals que 
van tenir lloc al llarg dels períodes climàtics 
alleröd, dryas recent, preboreal, boreal i 
atlàntic. En canvi, pel que fa al neolític antic, 
podem trobar-les més aviat en els canvis 
experimentats per la dinàmica del poblament 
a la Catalunya meridional i, més en general, a 
l’occident mediterrani.
A la serra del Caro existeixen indicis d’ocu-
pació durant l’etapa més antiga de l’epipale-
olític, l’epipaleolític microlaminar, tant a la 
Cova de l’Hospital com a la Cova del Vidre. 
Els habitants d’aquestes coves durant aquest 
període no van estar aïllats. A un costat i al-
tre del curs inferior de l’Ebre, tant al nord del 
País Valencià com al sud de Catalunya, existeix 
un nombre considerable de jaciments adscrits 
a aquest mateix epipaleolític. La geografia on 
apareixen no és homogènia, se’ls troba tant en 
plans com en muntanya i posen de manifest 
una diversitat d’assentaments, la qual cosa va 
ser, segurament, una de les claus de l’èxit dels 
grups de l’epipaleolític microlaminar al sud de 
Catalunya i al nord del País Valencià, a jutjar 
pel nombre dels seus jaciments. L’establiment 
a les coves de l’Hospital i del Vidre, en un 
medi de muntanya abrupte, degué estar rela-
cionat amb la utilització d’aquest medi com a 
territori, possiblement estacional, de cacera de 
cabres salvatges per part dels seus ocupants. 
A la serra del Caro existeixen també indicis de 
poblament durant la següent etapa de l’epipa-
leolític, la de l’epipaleolític geomètric de tipus 
Filador, però només a la Cova del Vidre. La 
Cova de l’Hospital no ha proporcionat restes 
de cap altra època de la prehistòria que no si-
gui l’epipaleolític microlaminar. És possible 
que la raó estigui en les seves no gaire bones 
condicions per ser habitada, recordem la seva 

orientació nord, si les comparem amb les d’al-
tres cavitats de la mateixa serra del Caro. Du-
rant aquesta segona etapa de l’epipaleolític, el 
nombre de jaciments al nord del País Valencià 
i al sud de Catalunya és més baix que a l’etapa 
anterior. Destaquem l’Abric del Filador (Mar-
galef  de Montsant), al que deu el seu nom 
aquesta etapa de l’epipaleolític al nord-est de 
la península Ibèrica. A la Cova del Vidre, l’epi-
paleolític microlaminar i el geomètric Filador 
es distingeixen pel nombre més gran de restes 
en aquest segon, tant lítiques, com faunísti-
ques, com antracològiques. Així mateix es dis-
tingeixen, com hem vist, per la representació 
superior de les peces amb retoc i de les osques 
i denticulats a l’etapa Filador. Estris d’aquests 
tipus podien haver estat més multifuncionals, 
encara que potser menys efectius, que d’altres 
com els gratadors o les puntes de projectil, i 
ens suggereixen que els ocupants de la Cova 
del Vidre durant l’etapa Filador van desenvo-
lupar per aprofitar el seu entorn una varietat 
d’activitats més gran que els del període ante-
rior, la qual cosa es va poder veure afavorida 
pel clima preboreal (temperat i humit). També 
el clima pot explicar l’absència de poblament 
a la Cova del Vidre i al conjunt de la serra del 
Caro, durant l’etapa següent anomenada de 
l’epipaleolític d’osques i denticulats, a la que 
va correspondre un clima boreal (fred i sec). 
A la serra del Caro existeixen de nou indicis 
de poblament durant l’etapa de l’epipaleolític 
geomètric de tipus Cocina, com al de tipus 
Filador només a la Cova del Vidre. Jaciments 
d’aquesta etapa són ben coneguts al llarg de la 
costa mediterrània al sud de l’Ebre i a la vall 
d’aquest riu, amb una important concentració 
al Baix Aragó, però no es troben a la resta de 
Catalunya, al nord del riu Ebre. Els jaciments 
d’aquesta etapa coneguts al llarg de la costa 
mediterrània al sud de l’Ebre i a la vall d’aquest 
riu es troben situats, com hem vist a l’epipale-
olític microlaminar, en una diversitat d’ecosis-
temes entre els que s’inclouen muntanya mitja, 
planes interiors i litorals i zones de marjal. 
L’ocupació de la Cova del Vidre a l’epipaleo-
lític geomètric de tipus Cocina la situem, en 
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funció de la datació radiocarbònica obtinguda 
(6350-6015 cal. A.c.) i de les característiques de 
la seva indústria lítica, a finals de la primera de 
les dues fases en que tant al litoral mediterrani 
de la península Ibèrica com a la vall de l’Ebre 
ha estat subdividida aquesta etapa (Cocina A) 
o a principis de la segona (Cocina b). La de-
socupació de la Cova del Vidre i de la serra 
del Caro en el seu conjunt durant aquesta se-
gona fase de l’epipaleolític Cocina, o durant 
una gran part d’ella, va poder tenir novament 
una causa climàtica, concretament la pulsació 
freda anomenada 8.2 bp climat event, constatada 
dins de la fase atlàntica globalment temperada 
i humida. Aquesta pulsació freda degué finalit-
zar amb l’òptim climàtic holocènic, càlid i hu-
mit, esdevingut dins de la primera meitat del VI 
mil·lenni cal. A.c. A la pulsació freda atribuïm 
el nivell 3 central de la Cova del Vidre, com 
hem vist sense restes arqueològiques, i a l’òp-
tim climàtic la caiguda de blocs del sostre de la 
cova documentada immediatament per sobre 
d’aquest nivell i per sota del nivell correspo-
nent al neolític antic. 
El neolític antic a la serra del Caro, com l’epi-
paleolític Cocina i Filador anteriors, l’hem do-
cumentat només a la Cova del Vidre. No hem 
documentat, però, la més antiga de les etapes en 
les que s’ha dividit el neolític antic a l’occident 
mediterrani, l’anomenat i ja esmentat neolític 
precardial itàlic. Aquesta va ser una etapa curta 
(5600-5500 cal. A.c.), de pocs vestigis i que de 
moment han estat localitzats força distanciats 
entre ells. Es coneixen a la zona d’Agde-Bèziers 
(sud de França) i a la d’Oliva-Alcoi (sud de Va-
lència), però no a Catalunya, encara que potser 
sí a prop de la seva part meridional, si atribuïm 
a aquest precardial el nivell amb ceràmica més 
antic del jaciment del Cingle de Vallmajor xI 
(Mequinensa), amb una datació de 5537-5484 
cal. A.c. (Rojo et al 2015), situat en una zona 
d’especial significat geogràfic com és la de l’ai-
guabarreig del riu Segre amb l’Ebre. En canvi, 
les restes de la Cova del Vidre atribuïdes al ne-
olític antic sí mostren una estreta analogia amb 
allò que anomenem cardial franc-ibèric, estès 
per la zona litoral, prelitoral i interior mediter-

rània entre els Alps i Gibraltar, des del 5500 
fins al 5000 cal. A.c., denominació que expressa, 
com hem vist, una escissió respecte al territori 
itàlic. L’analogia l’hem observada concretament 
amb un fase avançada del cardial franc-ibèric 
esmentat, iniciada cap el 5300 cal. A.c., i amb la 
que coincideixen les tres datacions radiocarbò-
niques obtingudes pel neolític antic de Vidre. 
L’absència de poblament durant el neolític 
precardial itàlic i el cardial franc-ibèric antic a 
la Cova del Vidre i a la serra del Caro, no l’ex-
pliquem per raons climàtiques, com hem fet 
amb d’altres absències durant l’epipaleolític. 
La raó la podem trobar en el procés de difu-
sió de les poblacions d’agricultors i ramaders 
a l’occident mediterrani i més concretament a 
la Catalunya meridional, poblacions que pro-
venien de la Itàlia tirrènica i, en darrer terme, 
del pròxim Orient. Aquest procés es basà, al 
nostre entendre, en uns mecanismes de flux i 
de reflux, d’anada i de tornada, que resumida-
ment podien haver estat: 
1r. Flux precardial, amb trasllats de grups pe-
tits, per via marítima i fluvial, en direcció est-
oest i a llargues distàncies, que de la zona de 
Gènova-Niça van portar a la d’Agde-Bèziers, 
d’aquesta a la de l’aiguabarreig Ebre-Segre i 
d’aquesta a la d’Oliva-Alcoi. 
2n. Reflux cardial, amb trasllats més nombro-
sos, en direcció est-oest però també a l’inrevés, 
a distàncies més curtes, amb els que a la Cata-
lunya meridional es van produir establiments 
litorals, com el d’El Cabet (Cambrils), a l’oest 
del cap de Salou, alhora protecció del vent de 
llevant i talaia natural des d’on observar el ter-
ritori i el mar, i a la vora de l’Ebre, com el de la 
Cova de l’Aumediella (Benifallet). 
3r. Nou flux encara dins del cardial, de forma 
més o menys ràpida, des d’aquests nous assen-
taments i dirigit a les muntanyes que formen 
l’horitzó contemplat des de la costa o des del 
curs de l’Ebre, amb establiments com la Cova 
de la Font Major (l’Espluga de Francolí), les 
Coves del Fem (Ulldemolins), jaciment exca-
vat en els darrers anys per Antoni Palomo i el 
seu equip, i la Cova del Vidre (Roquetes). 
4t. Reflux epicardial, període en el que es con-
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solidà el poblament neolític en llocs ocupats 
anteriorment i en el que es produí un primer 
establiment neolític en llocs de plana entre el 
litoral o el riu i la muntanya, del que en són ex-
ponents el jaciment de la Timba d’en Barenys 
(Riudoms), al Baix Camp, i el del Barranc d’en 
Fabra (Amposta), al Baix Ebre-Montsià. 
A la Cova del Vidre, però, no es produí aquesta 
consolidació del poblament neolític durant 
l’epicardial, i tant ella com el conjunt de la 
serra del Caro no presenten indicis d’ocupació 
durant aquest període. Entre les possibles 
causes aquí ens fixarem en dues d’elles. Per un 
costat les millors condicions per a la vida pagesa 
ofertes per la ribera baixa de l’Ebre i pel que 
Francesc Esteve anomenava les seves “rases 
marginals”. I, per un altre costat, el paper cada 
cop més important dels contactes exteriors. 
Emplaçaments propers al curs inferior de 
l’Ebre i a la seva desembocadura, on abunden 
els indicis d’un important poblament durant el 
V mil·lenni cal. A.c., degueren ser més propicis 
a aquests contactes. 
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per facilitar-nos l’estudi dels materials de la 
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catedràtic de la Universitat de Barcelona, que 

ens facilità l’estudi d’algunes de les ceràmiques 
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del Vidre, quan aquestes es guardaven en 
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Les ocupacions prehistòriques a les Coves de l’Aumediella 
(Benifallet): una visió sintètica
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Resum
Les coves de l’Aumediella, situades en un dels meandres del riu Ebre a l’alçada de Benifallet (Baix 
Ebre), han estat fruit de diverses troballes d’interès arqueològic, ben documentades des d’inicis del 
segle xx. El treballs centrats en el reestudi dels materials arqueològics recuperats, principalment ce-
ràmica, lític i macrolític, ha aportat noves dades relacionades amb les activitats de freqüentació i ús 
d’aquest conjunt de 6 cavitats.  En aquest sentit, el present article es centra en sintetitzar i contex-
tualitzar les principals aportacions dels materials arqueològics recuperats amb l’objectiu contribuir 
al coneixement de les comunitats del VI-II mil·lenni al tram baix del riu Ebre.

Abstract
The Aumediella’s caves, located in a meander of  the Ebro River in its passage by Benifallet (Baix 
Ebre), have generated several findings of  archaeological interest, well documented from the early 
twentieth century. This work is centered on the revision and restudying of  this recovered archaeo-
logical remains, being them mainly pottery, lithic implements and grinding stones, and has provided 
new data related to the activities of  frequentation and use of  this set of  six cavities. In this sense, 
this article is focused on synthetizing and contextualizing the main contributions of  this archaeo-
logical remains in order to contribute to the knowledge of  the 6th to 2n Millennium communities 
in the lower stretch of  the Ebro River.
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introduCCió

El tram inferior de la vall de l’Ebre es con-
sidera un espai de gran interès pel desenvo-
lupament dels assentaments d’agricultors i 
ramaders d’època prehistòrica. Les evidències 
materials d’aquestes comunitats en relació a les 
activitats de subsistència i organització dels as-
sentaments ha de permetre conèixer i contex-
tualitzar bona part de les principals activitats 
d’aquests grups assentats entorn al riu Ebre. 
Però a dia d’avui el seu coneixement és reduït i 
les dades atribuïbles a l’anomenada Prehistòria 
recent, és a dir, des de el neolític fins a l’època 
del bronze final, no són molt abundants. 
Recordem els treballs pioners de Francesc Es-
teve i de Salvador Vilaseca o ja més recent-
ment Margarida Genera i, sobretot, Josep 
Bosch, que ha efectuat una síntesi sobre el 
període dels primers pagesos (Esteve, 1954; 
Esteve, 2000; Vilaseca, 1953; Vallespí, 1957; 
Vilaseca, 1973). De fet, cal assenyalar que els 
treballs d’Esteve, Vilaseca i Vallespí junt als 
nombrosos afeccionats locals van ser cabdals 
per traçar un primer mapa de la presència hu-
mana a la vall inferior de l’Ebre que les publi-
cacions i síntesis recents han actualitzat sobre 
bases científiques més sòlides (Genera, 1990; 
Bosch/Forcadell/Villalví, 1992; Asensio et al., 
1994-1996; Bosch, 2005; Noguera, 2006). 
L’eix vertebrador d’aquest hàbitat és, sense 
cap mena de dubte, el propi riu, que actua com 
una eina d’abastiment i transport d’objectes, 
productes i idees. La vall de l’Ebre és escollida 
per les diverses poblacions humanes d’entre 
el VI i el I mil·lenni que, mitjançant diverses 
estratègies econòmiques i territorials, estruc-
turen un model de poblament força complex. 
De fet, el tram baix del riu Ebre és una de les 
poques regions que tradicionalment disposa-
va per a aquest període d’un ampli registre de 
jaciments a l’aire lliure, sobretot de tipus fune-
rari, mentre a la resta de Catalunya els assenta-
ments més coneguts eren les coves. 
Recordem, per exemple, que les primeres, i 
fins al moment més ben documentades, evi-
dències associades al neolític antic correspo-

nen al Barranc d’en Fabra, un poblat a l’aire 
lliure situat a Amposta que està format per un 
conjunt de cabanes circulars elaborades amb 
material constructiu divers, entre les que des-
taca un sòcol de pedres i parets d’argila i restes 
vegetals, i diverses estructures de combustió, 
algunes d’elles utilitzades com a llars (Balde-
llou, 1971; Bosch et al. 1992). Aquest assen-
tament es complementa amb altres jaciments 
coneguts a la zona, com és el cas del Masden-
vergenc (Amposta), el Molinàs (Amposta), Els 
Masets (Paüls), el Turó d’en Serra (Tivenys) 
entre molts d’altres1. Més recentment, l’ex-
cavació preventiva del jaciment del Molló ha 
permès documentar un nou assentament a 
l’aire lliure de tipus extens datat del neolític 
epicardial al bronze mig (Piera et al., en aquest 
mateix volum).
D’altra banda, la documentació d’assenta-
ments en coves a les Terres de l’Ebre són 
menys habituals, tot i que cal destacar l’impor-
tant registre de la Cova del Vidre a Roquetes 
(Bosch, 2001) o la Cova del Calvari a Amposta 
(Esteve, 1966) i la Cova Cervereta a Vinallop-
Tortosa (Forcadell/Villalba, 1999), de crono-
logies més recents. Sovint però, també s’asse-
nyala a la bibliografia tradicional la Cova de 
l’Aumediella de Benifallet (Colominas, 1931). 
Aquesta darrera cavitat s’emmarca dintre del 
conjunt de les Coves de l’Aumediella o Coves 
de Benifallet, d’on provenen els materials que 
conformen el present estudi. 
D’aquesta manera, des dels anys 20 del segle 
passat es van succeint les cites de troballes ar-
queològiques fetes en aquestes cavitats sense 
que malauradament s’hagi actualitzat la infor-
mació de la que es disposa ni la seva vàlua ci-
entífica.

1. Altres jaciments coneguts són el Pla d’Empúries, el Barranc 
del Ceguet, la Terrassa del Mas Roig, la Terrassa de Palau, Mas 
Serós, Mas Benita, Punta de l’Abat, Mas de Xies, Clota Sabaté 
Margalef, Clota Iriarte, els Bancals de Montanyés, l’àrea de 
la Carrova, l’Oriola, la Mora, la Feixa del Pagès, el Mas del 
Hierro, les Tosses, el Planell d’Espuny, el barranc de Giner i el 
Molló d’Alcanar (Font: Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya, AAVV 1982).
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lEs troballEs arquEològiquEs a lEs Co-
vEs dE l’aumEdiElla (bEnifallEt)

Al municipi de Benifallet, sota l’ombra medià-
tica de la Cova Meravelles, formació geològica 
i espeleològica oberta al públic, es troba un 

conjunt de cavitats que són conegudes amb el 
nom genèric de Coves de l’Aumediella o Co-
ves de Benifallet. Es tracta de sis cavitats re-
lacionades hídricament entre elles, totes elles 
molt properes i situades a l’extrem de la Serra 
de Cardó, prop ja del riu Ebre. Se les coneix 

Fig. 1a. Mapa de situació de les coves de l’Aumediella i principals jaciments de la zona. 
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actualment pels noms de Cova Meravelles, 
Avenc del Sifó, Cova Marigot, Cova del Dos, 
Cova Xafarroques i Avenc del Cataclisme.2 
Aquestes coves, molt ben estudiades a nivell 
espeleològic, i algunes d’elles descobertes pel 
gIe del Centre excursionista de Gràcia estan 
situades enmig d’un cingle, a 3 quilòmetres 
abans d’arribar a Benifallet per la carretera 
que uneix Tivenys amb aquesta població (gIe, 
1984; Cardona, 1990). Actualment l’accés a 

2. Respecte als topònims de les coves cal aclarir diversos 
aspectes relacionats amb el seu ús divers en la bibliografia. 
L’anomenada Cova de l’Aumediella per J. Colominas en la 
seva publicació a l’anuari del Iec el 1931 és la que, a finals dels 
anys seixanta, l’equip d’espeleòlegs anomenaria inicialment 
Cova del Dos. Aquest mateix grup, féu el descobriment de 
la Cova Meravelles, desbloquejà l’entrada a les cambres infe-
riors de la que ells anomenaren Cova de l’Aumediella petita, i 
que posteriorment i fins l’actualitat es coneixerà com a Cova 
Marigot (en honor a Eugeni Marigot, que encapçalava aquella 
expedició) i documentarien també l’Avenc del Sifó, l’Avenc 
del Cataclisme i la que ells anomenaren Cova de l’Aumediella 
Gran, que ja era coneguda pels habitants de la zona com Cova 
Xafarroques (en principi, pel bandoler Xafarroques).

l’espai de les coves està adequat per l’Ajun-
tament de Benifallet i s’hi pot arribar agafant 
una desviació a la dreta abans d’arribar al qui-
lòmetre 21 de la carretera de Tivenys a Beni-
fallet cap a una pista forestal asfaltada que re-
munta el Barranc de Sant Jordi fins a l’entrada 
de les coves.

Cova Meravelles

Té un recorregut de 510 m i -9,82 m de desni-
vell. L’accés a la cavitat es fa mitjançant tres bo-
ques, malgrat que dos d’elles han estat tapades. 
L’accés que queda lliure condueix a una sala que 
al seu extrem dret queda separada per una bar-
rera de formacions d’una altra sala, aquesta de 
majors proporcions i més concrecionada.

Avenc del Sifó

Té un recorregut de 26 m i -15 m de desni-
vell. L’accés es fa mitjançant una estreta boca 

Fig. 1b. Detall del conjunt de Coves de l’Aumediella amb indicació de les principals cavitats: Cova Meravelles, Cova Marigot, Cova 
del Dos, Cova Xafarroques. Elaborat per R. Arnaiz, sAppo-uAb.
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circular (0,5 m de diàmetre) la qual dóna pas 
a un petit ressalt d’un metre. A la base, comen-
ça una galeria baixa amb sòl sorrenc que als 
tres metres desemboca, a mà esquerra, en una 
xemeneia que acaba als 6 m d’ascens vertical. 
Tres metres més endavant, la galeria, ja alta, 
finalitza en una sala amb abundant concreció 
parietal però amb poques estalactites concen-
trades a l’extrem oest.

Cova Marigot

La Cova d’En Marigot es troba seguint la sende-
ra que comença al final de la pista, a 150 m de la 
Cova de les Meravelles i poc després de l’Avenc 
del Sifó. La boca de la cova té 2 m d’ample i 1’5 
m d’alt. Dóna pas a una sala ocupada per sedi-
ment compactat. Al seu extrem oest comença 
una estreta galeria que als pocs metres esdevé 
una gatera que desemboca a una nova sala.

Cova del Dos

Té un recorregut de 253 m i -12 m de desnivell. 
Es tracta d’una boca circular d’un metre de di-
àmetre que ens obre pas a una baixa galeria 
lleugerament ascendent i de sòl sorrenc. Als 
set metres de recorregut, i després de superar 
un petit relleix, es desemboca a una gran sala 
amb abundància de concrecions totalment in-
actives i en procés de descalcificació.

Cova Xafarroques

Té un recorregut de 114 m i -6 m de desnivell.  
Es tracta d’una boca de 2 m d’ample i 1,2 m 
d’alt que ens situa en una galeria sorrenca de 
14 m de llarg amb un sostre que va descendint 
progressivament. A pocs metres del principi, 
a mà esquerra, una petita finestra ens situa a 
l’inici d’una galeria de sostre baix comunicada 
amb l’exterior per diferents estretors

Avenc del Cataclisme

Té un recorregut de 32 m i -1 m de desnivell. 
L’accés es fa mitjançant una petita boca semi-

circular de 1,2x0,9 m la qual dóna pas a una 
sala de 8x9 m i una altura de 1,5 m. Tota la 
base és un caos de blocs i en un dels extrems, 
una estreta gatera condueix a la boca impene-
trable de la cavitat ja en ple precipici.

D’aquestes sis cavitats, sabem que tres tindri-
en interès arqueològic donada la recuperació 
de material arqueològic realitzada fins al mo-
ment: la Cova Marigot, la Cova del Dos i la 
Cova Xafarroques.
A la dècada del 1910 J. Colominas va realitzar 
les primeres excavacions a la que ell anome-
nà Cova de l’Aumediella (Cova del Dos), amb 
l’objectiu de comprovar la seva autenticitat 
com a jaciment prehistòric. Aquestes primeres 
troballes les publicaria ell mateix uns anys des-
prés en un anuari del Iec (Colominas, 1931). 
En aquesta intervenció es va realitzar una cala 
de 3x2 metres a la primera sala. El nivell ar-
queològic és molt poc profund, no passa de 
10 cm i es trobava segellat per una fina capa 
estalagmítica. El material aparegut, actualment 
conservat al mAc-Barcelona, es un conjunt de 
9 fragments de ceràmiques fetes a mà, algu-
nes llises i d’altres decorades amb cordons 
aplicats amb impressions digitades, ceràmica 
de superfície fina i allisada i alguns fragments 
amb decoració d’engrutats. Segurament de la 
mateixa campanya d’estudis o treballs provin-
dria el vas ceràmic publicat per A. del Castillo 
el 1928 (actualment dipositat i en exposició al 
mAc-Barcelona), d’estil campaniforme i que 
menciona que fou recollit en una campanya 
del Iec per M. Pallarès (Del Castillo, 1928) i 
atribueix al grup d’estil Salomó. Aquesta tro-
balla demostra, com veurem més endavant, 
una ocupació o freqüentació de la cavitat en 
els moments finals del calcolític. Per referèn-
cies orals es cita la presència de dos enterra-
ments adults (un home i una dona) i dos en-
terraments infantils que s’haurien localitzat a 
la boca superior de la cova.
A partir de l’any 1966, arran d’un llibre com-
prat al Mercat de Sant Andreu que parlava de 
les Coves de l’Aumediella, el grup d’espeleo-
logia del gIe del Centre Excursionista de Gra-
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cia efectuà una exploració global del complex 
de coves que desembocaria, l’any 1968, en la 
descoberta i obertura de la Cova Meravelles i 
d’un nou tram de la Cova de l’Aumediella pe-
tita (Cova Marigot) a mans d’Eugeni Marigot, 
Jesús Griera, Manel Arnau i Ramón Garcés.
Fruit de la seva activitat a les coves es farien 
diverses descobertes durant les dècades se-
güents.3

Cap a principis-mitjans de la dècada de 1970 
hi hauria una troballa aïllada de material a la 
Cova del Dos. En aquesta mateixa línia, E. 
Marigot hauria realitzat una petita intervenció 
a la cova homònima. Cal assenyalar però que 
els materials procedents d’aquesta actuació es 
troben desapareguts.
Pel que fa a la Cova Xafarroques es té notícia 
de la troballa aïllada d’una moneda romana, 
actualment desapareguda, juntament amb un 
petit conjunt de material extret de la galeria 
lateral que s’ha conservat a l’Ajuntament de 
Benifallet. Aquests materials ens aproximarien 
a una cronologia d’inicis de l’edat del bronze.
L’any 1996 R. Griera hi faria la troballa de la 
gran tenalla decorada prop de la boca d’accés, 
al lateral dret. En aquest punt, es contactà amb 
el Servei d’Arqueologia de la Generalitat per 
notificar la troballa i, immediatament es realit-
zà una actuació preventiva (a càrrec de l’arque-
òloga Mª Cinta Montañés) per tal de recuperar 
les restes. El vas fou excavat in situ per facili-
tar-ne l’extracció (Montañes, 1996) i el vas es 
diposità al Museu de les Terres de l’Ebre. 
Cap a l’any 2000, l’ajuntament inicia un pro-
jecte d’adequació del complex de coves per 
tal de fer-les visitables, moment en el qual es 
construeix l’actual passarel·la d’accés a les co-
ves. El pla contemplava l’excavació de la Cova 
Xafarroques per tal d’instal·lar-hi un Centre 
d’Interpretació. Les posteriors dificultats eco-
nòmiques aturaren la continuïtat del projecte. 

3. Comunicació personal Jesús Griera i Roger Griera.

anàlisi dE lEs rEstEs arquEològiquEs

El conjunt ceràmic de la intervenció de J. 
Colominas l’any 1922

Conjunt ceràmic format per un lot de 9 frag-
ments, 6 vores, 1 carena i 2 elements de pren-
sió. Es tracta d’atuells de grans dimensions 
i alguns vasos de mida mitjana i petita. Tots 
ells estan fets a mà, amb pastes ben depura-
des i coccions de tipus mixt, predominant la 
reoxidació. D’aquest conjunt destaca un frag-
ment de la part superior d’una gran tenalla 
amb doble cordó imprès a la part del coll, amb 
aplicació plàstica, element de prensió i cordó 
digital, que coincideix amb la descripció feta 
per J. Colominas del “vas que era decorat amb 
dos cordons amb impressions digitals al coll, 
i amb apèndixs massissos a manera de nan-
sa”. També són curioses dues nanses d’un vas, 
com les de l’anterior, però amb una depressió 
al mig que les divideix en dos mugrons” (Co-
lominas, 1931). Predominen els acabats amb 
allisats i excepcionalment el brunyit. Destaca 
també un fragment de carena i dues vores de 
petits contenidors associats a vasos o tasses de 
tipus carenat. El repertori formal és freqüent 
en contextos de neolític final i bronze, si bé la 
tenalla té clars paral·lels dins el bronze inicial i 
és freqüent en tot el nord-est peninsular. Més 
singulars són els elements de prensió a mode 
de mugrons o llengüetes dividides, que per 
proximitat es poden associar als elements de 
prensió recuperats al jaciment del Molló (Pie-
ra, 2010, Gómez et al., 2016). 

La gran tenalla de la Cova Xafarroques

Es tracta d’una gran tenalla de ceràmica feta 
a mà, amb una forma tancada, perfil ovoide i 
fons apuntat, d’aire anforoide. Té un diàmetre 
de boca de 24 cm però és a la part central que el 
vas agafa el màxim diàmetre. En aquesta part i 
a l’alçada de la carena es troben les dues nanses 
de cinta. L’alçada total del vas és de 74 cm.
La superfície exterior es allisada i probable-
ment degué tenir originalment un brunyit fi  
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potser lleugerament vermellós però en l’espat-
lla i coll del vas apareix una decoració plàstica 
de gran complexitat i formant motius de cer-
cles concèntrics. Es tracta de cordons llisos, de 
perfil apuntat, realitzats per pinçament,  que es 
distribueixen en tota la superfície. En la seva 
distribució trobem dos cordons que, sortint 
de les nanses, formen un arc que delimita l’es-
pai inferior on s’ubiquen 4 mitjos cercles con-
cèntrics, separats per línies corbes parelles que 
els uneixen. Mentre que la part inferior del vas 
no disposa de decoració.

La recuperació d’aquest vas va permetre la re-
alització d’una intervenció arqueològica con-
trolada que va permetre localitzar un conjunt 
de material arqueològic conformat sobretot 
per restes ceràmiques, òssies i indústria lítica. 
Tan la tenalla com la resta de material es tro-
ba en curs d’estudi definitiu, però les primeres 

observacions indiquen una coherència tipolò-
gica i cultural de tot el conjunt. Pel que fa a 
la tenalla, és veritat que la morfologia recorda 
les formes de grans contenidors del Neolític 
antic, però la profusió de la decoració, sobre-
tot els motius i la seva disposició, recorda les 
decoracions utilitzades en el moment de l’edat 
del bronze inicial, sobretot aquest motiu de 
tipus circular també present en les estructu-
res ben datades del jaciment del Molló i amb 
paral·lels menys contextualitzats en els mate-
rials d’altres cavitats, com a les coves de Janet 
i Marcó (Vilaseca 1939. Cal destacar la gran 
proximitat morfològica i decorativa amb el vas 
localitzat fa anys a Pinell de Brai, actualment 
exposat al Museu de Tortosa com han asse-
nyalat en el seu estudi J. Bosch, M. Mar Villavi 
i T. Forcadell (en premsa), amb els quals es 
coincideix plenament per la cronologia propo-
sada per la tenalla de l’Aumediella. Finalment, 
indicar que actualment el vas de l’Aumediella 
forma part de l’exposició permanent del Mu-
seu de les Terres de l’Ebre.
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Fig. 3. Figura amb el material ceràmic recuperat pel Sr. Griera, 
anys 1968, Centre d’Interpretació Arqueològica de Benifallet. 
Dibuix: A. Gómez, Digitalització: R. Alcàntara (@grAmpo, 
uAb).

Fig. 2. Gran tenalla recuperada a la Cova Xafarroques. Situada 
a la l’entrada dreta d’aquesta cavitat. Troballa del Sr. Griera, 
intervenció arqueològica de M. Cinta Muntañés, 1996. Peça 
dipositada al Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta) Font: 
Museu de les Terres de l’Ebre. 
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El conjunt d’objectes de la Cova 
Xafarroques

El conjunt d’objectes de la Cova Xafarroques 
està format per una concentració diversa de 
fragments ceràmics i indústria lítica que prové 
de la col·lecció conservada al Centre d’Inter-
pretació de Benifallet.
Els materials ceràmics corresponen a un con-
junt de 7 peces en força bon estat de conser-
vació. Es tracta principalment de formes, vo-
res associades a perfils sencers i vasos sencers 
de recipients de mida petita i mitjana. 
— Tenalla amb vora amb decoració incisa i 
dues llengüetes. 6 fragments. Acabat allisat 
si bé presenta abundants concrecions. Pasta 
molt ben depurada i desgreixant de mida peti-
ta. Cocció reductora per a l’interior i oxidant a 
l’exterior. (Fig. 3.1).
— Vas carenat amb enfonsament al centre. 5 
fragments. Acabat amb brunyit interior i ex-
terior. Cocció reductora completa, de color 

negre. Presenta un desgreixant de mida gran 
si bé no s’aprecia quars ni quarsita a la pasta. 
Sense decoració. (Fig. 3.2).
— Vaset carenat format per  6 fragments. 121 
g. Acabat amb brunyit exterior i polit interior. 
Cocció mixta i desgreixant inapreciable. Sense 
decoració amb protuberància a la vora. Carena 
baixa. (Fig. 3.3).
— Fragment de vas carenat, parcialment 
conservat i amb nansa vertical de cinta. 9 
fragments. Ø 6,4 cm. Acabat amb brunyit a 
l’exterior i polit a l’interior. Cocció reductora 
completa i pasta ben depurada. (Fig. 3.4).
— Vas carenat amb nansa vertical de cinta. 9 
fragments. Ø 6,4 cm. Acabat amb brunyit a 
l’exterior i polit a l’interior. Cocció reductora 
completa. Pasta ben depurada. (Fig. 3.5).
— Plat carenat. 8 fragments. 198 g. Acabat 
amb brunyit exterior i interior amb possible 
nansa de cinta horitzontal. Pasta ben depurada 
amb desgreixant de gra petit i mitjà (s’aprecia 
quarsita). (Fig. 3.6).

Fig. 4. Fragment de molí procedent de la Cova Xafarroques. XF-1 sobre roca granítica. a) Superfície activa polida; b) Possibles restes 
de pigment (lupa binocular, 10x). Elaborat per M. Bofill (sAppo-uAb).
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— Fragment de base arrodonida. 8 fragments. 
476 g. Ø base 6 cm. Acabat amb brunyit a l’ex-
terior i allisat a l’interior. Presenta concrecions 
a les dues cares. Cocció reductora completa 
(negre-marró). Pasta ben depurada amb des-
greixant de mida gran. S’observa la presència 
de mica daurada de gra petit i feldspats. (Fig. 
3.7).
Tipològicament destaca la presencia de vasos 
carenats; aquests morfològicament presenten 
una datació relativa atribuïda al bronze inicial 
i mig. Malgrat això, alguns dels vasos, com el 
nº 5 i el nº 6, podrien tenir una cronologia més 
antiga. El conjunt presenta certa uniformitat, 
si bé es desconeix la seva funcionalitat final, 
no es descarta l’ús principalment domèstic 
d’aquestes vaixelles.
El conjunt de restes macrolítiques recuperat a 
la Cova Xafarroques està format per 23 peces, 
totes corresponents a còdols de riu (accés lo-
cal), excepte una llosa manufacturada a partir 
d’un bloc de morfologia paral·lelepípeda (XF-
77). Les roques més utilitzades són les ígnies 
de gra fi i les sorrenques de gra fi. Destaquen 7 
artefactes dels quals hem pogut identificar tra-
ces diagnòstiques del mode de funcionament i 
de les possibles activitats en les que varen par-
ticipar. Tot i aquesta proposta inicial, caldrà 
realitzar un estudi més exhaustiu de les traces 
d’ús dels artefactes amb diferents escales d’ob-
servació i comparar-les amb referents experi-
mentals (Adams et al., 2009; Bofill, 2015).
L’artefacte de dimensions més grans és un 
fragment de molí o llosa (XF-77) elaborat amb 
una roca magmàtica tipus granitoide de gra-
nulometria gruixuda, amb grans de quars de 
fins a 8-9 mm. La superfície activa destaca per 
presentar una morfologia en secció convexa i 
una topografia marcada pel desenvolupament 
d’un polit molt intens, fossetes de repicat in-
tens (possible revifat de la superfície), i petites 
taques de coloració vermella que caldrà validar 
si es tracta de pigments o no. La secció conve-
xa de la cara activa ens indica que aquest molí 
hauria estat utilitzat amb una mà de molí llarga 
que sobrepassaria l’amplada del molí.
L’únic artefacte que presenta traces d’haver 

estat emprat com a mà de molí és XF-2, un 
còdol de calcària de morfologia en planta oval 
i secció convexa. La seva cara activa presen-
ta traces de desgast associades a la mòlta d’un 
material dur com els grans de cereal.
A continuació, destaca un conjunt de quatre 
allisadors, un d’ells amb possibles traces d’ha-
ver treballat pell animal (XF-4), i altres amb 
senyals d’haver funcionat ocasionalment tam-
bé com a percussor. Per últim, es documenta 
un còdol petit de granit XF-18) que presenta 
senyals d’haver actuat com a suport repercu-
tor d’alguna activitat de percussió amb ítems 
de petites dimensions (talla lítica, perforació 
d’objectes petits, etc.).
Cal destacar també que algunes de les peces 
presenten traces de possibles termoalteraci-
ons, com per exemple XF-1, 9, 11 i 10.
La resta de peces són còdols amb traces poc 
clares que, per ara, no podem adscriure a cap 
tipus concret d’artefacte. Algunes d’elles po-
drien correspondre a fragments de possibles 
eines o constituir matèria primera aportada al 
jaciment (sense presentar traces de manufac-
tura o ús) i que podem considerar com matè-
ria seleccionada i emmagatzemada per fabricar 
artefactes.
Les restes lítiques tallades estan formades per 
un total de 52 productes, entre els quals es dis-
tingeixen 6 nuclis, 2 eines de sílex, 2 laminetes, 
3 fragments de làmina i restes de talla forma-
des principalment per esclats corticals (n=24) 
i no corticals (N=15) de mides i materials di-
versos. D’entre els materials seleccionats per a 
la talla destaquen el quars blanc, el sílex marró, 
el sílex gris i el xert en diferents graus de qua-
litat. 
Les dues eines podríem classificar-les de ras-
cadors. La peça xf-61 està tallada sobre sílex 
marró amb restes encara presents del còrtex 
del nucli original. La peça XF-49 està fabri-
cada amb sílex gris i presenta retocs fins en 
algun dels seus laterals. 
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disCussió: una primEra aproximaCió i pro-
posta dE futur.

Els treballs de síntesi i la revisió dels materials 
antics precedents de les intervencions a les coves 
de Benifallet mostren una gran riquesa arqueo-
lògica i una potent singularitat. Destaquem en 
primer lloc la singularitat de la gran tenalla loca-
litzada amb decoració plàstica de tipus barroca, 
amb motius que recorden els temes solars. Es 
una peça molt singular a més la seva localització 
insitu la converteix en una peça única. Malaura-
dament la no continuïtat de la recerca en aquesta 
part de la cavitat impedeix conèixer de manera 
més detallada la funció. Cal recordar que la tro-
balla de grans vasos ceràmics en cavitats, si bé és 
freqüent a tota la península ibèrica des del neolític 
antic epicardial, no es disposa de elements com-
plerts ni de gaire informació sobre el context. La 
presència d’aquests vasos s’associa a les activitats 
d’emmagatzematge de productes de tipus líquid 
o semilíquid vinculats a espais d’habitació o, en 
altres casos, a espais d’estabulament. Per la cova 
de l’Aumediella aquestes possibles funcionalitats 
caldrà definir-les en el futur.
La resta de material ceràmic destaca també pel 
seu nivell de conservació, amb escassa fractura-
ció i un patró baix de desgast i erosió. Aquest fet 
fa pensar en una poca mobilitat d’aquests vasos 
i/o una ràpida formació del dipòsit arqueològic. 
Aquest tindria sentit en contextos funeraris o en 
assentaments de durada curta o esporàdica en 
temps i espai.
Davant d’aquestes evidències arqueològiques, 
es pot afirmar que la ocupació d’aquestes cavi-
tats s’inicia al calcolític fins al final del bronze, 
és a dir, cobreix del III al II mil·lenni, tot i que 
no es descarta la presència d’ocupació anterior a 
la zona. Els paral·lels principals al conjunt pro-
venen del jaciment ben contextualitzat a l’aire 
lliure del Molló, i dels nivells antics de les coves 
de Janet i Marcó. Aquesta proximitat formal dels 
vasos d’emmagatzematge permet pensar en una 
seqüència més llarga en temps, on sembla que 
aquest tipus de contenidors és ben present du-
rant el bronze final i primera edat del ferro.
Les coves però, no són l’únic testimoni de la 

prehistòria recent. En efecte, prop d’aquestes 
cavitats tenim documentats assentaments tant a 
l’aire lliure com en cova, entre els quals cal as-
senyalar el jaciment de la Xalamera, del bronze 
final II i amb una ocupació del ferro ibèric, com 
seria el cas també del jaciment d’Aldovesta, o el 
Martorell, considerat un lloc d’habitació amb 
estructures conservades adscrit al bronze final 
III, si bé després presenta una ocupació romano-
republicana. D’aquest moment també data el 
jaciment de la Roca Roja, amb una cronologia 
de bronze final. Totes elles però, ja més recents 
que les ocupacions de les cavitats ressenyades en 
aquest article. Per tal de recuperar les seqüències 
estratigràfiques i identificar possibles sincronies 
entre els diversos jaciments en cova i a l’aire lliure 
de l’entorn més immediat al conjunt de les coves 
de l’Aumediella, el futur s’orienta doncs cap a la 
realització d’una verificació estratigràfica de la 
cavitat de Xafarroques en el marc d’un projecte 
de recerca que permeti i aporti el coneixement 
bàsic per a la caracterització d’aquesta àrea d’ex-
pectativa arqueològica

Agraïments

Aquest treball ha estat possible gràcies a l’aju-
da del Serveis Territorials de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya (Sr. Joan Martínez) i a 
l’Ajuntament de Benifallet i del Museu de les 
terres de l’Ebre. També hem d’agrair l’ajuda 
de Jesús Griera, Roger Griera i Miquel Nebot 
per les informacions i dades facilitades, i  al 
Museu de les terres de l’Ebre i al Museu d’Ar-
queologia de Catalunya- Barcelona les facili-
tats en la revisió i estudi dels materials depo-
sitats.  Aquest estudi s’inclou en el Projecte de 
Recerca Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya (període 2014-2017): 
“InterAccIó entre els AmbIents fluVIAls I les 
prImeres socIetAts Agrícoles. Contribució al 
seu coneixement a partir de l’anàlisi arqueolò-
gic de la Vall de l’Ebre (sector Ribera d’Ebre) i 
la Noguera Pallaresa (sector Gerri de la Sal). Ip. 
Dr Miquel Molist Ref. 2014/100633. Aquest 
treball també s’ha beneficiat de l’ajuda IcreA-
Acadèmia del prof. Miquel Molist.
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El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: 
Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
del Molló (Móra la Nova)
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Resum
Les diverses actuacions arqueològiques al jaciment del Molló, situat a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) 
han permès recopilar noves dades per al coneixement de les primeres ocupacions humanes assen-
tades a la vall de l’Ebre. A través del seu estudi integral, en el marc d’un projecte de recerca endegat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha pogut treballar de forma extensiva amb les dades 
resultants. Els treballs preliminars posen de manifest la intensa activitat agrícola i subsistencial de 
les primeres comunitats prehistòriques del IV al III mil·lenni cal. b.c. en una de les terrasses del tram 
baix del riu. 

Abstract
The archaeological fieldwork carried on Molló site, located in Móra la Nova (Ribera d’Ebre) has 
allowed to generate new useful data for our knowledge of  the first human settlements established 
in Ebro’s valley. Through its comprehensive study as part of  a research project undertaken by the 
Autonomous University of  Barcelona, it has been possible to work extensively with this resulting 
data. The preliminary results highlight the intensive farming and the main economic activities deve-
loped by the first prehistoric communities between IV to I millennium cal. b.c. in one of  the terraces 
of  the lower stretch of  this river.
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introduCCió 

La vall de l’Ebre és una àrea natural pel desen-
volupament dels primers assentaments d’agri-
cultors i ramaders al llarg de la Prehistòria Re-
cent. L’eix vertebrador és, sens dubte, el propi 
riu que actua com a eina de comunicació i de 
circulació de béns i productes que cohesionen 
un territori ampli i complex des d’inicis del 
Neolític.
Tant pels seus recursos terrestres com fluvials, 
la vall inferior del riu és elegida per les diver-
ses poblacions humanes, entre mitjans del VIi 
finals del II el mil·lenni A.c., que mitjançant 
diverses estratègies econòmiques i territorials 
estructuren un model d’assentament i explota-
ció de l’entorn força sofisticat. En aquest con-
text, el jaciment del Molló, un assentament a 
l’aire lliure i de tipus extens esdevé bàsic per 
a l’estudi i caracterització d’aquestes primeres 
comunitats de pagesos.
Els treballs arqueològics realitzats en aquest 
assentament, si bé són de tipus parcial, per-
què el jaciment no ha estat exhaurit en la seva 
totalitat, aporten informació inèdita i de gran 
interès per a la comprensió de les estratègies 
desenvolupades per aquests grups a partir de 
la dinàmica  d’establiment del mateix poblat. 
Com és conegut, el seu interès és també sin-
gular ja que les dades existents de la prehis-
tòria recent s’havien construït essencialment a 
partir de la presència de registres procedents 
de coves i abrics que per la seva natura han 
dificultat una visió més socioeconòmica i et-
nològica del poblament. 

El jaCimEnt dEl molló (móra la nova): 
Com a ExEmplE d’hàbitat a l’airE lliurE

El present treball és la presentació i les pri-
meres aportacions de l’estudi detallat del jaci-
ment a l’aire lliure del Molló (Móra la Nova) 
en el marc de la prehistòria de la zona de Ri-
bera d’Ebre i del Baix Ebre, recerca en curs 
per part d’un equip de recerca Sappo/uAb i del 
Museu de les Terres de l’Ebre en el marc del 

projecte interdisciplinari de Recerca1.
L’elecció d’aquest jaciment respon per una 
part a la dificultat d’interpretar i comprendre 
els jaciments de tipus extens i d’àmplia crono-
logia, que evidencien els conjunts arqueològics 
associat als espais d’habitació,  generalment 
assignats cronològicament i culturalment a un 
horitzó de neolític antic fins a l’edat del bron-
ze a Catalunya, i del qual a la zona del tram 
baix del riu Ebre no són molt freqüents. D’al-
tra part es disposa ja d’un conjunt de restes 
i informacions arqueològiques fruit d’inter-
vencions preventives que no han pogut tenir 
un tractament unitari (Espadaler, 1983; Pérez, 
2005; González, 2006; Piera 2010)2. (Fig.1).
Més concretament, el jaciment del Molló 
(Móra la Nova) es situa en una de les terrasses 
del riu Ebre, en el seu pas per Móra, a 500 me-
tres de distància de la seva llera i en una posi-
ció lleugerament més elevada. Es tracta d’una 
gran plana lleugerament esglaonada i adjacent 
al riu, d’uns 200.000 m2, que resta encaixona-
da per petites elevacions cap al nord-est i per 
barrancs laterals que descendeixen cap al riu. 
El jaciment es troba en una àrea fèrtil, de gran 
potencial agrícola i al costat d’una via de co-
municació prehistòrica, el riu Ebre, que comu-
nica la costa mediterrània amb la plana interior 
més occidental de Catalunya.

1. Projecte de Recerca Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya (període 2014-2017): “InterAccIó 
entre els AmbIents fluVIAls I les prImeres socIetAts Agríco-
les. Contribució al seu coneixement a partir de l’anàlisi arque-
ològica de la Vall de l’Ebre (sector Ribera d’Ebre) i la Noguera 
Pallaresa (sector Gerri de la Sal). IP. Dr Miquel Molist Ref. 
2014/100633.

2. Aquest treball s’ha centrat en la revisió i actualització de 
l’estat del coneixement de les intervencions arqueològiques 
al conjunt del Molló realitzades amb anterioritat. Es troba en 
curs de realització el desenvolupament de nous treballs de 
camp que permetin incidir en la caracterització del registre 
arqueològic i en obtenir una visió global actualitzada de la 
seqüenciació de la Prehistòria Recent en aquesta zona baixa 
del riu. La metodologia escollida ha partit del treball de les 
memòries de les intervencions realitzades, la creació d’una 
nova base de dades centrada en l’anàlisi interdisciplinària de 
les restes arqueològiques de les tres intervencions enfocant 
l’estudi als aspectes complementaris i analítics dels mateixos 
(composició dels materials, d’ús, composició química, etc...) 
tècniques de fabricació, etc

El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
del Molló (Móra la Nova)
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De manera molt resumida, les principals ac-
tuacions arqueològiques que han proporci-
onat evidències prehistòriques en aquest as-
sentament serien tres. La primera l’any 19833 
en l’eixamplament de la carretera de Móra la 
Nova a Hospitalet de l’Infant es van excavar 
uns 3500 m2. Posteriorment, als anys 2006 i 
2010 van tenir lloc les obres d’urbanització del 
polígon industrial, que motivaren diverses in-
tervencions arqueològiques preventives, pros-
peccions i sondejos que van acabar amb dues 
excavacions arqueològiques en extensió4. A la 
primera es va obrir una gran extensió de ter-
reny, al voltant de 11.000 m2, que va permetre 
recuperar un conjunt important d’estructures 
arqueològiques excavades al subsòl geològic. 
La intervenció de 2010 va consistir en el se-

3. La intervenció va ser d’urgència i va ser efectuada i dirigida 
per J, M. Solías; M. del M. Espadaler; LL. Palanques i M. Vi-
lalta (Espadaler et al. 1983).  

4. La intervenció de prospecció va ser dirigida per J. González 
(González 2006)  mentre que l’excavació de l’any 2006 va ser 
efectuada per l’empresa Codex s.A. i dirigida per Míriam Gar-
cía Fornós i Immaculada Mesas Torronteras (Garcia, Mesas 
2007). La intervenció de l’any 2010 va ser efectuada per l’em-
presa Arqueociència i va ser dirigida per M. Piera (Piera 2010). 

guiment i l’excavació arqueològica de les es-
tructures localitzades en les obres de rebaix 
dels vials del polígon, la major part d’aquestes, 
ubicades als terrenys adjacents a la zona de la 
primera intervenció.

Tot i així, es van detectar algunes estructures 
a centenars de metres de distància que sugge-
reixen que es tracta d’un assentament a l’aire 

Fig. 1. Mapa topogràfic de Móra la Nova amb indicació de la ubicació del Molló. Font: Icc.

Fig. 2. Plànol amb les àrees d’afectació de les intervencions 
arqueològiques realitzades al Molló. (R. Arnaiz –grAmpo-uAb).
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lliure d’una gran extensió. No obstant això, no 
s’ha pogut concretar la seva delimitació ja que 
els treballs arqueològics es van cenyir estricta-
ment als límits d’afectació de l’obra, és a dir, 
a l’ample del vial, sense poder aclarir el vin-
cle d’aquestes estructures més aïllades amb les 
agrupacions detectades o amb altres possibles 
àrees arqueològiques.

aproximaCió a la naturalEsa dE l’assEnta-
mEnt: EstruCturEs i matErial

Si considerem totes les intervencions realitza-
des en el assentament com un sol bloc, es pot 
dir que fins l’actualitat s’han documentat un 
total de 71 estructures,  la pràctica totalitat en 
la forma d’estructures excavades en el subsòl 
(terrassa), reomplertes amb sediments de con-
tingut més orgànic i en les quals es localitzen 
els materials arqueològics més significatius, 
donat el seu ús secundari com a abocador.

Així, fins al moment, s’han trobat 71 estructu-
res arqueològiques que configuren un assen-
tament a l’aire lliure de gran extensió. De la 
intervenció més antiga es considera que es van 
localitzar 4 estructures, mentre que la inter-
venció més àmplia va permetre descobrir 48 
estructures arqueològiques excavades al sub-

sòl geològic i un possible mur en pedra. Tot i 
la dispersió d’aquests elements, la seva distri-
bució sembla indicar una tendència a l’agrupa-
ció en dues àrees diferents i separades per uns 
20 m de distància. La segona gran intervenció 
va proporcionar un conjunt de 22 estructu-
res trobades durant el seguiment de les obres 
de rebaix dels vials del polígon, la major part 
d’aquestes, ubicades als terrenys adjacents a 
la zona de la primera intervenció. Finalment, 
també es van detectar algunes estructures a 
centenars de metres de distància que sugge-
reixen que es tracta d’un assentament a l’aire 
lliure, d’una gran extensió. 
La ubicació de totes les estructures en una 
cartografia conjunta (veure Fig. 2), permet ob-
servar una distribució cobrint una àmplia zona 
que en les dades actuals es pot proposar que 
sigui zona d’alta perspectiva arqueològica. Un 
primer càlcul del total de la superfície del ja-
ciment es podria situar amb les informacions 
actuals entorn dels 115.000 m2, és a dir, entorn 
de les 11,5 ha. Les estructures descobertes 
són de naturalesa variada i van de les senzilles 
cubetes, fosses, fosses que probablement tin-
guessin una funció de sitges i els anomenats 
retalls o estructures negatives, amb poca fon-
dària que en algun cas podrien ser interpretats 
com a hàbitats pròpiament.

A partir de la cronologia relativa dels materials 
trobats en el farciment d’aquestes estructures 
s’han pogut concretar diverses ocupacions. 

Fig. 3. Planimetria amb indicació de les estructures i principals 
atribucions cronoculturals localitzades en les diverses inter-
vencions al Molló. (R. Arnaiz –grAmpo-uAb).

Fig. 4. Planta de les estructures E 8 (ue. 80), E3 (ue.30) i E20 
(ue.201) del jaciment del Molló, actuació de M. Piera (Piera, 
2010).

El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
del Molló (Móra la Nova)
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Una primera ocupació neolítica ha estat iden-
tificada pel material trobat en 10 de les estruc-
tures estudiades. Associada a dues fases, una 
corresponent a l’horitzó neolític antic amb 
només dues estructures, i una altra, al neolí-
tic final. La segona, pertanyent al període del 
bronze inicial, s’ha identificat en 23 estructu-
res. Finalment, hi ha altres 23 estructures que 
aporten molt pocs materials ceràmics i que 
és difícil determinar la seva adscripció crono-
cultural, i 15 estructures més, sense materials 
ceràmics, que pel seu context i pel material as-
sociat, les vinculem a alguna de les ocupacions 
prehistòriques documentades.
En l’ocupació del bronze trobem forats de 
diferent morfologia; deu s’han identificat com 
sitges, caracteritzats per tenir boques circulars 
de 0,8 m de diàmetre, 1 m de profunditat i per-
fils cilíndrics o globulars. Set forats, amb bo-
ques similars als anteriors, s’han diferenciat per 
ser molt poc profunds i s’han vinculat a cube-
tes. Una altra estructura, de morfologia com-
plexa, sembla estar formada de la unió d’una 
cubeta i d’una sitja. Finalment, s’han distingit 5 
grans fosses, de plantes irregulars de tendència 
oval i d’una profunditat que no sobrepassa el 
mig metre. D’aquestes, n’hi ha 3 que se situ-
en al voltant dels 3 m de longitud per 2,5-3 m 
d’amplada, una altra que és lleugerament més 
gran, de 4,8 x 4 m, i una altra més petita, de 2,5 
x 2 m. En la més gran, es va detectar una llar, 
composta per un pis d’argila cremada i amb 
rubefacció de planta rectangular de 0,6 x 0,4 
m, que podria suggerir la presència d’un espai 
d’hàbitat on es desenvoluparia alguna activitat 
productiva. En aquest sentit, destaquem que 
pràcticament la meitat dels fragments ceràmics 
i prop del 85% de les restes de fauna correspo-
nents al període del bronze van aparèixer en el 
farciment d’aquesta gran estructura.
Corresponent a aquest període del bronze ini-
cial s’han comptabilitzat 3.007 fragments ce-
ràmics, que representen el 87% del total de la 
ceràmica recuperada al jaciment. Les formes 
ceràmiques estan representades per petites i 
mitjanes tasses carenades, bols hemisfèrics, es-
cudelles o recipients oberts de parets rectilínies, 

recipients globulars amb vores corbades cap a 
l’exterior que li confereixen un perfil a aquest, 
grans gerres amb vores reforçades amb cordó 
llis o amb aplicació de mugrons. S’observa un 
predomini de bases planes i, pel que fa a la sub-
jecció, les nanses estan ben representades, tant 
en disposició vertical com horitzontal, encara 
que també es troben protuberàncies diverses 
com mugrons i botons (Piera, 2010; Gómez et 
al., 2016). 
En alguns recipients mitjans i grans es detecta 
la presència de fang afegit que li confereix a 
la peça un aspecte rugós. En d’altres, s’apre-
cia una multiplicitat de cordons llisos paral·lels 
que tracen motius triangulars deixant en la su-
perfície del vas espais lliures on se li aplica un 
botó. Aquest element, si bé es poc freqüent, 
apareix també en contextos de Barcelona i sud 
de França. Pel que fa a la decoració, a part dels 
motius plàstics, com cordons, mugrons i bo-
tons, també es troben petits motius impresos 
ovalats sobre dels cordons a la mateixa paret, 
ocupant profusament tota la superfície del re-
cipient. Destaca doncs, aquesta inversió en la 
decoració formada per aplicació plàstica en 
forma de cordó, ja sigui en motiu simple o 
complex i, principalment, decorat amb incisió 
o impressió.
Tots aquests elements formals i decoratius són 
característics dels conjunts del bronze inicial, 
repertori que s’anirà incrementant al llarg de 
tot el bronze; fenomen al que s’hi suma el des-
envolupament de l’activitat de la metal·lúrgia.
Pel que fa a aquesta activitat, en el Molló es 
va recuperar un fragment informe metàl·lic 
en avançat estat de deteriorament. L’anàlisi 
d’aquesta peça, realitzada per I. Montero re-
vela alguns aspectes interessants pel que fa al 
desenvolupament socioeconòmic del poblat 
del Bronze inicial. Es tracta d’un fragment d’un 
útil en bronze, les anàlisis d’isòtops de plom 
indicarien una procedència d’aflorament no 
conegut, ja que no coincideix amb els coneguts 
per al Baix Ebre ni tampoc pels afloraments 
argàrics. La identificació en els estudis futurs 
de l’aflorament d’origen d’aquesta peça podria 
suposar noves vies d’anàlisi per a l’estudi dels 
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intercanvis i les vies de comunicació en aquest 
punt de la Vall de l’Ebre. 
D’altra banda, la presència de bronze en 
aquests moments del Bronze inicial no és una 
excepció a Catalunya o el Nord-oest peninsu-
lar, ja que des de fa anys es coneixen peces de 
bronze associades a activitat metal·lúrgica en 
poblat per època campaniforme en dates de fi-
nals del III i inicis del II mil·lenni A.c. (podríem 
citar la Bauma del Serrat del Pont o altres), que 
és l’interval que, a l’espera d’obtenir datacions 
radiomètriques, assignem a aquesta ocupació 
del Bronze Inicial del Molló (Montero, 2016).
En relació a la fauna, es van recuperar 119 frag-
ments d’os en quatre estructures diferents que 
s’han adscrit per cronologia relativa al Bronze 
(e.14, e. 22 i e. 42) i al Neolític (e. 41), sense 
poder concretar més. En l’estructura neolítica 
s’ha recuperat únicament un agregat d’ossos 
de mida inferior al mig centímetre que només 
permet la seva associació a un mamífer de 
mida mitjana no determinat. Si ens fixem en 
les estructures del Bronze, la número 42 pre-
senta una única resta de boví (un fragment de 
molar). A la número 22, també es documenten 
diversos fragments identificats com a perta-
nyents a l’espècie Bos taurus i deu fragments de 
banya de cérvol, única presència de mamífer 
salvatge, fins al moment, de tot el jaciment. Per 
últim, l’estructura 14 concentra la major part 
de restes arqueozoològiques recuperades que 
representen les quatre principals espècies do-
mèstiques: bous, ovelles, cabres i porcs.
A partir del número mínim d’individus, Bos i 
Sus tindrien un paper aparentment destacat en-
tre les espècies domèstiques explotades mentre 
ovelles i cabres quedarien en un relatiu segon 
pla. 
L’estat de conservació de les restes, fortament 
afectades per l’acció corrosiva de l’aigua i de les 
arrels no ha permès identificar traces de des-
carni o consum, però la variabilitat esquelètica 
i la fragmentació de les restes podrien indicar 
que foren producte del seu consum i aprofita-
ment intensiu. Val a dir però, que el nombre 
de restes recuperades no permet fer gaires as-
severacions. 

El molló En El sEu ContExt 
CronoCultural

En la zona del Baix Ebre, les dades conegu-
des per al Neolític antic són qualitativament 
millors i han permès definir llocs d’hàbitat, 
enterraments i zones de necròpolis per als pri-
mers agricultors i ramaders de la vall inferi-
or (Vilaseca, 1953, 1973; Esteve, 1954, 2000; 
Genera, 1982; AAVV., 1982; Bosch, 1993, 2001, 
2005; Bosch, et al., 1996, 2004; Duran/ No-
guera, 2006).
Les evidències neolítiques millor documenta-
des corresponen al Barranc de Fabra, un po-
blat a l’aire lliure situat en l’últim tram del riu, 
i format per un conjunt de cabanes circulars 
elaborades amb material constructiu divers on 
destaca un sòcol de pedres i parets d’argila i 
restes vegetals, amb estructures de combustió, 
algunes d’elles utilitzades com llars (Bosch et 
al., 1992, 1996). Aquest lloc es complementa 
amb altres jaciments coneguts a la zona com 
és el cas del Masdenvergenc (Montsià) (Gene-
ra, 1987), el Molinàs, Masets a Paüls, al Turó 
d’en Serra (Tivenys), entre molts d’altres. Són 
conegudes també les evidències en cova com 
la Cova del Vidre (Roquetes) (Bosch, 2001) o 
la Cova de Xafarroques (Benifallet) (Colomi-
nas, 1931) i les Coves de Janet i Marcó (Vila-
seca, 1939).
Es tracta de societats amb pràctiques funeràri-
es variades on documentem des de inhumaci-
ons individuals en fossa o hipogeu, com és el 
cas del Sepulcre de Móra, covetes laterals, fins 
cistes amb túmuls, que en alguns casos apa-
reixen concentrades a manera de necròpolis, 
com en el jaciment ja esmentat de Barranc de 
Fabra. Els materials que formen els objectes 
d’acompanyament d’aquests enterraments ens 
han proporcionat abundants vasos ceràmics, 
eines elaborades a partir d’indústria lítica talla-
da, i un important conjunt d’elements d’orna-
mentació personal en forma de collarets. S’es-
tima que alguns d’aquests llocs van poder tenir 
perdurabilitat en el Neolític final en jaciments 
com el de la Carretera a Garcia i el sepulcre de 
Móra, tot i que la seqüència no és clara.

El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
del Molló (Móra la Nova)
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La complexa i àmplia fase que transcorre del 
neolític final al Bronze inicial ha estat definida 
a la regió per un increment significatiu de les 
evidències d’assentaments. Destaca, a la zona 
de Ginestar, la troballa d’una estructura ne-
gativa a manera de fossa la zona de Sors-les 
Pedres (Ginestar-Rasquera) que va ser excava-
da a 1998 permetent recuperar un conjunt de 
material ceràmic i lític assignat a un moment 
indeterminat entre el Neolític final i el Bronze 
inicial (Duran/Noguera, 1998, 2005).
Proper al conjunt del Molló, projecte d’estudi 
de l’equip, destaquen els jaciments de els Ma-
llols o la Partida de la Fontjoana (Vinebre), el 
Barranc dels Boics II, el Dipòsit d’Aigües de la 
Renfe i la Roca del Sol (Garcia). Aigües sota de 
la zona del Molló destaquen els assentaments 
de la zona de Ginestar com les Gabarreres, La 
Punta o el Cingle de la Boquera, a Riba-roja. 
Les cronologies relatives d’aquests conjunts 
ens aporten una seqüència que s’inicia amb 
elements com puntes de fletxa assignades al 
Calcolític, a Mas del Mall, a la Roca del Sol al 
Mas d’en Peles, i amb evidències de epicampa-
niforme, a Mas de Dalt (Tivissa) acompanyant 
seqüències més o menys àmplies del Bronze 
inicial.
Per a la caracterització concreta de l’ocupació 
campaniforme a la zona meridional del Nord-
est, es coneixen una vintena de jaciments amb 
campaniforme en una àrea extensa que es cor-
respon amb la província actual de Tarragona, 
encara que només 2 d’ells se circumscriuen a 
l’àrea d’estudi al voltant del riu Ebre: l’esmen-
tada Cova del Calvari (Esteve, 1966) i la Cova 
de l’Aumediella (del Castillo, 1928), interpretat 
com un hàbitat amb un vas campaniforme d’es-
til Salomó encara que es tracta d’una troballa aï-
llada, de context mal definit. L’Ebre mig també 
presenta nombrosos conjunts amb seqüències 
atribuïbles al neolític i calcolític (Andrés, 1980; 
Baldellou, 1984; Domínguez 1990; Ferreruela, 
1995) amb diversos intents de síntesi per aques-
ta zona (Alday, 2005; Alday, et al. 2012; Mon-
tes/Alday 2012; Utrilla, 2012). 
La Cova del Calvari aporta més dades respecte 
als materials associats, amb exemplars d’estil 

internacional, dos punyals de coure, diver-
sos botons piramidals de secció en v, i altres 
tants gots ceràmics llisos-hemisfèrics i de pa-
rets rectes, de vegades amb petites aplicacions 
plàstiques alineades costat de la vora. A més, 
la recent data comentada de la primera meitat 
del III mil·lenni A.c. per a aquests enterraments 
campaniformes (sepultura 1), suposa una dada 
important de cara a situar l’aparició de les pe-
ces metàl·liques així com els botons en un mo-
ment tan primerenc del III mil·lenni A.c.
Els contextos campaniformes corresponen a 
punts caracteritzats a partir de recollides su-
perficials de materials, o excavacions puntuals 
d’alguna estructura, però dels quals no conei-
xem de forma correcta ni el tipus d’ocupació 
ni la seqüència, ni tampoc datacions associ-
ades. Tal com evidencien els jaciments cam-
paniformes comentats, en aquest moment és 
també evident l’ocupació en cova com és el cas 
de L’Avenç de la Guineu (Rasquera), la cova 
de Marcó, cova de Janet a Tivissa, la majoria 
d’elles amb un ús sepulcral i de les que no es 
pot precisar l’ocupació. Les ocupacions reflec-
tides per la Cova del Calvari assignada per la 
data comentada a la primera meitat del III mil-
lenni A.c., i la de la Cova Cervereta, de l’inici 
del II mil·lenni A.c., podrien estar marcant els 
límits del Calcolític a la regió en un ampli pe-
ríode en què el patró d’assentament no sembla 
canviar i en el qual en un moment donat de 
la primera meitat del III mil·lenni s’introduiran 
els elements campaniformes. A la Cova Cer-
vereta es conserven petits fragments decorats 
que podrien assignar-se a decoracions epicam-
paniformes. Entre la resta de materials cerà-
mics abunden les formes simples derivades de 
l’esfera, amb carenes poc marcades i alguns 
suaus perfils en s, que situen el conjunt més 
proper a les característics del III mil·lenni A.c. 
(Forcadell /Villalbí, 1999).
Les atribucions cronològiques més o menys 
precises dins d’un ampli horitzó des del neolí-
tic final al Bronze inicial s’han efectuat a partir 
de les característiques d’alguns materials, so-
bretot de tipus ceràmic i lític (Duran/Nogue-
ra, 2006; Esteve, 2000; Genera, 1982), si bé 
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mantenen els repertoris formals del nord-est, 
presentaran al mateix temps importants di-
vergències en aspectes d’acabats i decoració 
(Maya/Petit, 1985). Les característiques i la 
data d’un jaciment com el Molló coincidei-
xen a assenyalar com les noves tradicions del 
bronze es consoliden en les tipologies i els ma-
terials. Amb unes produccions suficientment 
variades per tot el territori del nord-est, com 
en les altres regions peninsulars. 

ConsidEraCions

La regió d’estudi, la vall inferior de l’Ebre a 
Catalunya, es presenta com un espai important 
per al desenvolupament dels primers pagesos 
i agricultors  que amb cronologia del neolític 
antic s’assenten en aquest territori fins a la 
seva implementació durant l’Edat del Bronze.
De les diverses ocupacions documentades al 
jaciment del Molló destaquen tres moments 
cronològics particulars. Aquests són significa-
tius; si bé presenten diversa entitat, destaquen 
tant per la seva singularitat com per la seva en-
titat. Aquests tres moments són el Neolític an-
tic, amb paral·lels a Barranc d’en Fabra, el Ne-
olític final, amb produccions afins al Veraza, 
fins al moment desconegut al baix Ebre i  el 
Bronze inicial-mig, amb una ocupació de gran 
entitat format per diversos espais d’habitació i 
d’emmagatzematge.

ConsidEraCions al nEolítiC antiC

Les evidències adscrites a l’horitzó neolític an-
tic es troben d’una part en les evidencies lo-
calitzades per la intervenció del 1983 i en les 
dues estructures pròximes entre elles i situa-
des al sector sud-oest del Molló (Piera 2010) 
es tracta de l’estructura 2, una fossa (ue. 21, 
rebliment, ue. 20) de planta circular i perfil 
cilíndric i una estructura d’emmagatzematge 
denominada estructura 3 (ue. 32, amb dos re-
bliments, ue. 30 i ue. 31). El material recuperat 
tant en les primeres com en aquestes darreres 

corresponen a restes de talla de sílex i ceràmi-
ca. Destaca en les darreres un vas decorat amb 
cordons llisos disposats en paral·lel i curvili-
nis. La ceràmica a mà és feta amb cordons de-
corats amb la tècnica incisa e impresa. Destaca  
una panxa d’un vas que presenta la mateixa 
decoració. 
És important doncs destacar la presència 
d’aquestes dues estructures del neolític antic al 
jaciment del Molló; tot i ser escasses en nom-
bre, és significativa ja que evidencia l’existèn-
cia de sistemes d’emmagatzematge de produc-
tes agrícoles vinculats a aquesta pràctica. Són 
pocs els jaciments a l’aire lliure d’aquests mo-
ments. Destaquem de nou, per proximitat, el 
cas de Barranc d’en Fabra (Bosch, et al. 1996) i 
Riols I (Royo, 1987; Gómez et al., 1990).

ConsidEraCions al nEolítiC final i El 
grup vEraza

Les dificultats d’atribució dels grups del Ne-
olític final calcolític al nord-est peninsular es 
manifesten també en el conjunt del Molló. 
Les escasses evidències d’elements definitoris 
fa que l’atribució d’algunes estructures sigui 
a dia d’avui encara dubtós. Tot i així la pre-
sència de cordons disposats en horitzontal, 
el predomini de les formes llises i les dobles 
llengüetes permet atribuir un horitzó cronos-
tratigràfic d’algunes estructures. Aquestes es 
localitzen al sector est de l’àrea intervinguda 
i corresponen a un espai d’activitat del Neolí-
tic final. D’aquest conjunt destaca la gran te-
nalla dipositada a mode de recipient (ue.220). 
Aquesta peça es pot atribuir als grups afins a 
Veraza, fase cronocultural ben caracteritzada 
per la presència de llengüetes sobreposades i 
definida per A. Martín (Martín 1977) i ben ca-
racteritzada al nord-est peninsular. Finalment, 
la presència d’un nombre més elevat d’estruc-
tures ens permet suggerir una ocupació més 
intensa i perllongada de l’espai que la dels mo-
ment neolítics.

El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
del Molló (Móra la Nova)
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ConsidEraCions al CalColítiC i bronzE 
iniCial

Si bé no hi ha els elements definidors d’aquest 
moment en l’assentament del Molló, diversos 
elements fan pensar en la continuïtat d’ocu-
pació des del Neolític final al Bronze inici-
al en aquest assentament. En aquest sentit, 
l’adscripció cronològica del període calcolític 
Catalunya s’ha fet sempre a través dels paral-
lels amb altres regions o a partir de contextos 
funeraris concrets. En els contextos d’hàbitat 
la presència d’aquests materials s’explicaria 
per l’arribada d’idees sobre aquestes decora-
cions o fragments aïllats que són emulats per 
les societats locals. La distribució d’aquests 
estils fora de l’àrea d’estudi en les regions cir-
cumdants mostra una densitat major d’exem-
plars al nord, comarques de Lleida i Girona 
en contacte directe amb el sud de França, que 
respecte al sud, on els exemplars del jaciment 
Vila Filomena constitueixen l’únic referent, o 
l’Est, amb exemplars força més allunyats a la 
conca mitjana de l’Ebre. No obstant això, la 
data aportada per la cova del Calvari prop de la 
desembocadura de l’Ebre podria reobrir la in-
terpretació de l’arribada d’aquestes influències 

per via marítima, una cosa que ve discutint-se 
per a certes zones de l’interior peninsular (Al-
day, 2012).
Però de moment, les escasses dates associades 
i sobretot, els escassos contextos campanifor-
mes ben definits en context estratigràfic clar, 
ens impedeixen realitzar majors precisions 
més enllà de confirmar mitjançant aquesta 
última data, que el campaniforme a Catalu-
nya apareix en els mateixos moments que a la 
resta de la Península, al voltant de mitjans del 
III mil·lenni A.c. i que, la via d’entrada de “el   
campaniforme” va poder ser el sud de França 
d’acord amb les dades que avui coneixem. No 
descartem però la via de la vall de l’Ebre, com 
a eix de comunicació a través del qual van po-
der arribar des de l’interior, tot i que no tenim 
indicis suficients.

ConsidEraCions a l’Edat dEl bronzE

El Molló esdevé, a dia d’avui, un dels pocs 
jaciments a l’aire lliure per a l’estudi dels pa-
gesos de l’Edat del Bronze. Aquest fenomen 
té la seva singularitat, si bé a nivell de regis-
tre material és també significatiu per la seva 

Fig. 6. Estructura contenidor E22, ue. 220 amb el vas afí al grup Veraza (Piera,2010).
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riquesa i entitat del material. En aquest sentit, 
el Molló proporciona abundants estructures 
arqueològiques, de les quals la major part es 
podrien vincular a l’emmagatzematge de pro-
ductes agrícoles tot i que d’altres, de majors 
dimensions i a vegades amb estructures asso-
ciades, com ara una llar, podrien correspondre 
a estructures d’habitació o  espais protegits de 
la intempèrie per a desenvolupar determina-
des activitats de tipus econòmic i subsisten-
cial. Del conjunt destaca l’abundant presèn-
cia d’atuells de mida petita i mitjana de tipus 
carenat, així com els grans contenidors amb 
abundants aplicacions plàstiques a mode de 
cordons decorats. 
Excepcionalment, s’han recuperat fragments 
ceràmics amb decoració acanalada. Es trac-
ta de 4 fragments ceràmics recuperats en les 
estructures 11, 13 i 15 de la intervenció de 
García i Mesas (Garcia/Mesas 2007). La seva 
escassa singularitat ens permet acostar el con-
junt a moments del Bronze final, si bé no es 
pot afinar més la cronologia.
El potencial i la singularitat d’aquest assen-
tament, així com el patró d’abandonament i 
amortització del conjunt esdevé cabdal per a 
conèixer el funcionament d’un poblat del III-
II mil·lenni cal. b.c., en un dels entorns més 
privilegiats del territori, com és el tram baix 
del riu Ebre.

Agraïments

Aquest treball ha estat possible gràcies a la 
cooperació entre el Museu Terres de l’Ebre i 
el grup de recerca grAmpo (2014sgr1248) del 
Departament de Prehistòria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. El nostre agraïment 
a A. Farnós i M. del M. Villalbi per la estreta 
col·laboració i facilitats en el seu desenvolupa-
ment. Aquest estudi s’inclou en el Projecte de 
Recerca Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya (període 2014-2017): 
“InterAccIó entre els AmbIents fluVIAls I les 
prImeres socIetAts Agrícoles”. Contribució al 
seu coneixement a partir de l’anàlisi arqueolò-

gica de la Vall de l’Ebre (sector Ribera d’Ebre) 
i la Noguera Pallaresa (sector Gerri de la Sal). 
IP. Dr. Miquel Molist Ref. 2014/100633. 
Aquest treball també s’ha beneficiat de l’ajuda 
IcreA-Acadèmia del prof. Miquel Molist.
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Resum
La Cova del Calvari (Amposta, Montsià, Tarragona) constitueix un jaciment funerari únic corres-
ponent al grup Campaniforme, format per “contexts tancats” relativament intactes (cinc tombes 
individuals i una col·lectiva). La seva excepcionalitat i el rellevant aixovar documentat (vasos deco-
rats marítims tipus zm-[h] i gzm, punyals de llengüeta de coure i botons piramidals de perforació en 
V) contrasta amb la parquedat de noves dades generades des del moment de la seva excavació l’any 
1957. Aquesta situació ens ha empès a realitzar una revisió del jaciment i a endegar un conjunt de 
noves anàlisis arqueològiques (datació per C14, arqueometal·lúrgia, Adn antic).

Abstract
Calvary Cave (Amposta, Tarragona province, Spain) is a unique burial site corresponding to Bell 
Beaker, consisting of  comparatively intact “closed finds” (five individual graves and one collective 
tomb). Its exceptionality and outstanding furnishings documented (Maritime Bell Beaker zm-[h] 
and gzm types, tanged copper daggers and pyramidal V-bored square-based buttons) contrasts 
with the scarcity of  new data generated from its excavation in 1957. This situation has pushed us 
to review site data and initiate a set of  new archaeological analysis (C14 dating, archaeometallurgy, 
ancient dnA).
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introduCCió 

La Cova del Calvari constitueix un jaciment 
funerari únic i excepcional per comprendre els 
canvis socials esdevinguts a les comunitats cal-
colítiques del nord-est de la Península Ibèrica. 
El seu registre correspon al Campaniforme, 
un fenomen encara avui debatut i pendent de 
resolució que abasta gran part d’Europa i nord 
d’Àfrica entre el III i el II mil·lenni cal. b.c. 
(Garrido-Pena 2014). A Catalunya la cronolo-
gia del Campaniforme la tenim situada entre 
c. 2750-2300 cal. b.c. (Soriano 2013, 21-22). 
Tot i així, el número de datacions C14 exis-
tents és força reduït, fet que fa imprescindible 
ampliar-ne el nombre per tal d’acotar amb ma-
jor precisió els límits d’aquest fenomen. Així 
el Campaniforme es situa dins el Calcolític 
Recent, és a dir parcialment sincrònic al grup 
Véraza, el més estès i amb un registre material 
més abundant durant tot el Calcolític Antic i 
Recent (Martín 2003).
La importància que ha tingut i encara té aquest 
jaciment és visible en el seu ampli ús en suc-
cessius estudis arqueològics. S’ha emprat en 
síntesis regionals sobre el fenomen Campani-
forme (Vilaseca 1973; Bosch 1995; Gómez et 
al. 2016), però també en la seva caracterització 
a Catalunya (Maya 1992; 2002; Martín 2001; 
2003; Martín/Petit/Maya 2002; Clop 2005) i 
a territoris veïns (Gusi/Luján 2012). I, paral-
lelament, en estudis més amplis sobre el Cam-
paniforme a la Península Ibèrica (Harrison 
1977) o a Europa en general (Vander Linden 
2006; Lemercier 2011). L’evident significació 
del jaciment contrasta amb la parquedat de 
noves dades generades des del moment de la 
seva descoberta.
Aquesta situació ens ha empès a realitzar una 
revisió del jaciment i a endegar un conjunt 
de noves anàlisis arqueològiques (datació per 
C14, arqueometal·lúrgia, Adn antic), tot i que 
moltes d’elles estan encara en curs. Els materi-
als del jaciment es troben dipositats al Museu 
de les Terres de l’Ebre (Amposta).

la Cova dEl Calvari. jaCimEnt i CirCums-
tànCiEs dE la troballa

La Cova del Calvari es localitza a la carretera 
d’Amposta a Santa Bàrbara, en el tram ubicat 
dins el nucli urbà d’Amposta, a l’alçada del 
Consell Comarcal del Montsià (0º 34’ 15’’ E, 
40º 41’ 40’’ N). El jaciment va ser descobert 
en els primers anys del s. xx durant la cons-
trucció de la citada carretera. En disparar els 
obrers un barrino, van treure a la llum un pro-
fund avenc de més de 100 metres. Aquest es 
pot considerar una diaclasa en direcció nord 
que es va anar engrandint amb el pas de l’ai-
gua. És, però, en el primer tram de la galeria, 
denominat “sala de reunió”, on es localitzà el 
dipòsit arqueològic. En aquest punt la galeria 
té una amplada mitjana de 2 m i una longitud 
aproximada de 18 m. Tot i així, cal remarcar 
que la part sud de la galeria passava per sota 
de la carretera i, a més de ser parcialment des-
truïda, no va poder ser excavada. Això apunta 
a que la cavitat podria haver tingut una major 
longitud. A la vegada i també a la part sud, es 
va documentar l’entrada originària al sepulcre, 
formada per una pou d’accés segellat amb una 
llosa de tancament. 
Un cop localitzada, la cavitat va estar abando-
nada més de 50 anys i emprada com a abo-
cador d’escombraries. Entre el 5 i el 7 de fe-
brer de l’any 1957 l’Agrupació Excursionista 
d’Amposta va decidir explorar-la, tot netejant 
part de la mateixa. Tan bon punt es va detectar 
material arqueològic, es va iniciar una excava-
ció arqueològica dirigida per Francisco Esteve 
Gálvez (Esteve 1966), que va durar del 8 de 
febrer al 20 de desembre del mateix any, de 
forma intermitent i amb successives aturades. 
En el decurs de la intervenció es van docu-
mentar tres estrats (Esteve 1966, 30-31). 
L’estrat I, o superficial, estava composat per 
escombraries recents i es va formar entre el 
moment del descobriment del jaciment i la 
seva excavació. L’estrat II era una capa estèril 
de terra solta d’uns 60 cm i s’interpreta com 
el resultat de l’entrada d’aigües a la cavitat de 
forma natural. L’estrat III, de poc més d’1 m 

60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al 
Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica
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de potència, presentava blocs despresos de la 
paret i el sostre dins una matriu argilosa i era el 
que contenia les restes arqueològiques.

El ContExt funErari. rEvisió i 
intErprEtaCió

Dins el ja esmentat estrat III es documenta 
l’únic ús de la cavitat, de tipus funerari. Aquest 
es composa de sis tombes, clarament separa-
des entre sí, constituint autèntics “conjunts 
tancats” (Fig. 1). Volem remarcar que totes 
elles estaven fortament alterades per la circu-
lació periòdica d’aigua per la galeria. D’aquesta 
manera tant la posició dels individus com, en 
alguns casos, l’associació entre tomba i aixovar 
pot no ser exacta.1 A partir de la informació de 
la publicació del jaciment (Esteve 1966, 35-45) 
hem realitzat una revisió de la col·locació dels 

1. “En tales condiciones no es fácil precisar la exacta posición en que se 
depositaron los cadáveres y menos todavía los ajuares que les acompaña-
ban, pero hallándose bastante espaciados, sí fue posible todavía localizar 
los distintos sepulcros […]” (Esteve 1966, 35).

individus i dels tipus ceràmics. Així, la descrip-
ció de les tombes amb el seu corresponent ai-
xovar és el següent (Fig. 2 i 3):

— Tomba I: individu orientat al nord en posi-
ció supina i amb el cap encarat a l’oest. Aixo-
var composat (vegi’s infra) per dos vasos cam-
paniformes marítims, tipus zm-[h] (fragments) 
i gzm (sencer); fragments d’un vas amb fons 
hemisfèric i vora alta (amb indicis de pintura 
vermella); petit bol sencer amb parets gruixu-
des i superfície llisa; i punyal de llengüeta de 
coure.

— Tomba II: individu orientat a l’oest en posi-
ció supina i amb el cap encarat al sud. Aixovar 
composat per vas campaniforme marítim ti-
pus zm-[h] força sencer i vas de grans dimensi-
ons amb el perfil recte i vertical i uns mugrons 
sota el llavi exterior, parcialment conservat.

— Tomba III: individu orientat cap al sud en 
decúbit supí però amb les cames lleugerament 
flexionades cap al costat dret i amb el cap en-

Fig. 1. Planta i secció de la Cova del Calvari (Amposta), amb la indicació de les tombes i el principal aixovar documentat (modificat 
a partir d’Esteve 1966, fig. 1).
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Fig. 2. Aixovar de les tombes I (1 a 5), II (6 i 7) i vas campa-
niforme localitzat aïllat al fons de la galeria (8): 1. Vas cam-
paniforme gzm; 2. Bol sencer; 3. Punyal de llengüeta; 4. Vas 
campaniforme zm-[h]; 5. Vas hemisfèric, amb indicacions de 
la pintura vermella; 6. Vas campaniforme zm-[h]; 7. Vas de 
perfil recte amb mugrons (Escala 1/6); 8. Vas campaniforme 
gzm. 1 a 6 i 8 a partir de Harrison (1977, fig. 88); 7 a partir 
d’Esteve (1966, fig. 9).

Fig. 3. Aixovar de les tombes III (1), IV (2 i 3, no està represen-
tat el fragment de vas amb solcs) i V (4 a 6): 1. Vas hemisfèric 
amb mugró (Escala 1/6); 2. Bol hemisfèric; 3. Cinc botons pi-
ramidals de perforació en V; 4 i 5. Bols hemisfèrics; 6. Punyal 
de llengüeta. 1, 2, 4 i 5 a partir de Esteve (1966, fig. 12, 13, 15 
i 16); 3 i 6 a partir de Harrison (1977, fig. 89).

carat a l’oest. Aixovar composat per fragments 
d’un vas de fons hemisfèric amb una panxa 
recta i reentrant fins a la vora, sota de la qual 
hi ha un mugró2. El vas estava col·locat al braç 
esquerre a l’alçada del pit.

— Tomba IV: individu orientat cap al nord 
en decúbit supí però amb les cames lleugera-
ment flexionades cap al costat dret i amb el 
cap encarat a l’oest. Aixovar composat per bol 
hemisfèric sencer amb la superfície llisa, frag-
ments de vas de perfil recte amb decoració en 
dos amplis solcs i 5 botons piramidals de per-
foració en V. El bol estava col·locat a l’alçada 
de la mà dreta.

2. Cal mencionar que a l’inventari de materials aquest vas s’as-
socia amb la tomba III, però que en el peu de la figura on 
està dibuixat el vas aquest es vincula amb la tomba II (Esteve 
1966, 40, fig. 12). Considerem correcta la primera informació, 
donat que investigadors posteriors que van consultar els ma-
terials en col·laboració amb Esteve Gálvez (aleshores director 
del Museu del Montsià a Amposta, actual Museu de les Terres 
de l’Ebre) corroboren l’associació del vas amb la tomba III 
(vegi’s Harrison 1977, 77).

— Tomba V: individu orientat a l’oest en de-
cúbit lateral dret amb el cap encarat al sud/
sud-est. Aixovar composat per fragments de 
dos bols hemisfèrics amb la superfície llisa i 
punyal de llengüeta de coure.

— Tomba VI: tomba parcialment destruïda 
durant la construcció de la carretera i sense 
material associat. Es documenten dos cranis 
d’adult i un d’individu infantil.

En relació a l’aixovar, a la tomba I existeix una 
discrepància entre l’inventari de materials de 
cada sepulcre (enumerada supra) i la descripció 
dels mateixos durant el procés d’excavació. En 
aquesta darrera (Esteve 1966, 33-34), s’indica 
la presència únicament del vas campaniforme 
marítim gzm, el petit bol llis sencer i el punyal 
de llengüeta. No s’inclouen, doncs, els frag-
ments del vas campaniforme zm-[h] ni del vas 
amb fons hemisfèric llis. Així mateix, l’esmen-
tat investigador proposa l’associació amb les 
tombes I i II d’altres materials per proximitat, 
localitzats aïllats al fons de la galeria i que van 
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arribar arrastrats per l’aigua. Es tracta d’un 
vas campaniforme marítim tipus gzm sencer, 
fragments d’un bol llis amb la vora quasi recta 
i fragments d’un vas de morfologia campani-
forme però totalment llis.
Dins de la Península Ibèrica els objectes fu-
neraris vinculats amb el grup Campaniforme 
mostren una forta homogeneïtat, tant en els 
tipus ceràmics (vas, cassola i bol decorats) 
com en l’anomenat “pack campaniforme”. 
En el nord-est aquest està composat per pun-
tes de sageta de sílex, botons de perforació 
en V, aplics laminars d’or, objectes de coure 
(punyals de llengüeta, puntes de Palmela) i, en 
algunes ocasions, “braçals d’arquer” (Martín/
Petit/Maya 2002; Martín 2003; Soriano 2013). 
També les relacions de presència-absència 
entre els diferents tipus d’objectes indiquen 
l’existència d’una certa reglamentació, tot i 
que desconeixem el seu grau o funcionament 
exactes. Així, no existeixen tombes amb dos 
o més punyals de llengüeta però sí, tot i que 
escasses, amb vàries puntes de Palmela. En 
relació a la ceràmica, sovint s’ha observat la 
col·locació d’un únic vas decorat per individu, 
podent anar sol o acompanyat de cassola i/o 
bol hemisfèric (Llongueras et al. 1981; Ma-
tas/Roig 2006; Francès et al. 2007). Aquesta 
norma, però, mostra també casos en els que 
són presents dos vasos decorats, però no més 
(Harrison 1977; Rojo-Guerra/Garrido-Pena/
García-Martínez de Lagrán 2005). Més que 
d’excepcions, pensem que ens trobem davant 
d’un tipus de ritual fortament normativitzat 
que actualment no acabem de comprendre. 
En el cas de les tombes de Cova del Calvari to-
tes elles compleixen aquestes regles. La tomba 
I podria, així, originàriament haver presentat 
tant l’aixovar ampli com el més reduït. Amb-
dues opcions són possibles. Per altra banda les 
ceràmiques documentades al fons de la galeria 
podrien haver format part de la tomba II o, 
inclús, tractar-se d’una tomba no identificada, 
però no considerem possible que s’inclogues-
sin dins la tomba I. 
També a escala europea s’ha observat l’exis-
tència d’una associació recurrent entre de-

terminat aixovar i el sexe dels individus. En 
concret, punyals de llengüeta, braçals d’arquer 
i puntes de sageta amb el sexe masculí, i bo-
tons de perforació en V i ornaments amb el 
femení (Salanova 2005; Vander Linden 2006). 
En el cas de Cova de Calvari no existeix un 
estudi antropològic complert de les restes hu-
manes exhumades. Únicament comptem amb 
dos anàlisis parcials. El primer correspon a les 
restes de la tomba IV (crani i alguns elements 
ossis postcraneals) i al crani de la tomba III 
(Bubner 1976, 52-58). Aquest indica, en el 
primer cas, una dona jove que patí una seve-
ra infecció bucal i, en el segon, possiblement 
una dona ja madura. El segon estudi, realitzat 
sobre el crani de la tomba IV, entra en contra-
dicció amb l’estudi anterior en relació a l’edat 
de l’individu, que considera adult (25-30 anys) 
(Malgosa 2008). En qualsevol cas, l’individu 
de la tomba IV és clarament femení. A aques-
tes dades cal sumar la identificació per Esteve 
(1966, 43) a la tomba VI d’un crani d’individu 
infantil i dos d’adult. Aquestes dades coinci-
deixen amb les disponibles per a altres sepul-
cres campaniformes catalans, on es detecta la 
presència d’homes, dones i individus infantils 
d’edats diverses (Giró 1977; Llongueras et al. 
1981; Cuesta 1985; AAVV 2003). Així mateix 
corroboren la norma campaniforme d’associ-
ació entre aixovar i sexe de l’individu en el cas 
de la tomba IV (dona amb botons de perfo-
ració en V) i ho desconeixem en les tombes I 
i V (amb punyals de llengüeta). No existeixen 
dades a la resta de Catalunya per conèixer el 
grau d’acompliment d’aquesta regla. 
En relació al tipus de ritual funerari documen-
tat al jaciment, aquest és de tipus múltiple in-
dividualitzat en la majoria dels casos (tombes 
I a V) i múltiple col·lectiu en la tomba VI. És 
a dir, en el primer cas existeix una intencio-
nalitat social de distingir o aïllar individus (es-
pacialment i amb aixovar propi) i en el segon 
cas, no. A banda d’aquesta classificació, el ri-
tual emprat és de tipus primari (el cadàver es 
va descomposar a la seva posició originària) i 
probablement successiu, donat que assumim 
una seqüenciació temporal de les disposicions 
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funeràries. Finalment creiem que els individus 
haurien estat col·locats directament sobre el 
sòl, sense realitzar cap forat ni cobrir-los de 
terra, fet que impedeix que puguem parlar 
pròpiament d’inhumació. Aquest ritual, així 
com el primari successiu i múltiple col·lectiu, 
constitueixen la norma en les pràctiques fu-
neràries calcolítiques (Martín 2003). És única-
ment amb la irrupció del Campaniforme que 
es documenten sepulcres múltiples individua-
litzats. També en alguns d’aquests, com el cas 
de l’hipogeu del Carrer París (Cerdanyola del 
Vallès, Vallès Occidental) (Francès et al. 2007), 
es detecta un ús de la tomba de tipus múltiple 
col·lectiu (UE-12) seguit d’altres de tipus múl-
tiple individualitzat (UE-1 i UE-2). 

matErials arquEològiCs

Ceràmica campaniforme

Tots els vasos recuperats corresponen a l’ano-
menat estil internacional. A la tomba I tenim 
un vas del tipus gzm (= Geometrical Zoned Ma-
ritime) (veure Fig. 2.1), on són presents 6 fran-
ges puntillades amb alternança d’obliqüitat 
combinades amb una última franja, a la part 
inferior, que presenta uns motius geomètrics 
basats en retícules, que Cura (1987) va detallar 
com del tipus gzm/3. El segon vas d’aquesta 
tomba presenta decoració del tipus zm-[h] (= 
Zoned Maritime variety Herringbone) (veure Fig. 
2.4). En aquest cas ens trobem amb fins a 5 
franges de decoració puntillada amb alternan-
ça d’obliqüitat, que posteriorment Cura (1987) 
va detallar com a zm-(h)/1. 
A la tomba II tenim un altre vas (veure Fig. 
2.6), decorat amb 8 franges puntillades amb 
alternança d’obliqüitat, decoració que corres-
pon al tipus zm-[h] i que seguint la classificació 
de Cura (1987) classifiquem com a zm-(h)/1.
Localitzat aïllat al fons de la galeria i, potser, 
vinculat amb la tomba II o amb alguna altra 
tomba (vegi’s supra), trobem un vas decorat 
(veure Fig. 2.8) amb 8 franges superposades 
de les quals, la primera i l’última, a la vora i a 

la base del vas, corresponen a ziga-zagues, i les 
altres 6 franges presenten puntillat amb alter-
nança d’obliqüitat. Aquesta combinació de de-
coracions de franges puntillades obliqües amb 
motius geomètrics els classifiquem segons la 
proposta de Cura (1987) com a gzm/6. 
Existeix un estudi sobre pastes ceràmiques 
realitzat sobre 14 fragments ceràmics del ja-
ciment (Clop 2000, 450-464). D’aquests, 12 
eren llisos, un presentava un cordó aplicat i el 
darrer corresponia a la base del vas campani-
forme marítim tipus zm-[h] sencer de la tom-
ba I. L’estudi petrogràfic i mineralògic corro-
bora les dades més recents, que qüestionen 
la producció especialitzada i/o l’origen forà 
d’aquestes ceràmiques. Aquestes anàlisis, uni-
des a altres de campaniformes catalans amb 
diferents decoracions (cordada, marítima, pi-
rinenca), mostren la utilització de matèria pri-
mera disponible a escassa distància dels jaci-
ments. Paral·lelament, el tipus d’acabats i les 
temperatures aconseguides en la seva cocció 
difereixen poc de la ceràmica llisa contempo-
rània, apuntant cap a produccions no especi-
alitzades.
El mateix vas campaniforme tipus zm-[h] de 
la tomba I presentava un reompliment de pas-
ta blanca a la decoració (Esteve Gálvez 1966, 
36). Aquesta pasta s’ha documentat també en 
altres jaciments catalans amb ceràmiques cam-
paniformes d’estil regional (Salomó i Pirinenc), 
per tant lleugerament posteriors, com són les 
Coves del Cingle Blanc (Arbolí, Priorat), la 
Cova de la Moneda (Mont-ral, Alt Camp) (Vi-
laseca 1973) o Torrent de Sant Oleguer (Sa-
badell, Vallès Occidental) (Serra Ràfols 1950). 
No ens consta, però, la seva anàlisi en cap cas. 
A la resta de la Península Ibèrica les anàlisis 
realitzades indiquen una variabilitat regional, 
detectant-se talc al nord-oest, ós picat al sud-
oest i carbonat càlcic a la Meseta (Odriozola et 
al. 2012). En el futur caldrà comprovar quin 
component està present al nord-est.
Les dades actuals provinents del Campanifor-
me peninsular i europeu indiquen l’existència 
de banquets funeraris i actes vinculats amb la 
ingesta d’aliments sòlids, begudes alcohòli-
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ques i altres substàncies (Garrido-Pena 2014; 
Guerra 2015). Un dels vasos campaniformes 
del jaciment és l’únic cas català que aporta da-
des en aquest sentit. En el seu interior es van 
detectar residus de cervesa i d’hiosciamina, un 
alcaloide present a la família de les solanàcies 
fortament al·lucinogen (Juan-Treserras/Ma-
tamala 2002: 739). Això sembla apuntar cap 
a una adulteració intencionada de la cervesa 
per tal d’incrementar les seves capacitats d’al-
terar la consciència. No hem pogut identificar 
exactament de quin vas es tracta. Únicament 
ens consta que era un vas marítim tipus zm-[h] 
(Guerra 2006), pertanyent per tant a la tomba 
I o a la II. 

Objectes metàl·lics

S’han recuperat dos punyals de llengüeta, pro-
cedents de la tomba I (veure Fig. 2.3) i de la 
tomba V (veure Fig. 3.6). Ambdós han estat 
inclosos a diferents treballs tipològics (Martí 
Jusmet 1973-1974; Brandherm 2003) i en al-
tres centrats de forma més àmplia en la metal-
lúrgia (Pérez Arrondo/López de Calle 1986; 
Martín et al. 1999; Rodríguez de la Esperanza 
2005). 
La darrera revisió d’aquest tipus de punyals a 
Catalunya els classifica en dos grups diferents 
obtinguts mitjançant un estudi morfomètric 
(Soriano 2013, 101-104). El de la tomba I per-
tany al grup 1. Es tracta de punyals amb fulla 
de morfologia foliàcia, talls còncaus i bisellats, 
i llengüeta amb osques de petites dimensi-
ons. A diferència de l’altre exemplar inclòs en 
aquest grup, aquest presenta nervadura cen-
tral, un tret inexistent a qualsevol altre punyal 
del nord-est. El punyal de la tomba V es clas-
sifica dins el grup 2 variant C. El grup 2 es 
caracteritza per presentar una fulla triangular 
amb talls rectes i un sistema d’emmanegament 
heterogeni. La variant 2C mostra una llengüe-
ta fortament martellejada que ha generat l’ai-
xecament vertical de lleugers vorells. Aquesta 
variant, que inclou tres punyals més, es cor-
respon amb el tipus clàssic de punyal campa-
niforme.

Ambdós punyals van ser analitzats per obtenir 
la seva composició elemental dins el Proyecto 
Arqueometalurgia de la Península Ibérica, al labo-
ratori del Instituto de Historia del csIc (Madrid) 
(Fig. 4). La tècnica emprada va ser l’espectros-
còpia de fluorescència de raigs X (xrf) i l’equip 
un espectròmetre Kevex mod. 7000 (Rovira/
Montero/Consuegra 1997). Els resultats indi-
quen que es tracta de coure pur. En el cas de 
la tomba I presenta de forma minoritària arsè-
nic (As), plata (Ag) i níquel (Ni), i en la tomba 
V únicament arsènic. Anàlisis posteriors han 
demostrat que, en peces de coure pur o cou-
re amb arsènic, aquest espectròmetre tendia a 
infravalorar el percentatge d’arsènic al voltant 
d’un 0.5% (I. Montero com. per.). Per tant, cal 
considerar que el percentatge real d’aquest ele-
ment és lleugerament superior a l’indicat. La 
diferència en els elements minoritaris detec-
tats en els dos punyals apunta a la utilització 
de diferents menes de coure.
Tot i que el nombre de punyals de llengüeta 
existents al nord-est és reduït, podem afirmar 
que l’exemplar de la tomba I és únic. Alguns 
investigadors han apuntat que la seva morfo-
logia el relaciona amb exemplars més antics no 
campaniformes (Guilaine 2004, 247). Coinci-
dint amb aquesta afirmació, valorem que els 
casos tipològicament més similars s’ubiquen 
en el sud de França en contexts calcolítics 
(grups Véraza i Fontbouisse). Entre aquests 
destaquem el Dolmen de la Pierre de Cou-
teaux (Bize-Minervois, Aude), el Tumulus de 
Freyssinel (Causse de Sauveterre, Lozère), 
Mas de Rouquous (Salles-Curan, Aveyron) i 
el Dolmen de Gauchette (Buzeins, Aveyron) 
(Gascó 1980; Gallay 1981). Així mateix el frà-
gil sistema d’emmanegament d’aquest punyal, 
amb petites osques a la llengüeta inserta en 
un mànec massís, reforça també l’antiguitat 
d’aquest tipus. Per contra el sistema emprat 
en el punyal de la tomba V (variant 2C), amb 
llargs vorells amb aixecament vertical a la llen-
güeta dins un mànec format per dues galtes 
o dolses independents, suposa un avenç con-
siderable i apunta cap a una cronologia més 
avançada (Soriano 2013, 104-105).
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De l’aixovar de la tomba IV provenen cinc 
botons piramidals de perforació en V sobre 
suport desconegut (petxina? ivori?) (veure Fig. 
3.3). Les seves dimensions oscil·len entre 15-
22 mm de base i 4.5-6 mm d’alçada.
Aquests objectes, tot i ser anomenats “bo-
tons”, tenen un ús desconegut. Entre les dife-
rents funcions que s’han proposat destaquem 
la de denes de collaret o polsera (Cura/Vilar-
dell 1990-1991), ornaments o aplics (Esteve 
1965) i botons del vestit (Uscatescu 1992). La 
diversitat de grups arqueològics en els que es 
documenten i tipus existents (hemisfèrics, ti-
pus tortuga, prismàtics simples i dobles, etc.) 
apunten a una funcionalitat heterogènia. En el 
cas del nord-est comptem amb el cas de Ro-
callaura (Vallbona de les Monges, Urgell). En 
aquesta tomba doble un dels individus tenia 
associat un punyal de llengüeta i l’altre 13 bo-
tons piramidals alineats a l’alçada de les cames, 
existint entre els dos una copa troncocònica 
llisa considerada ceràmica d’acompanyament 
campaniforme (Vilaseca 1953; Martín 2001). 
La ubicació dels botons apunta cap a un possi-
ble ús com a element utilitari o decoratiu, vin-
culat a una peça de roba llarga. En relació a la 
seva cronologia, a l’àrea d’estudi els botons de 
tipus piramidal semblen associar-se de forma 
exclusiva amb el grup Campaniforme (Usca-
tescu 1992; Soriano 2013, 31-32).
En la zona propera a la sepultura V, Esteve 
(1966, 27 i 31) indica la troballa de diverses 
restes faunístiques, entre les que podria existir 
alguna espècie domèstica. També en aquesta 
àrea es van recuperar dos ascles de sílex, pot-
ser procedents del mateix nucli. No disposem 
de més dades d’aquests materials que ens per-
metin valorar-los.

vEllEs prEguntEs, nous anàlisis

Tres són les principals preguntes que ens hem 
plantejat resoldre: la cronologia absoluta del 
jaciment, l’origen dels objectes metàl·lics i les 
característiques de la població. 
La primera qüestió és bàsica i especialment 
rellevant en un jaciment com aquest, on cada 
tomba constitueix un “conjunt tancat”. A 
aquest fet es suma la ja esmentada escassetat 
de datacions C14 de contexts campaniformes 
del nord-est. Hem de dir que, segons Bubner 
(1976, 56), es va enviar a datar la part supe-
rior del fèmur esquerre de la tomba IV a la 
University of  Groningen (Països Baixos). No 
ens consta que el resultat d’aquesta datació 
s’hagi donat mai a conèixer. Per altra banda, 
i després de contactar amb el centre especí-
fic dedicat a datació C14 d’aquesta universitat 
(actual Centre for Isotope Research), se’ns ha 
comunicat que no els consta l’existència de 
cap mostra procedent de Cova del Calvari. A 
l’actualitat està inèdita una datació Ams enviada 
per un de nosaltres (p.m.) al Poznan Radiocar-
bon Laboratory (Polònia). Aquesta pertany a 
un fragment de crani de l’individu de la ma-
teixa tomba IV. En un futur està prevista la 
datació Ams de la resta de sepultures per tal 
de resoldre, per exemple, la major antiguitat 
proposada pel punyal de llengüeta de la tomba 
I en relació al de la tomba V.
Per tal de respondre a la segona pregunta, 
pertanyent al camp de l’arqueometal·lúrgia, 
hem realitzat un mostreig dels dos punyals 
de llengüeta. Les mostres s’empraran per 
a dos anàlisis: caracterització d’isòtops de 
plom mitjançant mc-Icp-ms i composició 
química elemental mitjançant Icp-oes. Els 
laboratoris triats han estat, respectivament, 
el Laboratoire de Géologie Isotopique de 

Nº ANAL. OBJECTE CONTEXT FE NI CU ZN AS AG SN SB AU PB BI

PA 7624 Punyal de 
llengüeta Tomba V 0.04 nd 99.7 nd 0.21 0.006 0.014 0.004  nd  nd  nd

PA 7625 Punyal de 
llengüeta Tomba I 0.06 0.10 99.3 nd 0.30 0.250  nd 0.017  nd  nd  nd

Fig. 4. Composició elemental dels punyals de Cova del Calvari mitjançant xrf. Nº Anal.: Número d’anàlisis; nd: no detectat. Valors 
expressats en % en pes (Rovira/Montero/Consuegra 1997, 363).
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l’Université de Berne (Suïssa) i el Laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de la Université 
de Bourgogne (França). La primera tècnica 
permetrà comparar els resultats obtinguts 
amb els de menes de coure del nord-est, de 
les que actualment comptem amb un registre 
ampli (Rafel et al. 2014), i de la resta d’Europa 
per tal d’establir possibles àrees d’obtenció del 
mineral. La segona tècnica permetrà identificar 
amb major resolució els elements traça 
existents i, així, afinar els resultats obtinguts 
amb la primera tècnica. D’aquesta manera 
podrem contrastar la vinculació a partir de 
paral·lels tipològics del punyal de la tomba I 
amb el sud de França o l’ús de mines diferents 
per a la fabricació dels dos punyals, proposat 
a partir de la seva diferent composició. 
Aquestes analítiques s’insereixen dins d’un 
projecte a escala europea de caracterització 
de la metal·lúrgica campaniforme dirigit per 
un de nosaltres (f.c.) des de la Université de 
Bourgogne (Labaune et al. e.p.).
L’estudi de la composició de la població de 
Cova del Calvari es troba actualment en el seus 
inicis. Disposem dels permisos oportuns per 
part de la institució dipositària per mostrejar 
els diferents individus i realitzar un anàlisis 
d’Adn antic. Aquest, de tipus nuclear, perme-
trà identificar el sexe dels individus, proposar 
relacions de parentiu i, a escala més àmplia, 
establir la dispersió de determinats gens vin-
culats a moviments poblacionals. La identifi-
cació del sexe a les tombes I i V permetrà cor-
roborar l’acompliment o no a l’àrea d’estudi 
de l’associació de determinat aixovar a homes 
i dones. Així mateix, s’avançarà en la contras-
tació de teories actuals sobre l’organització so-
cial del grup campaniforme, com per exemple 
l’existència d’estratègies matrimonials que im-
plicaven el moviment geogràfic de les dones 
(Vander Linden 2007). Les anàlisis s’inclouen 
dins un projecte europeu d’estudi poblacio-
nal campaniforme dirigit des del Department 
of  Archaeogenetics del Max Planck Institute 
(Alemanya). 

ConClusions

La Cova del Calvari constitueix, com hem ex-
posat, un jaciment del grup Campaniforme 
excepcional, no només de Catalunya sinó de 
la Península Ibèrica. La troballa de sepulcres 
amb “contexts tancats” relativament intactes i 
amb la presència d’un aixovar tant rellevant en 
tipus i nombre (ceràmica de tipus zm-[h] i gzm, 
punyals de llengüeta, botons de perforació en 
V) no és freqüent. No ens estranya, doncs, que 
temps enllà fos considerat el més important 
jaciment funerari amb ceràmica campanifor-
me marítima de la Península Ibèrica (Harrison 
1977, 77). L’antiguitat i circumstàncies adver-
ses de la seva excavació no resten valor al con-
text arqueològic i materials documentats, que, 
al nostre entendre, han estat investigats molt 
menys del que es mereixen.
En aquests temps on l’arqueologia viu immer-
sa en una autèntica revolució científica (Kris-
tiansen 2014) és possible respondre a velles 
preguntes obtenint noves dades analítiques. 
L’existència de xarxes d’intercanvi de produc-
tes a llarga distància; el moviment poblacional 
entre diferents regions europees; la interpreta-
ció del ritual funerari Campaniforme respecte 
al contemporani sense aquest tipus d’aixovar; 
o l’origen d’aquest fenomen pan-europeu són 
qüestions que, esperem, els futurs resultats 
que obtindrem ajudaran a anar paulatinament 
aclarint. 
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Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les 
prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre

R. Alcàntara
R. Arnaiz*

sAppo-grAmpo - Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
Presentem en aquest article els resultats de les intervencions arqueològiques de prospecció i excava-
ció realitzades al terme municipal de Flix (Ribera d’Ebre) durant part dels mesos d’abril i setembre 
de 2015. La documentació de diverses àrees i punts d’expectativa arqueològica durant la primera 
intervenció va propiciar una segona actuació en tres àrees d’àmbits diferenciats amb l’objectiu de 
contrastar les dades recollides i les hipòtesis plantejades anteriorment.

Abstract
We report in this article the results of  the archaeological survey and excavation carried out in the 
municipality of  Flix (Ribera d’Ebre) during part of  April and September 2015. The documenting 
of  several archaeological expectancy spots and areas during the survey led to a second operation 
carried out in three locations of  different characteristics in order to test the reliability of  the data 
collected and the hypotheses previously stated.
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introduCCió

El desenvolupament de la recerca en arqueo-
logia prehistòrica a la zona del tram inferior 
de l’Ebre i l’interès de l’Ajuntament de Flix 
i de les associacions culturals de la zona van 
motivar la planificació i la realització d’una 
campanya de reconeixement, visualització, do-
cumentació i excavació arqueològica de l’àrea 
que actualment ocupa el terme municipal de 
Flix. 
Amb l’objectiu de documentar i estudiar les 
primeres societats agrícoles i ramaderes, es 
planteja l’àrea de Flix com un punt d’expecta-
tiva arqueològica que cal tenir en compte per 
diversos motius.
En primer lloc, l’àrea ocupa una posició es-
tratègica en el territori en relació a l’obten-
ció de recursos hídrics, cinegètics i naturals, 
fonamentals per a la formació i el desenvo-
lupament de les primeres societats agrícoles, 
tal i com demostra la presència de jaciments 
d’època protohistòrica com Sebes o Caste-
llons. D’aquesta manera es treballa en un dels 
eixos vertebradors del projecte de recerca en-
degat per al quadrienni 2014-2017, “el riu com 
a font de vida”.
En segon lloc, i seguint en la mateixa línia, es 
té coneixement de diversos jaciments d’època 
neolítica que acompanyen l’Ebre fins a la seva 
desembocadura (el Molló a Móra la Nova, 
Cova del Vidre a Roquetes o Barranc d’en 
Fabra a Amposta), però malgrat la diversitat 
d’ambients i oportunitats que ofereix un riu 
com l’Ebre, existeix una forta dispersió en els 
patrons d’assentament al voltant de l’Ebre. 
Per aquesta mateixa raó, creiem que engegar 
de nou la recerca arqueològica en la prehistò-
ria recent, pràcticament aturada des dels temps 
del Dr. Salvador Vilaseca, pot aportar novetats 
en el coneixement del nostre passat.
En tercer lloc, la important tasca divulgativa 
que s’ha realitzat des de l’associació cultural 
“La Cana” amb el suport de l’Ajuntament 
de Flix facilita enormement el desenvolupa-
ment d’un projecte arqueològic que, al mateix 
temps, permetria una major conscienciació de 

la població sobre els valors del patrimoni.
Així doncs, ens trobem davant d’un territori 
on, malgrat la diversitat d’ocupació humana 
(13 punts arqueològics que van des del Bronze 
Final fins a l’actualitat), no s’han documen-
tat evidències d’ocupació antròpica anteriors. 
Donades les característiques orogràfiques de 
la zona i tenint en compte les fases d’ocupació 
més recents, és més plausible que aquest buit 
en la seqüència prehistòrica de la zona sigui 
degut a una deficiència en el registre que no 
pas a la manca de presència humana durant el 
Neolític. 
Amb tot això, és clara la necessitat d’intentar 
cobrir aquests buits en el  registre arqueològic 
a través d’una recerca sistemàtica d’evidències 
d’ocupació o presència humana entre el Neo-
lític i l’Edat del Bronze.

àrEa d’Estudi: flix

El municipi de Flix sempre ha estat molt lligat 
al riu Ebre. De fet, el nucli urbà de la població 
se situa a la part més estreta del particular me-
andre que forma el riu en aquest punt del seu 
recorregut, envoltant-lo i definint de forma 
marcada el desenvolupament de la localitat. 
Pel que fa a l’orografia, és generalment suau 
i ocupa el centre de la vall del riu Ebre, amb 
una altitud d’uns 41 metres sobre el nivell del 
mar a la zona del pantà i uns 28 a la sortida 
cap a Ascó, considerada la cota més baixa de 
la demarcació. L’Ebre recorre el terme un to-
tal de 13,5 km, 5,5 km dels quals corresponen 
a l’estrangulat meandre. A l’extrem oposat es 
situa la capçalera del riu de La Cana i la Pun-
ta de la Pileta que constitueix el punt més alt 
del terme municipal de Flix amb 650 metres 
sobre el nivell del mar. Amb tot, l’orografia ca-
racterística d’aquest territori alterna els petits 
turons amb els barrancs, les fonts i les balmes 
(Treig 2013).
Des de que el riu Ebre entra a Catalunya per 
Riba-Roja d’Ebre fins a la seva desembocadu-
ra al Delta tenim evidències d’ocupació huma-
na del neolític i del bronze inicial representa-
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des en diversos assentaments. La seva posició 
en el territori, gairebé sempre al redós del riu 
o en àrees pròximes evidencia un patró clar en 
la seva distribució.

Així, la vall de l’Ebre es caracteritza com un 
territori essencial per al desenvolupament de 
les primeres comunitats agricultores i rama-
deres i per a la seva continuïtat. El propi riu 
és, de manera evident i sense cap mena de 
dubte, l’eix vertebrador  i eina fonamental per 
al moviment de materials, productes i idees. 
L’ecosistema propi de l’àrea d’influència del 
riu converteix la vall de l’Ebre en l’escollida 
per les diverses poblacions humanes d’entre 
el IV i el I mil·lenni per tal de desenvolupar 
diverses estratègies econòmiques i territorials. 
Així, s’estructura un model de poblament for-
ça complex que, a dia d’avui, encara es troba 
en procés d’estudi i comprensió.
Pel que fa al context arqueològic del ter-
me municipal de Flix, coneixem un total de 
5 assentaments d’època ibèrica en diferents 
estadis de la investigació. Jaciments com el 
de Sebes (Noguera, 2002; Belarte/Noguera, 
2007) o l’Aixalella (Noguera, 2013) estan sent 
profusament estudiats juntament amb altres 

assentaments coneguts com els Castellons 
(Genera et al., 2004; Genera/Gómez/Jornet, 
2005), el Barranc del Moselló (Sanz, 1978) o 
la Vallfenosa. Per a cronologies més recents, 
d’època medieval estan documentats els ja-
ciments de la Pedrera de Flix (Almuni, 1991; 
García, 2000; Genera/Álvarez, 2012, Gutiér-
rez, 2009), els Masos de Flix (Sánchez, 2001) 
i les Muralles de Flix. Pel que fa a l’època mo-
derna ens trobem amb jaciments com el Molí 
d’Oriol (Pérez, 2011), actualment adequat, 
museïtzat i obert al públic, o La Teuleria (Ge-
nera/Álvarez, 2012). A més, cal destacar l’ano-
menat Castell Nou (Orellana, 2013), amb una 
cronologia d’ús que va des de l’edat mitjana 
fins època contemporània, amb el seu màxim 
exponent durant la Tercera Guerra Carlina, 
així com el Refugi Antiaeri construït durant 
la Guerra Civil Espanyola (Rams/Pérez 2015, 
Sánchez, 2001), ambdós visitables.
Per últim, cal tenir en compte que més enllà de 
tots els episodis històrics que han conformat 
aquest territori i la seva gent, l’Ebre i, sobre-
tot Flix, fou escenari d’un dels esdeveniments 
més crucials de la nostra història recent: la Ba-
talla de l’Ebre. Les conseqüències polítiques i 
socials d’aquest moment, que encara avui en 
dia segueixen presents, i l’especial interès de la 
població local i dels autors per aquests fets, fa 
que aquesta franja temporal cobri rellevància 
en aquest projecte, altrament enfocat al conei-
xement del procés de neolitització al territori.
Donat l’estat actual de la recerca arqueològica 
a Flix i l’interès pel desenvolupament i conser-
vació del seu patrimoni històric i prehistòric i 
la concordança amb els objectius generals del 
projecte, s’hi planteja la present intervenció 
arqueològica de prospecció i excavació.

plantEjamEnt dEl projECtE d’intErvEnCió 
arquEològiCa

La idea fonamental sobre la que es desenvolu-
pa l’estructura d’aquest projecte és la prospec-
ció intensiva i sistemàtica de l’àrea actualment 
ocupada pel terme municipal de Flix per tal 

Fig. 1. Localització de l’àrea d’estudi (Mapa: R. Arnaiz)
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de documentar i, al mateix temps, corrobo-
rar qualsevol rastre de presència humana a la 
zona.
Si bé l’objectiu global del projecte està enfocat 
en la investigació del naixement i desenvolu-
pament de les primeres societats agropastorals 
i les primeres etapes de continuïtat d’aquest 
procés, entenem l’interès que el mateix poble 
té per la seva pròpia història, així com també 
el valor afegit que pot tenir la base de la nos-
tra recerca si la recollida d’informació es fa de 
forma més extensiva a nivell temporal i, per 
tant, la documentació d’evidències es realitzà 
en aquesta línia.
D’aquesta manera, la intervenció es dividí en 
dues actuacions separades: una primera cam-
panya de tipus exploratori realitzada durant 
l’abril de 2015 dedicada a la prospecció de 
l’àrea nord del meandre i una segona campa-
nya, realitzada al setembre de 2015, dedicada a 
testar les dades recollides i estudiades en l’ac-
tuació prèvia.
En funció del volum i tipus de dades recollides 
es tractà de definir diferents Àrees d’Expecta-
tiva Arqueològica (AeA) i Punts d’Expectativa 
Arqueològica (peA), en els quals s’engloben 
tres categories diferenciades: accidents geo-
gràfics (Balmes, coves, avencs),  estructures 
associades a la Guerra Civil espanyola (trinxe-
res) i estructures no determinades d’associació 
cronològica incerta.

Campanya abril 2015

A partir d’una primera fase de documentació 
històrica, arqueològica, geogràfica i geològica 
del territori a través dels diferents recursos a 
l’abast (egIpcI, Icc i bibliografia científica) es 
determinà la zona d’estudi que queda delimita-
da pel riu, La Cana a l’oest i la Vall de Vingalis 
a l’est, que emmarquen al sud el meandre que 
fa l’Ebre durant el seu pas per Flix.
En base a totes aquestes dades, es tracen di-
ferents àrees de prospecció delimitades, en la 
mesura en que això sigui possible, pels acci-
dents geogràfics de la zona.

Es planteja un sistema de prospecció intensiu 
amb un equip de 5 persones1 avançant con-
juntament amb separacions laterals d’entre 5 
i 10 metres a través de les àrees delimitades 
inicialment. Amb l’ajuda d’un aparell gps, es 
visualitza i s’enregistra el recorregut realitzat 
per tal de tenir constància de les àrees cobertes
La recollida de materials es realitza a mesura 
que s’avança. En el cas de troballes fortuïtes o 
que no tenen una rellevància clara dintre dels 
objectius marcats, el material s’inclou dintre 
de les subàrees generades per la pròpia oro-
grafia del terreny (AeA). Si es localitzen evi-
dències, restes o estructures amb certa enti-
tat o clarament associades als objectius de la 
prospecció, es procedeix amb la coordenació 
del punt mitjançant l’aparell gps, recollida de 
material i registre fotogràfic i descriptiu de la 
zona. Aquests punts, es tractaran com a peA.

Resultats

Les tasques de documentació i exploració ar-
queològica del territori s’han vist concretades 

1. Els autors volen donar les gràcies a Ignasi Bergillós, Joan 
Calpe, Sílvia Calvo, Anna Gómez, Miquel Molist, Anna Peña, 
Albert Ramon, Ariadna Reverté, Quim Sisa i Judith Solà per 
la seva ajuda en les tasques de prospecció.

Fig. 2. Límits de l’àrea prospectada (Mapa: R. Arnaiz).
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en tot un seguit d’Àrees i Punts d’Expectativa 
Arqueològica que recullen les evidències i in-
dicis d’activitat humana a la zona.

Àrees d’expectativa arqueològica (aEa) 
(N=7) 

AeA 1 (X:295647,81 Y:456947,76) Resultat 
d’una conversa amb l’actual president de l’As-
sociació Cultural “La Cana” de Flix, Jaume 
Masip Llop, ens va arribar la informació de 
que el propietari d’aquesta finca va localitzar 
uns esquelets humans fruit de la creació del 
camí alternatiu d’entrada a la parcel·la a mit-
jans dels anys 80. Resultat d’un acord amb 
“La Cana”, aquests esquelets estan en procés 
d’estudi per part de la Dra. Anabel Ortiz del 
grAmpo. Es va visitar aquesta zona coneguda 
com “La Marrada” i un local ens va indicar 
el punt aproximat d’extracció. Molt a prop 
d’aquest punt, es va poder documentar una 
petita balma i una trinxera.

AeA 2 (X: 296070,58 Y: 4569653,14) Es tracta 
d’una zona de camps de cultiu on es va trobar 
un fragment ceràmic amb cordó aplicat carac-
terístic de l’Edat del Bronze. Malauradament, 
no es va trobar cap altre material arqueològic 
en aquesta zona. 

AeA 3 (X: 296486,82 Y: 4569093,76) Es tracta 
d’una zona de camps de cultiu on es va do-
cumentar una concentració considerable de 
restes de sílex, tant nuclis com ascles fruit de 
la talla lítica.

AeA 4 (X: 296392,82 Y: 4568984,77)  Es tracta 
d’una zona de camps de cultiu on es va docu-
mentar una concentració considerable restes 
de sílex, tant nuclis com ascles fruit de la talla 
lítica. 

AeA 5 (X: 296315,81 Y: 4568784,77) Es tracta 
d’una zona de camps de cultiu on es va docu-
mentar una concentració considerable restes 
de sílex, tant nuclis com ascles fruit de la talla 
lítica. També s’hi van poder localitzar alguns 
fragments de ceràmica ibèrica i un petit forn 
de calç.

AeA 6 (X: 296355,81 Y: 4568615,77) Es tracta 
d’una zona de camps de cultiu on es va docu-
mentar una concentració considerable restes 
de sílex, tant nuclis com ascles fruit de la ta-
lla lítica. També s’hi va poder localitzar alguns 
fragments de ceràmica ibèrica.

AeA 7 (X: 2954489,81 Y: 4568969,77) Es tracta 
d’un petit turó on es va localitzar una destral 
de pedra en procés de fabricació. En la mateixa 
zona es van documentar diversos fragments ce-
ràmics però de cronologies més recents.

Fig. 3. Àrees d’Expectativa Arqueològica (Mapa: R. Arnaiz).

Fig. 4. A l’esquerra, ceràmica amb cordó aplicat i digitacions 
característica del bronze. A la dreta,  destral de pedra en pro-
cés de fabricació (Foto R. Alcàntara).
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Punts d’Expectativa Arqueològica (N=38)

a) Accidents geogràfics (N=23) 

Els accidents geogràfics documentats respo-
nen a les característiques litològiques de la 
zona prospectada. Així doncs, ens trobem da-
vant d’un nombre abundant de balmes en els 
conglomerats propis del territori.
A través d’informacions orals es té constàn-
cia de l’ús històric d’una bona part d’aquestes 
balmes com a aixopluc per als animals, refugis 
i hàbitats durant la Guerra Civil o magatzems 
agrícoles. De fet, algunes d’elles encara ara 
mantenen alguna d’aquestes funcions o en po-
dem apreciar els vestigis.

b) Estructures no determinades amb cronolò-
gica incerta (N=6)

E. 1 (X: 295873,81 Y: 4568879,77) Inscultures 
excavades a la roca natural.

E. 2 (X: 295764,81 Y: 4569511,76) Estructura 
de pedra.

E. 3 (X: 296315,81 Y: 4568784,77) Estructura 
tipus forn/sitja excavada al bancal amb restes 
de calç. Presenta ossos d’un èquid encastats a 
la part superior del marge.

E. 4 (X: 295433,81 Y: 4569225,77) Vestigis 
d’una cabana de pastor i anjub associat.

E. 5 (X: 296167,81 Y: 4568975,77) Dues ins-
cultures excavades a la roca natural separades 
20 m. una de l’altra. Tenen totes dues uns 15 
cm de profunditat.

E. 6 (X: 295764,81 Y: 4569511,76) Tina.

c) Estructures associades a la Guerra Civil 
(1936-1939) (N=8) (fig. 7)

S’han registrat un total de 8 trinxeres que, do-
nada la centralitat de Flix en l’última línia de 
defensa contra l’avanç de les tropes feixistes 
durant la Guerra Civil Espanyola, podem as-
sociar sense gaires dubtes a aquest moment 
històric.
Es troben, en general, en prou bon estat de 
conservació, tenint en compte els prop de 80 
anys que duen a la intempèrie. El seu traçat 
encara es pot recórrer malgrat desdibuixar-se 

Fig. 5. Localització de les balmes. 1-Mas de Marina, 2-Cova 
de la Vídua, 3-Cova de Ninos, 4-Cova de la Marca, 5-Cova de 
Pach, 6-Cova Covarxo, 7-Cova Redó-Carreras, 8-Cova Xoxi-
met, 9-Cova del Franceset, 10-Cova de Montbrió, 11-Cova 
Llustrera, 19-Racó Manel. Les balmes restants no tenen o no 
se’n coneix el topònim. (Mapa: R. Arnaiz).

Fig. 6. Localització de les estructures amb cronologia incerta 
(Mapa: R. Arnaiz).
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en alguns punts i la presència d’arbres i d’ar-
bustos en tot el seu recorregut. També es po-
den reconèixer els rebaixos fets per instal·lar 
les bateries o els espais per als tiradors.

Campanya sEtEmbrE 2015

D’entre tots els Punts d’Expectativa Arqueo-
lògica documentats se n’han seleccionat 3 en 
funció de la representativitat del material, ac-
cessibilitat i el temps i finançament disponi-
bles per a l’operació, tenint en compte també 
que cadascun dels punts seleccionats hauria de 
respondre, preferiblement, a unes característi-
ques diferents (Estructura, balma, aire lliure).

Estructura de pedra

L’estructura de pedra excavada se situa a la 
vessant d’un dels camins d’accés a les finques 
de la Marrada, just a sota d’una de les trinxe-
res també localitzades durant la campanya de 
prospeccions prèvia i a escassos metres del 
punt on es localitzaren els dos individus hu-
mans durant la dècada del 1980.
Presenta una disposició dels seus elements 
conformadors que recorda a aquella dels dòl-

mens, amb una cambra de petites dimensions 
i una roca plana que la cobreix i dues pedres 
disposades en paral·lel creant un petit un cor-
redor d’entrada.

S’han excavat tant el ‘corredor’ com la ‘cam-
bra’ un cop desbrossada l’àrea.

‘Corredor’
L’únic estrat que s’ha pogut documentar pre-
senta un sediment de granulometria fina i co-
loració marró clar, amb inclusions de graves 
de mida inferior als 5 cm. 
No s’hi ha recuperat cap tipus de resta material. 
‘Cambra’
UE001 Sediment fi de coloració taronja. Sense 
material. 
UE002 Sediment fi de coloració taronja i gro-
ga. S’han recuperat alguns fragments de cerà-
mica vidriada.
Tot i que podem dir que en aquest punt hi va 
haver presència humana (com a mínim a partir 
del segle xVII), les evidències no són suficients 
per afirmar aquest espai com un jaciment ar-
queològic.

Fig. 7. Localització de les trinxeres associades a la Guerra Civil 
espanyola (Mapa: R. Arnaiz).

Fig. 8. Vista des de l’est de l’estructura de pedra de la Marrada 
(Foto: R. Alcàntara).
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Balma 20

Aquesta balma ha estat escollida, a més de pel 
tipus d’àmbit, per la seva proximitat a l’àrea on 
es localitzaren durant els anys 80 dos esquelets 
humans. Està situada sota la carretera que va 
de Flix a Bovera (que acompanya el recorregut 
del riu de la Cana), poc més enllà de la zona 
de la Marrada.
S’han realitzat quatre sondejos en total en di-
verses àrees de la balma per tal de cobrir dife-
rents àmbits. Un sondeig de 1,20x 1,20 metres 
que s’ha ampliat a posteriori fins als 2x2 me-
tres i dos sondejos més de 1x1 metres.
Els sondejos 3 i 4 han resultat estèrils. El son-
deig 4 té només 3 cm d’estratigrafia producte 
de la pròpia erosió de la cova (UE001 Super-
ficial). El sondeig 3, si bé té una mica més de 
potència estratigràfica (10-25 cm) també és 
estèril, i l’únic que mostra és l’escalonament 
produït de forma natural del terra de la balma 
(UE001 Superficial).
El sondeig 1 (+ ampliació) és l’únic que ha ge-
nerat informació rellevant.

Sondeig 1
UE001 Superficial. Es tracta d’un sediment ar-
gilós molt fi de coloració taronja, producte de 
l’erosió de la pròpia cova.

UE002 Es tracta d’un sediment argilós de 
coloració gris fosc que es reparteix a ampli-
es clapes per tota la superfície excavada. Té 
una potència de no gaire més d’un centímetre. 
Presenta algunes restes de ceràmica d’època 
recent.

UE003 És el sediment de rebliment d’una pe-
tita cubeta excavada a la roca (estructura 1). 
Presenta una coloració negra producte, pro-
bablement, de la descomposició de les restes 
d’un petit foc. No s’han pogut recuperar car-
bons ni altres restes orgàniques. Sí que s’han 
pogut recuperar diversos fragments ceràmics 
de cronologia incerta.

Fig. 9. Planimetria de l’estructura de pedra de la Marrada (Digitalització: R. Alcàntara).

Secció 1

1 2
metres

0

Secció 2 Secció 1 Secció 2

Fig. 10. Sondeig 1 (ue002, ue003 i e.1) (Foto R. Alcàntara).
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UE004 Es tracta d’un sediment argilós molt fi 
i de coloració groga/taronja en contacte amb 
la roca mare. No s’hi han recuperat restes ma-
terials.
Estructura 1. Estructura negativa associada a 
activitats de combustió excavada a la roca mare. 

Mas Brace

Aquest punt s’ha escollit pel fet que es tracta 
de l’àrea amb una major concentració de ma-
terial lític en superfície.
Es plantegen inicialment tres sondejos de 1x1 
metres en diferents punts del camp d’oliveres. 
S’escullen els punts en funció de la concentra-
ció de làmines i ascles de sílex apreciada.
La falta de temps fa revisar l’estratègia d’ex-
cavació d’aquesta àrea i es concentren els es-
forços en un sol sondeig de 2x1 metres per 
intentar extreure el màxim d’estratigrafia del 
terreny.
S’ha pogut excavar fins a una profunditat de 
70 cm aproximadament. Tot el sediment ex-
tret s’ha garbellat amb una malla de 0,5 cm.
No s’ha pogut observar cap canvi en l’estra-
tigrafia del terreny excavat, restant així única-
ment documentat un paquet sedimentari únic 
d’uns 70 cm.
Si bé no s’ha pogut esgotar l’estratigrafia 
disponible, cal remarcar que aquest estrat és 
completament estèril, exceptuant les làmines, 
ascles i nuclis recollides en superfície.

ConClusions

Els treballs de prospecció al terme municipal 
de Flix han donat un seguit de resultats tra-
duïts en Àrees i Punts d’Expectativa Arque-
ològica que representen indicis de presència 
humana al territori en diferents cronologies. 
És de destacar el fragment de ceràmica del 
Bronze recollida en una de les àrees d’expecta-
tiva arqueològica, si bé, per ara, resta com una 
troballa aïllada.
També s’ha pogut complementar la informa-

ció geogràfica en relació a les coves i balmes 
de les que es tenia constància cartogràfica, 
aportant-hi un nou punt de vista més enllà de 
les dades geogràfiques i historico-antropològi-
ques de les que es disposava fins ara. 
D’altra banda, la documentació de diverses 
trinxeres associades a la Batalla de l’Ebre ens 
apropa al nostre passat més recent i cruent.
Però no ens trobem davant del final d’un pro-
jecte de recerca sinó just a l’inici d’aquest.
Es planteja la continuació dels treballs de pros-
pecció en altres zones del terme aprofitant els 
espais generats per la morfologia del riu, així 
com la continuïtat de les tasques de verificació 
dels peA registrats mitjançant la realització de 
sondejos arqueològics. 
Creiem doncs, que la troballa de les trinxeres 
associades a la Guerra Civil Espanyola obre 
la possibilitat de realitzar tasques de manteni-
ment, difusió i conscienciació de la societat en 
matèria de memòria històrica.
Com apunt final, els autors es comprometen 
a seguir amb la línia de difusió, visualització i 
posada en valor del patrimoni implicant als ha-
bitants de Flix per a que es sentin part d’aquest 
llegat històric aprofitant la bona rebuda que 
ens han donat i l’interès mostrat sobre les pri-
meres societats humanes que es van establir en 
el seu territori.

Agraïments

Aquesta recerca s’ha beneficiat de l’ajuda de 
l’Ajuntament de Flix i de l’Associació Cultural 
‘La Cana’ de Flix. Les intervencions arqueolò-
giques i l’estudi del material s’han realitzat en 
el marc del projecte d’investigació “Expedient 
2014/100633. Interacció entre els ambients 
fluvials i les primeres societats agrícoles. Con-
tribució al seu coneixement a partir de l’anàlisi 
arqueològica de la Vall de l’Ebre (sector Ribe-
ra d’Ebre) i la Noguera Pallaresa (sector Gerri 
de la Sal)” aprovat pel Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Volem donar les gràcies a un seguit d’entitats 
i persones, sense l’ajuda de les quals no hauria 
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resultat possible realitzar aquestes intervenci-
ons arqueològiques: Ajuntament de Flix, As-
sociació Cultural “La Cana”, Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre (cere), Museu de les Ter-
res de l’Ebre, Ràdio Flix, Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, 
Agustí García Guiu, Albert Mani Martínez, 
Alexandra Guerrero, Berta Treig Carranza, 
Carme Miralles Martell, Daniel Menchen, 
Francesc Barbero Escribà, Íngrid Palleja, Jau-
me Bagés, Jaume Masip Llop, Jaume Masip Vi-
dal, Jaume Monclús, Joan Ramon Ferrús Ter-
ré, Josefina Carranza Larrosa, Josep Antoni 
Collazos Ribera, Josep Palliso, Josep Lluís Ar-
naiz Arnedo, Josep Maria Barbero de Castell-
ví, Josep Serra Bosch, Lorena Maroto Guiu, 
Marc Mur Bagés, Maria Pilar Guiu González, 
Maria Pilar Navàs, Neil Brace, Norma Pujol 
Farré, Rafael Castro, Raquel Maroto Guiu, 
Rosa Carreras Mur, Rut Tuch Cedó, Santiago 
Mulet, Teresa Jardí, Teresa Rodríguez Rius.
A tot el poble en general per l’interès i la bona 
acollida i, en especial, a Marc Navarro Horta 
que cada matí ens el creuàvem de camí a la 
feina.
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Reflexió sobre l’estètica global, l’ús i la funcionalitat dels collars 
d’època neolítica de les terres de l’Ebre

Teresa Capella

Joiera i col·laboradora del sAppo-grAmpo - Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
El present treball vol contribuir al coneixement dels ornaments d’època neolítica localitzats en els 
sepulcres de les terrasses del tram inferior del riu Ebre. En particular es centra en l’anàlisi dels co-
llarets realitzats en material malacològic. L’estudi realitza l’anàlisi de la composició dels collarets i 
les característiques en relació al seu ús, funcionalitat i estètica. Les dades de longitud, pes, tècnica de 
fabricació, composició i formats dels materials permeten una visió innovadora que es vol apropar 
a l’“objecte” i a la seva funció social.

Abstract
This work aims to contribute to our knowledge on the body ornaments recovered from the Neo-
lithic tombs documented on the terrace of  the lower stretch of  the Ebro River, specially focusing 
on the analysis of  necklaces made with seashells as raw material. This study analyzes the compositi-
on of  the necklaces and its characteristics in relation to their use, functionality and aesthetics. Data 
on the length, weight, manufacturing technique, composition and materials size enables us to bring 
an innovative vision that brings us closer to the “object” and its social function.
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introduCCió 

En les excavacions  arqueològiques de les se-
pultures individuals d’època neolítica, en el 
curs inferior de l’ Ebre, s’hi han trobat els in-
humats acompanyats dels seus aixovars.
Entre els varis objectes dipositats s’hi troben, 
en la majoria de sepultures, collars, braçalets 
i penjolls realitzats sobretot en malacofauna,  
és a dir, objectes bàsicament associats als or-
naments corporals a més de vaixelles ceràmi-
ques, industria lítica...
Els grans collars de petxina documentats 
(usats) tant en el passat com en el present de 
la majoria de pobles del món, són de material 
intemporal, material apreciat des de la prehis-
tòria fins la contemporaneïtat. 
Com ja es coneix, és en el període Neolític 
que es desenvoluparan tecnològicament i cul-
turalment els agricultors-ramaders, tenint ja la 
producció d’aliments, constituint unes socie-
tats amb xarxes d’intercanvis, amb individus 
que dedicaran temps a treballar objectes que 
aparentment no tenen una finalitat pràctica 
(de subsistència). Alguns d’ells seran decorats 
amb impressions, traços, ratllats, pintats, etc... 
i, que, per tant, tindran un valor afegit, és a dir, 
un valor de peça única o peça simbòlica sigui 
quina sigui la intenció de l’individu o individus 
posseïdors d’aquests objectes ja que els distin-
giran visualment de la resta.  
Amb el pas del temps, es desenvoluparan, can-
viaran i deixaran empremta per tal d’esdevenir 
cicles de tendències o modes culturals que es 
transformaran en valors “socials”, “identitaris”.
La necessitat de la diferenciació és un indica-
dor d’una societat en què els individus porta-
dors d’ornaments en vida o dipositats acom-
panyant-los en el ritual funerari ens manifesten 
que aquest objectes podrien ser també trans-
missors de distinció d’ identitat entre els indi-
vidus per diferents raons com, per exemple, 
l’edat, el sexe, la jerarquia dins del grup, entre 
altres.
El conjunt d’ornaments estudiats aquí prove-
nen de les necròpolis de sepultures individuals 
del Neolític, que, com és conegut, es troben 

situades a les terrasses de la zona del tram baix 
de l’Ebre. Recordem que són: Pla d’Empúries, 
Barranc del Ceguet, Clota de Palau, Clota d’Iri-
arte, Clota de Sabaté Margalef, Clota del Moli-
nàs, Terrassa del Molinàs, La Carrova. Mas de 
Xies, Mas Seròs, Observatori de l’Ebre, Mas 
Benita. En altres casos de necròpolis, les seves 
sepultures es troben prop dels habitatges, com 
seria el cas de Barranc de Fabra, Masdenver-
genc i Molló de la Torre.

història dE la rECErCa i Estat dE la 
qüEstió

La descoberta, conservació i estudi d’aques-
tes manifestacions està molt vinculada a la 
labor inicial de F. Estevez Galvez i els seus 
col·laboradors que en els anys 60 van realit-
zar descobertes i excavacions, inèdites durant 
molts d’anys i que finalment es van publicar 
l’any 2000 pel Museu del Montsià i l’Ajunta-
ment d’Amposta.
Cal esperar, però, fins al 2005 per trobar un 
estudi actualitzat i complet del món funerari 
d’època neolítica a la zona del tram baix de 
l’Ebre. Es tracta de la síntesi efectuada per J. 
Bosch Argilagos en el marc de la seva tesi doc-
toral. Aquest autor recopila i ordena tots els 
treballs i recerques portades a terme en el se-
gle passat i verifica la procedència dels objec-
tes conservats en els museus i col·leccions així 
com la cronologia de cadascun d’ells. La seva 
tesi és un referent fonamental de la cultura ne-
olítica catalana a la desembocadura de l’Ebre 
en el marc del conjunt de Catalunya.
Pel que fa a l’estudi dels objectes d’ornament 
cal destacar també les aportacions de T. Forca-
dell que en els anys 90 estudia aquests objectes 
tant des del punt de vista de la matèria primera 
com del procés de treball. Lògicament també 
s’han de tenir en compte, a un nivell mes ge-
neral, les aportacions dels estudis realitzats 
per diferents autors, ja siguin catalans o d’al-
tres països europeus com, per exemple M. A. 
Petit (1974); M. Molist (1991), però, sobretot, 
els treballs de J. LL. Pascual Benito, Mònica 
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Oliva, Yvette Taborin i Hélène Barge, entre al-
tres. Aquests estudis han permès aproximaci-
ons molt sòlides sobre els processos de treball, 
les morfologies i els usos en àrees i períodes 
molt amplis (Pascual Benito 1996; Oliva 2004; 
Taborin, 2004; Barge, 1982).
En el marc dels materials procedents dels jaci-
ments de l’Ebre, els estudis fets fins a l’actua-
litat han permès definir un seguit d’informaci-
ons que incideixen en la caracterització de les 
necròpolis, les sepultures i els elements d’ai-
xovars que els acompanyaven (Esteve, 2000, 
Bosch 2005; Forcadell 1994). Pel que fa als 
elements d’ornament, podríem definir el co-
neixement en el següents punts:

• En les sepultures, els collars apareixen sobre 
el difunt voltant el coll, damunt el pit o a terra, 
al costat del difunt. 

• En algunes sepultures, els objectes i els di-
funts varen ser desplaçats de la seva posició 
original degut a problemes postdeposicionals. 
L’alteració de la posició dels objectes seria re-
sultat, probablement, de moviment de terres, 
cobertes enfonsades o l’efecte de l’erosió per 
la climatologia que podrien haver alterat la po-
sició dels objectes.

• En algunes sepultures, les denes de collar es 
troben escampades dins de les tombes.

• Tenim coneixements del treball de fabricació 
i la tecnologia emprada (Forcadell, 1994).

• El collars són bàsicament fabricats en val-
ves de diversos especies, transformades majo-
ritàriament en denes discoïdals. La utilització 
d’alguns gasteròpodes també està constatada. 
Aquesta espècie només serà perforada conser-
vant totes les seves característiques d’origen. 
També hi ha altres materials al·lòctones hi se-
ran també incorporats.

l’Estudi 

L’objectiu d’aquest treball és contribuir a l’es-
tudi dels collars que formen part de la majoria 
d’aixovars de les tombes neolítiques de la zona 
de l’Ebre des d’uns nous paràmetres. Ja que 
s’incidirà més en els aspectes relacionats amb 
l’estètica buscant la seva funcionalitat i l’ús 
dels “mateixos” per part dels antics habitants 
dels marges de la desembocadura de l’Ebre.
A diferència de períodes anteriors al Neolític, 
l’estètica global d’alguns collarets ens fa supo-
sar, probablement, que, més enllà d’un objecte 
d’ornament, ens trobaríem davant d’uns co-
llars elaborats de tal manera que la imaginació 
de l’artesà aporta al producte “collar” una ex-
cepcionalitat del pensament abstracte. Resulta 
interessant la diversitat d’aquest collars ja que 
no està determinada per factors ocasionals o 
de l’atzar sinó per una intenció premeditada.
El mar sempre ha estat un proveïdor bàsic 
de matèria on les valves de diversos tipus de 
petxina varen ser escollides preferencialment 
juntament amb elements singulars i amb mate-
rials que incorporen el format i el color. La pe-
culiaritat dels materials, del format, del color i 
de les dimensions de cada collar ens determi-
na la seva singularitat aportant una estètica en 
què cadascun d’ells hi afegeix a la finalitat de 
la seva elaboració. 
L’ús i la portabilitat dels collarets sense cap 
distinció de gènere és molt important. Alguns 
són molt llargs i amb elements que destaquen 
per la seva graderia, fet que provoca que el pes 
sigui considerable i que el temps d’ús, la sus-
pensió o enfilat de les peces ens determina la 
capacitat de resistència del cordill del collar. La 
singularitat dels elements que els configuren 
ens demostren que aquests són uns collars ex-
cepcionals difícilment portables en el sentit de 
l’habitual. 
En relació a la funcionalitat, cal dir que els co-
llars han estat pensats intrínsecament per a ser 
portats sobre el cos, al voltant del coll o sobre 
el pit en una o vàries voltes. En les tombes 
individuals, els collars són els objectes que fo-
ren dipositats més habitualment acompanyant 
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el mort. La implicació dels agents tafonòmics 
ens pot aportar més informació per tal de po-
der demostrar les diferents intencions de fun-
cionalitat pel que varen ser elaborats. 
Per fer aquest estudi s’ha seleccionat una mos-
tra formada per 19 sepultures (veure Fig. 1); 
es tracta d’un conjunt de tombes prou signifi-
catiu per les torballes d’aquesta categoria. S’ha 
analitzat cada element de manera individual, 
elaborant una base de dades que recull els trets 
més significatius. Pel que fa a l’aspecte de tèc-
niques de fabricació i d’ús s’han observat els 
elements a la lupa binocular.

Les sepultures analitzades són: 

• Masdenvergenc: sepultures V-VI-VII-VIII-Ix-
xI-xxxIIa
• Barranc de Fabra: sepultures I-II-III

• Clota de Palau
• Clota de Molinàs: sepultures I
• Terrassa de la Carrova
• Mas Seròs: sepultures I
• Mas Benita: sepultures I-II-IV-V-VII

L’estètica global

Ens interessa remarcar la diversitat d’aquests 
collars, l’estètica global i la seva singularitat 
determinada per una intencionalitat premedi-
tada. Els materials escollits en alguns collars 
aporten la diferenciació, és a dir, la exclusivitat 
de peça única. La imaginació i l’abstracció són 
necessaris per portar a terme cadascún dels 
collars més singulars amb una llarga prepara-
ció per escollir, decidir i preparar els materials.
El mar Mediterrani sempre ha proporcionat, 
bàsicament, els materials per a l’elaboració de 
les denes discoïdals de diversos tipus: denes de 
secció plana, denes de secció convexa (on la 
cara exterior mostra les estries radials) i denes 
trapezoïdals de diverses valves de petxina, es-
sent els més habituals: glycymeris, cardium, ceras-
toderma, cyprea i pecten. També tenim vèrtebres 
de peix, coralls i trossos de petxina que són re-
collits a la platja, arrossegades i polides per les 
ones del mar. Aquestes poden ser perforades 
i transformades en penjolls i que en algun cas 
seran col·locades en la part central d’un colla-
ret. També seran recollits diversos gasteròpo-
des com la columbella, el dentalium i el nassarius, 
entre altres. Així mateix, els materials exògens 
acostumen a ser pedres que destacaran pel seu 
color, com seria l’exemple de la cal·laïta, la va-
riscita i l’atzabeja, entre altres.
Ens trobem davant, doncs, d’uns coneixe-
ments tecnològics que, amb el pas del temps, 
van anar adquirint una gran destresa en la seva 
elaboració, els quals ja han estat posats en re-
lleu en les publicacions de diversos autors/es.
La diversitat estètica d’alguns dels grans co-
llarets, fa pensar amb un plantejament previ 
abans d’iniciar el treball amb una planificació 
de materials que variarà segons la intenciona-
litat o la finalitat.
El seu missatge estètic és intencionat ja que 
alguns d’ells són excepcionals i, per tant, te-
nen un valor important dins de la comunitat o 
el grup. La seva estètica es sosté, bàsicament, 
amb les denes discoïdals i, particularment, 
amb molts elements singulars que contrasten 
amb la uniformitat de les denes com també 

Fig. 1. 
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amb elements centrals de dimensions que so-
brepassen el conjunt.
A fi d’ordenar-los per la seva estètica global 
proposem definir els collars, en primer lloc, 
pel seu format, en tres categories segons les 
variacions dels diàmetres de les denes que for-
men els collarets (veure Fig. 2). 

Els collars més simples, denominats per nos-
altres com a collars regulars (cr), estan rea-
litzats bàsicament per denes discoïdals d’un 
mateix diàmetre, totes elles uniformes i que 
estan enfilades una darrere l’altra amb la pos-
sibilitat d’anar allargant-lo simplement afe-
gint-hi més elements. Una dena iguala l’altra 
mitjançant un treball repetitiu en el que no és 
requerida la imaginació ja que és d’una regu-
laritat total. En alguns casos, s’hi han inter-
calat altres materials com, per exemple, algu-
na peça de calcària tubular o discoïdal sense 
quasi destacar ni distingir-se de les altres de-
nes. Són collarets estèticament equilibrats, un 
collar que pot ser bonic però poc diferenciat 
amb d’altres, ja que les úniques evidències 
són les valves escollides de diferents tipus de 
petxines que, entre altres collars semblants 
pel seu format o pel seu color, es podran dis-

tingir per una mínima diferència en la seva 
estètica global.
Els collarets de denes de format discoïdal i de 
diferents diàmetres presenten un treball més 
acurat per l’escalat de diàmetres. Els denomi-
nem collars escalonats (ce). Un escalonat re-
quereix un major control en el moment de la 
producció de les denes per anar calibrant-les 
comportant una observació visual constant. 
Així s’aconsegueix que, de manera gradual, 
siguin correctament enfilades, ja sigui comen-
çant simultàniament pels dos extrems en di-
recció cap al centre del collar, o bé, des d’un 
extrem cap a l’altre en disminució o augment 
de les peces buscant una òptima percepció 
òptica. Aquest treball serà més complex que 
l’efectuat amb l’anterior ja que dóna uns re-
sultats estètics més interessants, alhora que 
també ens pot indicar una millor portabilitat 
dels collarets amb una reducció del seu pes. La 
realització de collarets en definició escalonada 
es la més utilitzada a la zona de l’Ebre en el 
Neolític antic-mitjà, a partir de la mostra estu-
diada en el present treball.  
Finalment distingim un tercer tipus de collar, 
denominat collar mig (cm) , en el qual el for-
mat consisteix en part central i els dos laterals 
amb denes discoïdals regulars, i en els últims 
trams, finals escalonats.  
En els collarets, la seva estètica global es troba 
també molt diferenciada pels elements singu-
lars que s’incorporin (veure Fig. 3). El plan-
tejament i la realització d’aquests collarets és 
molt diferent d’altres, donat que és especial-
ment significatiu la imaginació i la voluntat per 
fer-los diferents. Alguns elements singulars re-
alitzats amb materials al·lòctons són molt im-
portants per la seva procedència i/o pel seu 
format i color. Resulta igualment interessant 
el fet d’observar el tram escollit en que foren 
col·locats. Alguns cops, es realitza en repeti-
ció alterna amb quantitats similars de peces, 
situats al centre o encara en els dos laterals, en 
trams separats i alternant diferents materials. 
Un collar ordenat, controlat, repartint els seus 
elements singulars per cada banda d’ells o cen-
trats, ajuda a equilibrar-lo adaptant-se al cos 

Fig. 2. 
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pel seu propi pes, ja que per ell mateix queda 
centrat en el pit.
La singularitat, la diversitat, la grandària (amb 
centenars de denes discoïdals de valves de pet-
xina) i els elements singulars intercalats d’al-
tres materials configuraran uns collarets d’una 
concepció estètica global única.

L’ús i la portabilitat 

Els collarets de denes discoïdals són una pro-
longació de peces successives en suspensió 
formant, en conseqüència, un collar suspès 
al coll. En el cas que portin alguns penjolls, 
aquests destaquen visualment en el collaret 
ja sigui per la seva grandària o pel moviment 
provocat de la seva suspensió.
Alguns del materials de les denes de petxina, 
tot i ser polides, conserven part de les estri-
es radials. Es tracta de petxines rasposes on 
la seva constant fricció sobre la pell del cos, 
pot produir danys o callositats. Així doncs, el 
seu ús habitual seria complex ja que és pos-
sible que l’enfilat vegetal del collar fos sufici-
entment llarg perquè sobresortís de les denes 
provocant que no arribi a la part del coll. La 

portabilitat dels collars podria ser més evident 
amb un estudi més exhaustiu sobre el desgast 
de les denes dels collars provocat pel seu pes 
i llargada. Tot i el meu interès no m’ha sigut 
possible fins ara observar un desgast evident 
que es produiria amb l’ús sovintejat dels co-
llars. Quan es faci l’estudi del desgast s’haurà 
de tenir en compte la posició de les denes i el 
desgast teòric específic en funció de la ubica-
ció de cada element i, per tant, l’acció erosiva.
La fibra vegetal o potser d’origen animal se-
rien els probables suports en els que es col-
locarien tots els elements del collar. Aquests 
serien preparats per ser utilitzats per enfilar 
totes les peces d’un collar i aguantar el seu pes. 
També el constant fregadís del rodatge de tots 
els elements que porta el collar, provocarien 
un desgast a la fibra fins a trencar-se, tot i que 
no estem segurs de quina podia ser la caducitat 
de resistència.
La descomposició, la podridura de la fibra 
vegetal, a causa de la humitat de la possible 
pròpia suor del cos, o per diversos efectes de 
l’aigua, fàcilment provocarien la ruptura de 
l’enfilat. La resistència del material del enfilat 
es un factor essencial a investigar, perquè un 
collar depèn de la qualitat de la fibra vegetal, 
allò que gaire bé no té visibilitat però que és 
l’ànima de l’objecte per tal de poder-lo exhibir; 
sense ell, no tenim l’objecte. Aquesta és la seva 
discreta però imprescindible finalitat.
Un treball sobre l’enfilat aportaria una interes-
sant visió sobre la resistència-pes en el temps. 
El pes de l’objecte deixa de ser important si te-
nim solucionada la seva portabilitat. El resul-
tat de la portabilitat ens podria ajudar a donar 
una possible resposta de la seva durada en el 
seu ús i portabilitat quotidianament.

La funcionalitat

Tenim collarets de diferents mides, però tots 
ells estan preparats per a ser portats lligats a 
la nuca en format circular lligant els seus fi-
nals pel darrera de la nuca, resultant un cercle 
tancat. Altres són mes llargs ocupant tot el pit 
i, per tant, el seu format és ovalat i, finalment, 

Fig. 3. 
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hi ha els collars de molta llargada en què es 
donaran els dos formats geomètrics amb vàri-
es passades cerclant el coll i algunes més amb 
descens sobre el pit en format ovalat i, natural-
ment, amb els seus caps finals lligats.

• Collaret voltant l’entorn del coll: de mida 
petita o curta, (30-40 cm) a vegades justa per 
donar-li la volta.

• Collaret pectoral sobre el pit: de mida més 
gran (60-90 cm)

• Collar que reuneix els dos tipus anteriors vol-
tant el coll i baixant sobre el pit: molt llargs, de 
mida extraordinària i alguns de varis metres de 
llargada.

El temps invertit ens diu que tenien una raó 
important, decisiva perquè hi dediquessin tant 
de temps en el seu treball. Els collars són ob-

jectes que van més enllà d’una creació artística, 
d’un ornament corporal; durant generacions 
es van dedicar a fer-los, acabant essent diposi-
tats a les tombes d’alguns dels seus morts; per 
tant, desapareixent visualment. Acompanyen 
el mort sense distinció de gènere i al mateix 
temps ens demostren que aquell és un indivi-
du excepcional. 
L’anàlisi de la taula (veure Taula 1) mostra al-
guns indicadors interessants. En primer lloc 
l’observació del pes indica que els valors més 
usuals són els que es troben per sota els 100 
g amb un total de 13 unitats. Tanmateix, cal 
indicar que un nombre elevat es situen entre 
100 i 500 g (6 exemplars). Cal assenyalar els 
casos realment excepcionals que serien el cas 
d’un de més de 400 g i un altre que es situa a 
l’entorn dels 500 g. 
L’indicador de llargada dels collars també 
sembla significatiu. De nou, la majoria, és a 
dir 13 exemplars, es situen per sota d’1 m. Un 

jaciment sepultura núm. reg. pes llargada class. format comp. de materials materials bàsics i materials singulars posició dels elements singulars

Masdenvergenc    V 321 26,00 g 16,15cm CR marítim denes discoïdals de malacofauna i 2 denes de calcària. 2 denes de calcària

Masdenvergenc VI 318 144,00 g 86,00cm CE marítim i terrestre denes discoïdals de malacofauna i denes tubulars de calcàriai 1 penjoll de petxina 1 penjoll de petxina al centre i 20 calcàries tubulars repertides en els dos 
laterals

Masdenvergenc VII 314 80,00 g 39,00cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna 

Masdenvergenc VIII 315 118,00 g 84,00cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna 

Masdenvergenc IX 317 78,00 g 83,00cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna

Masdenvergenc XI 313 232,00 g 156,00 cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna i una dena còncava de petxina penjoll de petxina al centre

Masdenvergenc XXXIIa 856 44,00 g 40,00 cm CE maritim denes discoïdals de malacofauna

Clota de Palau 277 76,00 g 32,00 cm CE marítim i terrestre denes discoïdals de malacofauna i  5 denes cilíndriques de calcària les 5 calcàries cilíndriques colocades irregularment 

Barranc de Fabra I 294 8,00 g 12,00 cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna

Barranc de Fabra II 295 108,00 g 56,00 cm CE marítim i terrestre denes discoïdals de malacofauna i 2 calcàries cilíndriques 2 calcàries cilíndriques colocades irregularment

Barranc de Fabra III 296 535,00 g 380,00 cm CM marítim i terrestre denes discoïdals i 7 pedres de diverses mides semiesfèriques les 7 pedres del mateix format situades al centre del collar ordenades 
per diferents mides.

Clota del Molinàs I 339 120,00 g 70,00cm CE marítim i terrestre denes discoÏdals  de malacofauna i 4 calcàries cilíndriques les 4 calcàries colocades irregularment

Terrassa de la Carrova 283 60,00 g 43,00 cm CE marítim denes discoÏdals de malacofauna

Mas Seròs I 326 60,00 g 61,00 cm CE marítim i terrestre denes discoidals de malacofauna i calcàries cilíndrica les 4 calcàries repartides en els dos laterls 

Mas Benita I 264 112,00 g 84,00 cm CE marítim i terrestre denes discoÏdals de malacofauna i una calcària cilíndrica una calcària cilíndrica

Mas Benita II 263 422,00 g 217,00 cm CM marítim i terrestre denes discoïdals malacofauna, 2 troços de petxina, 11 calcàries cilíndriques,        
10 columbelless i 2 de cal·laÏta.                  

1 penjoll de petxina al centre i l'altre descentrat, les columbelles, 
calcàries i cal·laïtes totes  ordenades, repartides i agrupades als dos 

laterals.

Mas Benita IV 265 164,00 g 134,00 cm CE marítim denes discoïdals de malacofauna 

Mas Benita V 266 373,00 g 224,00 cm CE marítim i terrestre denes discoÏdals de malacofauna,  64 denes tubulars de calcària, 22 columbelles i dues 
cal·laÏtes

 les denes tubulars de calcària, columbelles, i les cal·laïtes repartides 
per els dos laterals.

Mas Benita VII 269 318,00 g 184,00 cm CE marítim i terrestre denes discoïdals de malacofauna i algunes d' atzabeja atzabejes colocades irregularment

Taula 1. 
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cas excepcional el trobem en un collaret que té 
una longitud per sobre dels 3 metres.  
En relació a la morfologia i d’acord amb els 
nostres grups, trobem que la majoria (16 uni-
tats) són collarets de tipus escalonats mentre 
que els mixtes tenen dos unitats i els regulars 
solament una.
En relació a la naturalesa dels components 
dels collars també trobem molta uniformitat, 
doncs 9 collarets estan fets amb materials ma-
rítims i terrestres, mentre que 10 són realitzats 
únicament amb materials marins. Els collars 
de llargada mitja per sobre el pit, i per tant, 
amb poc pes, són fins ara els més representa-
tius i amb una estètica simple de denes disco-
ïdals bàsicament escalonades i amb materials 
totalment autòctons.

ConsidEraCions

En primer lloc, voldríem indicar que es po-
den observar unes connotacions estilístiques 
en els elements d’ornament que acompanyen 
els morts de les sepultures d’època neolítica 
al tram inferior del riu Ebre. La majoria dels 
objectes demostren que l’estil preferent és la 
implicació gestual en repetició de motius es-
collits tant per decorar com per diferenciar els 
objectes entre ells dintre un ordre i una regula-
ritat. Els collars són bàsicament d’elements re-
petitius realitzats a partir de denes discoïdals. 
Tot i així, hem efectuat una proposta de clas-
sificació dels diferents tipus d´estils de collars. 
De la mateixa manera, la combinació de mate-
rials marítims i terrestres seran tal vegada usats 
més excepcionalment en la majoria de collars. 
Aquests elements també els classifiquem de 
singulars, els quals, incorporats amb un ordre 
o en una repetició deliberada, els trobem en 
alguns collars excepcionals.
En l’estètica global dels collars, amb l’ajuda 
de la classificació, podem agrupar els dife-
rents tipus cr-ce-cm en els trets bàsics i amb 
la classificació dels elements singulars que ens 
ajudaran a estudiar amb detall aspectes com la 
seva distribució, quantitat i qualitat tant dels 

materials autòctons com els exògens. Seran 
comparats i analitzats per tal de determinar la 
importància de tots els elements de cadascun 
d’ells i la funció estètica global que ens porta 
transversalment a una funció representativa de 
l’objecte. Els collars més habituals són els més 
simples amb poca diferència entre ells, però 
els més interesants són els que ens aporten 
més variació de materials i de mides com els 
que podem trobar als jaciments de Mas Beni-
ta, Barranc d’en Fabra o Masdenvergenc. Es 
caracteritzen per una extraordinària llargada 
i per tant, per un pes important; d’aquest fet 
es podria proposar que probablement serien 
portats per  persones adultes. 
L’ús i la portabilitat dels collars es varen anar 
incrementant en el transcurs del temps. Sem-
bla ser que el factor costum, tradició o moda 
va anar desenvolupant la llargada i el pes d’al-
guns d’ells, ja que és excepcional en tots els 
aspectes.
El portador del collaret no podria participar 
en algunes activitats en que el silenci fos ne-
cessari ja que les denes, amb els moviments de 
la persona, tindrien un fricció que produiria 
un cert soroll o brunzit.
L’enfilat dels collars i els agents tafonòmics no 
ens han aportat evidències suficients com per 
demostrar un ús/desgast conseqüent i intens 
ni remarcable de l’activitat del portador.
L’acabat dels elements dels collars en general, 
ens demostra l’interès en que les formes siguin 
corbes i polides per tal que puguin ser porta-
des directament sobre el cos. Probablement, 
no serien usats habitualment sinó per esdeve-
niments puntuals o amb la finalitat d’acompa-
nyar un difunt.
La seva funcionalitat va més enllà d’una crea-
ció artística o d’un ornament corporal ja que 
són el llenguatge visual amb el que ens donen 
la informació dels seus habitants i el motiu pel 
qual es van dedicar a realitzar-los durant gene-
racions.
El seu ús ens demostra una tendència a la in-
dividualitat en la distinció de certes persones 
dins del grup, ja que no trobem restes de co-
llarets en alguns dels enterraments. És obvi 
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que els collars són riquesa mesurada en temps, 
ja que en les noves formes de subsistència, la 
nova producció agrícola i ramadera comporta 
al mateix temps la necessitat d’una subsistèn-
cia en què les tasques es reparteixen per tal de 
sobreviure cadascun d’ells però amb el com-
promís d’una convivència dins del grup.  
Hem de suposar que va ser un treball en què 
hi van intervenir moltes persones o, si més no, 
d’un treball realitzat per part de vàries genera-
cions. Els collars que s’han recuperat dins de 
les tombes, generalment, es troben en un bon 
estat de conservació. Aquests, juntament amb 
altres objectes, foren dipositats a les tombes 
i, per tant, desapareixen visualment. Potser la 
raó de la seva elaboració es acompanyar el di-
funt.
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Els elements d’adorn personal a l’Ebre. Una aproximació a la 
societat (neolític inicial-bronze final) 

Ariadna Reverté Callarisa

Universitat Autònoma de Barcelona (uAb)
Seminari d’Arqueologia del Pròxim Orient (sAppo)

Resum
El riu Ebre, font de riquesa i vida, un dels rius més influents de la Península Ibèrica, és l’eix verte-
brador i consolidador  dels primers pagesos i les societats agrícoles ramaderes de l’Edat del Bronze. 
Amb les noves pràctiques econòmiques i socials, els adorns personals es troben molt ben represen-
tats en el món funerari; aquests ens permeten apropar-nos a la cultura material dels grups humans, 
a partir de la seva vinculació ideològica, tecnològica, econòmica i social, proporcionant-nos així una 
aproximació als conjunts de cultura material recuperats a la zona del tram baix de l’Ebre, amb la 
finalitat de caracteritzar millor aquestes societats. 

Abstract
Ebre River, source of  wealth and life, one of  the most influential rivers of  the Iberian Peninsula, is 
the backbone of  the first consolidator and farmers and agricultural farming societies of  the Bronze 
Age. With the new economic practices and social, the personal adornments are well represented in 
the funeral world, these allow us to approach the material culture of  human groups, based on their 
connection ideological, technological, economic and social, providing thus letting us an approach 
to culture sets of  material recovered in the area of  the lower reaches of  the Ebre, in order to better 
characterize these societies.
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introduCCió

Els elements d’adorn recuperats al registre ar-
queològic formen part de la cultura material 
de la majoria de societats humanes. Si bé el 
concepte d’objecte d’ornament és complex, ja 
que està format per uns materials i uns pro-
cessos tecnològics diversos, el seu interès per 
entendre els grups del passat és fonamental. 
Així, doncs, els ornaments són un símbol, un 
codi, un llenguatge, un medi de comunicació 
capaç d’actuar com a forma de cohesió d’un 
grup humà i diferenciar-lo d’altres grups que 
integren la societat (Álvarez Fernández, 2006). 
Per aquest motiu és essencial per a l’anàlisi de 
les comunitats dels primers pagesos i posteri-
orment  de les agrícoles ramaderes establertes 
al tram fluvial baix de l’Ebre, concretament 
a la zona actual de la comarca de les Terres 
de l’Ebre, durant els períodes cronològics 
compresos entre el Neolític antic (5500-2200 
A.n.e.) i el Bronze final (900-650 A.n.e.), es-
tudiar el conjunt dels aixovars funeraris que 
acompanyen els individus, i més especialment 
els adorns personals amb els quals eren inhu-
mats, donant-los dins de la cultura material 
arqueològica, un espai fonamental, ja que ens 
poden aportar molta informació sobre els 
grups humans que en feien ús, caracteritzar 
aquestes pràctiques i situar les comunitats del 
tram baix del riu Ebre, posant-les amb relació 
en el marc general de les dinàmiques socials, 
econòmiques, tecnològiques i simbòliques que 
tenen lloc a la Península Ibèrica.
Són ben coneguts, en aquesta zona sud de 
l’Ebre, importants jaciments arqueològics, que 
ens han proporcionat informació sobre el des-
envolupament de les societats humanes durant 
aquest període cronològic determinat, com, 
per exemple, les anomenades necròpolis de les 
Boques de l’Ebre, que englobarien jaciments 
tant característics com el Masdenvergenc 
(4000-3500A.n.e.) o Pla d’Empúries (4500-
3500 A.n.e.) a la localitat d’Amposta, així com 
el jaciment del Molló (4500-1200A.n.e.) a 
Móra la Nova, les coves de Tivissa —Janet i 
Marcó— (1150-650A.n.e.) i la cova del Vidre 

(10.740-5200 A.n.e.) a Roquetes, i seguint riu 
amunt fins arribar a la franja de Ponent, altres 
jaciments preats com Riols I i II (2810-2370 
A.n.e.) entre molts d’altres més a destacar; 
amb tot, la prehistòria a les zones fluvials bai-
xes de l’Ebre encara no és prou coneguda. Cal 
insistir doncs, amb l’Ebre com a eix vertebra-
dor d’una gran conca, extraordinària per po-
der mantenir contactes tant per via marítima 
com terrestre i que trobem ja ben testimoniats 
a partir de la I Edat del Ferro al territori, amb 
jaciments com la Moleta del Remei (900-200 
A.n.e.), Sebes (900-650 A.n.e.) o els Castellets 
II (1200-450 A.n.e.).
Així doncs, l’objectiu de la present publicació 
és contribuir a conèixer les característiques de 
les societats que poblaven el territori, conei-
xent les seves pràctiques, a partir del  registre 
funerari, documentant així la importància de 
la conca de l’Ebre com a lloc d’intercanvi cul-
tural entre els grups que l’habitaven o trans-
itaven, observant la factible continuïtat i vies 
d’expansió cultural a través dels objectes d’or-
nament a nivell sincrònic i diacrònic, i analit-
zar i comparar els objectes d’ornament com a 
part del gest funerari en els diferents períodes 
i comunitats.

marC gEogràfiC. prinCipals jaCimEnts i 
ContExtos arquEològiCs

El riu Ebre té una trajectòria composta per 908 
kilòmetres de llargada i 83093 km² de conca, 
de la serralada Cantàbrica fins al Mar Medi-
terrani. Aquests descendeix entre els Pirineus, 
fent frontera pel Nord i el Sistema Ibèric, fent 
límit pel Sud, fins arribar a la seva desemboca-
dura, formant un gran delta, amb una extensió 
actual de 7736 hectàrees. Nosaltres, però, hem 
centrat l’estudi en la seva part final, actualment 
dividia administrativament entre les Terres de 
l’Ebre, amb les comarques de la Terra Alta, la 
Ribera, el Baix Ebre i el Montsià. Així doncs, 
a nivell geogràfic, englobem una regió espa-
ial àmplia, però dins d’un marc proper, és a 
dir, a l’interior del que podríem no considerar 
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un mateix territori, però si una zona conjun-
ta, transitada pels diferents grups gràcies a la 
funció vertebradora del riu principal. Per tant, 
considerem que ens trobem al davant d’un 
espai determinat per unes unitats geomorfo-
lògiques i hidrogràfiques diferenciades, però 
també per una intencionalitat fruit d’una sèrie 
de factors que permeten una valoració social.  
És en aquesta zona determinada, on hem fet 
l’estudi, a partir de la revisió dels materials do-
cumentats en excavacions antigues del registre 
funerari d’un total de 41 jaciments arqueolò-

gics establerts al llarg del tram baix de l’Ebre, 
(Terra Alta, Ribera, Baix Ebre i Montsià).

1; Barranc d’en Ceguet, 2; Barranc d’en Fabra, 
3; Clota del Molinàs, 4; Clota Iriarte, 5; Clota 
Sabaté Margalef, 6; Dalt la Torre, 7; Masden-
vergenc, 8; Molló de la Torre, 9; La Mora, 10; 
Palau, 11; Pla d’Empúries, 12; Cova del Calva-
ri, 13; La Moleta del Remei, 14; El Molló, 15; 
Sepultura de Mianes, 16; Punta de l’Abad, 17; 
Mas de Mussol, 18; Mas Benita, 19; Valdeza-
fan, 20; Observatori de l’Ebre, 21; Mas de Gi-

Fig. 1. Mapa jaciments d’estudi. (Elaboració pròpia sobre cartogràfic Icgc.)
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ner, 22; Cova Cervereta, 23; Túmul al Costat 
del Puig, 24; Tres Túmuls al costat del Puig, 
25; Necròpolis de Coll del Moro sector Calars, 
26; Necròpolis de Coll del Moro sector Camp 
Teuler, 27; Necròpolis del Coll del Moro sec-
tor Maries, 28; Serra de la Gessera, 29; Pun-
tes de Millet, 30; Coll del Moro, 31; Sepulcre 
de Móra, 32; Els Castellons III, 33; El Molló, 
34; Avenc de la Guineu, 35; Cova de Janet, 36; 
Cova de Marcó, 37; Sorts, 38; Barranc de la 
Sabatera, 39; Mas de Xies, 40; Mas de Serós, 
41; Carrova.
Aquest conjunt de jaciments estudiats, com-
prenen tots cronologies entre el Neolític 
(5500-2200 A.n.e.), Neolític-Calcolític (5500-
1800 A.n.e.), Calcolític-Bronze (2500/2200-
1800 A.n.e.), Bronze (1800- 650 A.n.e.), Neo-
lític-Bronze (5500- 650 A.n.e.) i una categoria 
de fase indeterminada. Aquesta cronologia 
s’ha establert d’aquesta manera concreta, do-
nada l’absència de datacions radiomètriques 
i de contextos estratigràfics fiables; l’objec-
tiu d’aquesta divisió cronològica tant extensa 
ha estat poder cobrir bé les nostres èpoques 
d’interès, Neolític (5500-2200 A.n.e.) i Bron-
ze (1800-650 A.n.e.) i així també poder veure 
una dinàmica entre aquestes, amb el propòsit 
de documentar una transformació lineal de les 
pràctiques funeràries1. 

ContExtos dE troballa. El rEgistrE fu-
nErari a la zona fluvial dEl tram baix dE 
l’EbrE

Durant els períodes del Neolític i del Bronze, 
a la zona del tram baix de la conca de l’Ebre, 
ens trobem davant un registre funerari múl-
tiple a nivell diacrònic, sincrònic i geogràfic. 
Amb l’estudi realitzat, pretenem conjecturar 
i apreuar totes les tradicions funeràries dife-
renciades, amb la intenció de conèixer amb 
profunditat uns materials que provenen d’un 
registre arqueològic tancat, tot i les diverses 

1. Apuntar que a les cronologies hem ajuntat els resultats del 
calcolític i calcolític- bronze separant el bronze ja que la majo-
ria de jaciments són camps d’urnes del bronze final.

manipulacions postmortem, especialment en 
contextos de cova o sepulcre col·lectiu. Ja que 
els espais funeraris son l’expressió material de 
la mort, amb tot, aquest no s’ha de considerar 
únicament com una mera presentació que re-
coneix el valor que els morts tenien en vida, 
sinó que, les pràctiques funeràries, al deter-
minar activitats específiques, ofrenes i rituals, 
denoten les condicions materials de la societat 
i informen sobre l’aparença que es pren, sigui 
en forma d’homenatge, rendiment de tributs 
o ocultació de desigualtats entre individus o 
grups d’individus que només podrien ser ex-
plícites mitjançant una investigació arqueo-
lògica paral·lela amb els assentaments (Llull 
1997-1998, 65-78). 
Així doncs, entenem que la deposició d’ofre-
nes esta composta per tots aquells objectes 
que es troben a prop de l’enterrament (Pons 
1986, 25-33). Per tant, nosaltres, a l’hora de 
fer l’anàlisi hem integrat així els objectes sota 
aquestes categories, que combinades entre si, 
donen fruit a diverses possibilitats: 

Ornament
Denes, collars, diademes/pectorals, braçalets, 
penjolls, escarabeus, anells, petxina perforada, 
anella, arracada, baules de cadena, cadenes, 
placa, torques, ullals/molars, banyes, punxó. 

Acompanyament
Ceràmica (vasets,tapadores,bols) indústria lí-
tica (laminetes, ascles, geomètrics, destrals, 
raspadors,trepants, burins, dents falç, mànecs 
falç, destrals, destraletes, nuclis, volanderes, 
ganivets, guaspa, puntes fletxa, punta palme-
la, pella, fulles, puntes sageta, alena, micròlits) 
boletes,culleres, copa, espàtules, closca de tor-
tuga i minerals (pissarra, quarsita). 

Abillament personal
Botons amb forma piramidal, peces os inde-
terminades, sivelles, fíbules, costella trencada. 

Res
Cap objecte.
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En relació al context de troballa i pel que fa 
a les tipologies de les tombes dominants, du-
rant els dos períodes, en el marc de la nostra 
regió d’estudi tenim: 22 sepultures de tipus 
indeterminat (15,49%), 1 dipòsit  (0,70%), 
18 cistes (12,67%), 37 covetes (26,05%), 10 
coves (7,04%), 11 hipogeus (7,74%), 6 fos-
ses (4,22%), 28 túmuls (19,71%), 5 loculus 
(3,52%), i 1 urna (0,70%) amb un nombre to-
tal de 142 sepultures.

Aquestes tipologies sepulcrals seguidament 
explicades: 

Dipòsits
Jaciment format per un conjunt d’objectes 
manufacturats pertanyents a un mateix mo-
ment cronològic (Garcia et al 2002, 10-15). 

Coveta/Covetes laterals
Cavitats de dimensions reduïdes, a vegades 
simples buits a la roca calcària, moltes vega-
des amb accés complicat. Els cadàvers no so-
len enterrar-se sinó dipositar-se (Armendariz 
1992, 13-32). 

Coves i abrics
Coves d’enterrament de dimensions conside-
rables. Quan els enterraments es practiquen 
en el seu interior, és freqüent que es circums-
crivien a petites galeries secundàries o saletes 
i nínxols naturals (Armendariz 1992, 13-32). 

Hipogeus
Cavitats laterals excavades a l’argila, formades 
per un pou i una cambra mortuòria a la base, 
tancades per unes lloses de pedra verticals 
(Bosch 2005). 

Fossa
Estructura funerària en forma de clot per 
entrar-hi un o més d’un mort (Garcia et al 
2002,10-15 ).

Loculus
Forat excavat al terra per dipositar-hi els ossos 
del difunt; pot variar, tant en profunditat com 
en forma (Oliver 1982, 69-75).

Urna
Recipient ceràmic on es dipositen les cendres 
dels cadàvers acompanyades d’aixovars fu-
neraris on destaquen les armes y els objectes 
d’adorn personal (Armendariz 1992, 13-32). 

Cista
Fosses simples excavades a l’argila amb els 
costats revestits a partir de lloses de pedra dre-

Fig. 2. Taula cronològica dels jaciments.

Fig. 3. Percentatge total tipus sepultura al tram baix fluvial 
de l’Ebre.
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tes i horitzontals, amb la funció pertanyent de 
tancar la cista (Bosch 2000-2001, 9-20). 

Túmul
Són estructures tumulàries amb cistes rectan-
gulars o circulars semi enfonsades a l’argila, 
amb un petit túmul circular de pedres que l’en-
volten (Bosch 2000-2001, 9-20). 

Finalment, el tractament del cos es caracterit-
za per la inhumació —protecció i conservació 
íntegra del cos (Pons 1986, 25-33)— o la in-
cineració —cremació i eliminació del cadàver 
(Pons 1986, 25-33)—, ja sigui individualment 
com col·lectivament, de manera primària, en 
què el dipòsit definitiu del cos s’efectua poc 
temps després de la seva mort, sense cap ma-
nipulació secundària, en què el depòsit defini-
tiu del cadàver és precedit pel seu tractament o 
descomposició natural, en un altre lloc.

rEsultats

La caracterització dels objectes d’ornament del 
curs baix de l’Ebre ha permès recopilar un vo-
lum d’informació molt extensa i diversa, tant 
a nivell qualitatiu com quantitatiu que ens ha 
possibilitat extreure un seguit de resultats finals 
presentats seguidament per espai temporal.
La majoria d’ornaments dipositats en les se-
pultures durant el Neolític Epicardial i Post-
cardial són collarets i braçalets. Els collarets 
estan compostos per rodelles de material ma-
lacològic (només espècies marines), entre les 
quals destaquen l’ús predominant de Cerasto-
derma glaucum, Glycymeris, i en menys quantitat 
la Columbella (Forcadell 1994, 51-69); amb tot, 
també hem detectat, amb nombre inferior en 
la composició dels collars, la presència d’altres 
espècies com la Cyprea, el Dentàlium, l’Spondylus, 
i l’Acanthocardia tuberculata. Per acabar de com-
pletar les primeres matèries emprades en la fa-
bricació dels collars, hem de destacar l’ús d’al-
tres elements de procedència no marina, sinó 
mineral, com la pedra calcària blanca i cristal-
lina, o també altres materials com la pissarra 

grisa, l’atzabeja (Masdenvergenc XXXII a i b, 
Mas Benita VII) i la cal·laïta (Masdenvergenc 
XVIII, Pla d’Empúries I, Mas Benita II, Mas 
Benita V, Mas de Xies II). Pel que fa als bra-
çalets, solen ser fabricats amb Glycymeris. En 
general, doncs, el material per elaborar aquests 
ornaments sembla procedir de contextos lo-
cals o regionals a excepció de l’atzabeja i la 
cal·laïta. 
En aquest sentit, cal recordar que alguns 
d’aquests collarets van acompanyats de pen-
jolls, també amb elements marins, en particular 
a la zona de la desembocadura, on si bé n’hi ha 
quatre, distribuïts en tres jaciments, molt prò-
xims entre si, presenten la singularitat de que 
es troben dipositats en estructures funeràries 
de tipologia de coveta i els seus individus res-
pectius encongits cap al costat dret, a excepció 
d’un a Masdenvergenc XI, al que no podem 
atribuir-li aquesta posició ja que en la biblio-
grafia consultada no especifica la seva postura, 
només fa referència a que l’individu es trobava 
cap a l’Oest. Aquesta homogeneïtat present als 
jaciments de Masdenvergenc i Mas de Xies, po-
dria indicar-nos que aquesta pràctica respon a 
alguna cosa més que el gest funerari.
Pel que fa a la posició dels ornaments respec-
te a l’individu, els collarets, solen anar passats, 
voltant el coll, amb una o fins i tot més d’una 
volta, amb un màxim de cinc, com és el cas de 
Masdenvergenc X. I els braçalets també van 
posats als canells o dipositats paral·lelament a 
sobre el cap de l’individu. Com a singularitat, 
voldríem destacar el cas de la posició del co-
llar voltant el coll i caient per l’espatlla, aquest 
només ho trobem en dues sepultures (Mas-
denvergenc XXVII i Masdenvergenc X) i es 
tracta únicament de dos hipogeus situats pràc-
ticament un al costat de l’altre, a la necròpolis 
del Masdenvergenc, amb posició encongida 
cap al costat dret, genolls doblegats, cames 
flexionades, braços estirats, mans juntes sobre 
les cuixes i mirant cap al Sud. Així doncs, no-
vament ens trobem en un cas d’equabilitat que 
ens podria estar indicant algun tret diferencial 
de la societat que habitava aquesta zona du-
rant aquest moment.
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Els braçalets poden anar amb altres orna-
ments com el collar o més d’un braçalet, o 
també amb materials d’acompanyament, que 
solen ser materials ceràmics; només en dues 
ocasions van acompanyats per material lític. 
Amb els collars no tenim aquesta situació sinó 
que van tant acompanyats de materials cerà-
mics com lítics. 
Un altre tret diferencial recau en les sepultures 
amb individus que tenen com a material asso-
ciat un collaret i una ceràmica. En aquests ca-
sos en particular, que gairebé recauen tots en 
la necròpolis del Masdenvergenc, Barranc d’en 
Fabra i Clota del Molinàs, observem que en el 
moment de la disposició dels objectes, el collar 
va passat pel coll i la ceràmica sempre va posici-
onada des de la cintura cap amunt, mai des de la 
cintura cap a les extremitats inferiors, exceptu-
ant un cas on es troba junt davant dels genolls.
El panorama, però, canviarà a partir del Neolí-
tic Mitjà i Final, amb una davallada progressiva 
dels aixovars compostos per objectes d’orna-
mentació, amb només una sepultura amb un 
braçalet (Barranc d’en Fabra I) i quatre sepul-
tures amb un collar cada una (Barranc d’en 
Fabra II, III, IV, XV), per al Neolític Mitjà i 
amb cap ornament per al Neolític Final (Se-
pultura de Mianes). Cal dir però que els orna-
ments trobats en cronologia del neolític mig, 
continuen sent dels mateixos materials base, 
és a dir, de Glycymeris, Cerastoderma, Cyprea i 
calcària, cal fer constar, que no tenim conti-
nuïtat en quant a materials considerats foranis 
com la cal·laïta o d’àmbit més regional com 
la pissarra, amb tot s’ha de tenir present que 
la mostra de jaciments analitzada per a aques-
ta cronologia és més baixa que per a l’anteri-
or. Sembla ser doncs, que seran els objectes 
d’acompanyament els materials predominants 
en aquest moment, amb atuells ceràmics amb 
decoració incisa i impressions digitals, destra-
letes de pedra polida, i algun resquill de sílex, 
amb la particularitat de que quan aquests ai-
xovar d’acompanyament va sol, sense cap ob-
jecte d’ornament, no apareix cap altre material 
associat. Aquesta praxi iniciada al neolític mig 
acabarà culminant amb plenitud al neolític 

final on ja no apareixen cap tipus d’element 
ornamental i els aixovars són tots d’acompa-
nyament, predominant les agrupacions per 
matèria primera (ceràmica o lític).
Entenem, doncs, com una particularitat de 
la zona, l’ús de les primeres matèries per als 
elements d’adorn personal, com a resultat de 
l’aprofitament dels recursos naturals i fau-
nístics, amb una marcada selecció per a unes 
espècies determinades i la presència d’una 
mobilitat d’aquests materials (matèria prime-
ra, preforma o objecte elaborat) per a ser uti-
litzats com a ornaments; tradicionalment s’ha 
considerat la zona del curs inferior de l’Ebre 
com a àrea d’obtenció de primeres matèries i 
de fabricació d’ornaments personals els quals 
distribuïen a altres zones com l’interior de l’ac-
tual Catalunya i per la vall de l’Ebre, a partir de 
les vies de comunicació naturals (Cura 1987, 
76-83 i Forcadell 1994, 51-69). 
Amb el pas del Neolític Final al Calcolític a la 
part sud de l’Ebre, ja no tenim gairebé repre-
sentació ornamental amb malacologia, a excep-
ció d’un jaciment amb un collaret i unes denes 
de càrdium, però sí que es continua utilitzant 
l’os com a primera matèria per als conjunts 
d’abillament personal compostos per botons en 
perforació en V (Cova del Calvari). En aquest 
cas acompanyat de vasos campaniformes i una 
fulla de punyal de coure. Pels contextos del 
Bronze Antic i Mig no documenta cap objecte 
ornamental a la zona del Sud.
Finalment, al Bronze Final podem observar 
un salt qualitatiu i quantitatiu, ja que novament 
es tornen a elaborar ornaments personals tot i 
que amb tècniques de treball i materials dife-
rents. Els adorns que es fabriquen majoritària-
ment són collarets, braçalets, tanques, torques 
i cadenes, amb la particularitat d’algun penjoll 
diferencial com són els escarabeus (Mas Mus-
sol). Tots aquests objectes estan elaborats amb 
bronze i ferro. No solen anar sols, els acompa-
nyen materials d’acompanyament com vasos a 
torn, vasets ceràmics, tapadores, sagetes, puntes 
de llança i ganivets, i també materials d’abilla-
ment com les fíbules i sivelles. En aquest pe-
ríode les pràctiques funeràries recauen en les 
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incineracions i els camps d’urnes (Mas Mussol), 
llevat d’algun cas, on tenim enterraments col-
lectius en fossa. Conjunt que s’ha de comparar 
amb les necròpolis del Coll del Moro —Sector 
Calars— Camp Teuler i les Maries o la Serra 
de la Gessera o el Túmul I al costat del Puig 
a la Terra Alta, on també trobarem elements 
d’adorn personal característics d’aquest perío-
de, com braçalets, cadenes, torques... juntament 
amb altres elements d’acompanyament, com 
ceràmiques o objectes d’abillament personal 
com fíbules i sivelles.
Durant el pas del Calcolític al Bronze la caiguda 
dels adorns personals en les sepultures és ob-
via. Pràctica que es recuperarà durant el Bronze 
Final a la zona litoral de la vall de l’Ebre, amb 
noves tècniques i amb l’ús d’altres materials. 
En síntesi, les pràctiques funeràries a la zona 
global són complexes, fruit d’influències diver-
ses. Aquest fet també l’observem en el conjunt 
dels aixovars funeraris; amb tot, no podem 
passar per alt que dintre dels aixovars, tenim 
un seguit d’elements ornamentals comuns al 
llarg de la vall de l’Ebre, com són les denes, 
els penjolls, els braçalets i els collars, compar-
tint primeres matèries com la Cerastoderma, 
Glycymeris i la Columbella rústica; això confirma 
el seu expandiment i distribució des del seu 
origen costaner mediterrani fins a la part més 
septentrional de la vall de l’Ebre (Alday 2009, 
153-157). També podem determinar a partir 
d’aquest estudi de cas, que realment hi ha un 
aprofitament dels recursos naturals i faunístics 
de la zona; totes les espècies malacològiques 
són comestibles, indicatives d’una dieta com-
plementària donada a partir d’una causalitat 
tecnològica (Forcadell 1994, 51-69), que s’aco-
tarien al seu marc paleoambiental i també de la 
seva economia de subsistència.

ConsidEraCions finals

L’objectiu de l’estudi ha estat obtenir una vi-
sió general de les societats que habitaven el 
tram baix fluvial de l’Ebre durant el Neolític 
i Bronze a partir de la seva cultura material; 

concretament, a partir dels elements d’adorn 
personal. 
Aquesta anàlisi de caracterització ens ha per-
mès recopilar un seguit d’informació necessà-
ria, no recollida fins ara, per realitzar en un 
futur qualsevol tipus d’estudi d’aquesta zona; 
amb tot, hem tingut un seguit de limitacions 
a l’hora de fer-ho, ja que  principalment dis-
posem de materials procedents d’excavacions 
antigues, no realitzades amb metodologies ar-
queològiques modernes; la majoria dels ma-
terials estan descontextualitzats, o fins i tot 
disposem d’un registre arqueològic limitat. Per 
tant, considerem que seria positiu la revisió 
del material, amb la finalitat de proporcionar 
noves dades imprescindibles que afavoririen 
i potenciarien les recerques i estudis arque-
ològics en aquesta zona; així doncs, propo-
sem l’estudi dels materials d’una manera més 
completa amb la determinació de la matèria 
primera així com també dels contextos en els 
que apareixen. Per exemple, en els casos de 
contextos funeraris, l’associació amb individus 
que acompanyen (patologies, sexe, edat, atri-
bució a l’estructura); només així es poden fer 
associacions segures i definitives de les pau-
tes socials de les comunitats prehistòriques i 
protohistòriques. Altrament, valorem la idea 
de la realització de noves excavacions en zo-
nes en un valor potencialment arqueològic, 
com el cas de la zona del tram final de l’Ebre 
(Amposta, Masdenverge, Vinallop, l’Aldea...) 
amb la finalitat d’obtenir dades més acurades; 
a més a més també es podria realitzar mitjan-
çant aplicacions de gIs una reubicació de les 
estructures, tant de les que es conserven com 
de les que es troben destruïdes. 
Finalment, apuntar que seria interessant apro-
fundir en un treball de tipus tecnològic; el 
potencial dels estudis experimentals i de ca-
racterització de matèries primeres poden ser 
molt útils per a la introducció dels grups tec-
nològics que permetrien sobrepassar les cate-
gories morfomètriques generals o de matèries 
primeres.
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Resum
Els treballs arqueològics al paratge natural de “Mas de Xies-Pla de les Sitges” van consistir en una 
prospecció sistemàtica de tota l’àrea afectada per la construcció d’un ressort amb camp de golf, una 
part de la qual estava catalogada com a Bé Cultural d’Interés Local (bcIl). Amb posterioritat es van 
efectuar diversos sondejos per intentar delimitar aquells punts que presentaven un major interès 
arqueològic, verificant o descartant restes al subsòl relacionades amb les troballes en superfície. Uns 
anys més tard també es van intentar excavar algunes de les sitges documentades en els treballs de 
prospecció. 

Abstract
The archaeological works in “Mas de Xies-Pla de les Sitges” natural place consisted in a systematic 
exploration of  all the area affected by the construction of  a golf  course, a part of  which was cata-
logued as a bcIl. Afterwards several ditches were effected to try to delimit those zones that presen-
ted a greater archaeological interest, verifying or rejecting archaeological remains. Some years later 
excavated some of  the “sitges” documented in the exploration works.
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introduCCió

Entre els mesos de març i abril de l’any 2007 vam 
efectuar una intervenció arqueològica al parat-
ge “Mas de Xies-Pla de les Sitges” de Tortosa. 
Aquests treballs estaven motivats per un projecte 
urbanístic que tenia per objectiu la construcció 
d’un ressort amb camp de golf  i diversos equi-
paments esportius i lúdics; aquest fet va portar a 
l’Ajuntament de Tortosa a modificar el poum de 
la zona de Mas de Xies, una part de la qual estava 
catalogada com a bcIl, i a posar-se en contacte 
amb la Universitat Rovira i Virgili, mercès a una 
conveni de col·laboració en investigació històri-
ca i arqueològica signat entre ambdues entitats 
per efectuar els treballs pertinents.

ubiCaCió i mEtodologia

Els treballs arqueològics es van centrar al pa-
ratge “Mas de Xies-Pla de les Sitges”, terrassa 

delimitada pel barranc de Sant Antoni al nord, 
i el barranc Fondo al sud, mentre que el costat 
oriental queda delimitat tant per la carretera 
C-12 que uneix Tortosa i Vinallop (entre el 
punt quilomètric 14 i 15) com pel canal de la 
dreta del riu Ebre, amb unes coordenades utm 
31n/etrs89 288363 - 4517748 (punt central a 
l’àrea prospectada) i 288899 - 4517988 (punt 
central al Pla de les Sitges). 
Metodològicament, cal diferenciar tres fases. 
La fase I va consistir en una prospecció sis-
temàtica de cobertura total de tot el paratge 
de Mas de Xies, una àrea amb una superfície 
aproximada de 127 hectàrees. Si bé una prime-
ra inspecció superficial del terreny ens va de-
terminar certs sectors problemàtics (vegetació 
molt densa i profunda alteració agrícola del 
subsòl), vam parcel·lar la superfície en 12 qua-
drícules de 500 metres de costat, dividint-les 
cadascuna d’elles en transects de 10 metres 
d’amplada ocupats per un prospector; es van 
prospectar tots els transects, posicionant tant 

Fig. 1. Delimitació de l’àrea prospectada.
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les restes estructurals com els materials cerà-
mics amb l’ajuda de dispositius gps. L’equip de 
treball en aquesta primera fase estava compost 
de 15 persones dividides en diversos equips.
Amb posterioritat, en el transcurs de la fase II 
es van efectuar diversos sondejos mecànics i 
cales manuals en aquells sectors que ens susci-
taven un major interès arqueològic (tenint en 
compte tant els resultats de la prospecció com 
els antecedents previs de la zona). L’objectiu 
d’aquests sondejos era tant delimitar possibles 
àrees amb interès arqueològic com verificar 
l’existència de restes al subsòl relacionades 
amb les troballes materials en superfície en 
aquests punts.
Finalment, durant l’any 2013, es va demanar un 
nou permís amb l’objectiu d’excavar arqueolò-
gicament algunes de les sitges documentades 
en el procés de prospecció (fase III), aquelles 
que semblaven a priori intactes amb presència 
de sediment o sellades d’antic. Tot i que la in-
tervenció, inicialment, va afectar a quatre sit-
ges, el diàmetre reduït de la boca només ens 
va permetre accedir i poder excavar-ne una; 
malauradament es tractava d’una sitja amb poc 
sediment arqueològic al seu interior. 

 
antECEdEnts històriCs i arquEològiCs

L’entorn de “Mas de Xies-Pla de les Sitges” 
compta amb un gran potencial arqueològic i 
de fet una part del paratge estava catalogada 
com a bcIl.
Les restes més antigues es corresponen al pe-
ríode neolític, ubicades al barranc Fondo que 
delimita l’àrea pel sector de ponent; es trac-
ta de restes molt malmeses de tres sepulcres 
neolítics construïts amb lloses de pedra i un 
cobriment en falsa volta (Xies I, Xies II i Xies 
III respectivament) a l’interior dels quals es 
van recuperar, a part del cos d’un individu, 
rodelles discoïdals de mol·lusc pertanyents a 
diversos collarets, restes de sílex i restes d’un 
vas ceràmic esferoïdal (Esteve Gàlvez, 2000).
El jaciment conegut com el Pla de les Sitges 
es troba situat sobre l’extrem nord-est d’un 

morrot que sobresurt de la terrassa quaternà-
ria constituïda per conglomerats calcaris que 
delimita la vall de l’Ebre pel seu costat dret, 
amb una alçada d’uns 30-40 metres i un camp 
visual que abasta un gran espai que aniria 
aproximadament des del Castell de Sant Joan 
fins a l’extrem més meridional de la serra del 
Boix —Coll Redó—. L’esplanada on es situa 
l’anomenat Pla de les Sitges rep el nom des 
d’antic pels dipòsits excavats a la roca calcària 
—més de dos-cents— que s’observen només 
accedir a l’altiplà. De fet, la primera cita on 
trobem escrit aquest topònim és en un docu-
ment de l’any 1589. L’existència de diversos 
barrancs converteixen aquest indret en un lloc 
molt ben situat estratègicament, amb unes op-
cions de defensabilitat força altes. L’únic punt 
d’unió amb la resta de la terrassa presenta un 
pas amb una amplada idònia per a l’accés de 
vehicles rodats tipus carro o carreta1, delimitat 
antròpicament per una mena de fossat reta-
llat a la roca calcària, de més de tres metres de 
profunditat. En quant a les sitges pròpiament 
dites, es troben distribuïdes per tota la super-
fície del Pla i presenten unes mesures aproxi-
mades que generalment tenen, de diàmetre de 
la boca, entre 35 i 60 cm; de diàmetre màxim 
interior, entre 1,50 i 2 metres, i de  profundi-
tat, entre 1,50 i 1,90 metres. De les mateixes, 
molt poques han estat excavades, i els mate-
rials que han proporcionat -ibèrics, romans i 
medievals- ens ofereixen dades poc fiables per 
la manca d’estratigrafies i d’explicació de com 
van ser excavades. Tanmateix, sobre l’altiplà 
on se situen aquests dipòsits, hom ha recollit 
tota una sèrie de fragments ceràmics amb unes 
cronologies que abastarien aproximadament 
des de l’Edat del Bronze fins a l’època actu-
al, datant s’hi diferents etapes d’ocupació que 
inclourien l’època ibèrica, romana i andalusí. 

1. És interessant ressaltar que les marques de les roderes dels 
vehicles que des d’antic havien accedit al Pla de les Sitges s’ha-
vien quedat gravades a la roca calcària que forma la base de 
l’altiplà. Tanmateix, aquestes marques i el fossat que controla-
va l’accés a l’indret es van cobrir amb grava, per tal de regula-
ritzar la superfície del relleu, havent estat de nou descobertes 
amb els treballs actuals.
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Algunes d’aquestes sitges són encara avui en 
dia visibles, tot i que moltes d’elles han estat 
destruïdes, total o parcialment, a causa de les 
constants roturacions i remocions de terres 
efectuades en treballs agrícoles. Pel que fa al 
seu contingut, actualment tampoc no tenim 
cap dada que ens permeti avançar quin tipus 
de producte s’emmagatzemaria en aquest in-
dret, malgrat que s’ha conjecturat sobre la 
possibilitat que fossin dipòsits de gel d’època 
taifal (Sanz 1976, 107); tanmateix, la presèn-
cia de ceràmiques ibèriques i romanes sobre 
l’altiplà o a l’interior de les sitges ens fa su-
posar que aquestes funcionarien ja en època 
protohistòrica com a dipòsits d’uns productes 
possiblement de tipus agrari.
L’any 2000, sota la direcció de Joan Martínez 
i Elisabet Arasa, a la terrassa oriental del turó, 
es van excavar quatre enterraments romans 
(en fosa retallada a la roca i coberta de tegu-
lae) amb una cronologia baix-imperial com-
presa entre els segles IV i V d.n.e. En aquests 

mateixos treballs, just a la vessant oriental del 
Pla, també es van localitzar les restes d’un mas 
medieval amb una cronologia compresa entre 
els segles xV i xVI, si bé en superfície també 
s’observaven ceràmiques andalusines que ens 
podrien indicar l’existència en aquest punt 
d’estructures anteriors, és a dir, que el mas, 
amortitzat als segles xV-xVI, presenti cronolo-
gies fundacionals anteriors. 

rEsultats

Els resultats obtinguts en aquests treballs ar-
queològics han estat força positius, documen-
tant-se un gran nombre de punts amb inte-
rès arqueològic que ens han permès definir 
una seqüència diacrònica d’ocupació de tota 
aquesta àrea.

Fig. 2. Dispersió de troballes en superfície durant els treballs de prospecció.
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Fase I: Prospecció arqueològica

La prospecció sistemàtica de les 127 hectàre-
es que integren l’àrea afectada ens ha permès 
documentar un total de 54 jaciments o punts 
amb interès arqueològic, tractant-se, en línies 
generals, d’àrees de concentració o dispersió de 
materials ceràmics en superfície. Entre aquests 
punts cal destacar la presència de coves, d’agru-
pacions de sitges, així com de tombes, fossats 
que retallen el conglomerat quaternari, torres 
de defensa, masos abandonats o trinxeres de la 
guerra civil, treballant amb un conjunt notable 
de dades que ens informen de l’existència de di-
verses etapes d’ocupació i d’explotació humana 
en l’àrea prospectada. 
Tal i com preveiem, és el propi Pla de les Sit-
ges el sector que presenta una major concen-
tració de punts d’interès arqueològic, atès que 
compta amb diverses àrees on es constata una 
notable presència de materials ceràmics en 
superfície corresponents a diversos horitzons 

d’ocupació (possiblement Neolític, Primera 
Edat del Ferro, època ibèrica, època romana 
i època medieval, tant islàmica com cristiana). 
Però al marge del propi Pla de les Sitges, la 
prospecció ha comportat també la inspecció 
visual d’altres zones que presenten un potencial 
arqueològic destacable, sobretot el barranc de 
Xies, zona on s’han localitzat dos punts amb 
evidències arqueològiques: un petit abric ubicat 
a la seva vessant esquerra amb restes humanes, 
possiblement neolítiques; i un turó ubicat a la 
seva capçalera dreta amb ceràmica a mà i frag-
ments d’indústria lítica en superfície. En aquest 
mateix barranc, però en un altiplà interior de la 
seva vessant dreta, hem documentat una àrea 
de dispersió ceràmica amb una presència nota-
ble de fragments ceràmics ibèrics en superfície.
Dels 12 sectors o quadrícules en què havíem 
dividit tota l’àrea a prospectar, només en dues 
d’elles la prospecció no ha aportat dades ar-
queològiques. 

Fig. 3. Delimitació dels punts amb un major interès arqueològic.
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Fase II: Sondejos arqueològics

Amb els resultats proporcionats per la pros-
pecció, i amb l’objectiu tant de poder delimitar 
aquells punts que presentaven un major poten-
cial arqueològic com d’intentar documentar 
restes estructurals que es poguessin relacionar 
amb les troballes en superfície, vam efectuar 
una sèrie de sondejos que es van concentrar en 
quatre sectors diferents.
A la vessant sud-est del Pla de les Sitges, amb 
una notable concentració de materials cerà-
mics fenicis i a mà de la Primera Edat del Fer-
ro, vam efectuar diverses cales, totes amb re-
sultats negatius i amb poca sedimentació, molt 
alterada per roturacions agrícoles.
A la terrassa oriental del propi Pla, zona amb 
les restes corresponents a un mas medieval, 
vam realitzar diversos sondejos mecànics que 
ens van permetre documentar quatre murs 
nous associats a aquest mas, tots ells de pedres 
escairades amb morter de calç, un dels quals 

podria actuar com el tancament occidental 
d’aquest edifici.
També es va tornar a buidar el doble fossat 
retallat a la roca que delimitava el Pla de les 
Sitges pel costat de ponent, delimitant i posi-
cionant el seu traçat. En aquest mateix sentit, 
també es van delimitar i netejar diverses àre-
es que podien presentar agrupacions de sit-
ges, amb extensions entre els 25 i els 40 m2, 
dues de les quals van resultar positives, amb 9 
i 6 sitges respectivament, algunes de les quals 
semblaven sellades d’antic. 
Finalment, al barranc de Xies, a l’altiplà inte-
rior amb ceràmica ibèrica en superfície, els re-
sultats dels sondejos també van ser negatius, 
tant pel que fa a restes estructurals com a se-
dimentació arqueològica, sense poder precisar 
la possible existència d’un nucli secundari de 
cronologia ibèrica dedicat a l’explotació agrí-
cola. 

Fig. 4. Neteja del fossat que delimitava el Pla de les Sitges.
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Fase III: buidatge i excavació de diverses 
sitges

Amb posterioritat, en el transcurs de l’any 
2013, vam intentar buidar i excavar algunes de 
les sitges documentades, aquelles que sembla-
ven sellades d’antic, per intentar precisar les 
seves cronologies, tant de construcció com 
d’ús i abandonament. Si bé la intenció era ex-
cavar-ne quatre, una va resultar ser un simple 
retall a la roca i dues més presentaven un di-
àmetre de boca tant estret que només ens va 
permetre documentar el nivell més superficial. 
L’única sitja excavada en la seva totalitat ens ha 
aportat resultats a nivell constructiu, però con-
tinuem amb els mateixos dubtes pel que fa a 
la cronologia. Al seu interior es van recuperar 
alguns fragments de ceràmica andalusina amb 
una datació incerta (es tracta de fragments in-
formes); si considerem aquesta mostra com a 
pertanyent a la sedimentació original de la sit-
ja, hauríem de considerar que aquesta s’amor-

titza en època andalusina, encara que el mo-
ment de la seva construcció continuaria sent 
desconegut. És molt possible, malgrat tot, que 
aquestes restes formin part de la terra preci-
pitada a l’interior de la sitja molt després que 
fos abandonada i buidada. En aquest cas, la 
ceràmica andalusina que conté hi estaria de 
manera secundària, i no tindria cap valor com 
a element de datació. 
L’accés a aquesta sitja s’efectua per una boca 
de forma ovalada irregular, coberta per una llo-
sa de pedra que no la segellava, només estava 
dipositada sobre la boca. Es tracta d’una con-
cavitat en forma de pera, no totalment regular, 
amb unes dimensions de 220 cm d’altura per 
240 cm en la seva part més ampla. El seu vo-
lum no és gens menyspreable, doncs està per 
sobre dels 5 metres cúbics, amb una capacitat 
per a 5.208 litres, equivalent aproximadament 
a 3300 kg de gra, en base als càlculs realitzats 
per Pons, i seguits per Gracia, respecte a la 
capacitat de cereal emmagatzemable en sitges 

Fig. 5. Neteja i delimitació de les agrupacions de sitges.
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antigues (Pons et al. 1994; Gracia 1995). El se-
diment n’omplia només una quarta part aproxi-
madament, amb la part central de la deposició 
molt més elevada que les zones perifèriques, 
fet que suggereix que almenys una part del se-
diment, s’ha abocat fa no gaire temps. Aquesta 
sitja es juxtaposa amb una altra, de dimensions 
similars però que no ha estat excavada. El forat 
existent en la intersecció d’ambdues sitges esta-
va cobert per un muret de pedres lligades amb 
morter de calç, ja ensorrat en la seva major part 
en el moment de localitzar-lo. No s’han detec-
tat restes d’arrebossat a les parets de la sitja, fet 
que no significa que no n’hi hagués; es poden 
concebre altres tipus de recobriment, com la 
palla, o fins i tot és possible que no en tingués 
(Miret 2005). Ara bé, el caràcter estratificat de 
la composició de la roca en la que se situen 
les sitges fa que possiblement no siguin del tot 
impermeables, ja que les vetes de conglomerat 
són molt flonges. 

L’estudi d’aquesta sitja i l’observació de les 
altres agrupacions ens permet deduir que no 
totes es construïen retallant-les de dalt cap a 
baix i individualment. En cada grup de sitges, 
la majoria de les quals tenen una boca petita 
que les fa molt difícilment excavables, hi ha 
una sitja amb una boca de mida major, que 
hauria estat la primera en ser construïda. En 
comptar amb una obertura practicable per 
una persona, era excavada de dalt cap a baix. 
Una vegada construïda aquesta primera sitja, 

la resta es podien emprendre des d’aquesta, de 
baix cap a dalt, el que faria innecessari que les 
seves boques fossin molt grans, fet que tam-
bé explicaria perquè moltes de les sitges estan 
connectades entre sí. 

obsErvaCions finals

L’altiplà conegut amb el nom de Pla de les Sit-
ges reuneix una sèrie de condicions geoestra-
tègiques (sobretot control visual i defensabi-
litat) que el converteixen en un indret propici 
per albergar poblament. 
Si bé la presència de sitges es coneix des d’an-
tic i ha estat objecte de múltiples interpreta-
cions que s’han fet ressò de l’existència en 
aquest altiplà d’una notable concentració de 
cavitats excavades a la superfície de la roca 
calcària (Carreras 1913-18; Bayerri 1954; Sanz 
1976; Esteve Gàlvez 2000), encara avui dia 
ens falten les dades per poder situar cronolò-
gicament el seu ús i no podem precisar amb 
exactitud a quin horitzó cronològic hem de 
situar la seva etapa de funcionament. La no-
table i variada dispersió de materials ceràmics 
en superfície (ceràmica a mà, fenícia, ibèrica, 
romana, islàmica, etc.) ens informa d’una ocu-
pació continuada de l’indret, però dificulta la 
possibilitat de precisar el moment d’utilització 
d’aquestes sitges. 
Al marge de les sitges, cal indicar també que 
en el punt més elevat del turó destaca la pre-
sència d’un pas que està retallat a la roca del 
terreny natural. L’existència d’aquest pas té 
relació amb la voluntat de controlar l’accés 
a les agrupacions de sitges, atès que la seva 
construcció va implicar la creació de dos fos-
sats imponents que han estat retallats a la roca 
calcària i que defineixen un pont de pedra de 
poc més de dos metres d’amplada. Si bé no 
comptem amb indicis concrets sobre la seva 
construcció i funcionament, sembla evident 
que es tracta d’un recurs que limita l’accés al 
Pla de les Sitges des del nord, zona d’on pro-
vé un camí que, seguint el traçat del barranc 
de Sant Antoni, comunicaria l’Ebre amb la 

Fig. 6. Secció de la sitja excavada.
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zona dels Ports de Beseit i  la Foia d’Ullde-
cona. En aquest mateix punt també s’ha do-
cumentat la presència de traces o marques de 
les roderes provocades pel pas regular i con-
tinuat de carros i carretes al llarg del temps. 
Els nostres treballs han permès la delimitació 
i neteja d’ambdós fossats, traient novament a 
la llum aquest doble retall efectuat a la roca 
del terreny natural, doncs en les últimes dè-
cades ambdós fossats havien estat reomplerts 
intencionadament amb terra, pedra i graves, 
alterant notablement la imatge visual que pre-
senta l’orografia del turó fins al punt d’ocultar 
completament l’existència d’aquest accés. De 
fet, en l’actualitat teníem notícia de l’existència 
i de la localització exacta d’aquest pas perquè 
apareix representat de manera esquemàtica al 
plànol-croquis realitzat per Joan Abril i Gua-
nyabens a principis del segle xx. La presència 
d’aquestes roderes sembla que ens informa de 
l’ús regular del Ligallo de Xies, un camí que 
fins fa poc temps els pagesos anomenaven el 
“camí de Terol” i que resseguint el traçat que 
defineix el barranc de Sant Antoni permetria 
arribar fins a la foia d’Ulldecona (Esteve Gàl-
vez 2000). 
D’altra banda, al sector sud-est del Pla de les 
Sitges, s’ha de destacar una notable concen-
tració de materials ceràmics fenicis i de ce-
ràmica indígena a mà en superfície, fet que 
indica l’existència en aquest altiplà d’una fase 
d’ocupació preibèrica que no es coneixia i que 
s’inscriu plenament a la Primera Edat del Fer-
ro (650-550 A.n.e.). Malauradament, tot i que 
la ceràmica ens suggereix la més que probable 
existència d’un assentament indígena d’època 
preibèrica, segurament un petit nucli, ja no en 
disposem de cap rastre arqueològic, doncs al 
marge de les alteracions provocades per l’ac-
tivitat agrícola, cal tenir present que, durant 
la construcció de la carretera de València, la 
vessant est de l’altiplà, on podria estar ubicat 
l’assentament, es va retallar considerablement, 
tot i que pensem que difícilment es pot rela-
cionar l’existència d’aquest possible assenta-
ment preibèric amb l’etapa de funcionament 
del camp de sitges. 

Finalment, també volem destacar una petita 
construcció de planta circular construïda amb 
pedra lligada amb fang que es localitza a la ves-
sant nord del Pla de les Sitges. Aquesta torre 
de guaita està ubicada en un punt que disposa 
de molt bona visibilitat del pas de l’Ebre en di-
recció a Tortosa i també de la desembocadura 
del barranc de Sant Antoni. El recinte interior 
no permet la presència de més d’una persona 
i s’hi conservaven dues espitlleres mirant en 
direcció al riu. Respecte a la seva cronologia, i 
tenint en compte la seva fàbrica constructiva, 
podria tractar-se d’un element de tipus defen-
siu associat a alguns dels conflictes que van 
sacsejar aquesta àrea de l’Ebre durant l’època 
moderna i contemporània.
Deixant de banda el Pla de les Sitges, la pros-
pecció dels turons i vessants que es situen a 
ambdues riberes del barranc de Xies i que de-
fineixen el traçat de la seva llera, ha permès 
documentar l’existència de coves, algunes 
d’elles amb evidències d’haver estat ocupades 
en època neolítica i també d’alguns punts amb 
presència de materials ibèrics, destacant sobre-
tot una àrea de dispersió on ha estat possible 
constatar la presència notable de ceràmica 
ibèrica en superfície, tot i que no hem pogut 
localitzar  ni evidències estructurals ni una se-
qüència estratigràfica informativa clara. 
En definitiva, els treballs efectuats han permès 
constatar que el paratge de Mas de Xies pre-
senta múltiples evidències arqueològiques que 
ens permeten avaluar amb una riquesa nota-
ble de dades l’evolució que presenta l’ocupa-
ció humana d’aquest sector de la ribera dre-
ta de l’Ebre durant un llarg període històric 
que abasta des del Neolític fins a l’actualitat, 
passant per la Primera Edat del Ferro, l’època 
ibèrica, l’ocupació romana, la presència islàmi-
ca i cristiana i els conflictes bèl·lics moderns i 
contemporanis. 
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Resum
Les prospeccions efectuades al barranc de Xalamera (2006), al curs baix del riu Canaleta (2007), 
al barranc de Voravall (2008), al riu Sec (2009) i als barrancs del Pinell-Gandesa (2013), han estat 
motivades per l’interès d’avaluar sobre el terreny les possibilitats d’ús d’aquests passos naturals com 
a vies de comunicació durant l’antiguitat. S’han recorregut els trams que defineixen el llit d’aquests 
cursos hidrogràfics i els pujols que els delimiten, especialment a la zona de contacte amb el riu 
Ebre, comprovant les dificultats que presenten per a la circulació a peu o per mitjà d’algun sistema 
de locomoció animal, amb resultats diversos.

Abstract
The prospections made in the ravine of  Xalamera (2006), of  the low course of  the river Canaleta 
(2007), in the ravine de Voravall (2008), in the river Sec (2009), and the ravines del Pinell-Gandesa 
(2013), they have been motivated for the interest of  evaluating the possibilities of  these natural 
ways as communication routes in the Iberian period. Within the framework of  this research all the 
stretches of  these hydrographic courses have been appealed, especially in the zone of  contact with 
the Ebre river, checking out the difficulties that they present to circulate on foot or through some 
animal locomotion system, with different results. 
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introduCCió

En aquest article presentem els resultats del 
projecte que vam iniciar l’any 2006 i que ha 
tingut continuïtat durant els anys 2007, 2008, 
2009 i 2013, i que plantejava com a objectiu fo-
namental l’avaluació de la funcionalitat durant 
l’antiguitat d’una sèrie de vies de comunicació 
que, en principi, connectaven la vall fluvial de 
l’Ebre en el seu tram més inferior, amb els 
territoris de l’interior —Terra Alta i zona del 
Baix Aragó-Matarranya—. Es tractava d’ana-
litzar sobre el terreny aquells passos naturals 

que tradicionalment havien estat considerats 
com els camins més aptes per la circulació du-
rant l’antiguitat, però que en cap cas havia es-
tat provada sobre el terreny la seva eficàcia, ni 
s’havia efectuat una prospecció del seu entorn 
per valorar el volum i l’evolució ocupacional 
que s’hi havia donat durant l’antiguitat.
El treball es va dividir en diverses fases, i po-
dem dir que encara no està tancat, doncs al-
guns dels barrancs que desaigüen al marge dret 
de l’Ebre es poden contemplar com a camins 
d’accés a espais amb recursos —pastures, mi-
neria, etc.— importants per la subsistència de 

Fig. 1. Mapa de situació dels barrancs prospectats.

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell
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les comunitats protohistòriques assentades en 
aquest territori. El treball de camp ha contem-
plat, fins ara, la prospecció dels barrancs de 
Voravall, riu Canaletes, barranc de Xalamera, 
Riu Sec i barrancs de Gandesa i Pinell, a les 
comarques del Baix Ebre, Terra Alta i Ribera 
d’Ebre.

Estat dE la qüEstió

La possibilitat d’avançar en el coneixement 
dels contactes i de la relació/interacció entre 
comunitats indígenes de regions veïnes durant 
la protohistòria és un factor fonamental per 
entendre el procés social que possibilita l’apa-
rició de les primeres xarxes d’assentaments 
jerarquitzades i de les primeres àrees de po-
blament funcionalment especialitzades, així 
com l’eclosió dels primers processos d’inte-
gració política dels territoris. Partim de la idea 
que l’anàlisi de la disposició dels assentaments 
d’una regió ha de permetre relacionar la trama 
de poblament amb els eixos de comunicació 
que possibiliten el contacte entre les diferents 
comunitats locals. Tots aquests aspectes ens 
porten a concebre “l’avaluació sobre el terreny 
dels passos naturals de comunicació” com una 
línia de recerca fonamental, atès que la pros-
pecció és una fórmula que permet conèixer les 
condicions orogràfiques, els recursos potenci-
als d’una regió i les possibilitats de circulació 
que ofereixen rieres i barrancs. Sabem també 
que les vies de comunicació aprofiten els cor-

redors naturals, un factor invariable al llarg de 
la història, de forma que l’atenta observació 
del paisatge —zones d’escassa pendent, bar-
rancs o guals dels rius, ports de muntanya—
ens ha de permetre reconèixer els camins que 
definien l’estructura viària en el passat (Grau 
2002).

l’EbrE i lEs viEs naturals dE ComuniCaCió 
vErs la ribEra drEta dE l’EbrE

Els tipus de contactes, les condicions de trans-
port i la freqüència dels intercanvis, són fac-
tors que presenten una alta variabilitat al llarg 
de la història i que determinen l’estructuració 
de les xarxes viàries en un territori. A la Cata-
lunya meridional, malgrat que les comunicaci-
ons amb l’interior han estat sempre problemà-
tiques degut a l’orografia de la vall de l’Ebre, 
el mateix riu ha suplert aquesta manca de ca-
mins terrestres rellevant-se com una impor-
tantíssima via de penetració i de comunicació 
costa-interior, ja fos amb les Terres de Ponent, 
a través del Segre, o amb el Baix Aragó, pel 
Matarranya i Algars. La importància indiscu-
tible del riu Ebre com a eix del territori i via 
principal de comunicació es veu multiplicada 
si considerem també el paper que juguen els 
seus afluents en la xarxa de comunicacions 
del seu entorn (Diloli 2002), que per la seva 
riba dreta permeten accedir a la Terra Alta i, 
d’allí, al Baix Aragó. El barranc de Les Fonts, 
el barranc de Xalamera, el riu Canaleta, el riu 
Sec, el barranc del Forn Teuler i el barranc de 
Voravall-riera de Sant Pau esdevenen així po-
tencial camins que s’han de comprovar, doncs 
ens falta el coneixement precís que ens perme-
ti determinar quins d’aquests presenten, sobre 
el terreny, les condicions més aptes. 

rEsultat dE lEs prospECCions

Partint d’una informació prèvia, de l’estudi 
dels lligallos, de mapes i de planimetria antiga, 
es van establir uns paràmetres d’actuació que 

Fig. 2. Prospecció pel barranc de Xalamera.
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ens han permès conèixer sobre el terreny les 
possibilitats de funcionament real d’aquestes 
vies com a possibles vies de comunicació fun-
cionals en època antiga, identificant-se en el 
seu curs diversos jaciments arqueològics, en 
alguns casos inèdits, o que com a mínim no 
constaven a la carta arqueològica, i confirmant 
l’existència d’altres ja coneguts.
El primer barranc prospectat, Xalamera, situ-
at a la dreta de l’Ebre, s’ha proposat tradicio-
nalment com un pas natural de comunicació 
entre el riu Ebre i la Terra Alta. L’escorranc, 
que naix a Prat de Comte, desguassa a l’Ebre, 
just enfront de l’assentament ibèric del Caste-
llot de la Roca Roja (Benifallet), després d’ha-
ver creuat les serres de Corrals i d’Àligues. El 
seu recorregut és d’uns 14 quilòmetres fins a 
desembocar a l’Ebre. Es tracta d’una via que 
comunica el territori del curs inferior de l’Ebre 
amb el curs alt del riu Algars, a la zona d’Horta 
de Sant Joan; no obstant, també permet arri-
bar fins la depressió de Bot, que s’estén a l’oest 
de Prat de Comte, més enllà del massís de la 
Serra, sistema muntanyós que està coronat 
pel Coll de Bot. L’àrea a prospectar abastava 
des del riu Ebre, on se situa la desembocadura 
del barranc, fins al seu naixement a la Serra 
del Montsagre de Paüls. Es va prestar especial 
atenció a la vall de Prat de Comte, entre el Coll 
d’en Gra i les Planelles, però també al curs 
baix del barranc, el tram comprès entre la pre-
sa de Xalamera i l’Ebre. D’entre els jaciments 
inèdits documentats, cal destacar el Pla de Fer-
nando (Paüls), un assentament romà situat al 
curs mig del barranc que podria indicar-nos 
l’existència d’algun nucli rural secundari, pro-
bablement subordinat a alguna de les vil·les o 
grans centres d’explotació agrícola del curs in-
ferior de l’Ebre. Si més no, la major part dels 
jaciments es concentren al tram baix del bar-
ranc, la zona més propera a l’Ebre, atès que es 
tracta de l’àrea que presenta majors possibili-
tats d’explotació agrícola, i que per tant és més 
idònia per acollir nuclis d’hàbitat més o menys 
permanents. Les dades d’època protohistòrica 
o romana apareixen a Les Trampes (Xerta), el 
Turó de Xalamera/ Mas de Xalamera (Beni-

fallet), els Arquets de Xalamera (Benifallet), el 
Mas d’en Cid (Xerta), Molaterra (Benifallet) i 
el Pla de Fernando (Paüls).
Pel que fa al riu Canaleta, la prospecció de 
2007 va abastar des de la desembocadura a 
l’Ebre, fins al punt en que passat Bot, el riu 
Canaleta inicia un tram engorjat a través de 
les carenes que enllacen el massís dels Ports 
amb la Serra de Pàndols. Aquest congost ar-
riba a la seva màxima expressió a la zona de 
la Fontcalda (Gandesa). El curs del riu no 
s’amplia fins a la zona de la Venta del Riu, ja 
dins de l’actual terme municipal del Pinell de 
Brai, però tot seguit torna a engorjar-se al seu 
pas pel  massís de Codines de Riberola fins 
que surt a La Vall, una àrea de plana al·luvial 
que representa el tram final del riu abans de la 
desembocadura. L’àrea prospectada va abas-
tar ambdues riberes del riu, prestant especial 
atenció a determinades àrees, especialment les 
que presenten bones condicions per tal d’aco-
llir nuclis d’hàbitat, com és el cas de la zona 
de La Vall, o el barranc dels Prats, que en di-
recció sud enllaça amb el barranc de Xalamera 
per la zona de l’Empalme. A grans trets, el riu 
Canaleta s’ha proposat tradicionalment com 
una via natural de comunicació, potser la més 
important, entre el Baix Ebre i la Terra Alta. 
Aquest fet es deu a que es tracta d’un riu que 
creua totalment les serres més septentrionals 
del Sistema Ibèric, enllaçant el riu Ebre amb 
la Terra Alta, i que discorre en alguns trams 
formant amples valls on històricament hi ha 
hagut una ocupació humana. Tanmateix, la 
prospecció que hem efectuat al seu tram baix 
ens ha fet desestimar aquesta idea, doncs per 
travessar la serra de Corrals i desembocar a 
l’Ebre el riu forada els nivells geològics que 
formen aquests relleus, composats per roques 
calcàries del juràssic i del triàsic, mitjançant 
passos inaccessibles a l’ésser humà. En tot cas, 
l’ocupació a l’entorn del riu en època antiga 
és mínima, i únicament hem documentat un 
jaciment amb presència de ceràmica romana, 
el Ligallo de Lixem (Benifallet), accessible des 
de l’Ebre.

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell
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La prospecció del barranc de Barball o de Vo-
ravall es va efectuar l’any 2008 seguint els ma-
teixos paràmetres que les del Canaleta i Xala-
mera. Cal dir que aquest barranc neix als peus 
del tossal del Calvari, dins del terme municipal 
de Vilalba dels Arcs, on es documenta la pre-
sència d’un important jaciment protohistòric 
—el Turó del Calvari—, discorrent a partir 
d’aquí en direcció nord, des de Vilalba dels 
Arcs vers la Pobla de Massaluca i Riba-roja, 
convertint-se en un dels passos naturals que 
comunica l’interior de la Terra Alta  amb la vall 
de l’Ebre. Val a dir que el Barranc de Voravall 
o camí de Sant Pau rep diversos noms al llarg 

del seu curs, des del seu naixement a la zona de 
Vilalba dels Arcs (Vall dels Prats i Barranc de 
l’Ermita) fins que transcorre per la zona de la 
Pobla de Massaluca (Barranc de Barball), pas-
sant pel terme municipal de Riba-roja (Riera 
de Sant Pau), amb un recorregut aproximat 
d’uns 12 quilòmetres, desembocant a l’actual 
pantà de Riba-roja d’Ebre, just a l’oest de la 
Punta de Berrús. 
Els treballs arqueològics van permetre docu-
mentar l’existència de restes d’ocupació pro-
tohistòrica en dos punts: la Devesa de Manero 
(Vilalba dels Arcs) i el Morret de la Presó (Po-
bla de Massaluca). En ambdós casos cal desta-
car la presència d’una sèrie de murs protohis-
tòrics construïts a partir de pedra lligada amb 
fang que semblen correspondre a l’existència 
de dos assentaments datables durant la prime-
ra Edat del Ferro i/o a l’època ibèrica.
Pel que fa al riu Sec, es va efectuar una pros-
pecció de la seva llera i dels tossals que la de-
terminaven entre la zona de Camposines i la 
seva desembocadura a l’Ebre, efectuant-se al-
guns reconeixements selectius fora d’aquesta 
àrea en punts molt concrets. Com a resultat, 
cal indicar que únicament al punt anomenat 
Camí de les Gandioles s’ha pogut constatar la 
presència de materials ceràmics que podrien 
pertànyer a època protohistòrica, bàsicament 
alguns fragments ibèrics i d’altres en ceràmica 
a mà. No obstant, es tracta de fragments molt 
rodats que es documentaren en una zona pro-
pera a la llera del riu i que, per tant, no sabem 
exactament d’on podrien provenir. De fet, en 
aquest mateix punt es va poder documentar 
també la presència d’un motlle de fundició en 
pedra per a fabricar destrals planes, així com 
alguns fragments d’indústria lítica. 
En quant als barrancs del Pinell i Gandesa, 
que conformen un únic torrent, es pot sos-
tenir la idea inicial amb la qual es va iniciar la 
prospecció, que confirmava aquests corrents 
com a passos naturals entre l’Ebre i la Terra 
Alta, possiblement des de la prehistòria, tal 
com ho demostra la presència de material lític, 
així com l’ocupació d’algunes coves dels vol-
tants, i fins i tot la presència d’antics camins 

Fig. 3. Engorjats del riu Canaletes.
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de transhumància, fet recolzat per l’existència 
d’alguns topònims, com Pujada dels Animals, 
que es troba al mateix barranc de Gandesa. 
Si més no, els resultats arqueològics han estat 
negatius en relació a la localització d’una pos-
sible presència de poblament protohistòric,  
pràcticament inexistent en aquesta zona.

ConClusions

El programa de prospeccions efectuat entre 
2006 i 2013 es va concebre com una activitat 
destinada a avaluar sobre el terreny les possi-
bilitats de funcionament real de les principals 
vies de comunicació que s’intuïen, entre el curs 
inferior de l’Ebre i la zona de la Terra Alta i co-
marques veïnes, en època antiga, concretament 
durant l’últim mil·leni anE i l’època romana. 
Per tant, no s’ha pretès efectuar una valoració 
sistemàtica de la totalitat de punts arqueològics 

localitzats, sinó que s’ha optat per la selecció 
d’aquelles troballes susceptibles d’indicar una 
ocupació en els períodes protohistòric i romà. 
En aquest sentit, no hi ha dubte que algunes 
de les prospeccions han proporcionat respostes 
interessants a molts dels plantejaments teòrics 
que havien fet que, dins del marc de l’estudi 
d’aquest territori, es consideressin hipotèti-
cament alguns d’aquests passos naturals com 
essencial per unir aquestes comarques durant 
l’antiguitat. De fet, un cop efectuades les pros-
peccions, considerem que a nivell orogràfic, per 

Fig. 4. Jaciment del Morret de la Presó (Pobla de Massaluca, 
Terra Alta).

Fig. 5. Jaciment de La Devesa de Manero (Vilalba dels Arcs, 
Terra Alta).

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell
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exemple, el barranc de Xalamera ofereix una sè-
rie d’opcions prou factibles per al trànsit humà, 
mentre que descartem l’opció del curs baix del 
riu Canaleta com a via d’ús regular, doncs trans-
corre per diversos trams absolutament engor-
jats com les Codines de Riberola, Los Estrets o 
el pas per la Serra de Pàndols, que no ofereixen 
solucions alternatives de circulació. En aquest 
sentit, una de les dades més rellevants del nos-
tre estudi ha estat la constatació de Xalamera, 
Voravall o el riu Sec com veritables camins, 
amb o sense poblament adscrit, mentre que el 
curs baix del riu Canaleta, malgrat que apareix 
citat habitualment com una via de comunicació 
tradicional vers la Terra Alta (Sanmartí 1984; 
Aubet 1993; Diloli 2002; Rafel 2003; Nogue-
ra 2006), presenta un traçat extremadament 
abrupte que ens obliga a descartar-lo com a via 
de comunicació de facte. 
La valoració de les troballes arqueològiques en 
permet fer una sèrie de precisions referents, 
com a mínim, a tres horitzons cronològics, la 
primera edat del ferro, quan el barranc de Xa-
lamera es presenta com una important via d’ac-
cés a les terres de l’interior, com ho demostra la 
presència de materials d’aquesta època en el seu 
transcurs, alhora que el barranc de Voravall no 
pot ser desestimat com un altre camí per unir 
l’Ebre amb els altiplans més interiors de la Ter-
ra Alta; l’època ibèrica, amb un poblament més 
dispers, però conservant-se certa concentració 
a la zona de la desembocadura del barranc de 
Xalamera, potser en relació a la disponibilitat 
de recursos agrícoles que no es troben en el 
curs més interior dels rius i barrancs analitzats, 
i l’època romana, moment en que, en base a la 
troballa de materials ceràmics en superfície en 
diversos punts prospectats, podem confirmar 
que s’iniciaria l’explotació agrícola de diverses 
parcel·les properes als barrancs transitables, es-
pecialment el de Xalamera. El riu Sec, d’altra 
banda, no presenta grans complicacions en el 
seu traçat, si bé no s’han localitzat jaciments 
d’aquestes èpoques al seu entorn, mentre que 
els barrancs del Pinell i Gandesa, si bé transita-
bles, no deixarien de ser vies secundàries d’ac-
cés limitat i molt regional.
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Resum
Sant Jaume és un assentament de la Primera Edat del Ferro (650-575 A.n.e.) ubicat als darrers es-
treps meridionals de la serra de Montsià, a la comarca catalana del mateix nom. Ha estat objecte de 
treballs d’excavació per part del Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (grAp) de la Uni-
versitat de Barcelona des de l’any 1997 fins a l’actualitat. És interpretat com una residència fortifi-
cada aïllada, centre d’un cabdillatge denominat Complex Sant Jaume que inclouria també els nuclis 
de la Moleta del Remei (Alcanar), Ferradura (Ulldecona), Castell (Ulldecona) i Cogula (Ulldecona). 
En aquest article presentem una síntesi dels principals resultats assolits fins ara.

Abstract
Sant Jaume is a settlement dated to the early Iron Age (650-575 b.c.) located in the southern foothi-
lls of  the Montsià mountains, in the Catalan region of  the same name. It has been under excavation 
by the Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (grAp) of  the University of  Barcelona from 
1997 to the present. It is interpreted as a fortified, isolated residence, center of  a chiefdom ca-
lled Sant Jaume Complex, which also includes Moleta del Remei (Alcanar), Ferradura (Ulldecona), 
Castell (Ulldecona) and Cogula (Ulldecona). This article presents a summary of  the main results 
achieved so far.

1. Aquest treball s’emmarca en el projecte hAr2015-69251-p del grAp, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, i en el pro-
jecte finançat quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia ref. 2014/100641 atorgat per l’osIc (Dep. de Cultura, 
Generalitat de Catalunya). També ha pogut ser realitzat gràcies als ajuts atorgats anualment per la regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Alcanar.
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introduCCió

L’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Mont-
sià) és un nucli d’hàbitat protohistòric potent-
ment fortificat ubicat a les Terres del Sénia (a 
cavall de Catalunya i el País Valencià) al cim 
d’un turó que forma part dels contraforts me-
ridionals de la serra de Montsià. De dimensi-
ons reduïdes i planta pseudocircular, presenta 
un excel·lent estat de conservació, perfecta-
ment constatable amb l’alçada dels seus murs, 
propera als 2 m de mitjana. Fou ocupat du-
rant un període únic i breu corresponent als 
darrers decennis del segle VII i els primers del 
segle VI A.n.e., en el marc cronocultural de la 
Primera Edat del Ferro. Es va abandonar com 
a conseqüència d’un incendi intens, una des-
trucció violenta, que també van patir altres as-
sentaments propers, com la Moleta del Remei 
(Alcanar), la Ferradura (Ulldecona) i la Cogula 
(Ulldecona). Aquest i altres motius (la no re-
ocupació del lloc, una arquitectura fonamen-
tada en l’ús de la pedra o el fet que el terreny 
no s’hagi vist mai afectat per treballs agrícoles 
ni per l’acció d’espoliadors) han fet possible 

que actualment puguem disposar d’un jaci-
ment amb un excel·lent estat de conservació 
pel que fa  les estructures i amb un registre 
arqueològic de gran qualitat. En aquest treball 
presentem una breu síntesi de part dels resul-
tats obtinguts fins ara com a conseqüència del 
seu estudi. 

loCalitzaCió i aCCEssos

El jaciment de Sant Jaume es troba localitzat a 
la comarca del Montsià, la més meridional de 
les comarques catalanes. L’assentament es tro-
ba situat a l’extrem sud-est de la comarca, cinc 
quilòmetres al nord de la desembocadura del 
riu Sénia i una vintena de quilòmetres al sud 
de la desembocadura de l’Ebre, en un dels dar-
rers estreps de l’extrem sud-est de la serra de 
Montsià. Dos quilòmetres escassos el separen 
de la línia de costa. S’ubica al capdamunt d’un 
turó de poca altura (224 m) i forts pendents, 
encarat vers el sud. Gràcies a una situació que 
es pot considerar privilegiada, domina visual-
ment, en sentit nord-est, est i sud-est, tot el 

Fig. 1. Imatge aèria de Sant Jaume des de l’est (fotografia: arxiu grAp-ub).
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sector de costa comprès entre el port dels Al-
facs-punta de la Banya (és a dir, el braç sud del 
delta de l’Ebre) i els contraforts marítims de la 
serra d’Irta, a l’altura de Peníscola. En sentit 
nord/nord-oest, el jaciment controla visual-
ment els passos naturals que, aprofitant tot un 
seguit de barrancs de suau pendent, comuni-
quen aquest sector costaner del sud de la serra 
amb la depressió interior o foia d’Ulldecona, 
vies de comunicació conformades per la xarxa 
hidrogràfica dels barrancs de Mas de Libori, 
les Cases, Fondo i Roca Roja. Justament al fi-
nal —pel seu extrem nord— d’aquesta xarxa 
de comunicacions, ja al vessant oest de la serra 
de Montsià, es troba situat l’assentament coe-
tani de la Ferradura-els Castellets (Ulldecona), 
amb el qual Sant Jaume no manté, malgrat tot, 
un contacte visual directe. Sí que el té, en can-
vi, amb altres assentaments propers igualment 
coetanis, com la Cogula (Ulldecona), la Moleta 
del Remei (Alcanar), el Puig de la Nau (Beni-

carló, Baix Maestrat) i el Puig de la Misericòr-
dia (Vinaròs, Baix Maestrat), entre d’altres.
L’altura sobre la qual s’ubica no té una deno-
minació específica, tot i que en la cartografia 
oficial figura inserida en una àrea extensa co-
neguda com el Rajolar, topònim en tot cas no 
exclusiu d’aquest lloc, ja que en els mateixos 
municipis d’Alcanar i Ulldecona es coneixen 
altres llocs amb la mateixa denominació. Es 
localitza dins del terme municipal d’Alcanar, 
entre les partides territorials conegudes com a 
Bassa de Sant Jaume i Mas d’en Serrà (d’on el 
jaciment pren la denominació administrativa 
oficial: Sant Jaume-Mas d’en Serrà [en enda-
vant Sant Jaume]), un sector de la serra al qual 
tradicionalment els canareus col·loquialment 
s’hi refereixen com la zona dels Sants Jaumes, 
entre d’altres raons pel fet que és travessat pre-
cisament pel barranc de Sant Jaume. El pro-
montori adopta un perfil troncocònic, rematat 
per una plataforma de contorn pseudoova-

Fig. 2. Mapa de localització del jaciment i principals nuclis de poblament a les Terres del Sénia durant la primera edat del ferro. 
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lat i 30 x 30 m de longitud en els seus eixos 
màxims, i amb un lleuger pendent en direc-
ció sud-est. El jaciment pròpiament dit ocupa 
uns 700 m2, aproximadament. En el moment 
d’iniciar-se els treballs d’excavació l’any 1997, 
el cim de d’aquest turó no es trobava conreat 
ni tampoc fou possible detectar-hi evidències 
substancials de treballs agrícoles pretèrits. 
L’accés al cim des del peu del puig s’efectua 
avui dia a través dels diversos camins existents, 
corriols, camins de caçadors i de pastors, en 
els quals la vegetació guanya molt sovint ter-
reny al lloc de pas. Accedir-hi és senzill pels 
vessants occidental i septentrional, mentre 
que per la resta, molt més costeruts, l’accés és 
substancialment més complicat. És necessari, 
en tot cas, fer una certa marrada per pujar-hi.

marC CronoCultural

El jaciment fou ocupat durant un únic perío-
de. Els materials ceràmics fets a mà s’enqua-
dren clarament en la tradició ceràmica regional 
de la Primera Edat del Ferro, hereva en part 
del que havia estat propi dels darrers moments 
del Bronze Final. La ceràmica feta amb torn, 
d’origen fenici, és plenament congruent amb 
aquesta percepció. En aquest sentit, l’element 
que proporciona una referència cronològica 
més clara del moment d’ocupació del nucli és 
el de les àmfores fenícies de tipus T.10.1.2.1, 
habitualment datades de manera general en-
tre els anys 675-650 i 575-550 A.n.e. (Ramon 
1995: 231). 
L’absència de ceràmica ibèrica és una circum-
stància que demostra indubtablement que 
l’assentament fou abandonat, si més no, amb 
anterioritat a mitjan segle VI A.n.e. Tampoc no 
s’han localitzat a Sant Jaume, però, tot un se-
guit d’altres produccions ceràmiques torneja-
des que, si bé tenen un referent clar, quant al 
perfil, en prototipus semites, s’allunyen signi-
ficativament de les factures, decoracions i qua-
litats tècniques de les peces pròpiament feníci-
es, i que representen un horitzó una mica mes 
tardà. El conjunt més representatiu d’aques-

ta mena de produccions és el corresponent 
a la segona fase del jaciment del Barranc de 
Gàfols, datat pels seus excavadors aproxima-
dament durant la primera meitat del segle VI 
A.n.e. en virtut, entre altres aspectes, de l’ab-
sència de materials grecs. Aquest conjunt ce-
ràmic es caracteritza, a més, per una presència 
pràcticament residual dels vasos fets amb torn 
procedents de l’àrea del Cercle de l’estret de 
Gibraltar (Sanmartí et al. 2000: 188). Tot plegat 
indica la possibilitat de definir horitzons en el 
marc d’aquesta primera edat del ferro regional, 
circumstància que ja ha estat apuntada amb 
anterioritat per diversos autors. En aquest sen-
tit, l’horitzó durant el qual estigué ocupat Sant 
Jaume havia de ser necessàriament anterior al 
que correspondria al moment d’ocupació de 
Gàfols-II. Possiblement, doncs, la fi de l’ocu-
pació del jaciment canareu es produí als vol-
tants del canvi de segle. 
Quant al moment d’inici de l’ocupació, no és 
tan clar. Amb tot, la datació atorgada a les àm-
fores fenícies comporta acceptar que la cons-
trucció de l’assentament es produí molt possi-
blement al voltant de mitjan segle VII A.n.e., o 
bé una mica abans. En definitiva, Sant Jaume 
resta inserit en un dels horitzons primerencs 
de la primera edat del ferro a la zona, durant el 
qual trobem ocupats altres assentaments des-
tacables, com, per exemple, el del Puig de la 
Misericòrdia o el d’Aldovesta.

plantEjamEnt gEnEral i sECtoritzaCió

Les estructures arquitectòniques conegudes 
fins ara dibuixen un assentament d’uns 700 m2 
de superfície constituït a partir de la distribu-
ció racional de diversos conjunts d’àmbits de 
planta majoritàriament rectangular, l’organit-
zació espacial dels quals manté puntualment 
un cert caràcter ortogonal. Les superfícies dels 
espais coneguts oscil·len entre els 7 i els 30 
m2, aproximadament. El sector 1 o nord va 
centrar bona part dels esforços de les prime-
res deu campanyes i és l’àrea que actualment 
coneixem millor. Cap dels àmbits excavats fins 
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ara pot ser en tot cas considerat un espai do-
mèstic: estem davant d’edificis de dues plantes 
en els quals el pis inferior sembla destinat en 
alguns casos a fer d’estable i en d’altres a ser 
emprat per a la realització de tasques relaciona-
des amb la transformació de productes agro-
pecuaris o altres activitats; el pis superior, en 
canvi, és reservat sistemàticament per a l’em-
magatzematge d’una gran quantitat d’envasos, 
productes manufacturats, matèries primeres 
i altres objectes de característiques diverses. 
L’espai interior del nucli resta del tot ocupat o 
bé per àmbits o bé per vies de circulació, sense 
que es dibuixi cap gran espai obert.
La retirada de la capa superficial que recobria 
el coronament dels murs va permetre conèixer 
el plantejament general de l’assentament i di-
vidir-lo en sis sectors diferents. Val a dir que la 
definició d’aquests sectors no respon a aspec-

tes relacionats amb la funcionalitat dels espais 
que els conformen, sinó amb l’organització de 
la tasca de recerca. Així, la composició dels di-
versos sectors és la següent: 

— Sector 1/nord: àmbits A1, A2, A3, A4, A5, 
A8 i A9, Accés, C1, T1 i T2. La pràctica inte-
gritat de les primeres deu campanyes d’exca-
vació i altres treballs desenvolupats durant les 
campanyes posteriors es van invertir en l’estu-
di d’aquest sector del jaciment, sens dubte el 
més ben conegut en aquests moments. Com 
a resultat d’això, es poden considerar íntegra-
ment excavats els espais i les estructures A1, 
A3, A4, A5, Accés i T2, i gairebé enllestits els 
espais C1 i A9. Pel que fa als espais A2, A8 i 
T1, resten en aquests moments com a reserva 
arqueològica del sector.

Fig. 3. Planimetria general de l’assentament.
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— Sector 2/central: àmbits A6, A7, A10, A13, 
A18 i A25, C2, C4 i D1. Ara com ara, el co-
neixement que tenim d’aquests espais és molt 
parcial, però la seva existència està confirmada 
per la localització de la línia de façanes d’al-
guns d’ells, amb les corresponents portes que 
es devien obrir cap a la via de circulació C1. 
Aquest sector 2 queda també limitat, al cantó 
est, per la via de circulació C2, la qual també 
serveix de límit al sector 3/est. Els treballs han 
afectat fins ara els espais A7 i A25, que es tro-
ben en un estat d’excavació avançat.

— Sector 3/est: àmbits A11, A12 i A15. 
Aquest sector queda limitat al nord per la via 
C1, a l’est per la muralla del jaciment i a l’oest 
per la via C2 i pel distribuïdor D1. Pel que fa 
al seu límit sud, explorat tan sols puntualment, 
la delimitació resta molt més incerta i s’ha es-
tablert arbitràriament en el mur compartit pels 
espais A12 i A21. Dels tres espais que con-
formen aquest sector, les accions s’han centrat 
fins ara en l’àmbit A11, del qual resta aixecar 
tan sols el nivell de paviment del pis inferior i 
l’estratigrafia situada en cotes inferiors.

— Sector 4/oest: àmbits A14, A16, A17, A19 
i A24. Els treballs són molt incipients i esca-
dussers en aquest sector i han servit per lo-
calitzar alguns murs que en alguns casos no 
acaben encara ni tan sols de conformar espais 
constructius completament tancats. Fins ara 

hem actuat tan sols en l’espai A17, l’excavació 
del qual es troba en un punt força avançat.

— Sector 5/sud: àmbits A20, A21, A22 i A23, 
i via C3. Aquest sector acull tots els àmbits 
situats a l’extrem meridional del jaciment, dels 
quals tan sols l’àmbit A20 ha estat objecte de 
treballs, que cal considerar del tot incipients.

— Sector 6/exterior: zona exterior del nucli. 
Pel que fa a aquesta àrea situada més enllà de 
la muralla del nucli, el coneixement es limita 
ara per ara a un seguit de cales exploratòries 
realitzades al sud-est (a l’altura dels espais A12 
i A21), al nord (a tocar de la paret occidental 
de la torre T1 i també a l’altura de l’àmbit A4) 
i al nord-oest (a tocar de l’àmbit A1). 

En l’actualitat, doncs, estan enllestits els tre-
balls d’excavació dels àmbits A1, A3, A4, A5, 
A9 (tret, en aquest cas, de l’espai denominat 
Cala Torre Est, situat a tocar de la torre T1, 
que, amb tot, es troba en un estat de coneixe-
ment molt avançat, i que ha proporcionat un 
forn culinari corresponent a la fase de cons-
trucció de l’assentament), Accés i bona part 
de la via C1, es troben molt avançats als espais 
A7, A11, A17 i A25 i cal considerar-los tot just 
incipients a l’espai A20. Quant a la resta d’àm-
bits, ara com ara solament els coneixem pels 
límits conformats pel coronament del seus 
murs delimitadors, en el millor dels casos.

història dEls trEballs d’ExCavaCió

Amb anterioritat a aquestes actuacions pròpi-
ament científiques, però, les primeres notícies 
sobre l’existència d’un jaciment al capdamunt 
d’aquest cim de la partida canareva del Mas 
d’en Serrà1 van ser proporcionades per Ramon 
Esteban. Veí d’Alcanar i aficionat a l’arqueolo-

1. En realitat, les denominacions d’aquesta àrea geogràfica 
han variat al llarg del temps. Així, per exemple, en una plani-
metria relativament recent, de l’any 1981, aquest mateix sector 
apareix referenciat amb la denominació de «Mas Enserrat», a 
prop de la «Bassa de Sant Jaume» (Ferré 1983: 436-437).

Fig. 4. Vista d’un segment del sector 1/nord del jaciment. 
D’esquerra a dreta, àmbits A2 (sense excavar), A3, A4 i A5. En 
primer pla, via de circulació c1 (fotografia: arxiu grAp-ub).
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gia, Ramon Esteban va dedicar-se, a principis 
de la dècada dels setanta, a recollir diversos 
materials en aquest i altres jaciments. Aquests 
materials (col·lecció Esteban)2 van acabar sent, 
de fet, el detonant de l’actuació arqueològica 
que posteriorment s’hi ha dut a terme: gràcies 
a la deferència de Ramon Esteban, aquell petit 
lot va poder ser estudiat, temps després de la 
troballa, pel nostre equip, moment en el qual 
vam poder proposar una primera aproximació 
a la datació que calia atorgar al jaciment i vam 
efectuar una primera valoració del seu poten-
cial pel que feia a la recerca futura.
L’hàbitat de Sant Jaume, per tant, no fou ob-
jecte de cap treball de recerca arqueològica 
programada fins l’any 1997, moment en què 
vam iniciar els treballs. Aquests treballs, tot i 
que han estat realitzats de forma gairebé inin-
terrompuda a raó d’una campanya anual des 
de l’any 1997, han estat força desiguals pel que 
fa a la intensitat de la feina que s’hi ha fet. Les 
dimensions del sector 1, la notable potència 
estratigràfica i el volum elevat d’elements mo-
bles que ha proporcionat, han fet que les ac-
tuacions, malgrat que s’han succeït en aques-
ta zona sistemàticament any rere any, s’hagin 
desenvolupat amb un diferencial significatiu 
quant a les intensitats anuals totals. Malgrat 
tot, la mitjana anual de temps esmerçada en 
el treball de camp ha estat d‘un mes, al llarg 
de les divuit campanyes realitzades fins al mo-
ment. 

dissEny dE l’assEntamEnt

Fer propostes explicatives del conjunt del jaci-
ment de Sant Jaume és un exercici fins a cert 
punt arriscat tenint en compte l’estat actual 
dels treballs d’excavació. En primer lloc per-

2. Entre altres elements, la col·lecció Esteban inclou diverses 
peces reintegrades pràcticament en la seva totalitat. En desta-
quen un petit pithos i un vas trípode fenicis, un vaset globular 
i un got de factura indígena, fet a mà, i algun pondus. Alguns 
d’aquests vasos van ser estudiats en les primeres publicaci-
ons sobre el jaciment (Gracia, Garcia i Rubert i Munilla 1998; 
Gracia i Garcia i Rubert 1999).

què —no ho hem de perdre mai de vista— el 
que tenim a les mans és un jaciment de 700 m2 
de superfície del qual tan sols coneixem amb 
prou profunditat, ara per ara, una part limi-
tada que es pot xifrar al voltant del 40 % del 
total del jaciment. Recordem, en aquest sentit, 
que si bé han estat posats al descobert els co-
ronaments dels murs corresponents als límits 
estructurals de pràcticament tots els àmbits en 
què s’organitza el nucli, els espais excavats ín-
tegrament o que estan a punt de ser-ho repre-
senten tan sols, aproximadament, uns 230 m2 
(un 33 % del total del jaciment). Pel que fa a 
la resta, aproximadament uns 50 m2 (un 7 %) 
corresponen a espais que es troben avui dia a 
la meitat del seu procés d’excavació, mentre 
que els restants 420 m2 (un 60 %) correspo-
nen a zones en les quals els treballs ni tan sols 
s’han iniciat.
Els diversos edificis documentats, pràcticament 
tots espais seriats, presenten diferents formats, 
orientacions i dimensions. Quant al format, 
constatem que depèn en gran manera del tram 
de muralla amb el qual aquests espais es rela-
cionen, sigui de manera directa o de manera 
indirecta. Com es pot comprovar a partir de 
la planta, els espais dels sectors 1 i 2, i també 
els d’una part dels sectors 3 i 4, presenten un 
format rectangular o quadrangular, circumstàn-
cia que obeeix al fet que aquests espais foren 
dissenyats prenent com a referència la relació 
en gran manera ortogonal que mantenen entre 
si el tram de muralla nord del jaciment (amb 
una disposició absolutament rectilínia), per una 
banda, i aproximadament la meitat septentrio-
nal dels traçats dels trams de muralla est i oest, 
per l’altra. En canvi, els espais del sector 5 i al-
guns dels sectors 3 i 4 presenten formats més 
trapezoïdals o fins i tot més irregulars encara, 
ja que s’adapten al traçat curvilini que adopta 
la resta de la muralla en la meitat meridional 
del nucli. També les vies de circulació interior 
adopten disposicions que en darrer terme són 
el resultat d’haver pres com a referència per a la 
construcció dels espais el format de cada tram 
de la muralla. Això explica per què C1, C2 i C4 
són passadissos del tot rectilinis, i paral·lels o 
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perpendiculars en gran manera al tram nord de 
la muralla, mentre que C3 reprodueix, en una 
disposició igualment paral·lela, el traçat curvili-
ni de la resta del mur defensiu.
Més enllà d’aquest format general, les orienta-
cions i les dimensions de cadascun d’aquests 
àmbits són també força diferents entre si. 
Mentre que les orientacions semblen dependre 
novament, en gran manera, de com els àmbits 
responen als condicionants que marquen els 
diversos trams de muralla i, en menor manera, 
del seu format, no succeeix el mateix amb les 
dimensions respectives. Els espais de dimensi-
ons més petites es troben al voltant dels 7 m2 
de superfície (A7), mentre que els més grans 
gairebé arriben als 30 m2 (A1), i constatem que 
de manera general no trobem una distribució 
homogènia d’aquests espais al llarg de l’espai 
interior del nucli en funció de la seva super-
fície. Així, i malgrat que també trobem algun 
espai de dimensions notables en altres sectors 
de l’assentament (p. ex., A21 o A25), la major 
part dels grans àmbits de Sant Jaume se situ-
en al terç nord del nucli, al voltant de la via 
de circulació C1 (A1, A4, A5 i A18). Per altra 
banda, quelcom similar es pot dir dels espais 
de menors dimensions (A6, A7 i A10). Com 
diem, el fet que bona part d’aquests espais en-
cara no estiguin excavats impedeix anar gaire 
més enllà en aquesta anàlisi, però sí que es pot 
proposar la idea, de la qual tornarem a parlar 
més endavant, que aquesta concentració dels 
espais de majors i de menors dimensions en 
aquest extrem nord del nucli pugui respondre 
a l’existència d’una profunda interrelació entre 
ells i que, per tant, tota l’àrea vehiculada per la 
via C1 tingui unes funcions molt determina-
des i àdhuc diferents, en el seu conjunt, de les 
de la resta de l’assentament. 
Val a dir, en darrer terme, que, malgrat que, 
com es pot comprovar, molts d’aquests espais 
empren la muralla de l’assentament com a mur 
de fons, una bona part són edificats en l’es-
pai central del nucli, la qual cosa dóna com 
a resultat la inexistència d’un espai obert en 
aquesta àrea central i la necessitat de definir-hi 
vies de circulació transversals.

Pel que fa a l’organització interna, observem 
que la xarxa de passadissos, vies de circulació 
relativament amples (1,40 m de mitjana), ver-
tebra diversos conjunts d’àmbits que ocupen, 
de manera organitzada, la totalitat de l’espai 
interior de l’assentament. El nucli disposa 
d’un únic punt d’accés que travessa la mura-
lla en el terç nord del pany oriental. A través 
d’aquest pas s’accedeix directament al passadís 
C1, una via rectilínia de 22 m de longitud que 
dóna servei als àmbits del sector 1 i a una part 
dels del sector 2. A només 4,50 m de distància 
de la porta del jaciment, la via C1 interseccio-
na amb una via perpendicular, la C2. Aquest 
passadís, que a diferència de l’anterior discorre 
en sentit nord-sud, dóna accés a l’espai interi-
or de l’assentament. De fet, desemboca en un 
petit espai distribuïdor (D1) del qual parteixen 
dues vies més (C3 i C4) que permeten accedir 
a la resta d’espais del nucli. 
La planta del jaciment resulta estranya en l’àm-
bit local i no té paral·lels ni en contextos co-
etanis ni en contextos anteriors. Malgrat això, 
l’anàlisi conjunta del format d’aquesta planta 
amb els resultats obtinguts en els treballs d’ex-
cavació realitzats fins ara permet deduir que 
fou dissenyada amb l’objectiu d’organitzar 
racionalment l’espai interior del nucli a partir 
de la definició de zones amb funcions dife-
renciades. En aquest sentit, pensem que en el 
disseny previ hom va concebre l’assentament 
organitzat a partir de dues grans àrees gene-
rals, determinables en gran manera en funció 
de criteris de localització, accessibilitat i fun-
cionalitat dels espais que les conformen. Tin-
dríem, així, una àrea més externa (i, per tant, 
disposada directament a continuació de la 
porta principal d’accés al nucli) i una àrea més 
interna, separades ambdues per la línia que di-
buixa la suma dels murs de fons dels espais 
A13, A18, A7, A6, A10 i A15, i comunicades 
només a través de la via C2.
D’aquestes dues àrees, la més externa ocupa 
el terç nord de l’assentament i s’articula al vol-
tant del passadís C1, que s’inicia a l’accés del 
nucli i al qual obren les seves portes els di-
versos àmbits situats a banda i banda: A8, A5, 
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A4, A3, A2, A1, A13, A18, A7, A6, A10 i A15. 
Es tracta de l’àrea del nucli més ben conegu-
da actualment, atès que és on s’han concentrat 
la major part dels treballs d’excavació al llarg 
d’aquests anys. Les activitats que es devien dur 
a terme a l’interior d’aquests edificis són di-
verses, malgrat que cap edifici pot ser consi-
derat com un espai pròpiament domèstic: no 
són habitatges. A banda de la ingent quantitat 
d’elements mobles i productes que emmagat-
zemaven els pisos superiors d’aquests àmbits, 
pel que fa als nivells inferiors, trobem que en 
algun cas fan de lloc de trobada i de consum 
(A1) i altres vegades fan de quadra (A4, A3, 
tot i que aquest darrer, com hem comprovat 
anteriorment, podia tenir altres funcions) o, a 
partir de les poques dades disponibles encara 
sobre aquest àmbit, d’espai destinat al proces-
sament de productes agropecuaris (A5). Dar-
rerament ha estat possible precisar molt més 
les funcions de l’àmbit A1 com a àrea de rea-
lització de banquets de caràcter singular (Sardà 
2010), circumstància refermada especialment 
a través de l’anàlisi faunística del jaciment 
(Font et al. 2014). De fet, diverses circums-
tàncies del registre permeten proposar que 
bona part d’aquesta àrea més exterior devia 
estar orientada, si no de manera exclusiva sí al-
menys de manera important, precisament a la 
realització d’aquests banquets, de manera que 
una part dels àmbits d’aquesta zona podien es-
tar destinats especialment a acollir els animals, 
a emmagatzemar els productes agroramaders i 
a processar els aliments que havien de ser con-
sumits en el marc d’aquests cerimonials. La 
localització d’alguns elements singulars, com 
ara el conjunt de vaixella recuperat a l’interior 
de l’àmbit A4, emmagatzemat originalment al 
pis superior d’aquest edifici, sembla refermar 
encara més aquesta proposta. Si fos així, hom 
podria valorar també la possibilitat que l’ac-
cés d’individus no residents en el jaciment a 
aquesta zona fos més franc que no pas a l’es-
pai interior, on l’accés podria haver estat molt 
més restringit, circumstància que explicaria en 
part la singular organització interna del nucli. 
Pel que fa a la part més interna, s’hi accedia 

a través del passadís C2. Convé remarcar de 
manera especial que el passadís C2 representa, 
de fet, l’única via possible per accedir a tota 
la resta d’espais de l’assentament (A11, A12, 
A14, A16, A17, A19, A20, A21, A22, A23, 
A24 i A25, és a dir, el 60 % aproximadament 
del total de l’espai encerclat per la muralla), 
atès que el tancament del passadís C1 en el seu 
extrem occidental (queda travat pels accessos 
als àmbits A1 i A13) certifica la no-existència 
d’una eventual via de circumval·lació. No és 
possible, ara com ara, definir les característi-
ques d’aquesta àrea interna, més enllà de la 
possible identificació d’un taller metal·lúrgic 
en l’únic àmbit gairebé excavat completament 
en aquesta zona, l’A11. Amb tot, cal preveure 
que alguns d’aquests espais fossin destinats a 
complir funcions domèstiques, atesa l’aparent 
absència d’aquesta mena de contextos en el 
sector més extern.
Pel que fa al sistema defensiu, les dades que 
es deriven de la seva anàlisi permeten inter-
pretar l’assentament com una fortalesa, atesa 
la notable importància dels elements defensius 
que presenta en relació amb el conjunt d’es-
tructures del nucli. Aquest sistema defensiu es 
caracteritza per la conjunció de tres elements: 
una muralla de doble parament d’entre 1,50 i 
4 m d’amplada que envolta i tanca el conjunt, 
dues torres de planta quadrangular amb un re-
forç frontal arrodonit (T1 i T2) adossades al 
llenç septentrional de la muralla, i un singu-
lar sistema de protecció de la porta del qual 
formen part, entre altres estructures, diversos 
murs avançats o antemurals. 
En definitiva, entenem que el conjunt d’es-
pais de l’assentament és producte d’un plan-
tejament arquitectònic global i previ a la cons-
trucció, en el qual van tenir-se en compte 
múltiples condicionants. Alguns d’aquests 
condicionants se’ns escapen, almenys de mo-
ment. Altres, en canvi, podem intuir-los, i, fi-
nalment, encara n’hi ha d’altres que resulten 
molt més evidents. En relació amb els espais 
del sector 1/nord, per exemple, sembla clar 
que qui els dissenyà tenia molt clara la idea que 
cap espai (si més no, cap dels que fins ara hem 
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estudiat) estava destinat a complir les funcions 
d’habitatge. Un altre d’aquests condicionants, 
aparentment també força evident en funció 
del tipus de registre arqueològic, és que aquest 
arquitecte també va preveure que en aquests 
mateixos espais s’emmagatzemaria una gran 
quantitat d’envasos, béns diversos i matèries 
primeres, de manera particular als pisos su-
periors dels edificis. Aquest fet podria, a més, 
tenir relació directa amb el format del passadís 
C1, que reuneix totes les característiques que 
idealment caldria esperar d’una via destinada 
a vertebrar una sèrie d’espais que, entre altres 
funcions, han de servir també com a magat-
zem: és absolutament rectilínia al llarg de tot 
el seu recorregut, garanteix un accés fàcil a la 
pràctica totalitat dels àmbits del sector, és un 
espai força ample (1,30-1,40 m) que possibili-
taria moure-hi grans volums sense gaires pro-
blemes i, a més, inicia el seu recorregut des 
de la mateixa porta del nucli, circumstància 
que encara facilitaria més aquests treballs, ja 
que els grans volums que eventualment hau-
rien d’entrar i sortir de l’assentament ho fa-
rien d’una manera ràpida i fàcil, sense haver 
de circular pels sectors més interns. Tot això 
es complementa amb uns accessos a l’interior 
dels àmbits especialment amples.
En darrer terme, cal esmentar encara que ha 
estat possible detectar en diversos punts del 
jaciment evidències corresponents al moment 
de construcció de l’assentament. Corresponen 
a restes del que haurien estat els elements de 
protecció peribles (tendals, cabanes, ...) dels 
constructors de l’assentament. Les evidències 
són diverses, i hi trobem des de forats de pal 
a petites llars de foc i fogueres. L’element més 
interessant corresponent a aquest moment 
inicial el representa un forn de tipus culina-
ri, identificat en l’espai fora muralles que hem 
denominat Cala Torre Est, un subespai de 
l’àmbit A9. Aquest forn ha estat objecte d’un 
estudi específic (Saorin i Garcia i Rubert e.p.). 

tèCniCa ConstruCtiva

La tècnica constructiva utilitzada majoritària-
ment en la construcció de l’assentament con-
sisteix en l’aixecament de parets de maçoneria 
emprant exclusivament un aparell irregular a 
base de pedres de dimensions mitjanes lligades 
amb terra (tret d’alguns punts de la muralla i 
de les torres, on les pedres utilitzades poden 
ser de dimensions molt més grans). En tots 
els casos estudiats fins ara (pràcticament tots 
del sector 1, tret dels àmbits A7, A11, A17, 
A20 i A25) es tracta d’edificis de dues plantes. 
El pis superior descansa sempre en un embi-
gat damunt del qual s’ha disposat una estora 
compacta de canyes lligades amb cordills, que 
serveix de base a una massa de terra barrejada 
(de manera irregular i en proporcions baixes) 
amb matèria vegetal, pedres i, potser, calç, 
suport que arriba a adoptar gruixos de fins a 
vint centímetres3. Així definit, aquest espai su-
perior sembla sistemàticament destinat en els 
casos estudiats, i com hem pogut comprovar, 
a l’emmagatzematge d’envasos, productes ma-
nufacturats, productes agropecuaris, matèries 
primeres i altres objectes. 
En canvi, el pis inferior sembla destinat a com-
plir funcions diverses. S’han documentat, en 
els casos estudiats sobretot del sector 1, pos-
sibles funcions com a estable, àrea de reunió i 
espai de transformació de productes agrope-
cuaris. En aquests mateixos espais no ha estat 
possible documentar l’existència, en aquests 
pisos inferiors, de paviments pròpiament dits, 
ja que el nivell de circulació presenta en gene-
ral un aspecte mixt, constituït essencialment 
per la roca mare, condicionada puntualment 
per a eliminar les elevacions excessives i dispo-
sant terra en les concavitats que presenti. 
Les cobertes, que en funció dels pocs indicis 
existents devien presentar un lleu pendent i 
devien adoptar el format de ràfec en relació 
amb les façanes dels àmbits, es devien cons-
truir de manera similar als pisos superiors. Es 

3. Els elements constructius elaborats amb terra crua del jaci-
ment han estat objecte d’una tesi doctoral: Mateu 2015.
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documenta l’ús de pilars per suportar els sis-
temes d’embigat dels pisos superiors i de les 
cobertes, en el cas dels edificis de dimensions 
més grans. Aquests pilars podien adoptar for-
mats diferents; així, constatem que en el cas de 
l’àmbit A1 el pilar consistia en una columna 
de fusta col·locada damunt d’un basament pe-
tri, mentre que a l’àmbit A4 trobem, tant en el 
cas del pis superior com en el del pis inferior, 
pilars de secció quadrangular construïts uti-
litzant lloses calcàries petites lligades amb un 
morter de terra. En darrer terme, constatem 
la possibilitat que en algun cas (A1) el siste-
ma d’embigat que suportava la coberta pogués 
descansar damunt d’un muret prim de maço-
neria que alhora servís d’envà delimitador de 
l’espai interior, circumstància que podria ser 
pròpia de pisos amb poca alçària. Pel que fa als 
possibles envans, constatem la seva existència, 
per ara, solament en relació amb els pisos su-
periors i la possibilitat que adoptin formats 
diferents, depenent del cas: parets primes de 
maçoneria o parets de terra crua damunt d’un 
entramat vegetal. 
Pel que fa a les alçades, es tracta d’un aspecte 
sempre difícil de determinar en arqueologia 
protohistòrica. Malgrat tot, comprovem que 
en el cas dels espais més ben conservats, i mal-
grat que les alçàries de les parets arriben en 
algun cas als 2 m (p. ex., a A1, A3 i A4), en 
cap cas s’han conservat els forats on anirien 
inserits els caps de biga, de la qual cosa es de-
dueix que aquests orificis devien estar situats 
una mica més amunt i que l’alçada d’aquests 
pisos inferiors devia situar-se entre els 2 i els 
2,20 m. Quant als pisos superiors, la qüestió 
de l’alçada és més difícil de calcular. Amb tot, 
sabem que s’hi emmagatzemaven àmfores fe-
nícies de fins a 0,80 m d’alçària, i cal supo-
sar que hom devia preveure la necessitat de 
facilitar el moviment d’aquests i altres objec-
tes voluminosos. A banda d’això, en el cas de 
l’àmbit A1 vam recuperar un envà de maçone-
ria que conservava una alçada propera a 1,20 
m. Pensem que tot plegat ens està indicant 
que aquests pisos superiors devien tenir una 
alçada mínima propera a 1,50 m, malgrat que 

aquesta circumstància podia variar en funció 
de la localització concreta de cada edifici en 
el marc de l’assentament, atès que molts edifi-
cis es construïren en ple pendent del turó. És 
possible que edificis com els àmbits A3 i A4 
presentessin una alçada total entre 3,50 i 4 m.

Els trEballs dE ConsErvaCió-rEstauraCió 
a l’assEntamEnt

Paral·lelament a les divuit campanyes d’ex-
cavació que s’han fet fins ara, hem realitzat 
al jaciment una intensa tasca de conservació 
amb el propòsit d’alentir els processos de de-
gradació, que s’acceleren sempre en el mateix 
moment en què les estructures i els materials 
són desenterrats. Òbviament, arqueologia i 
conservació han d’anar plegades, retroalimen-
tant-se mútuament. Sense aquesta acció con-
junta i la persistència de les accions comen-
çades, Sant Jaume tindria avui dia un aspecte 
molt diferent. En aquest cas, el nostre equip 
incorpora des del principi una conservadora-
restauradora que garanteix que els processos 
i els materials aplicats no solament siguin els 
més adients, sinó també dissenyats específica-
ment per a ser la millor solució a mig i llarg ter-
mini a cadascuna de les problemàtiques parti-
culars identificades. D’aquesta forma tractem 
d’evitar l’aparició de problemes en el futur, 
tant en relació als elements mobles com els 
immobles, problemes lamentablement massa 
habituals encara ara degut a la realització de 
tasques com aquestes per part de personal no 
qualificat. 
El treball continuat en el jaciment durant tot 
aquests anys ens ha permès observar l’evolu-
ció dels materials, l’eficàcia de les consolidaci-
ons i de les reintegracions, l’acció dels herbici-
des... En definitiva, experimentar i comprovar 
com interactuen a mitjà termini els diferents 
materials, els originals i els aplicats amb l’acció 
de conservació-restauració, per poder avaluar, 
passats els anys, el nivell d’èxit de cada tipus 
d’actuació. En realitat, el jaciment ha esdevin-
gut i continua sent un laboratori d’experimen-
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tació perfecte, on podem emprendre dinàmi-
ques a mitjà i llarg termini que no hauria estat 
possible portar a terme si les intervencions 
haguessin estat puntuals, com malauradament 
sol ser habitual. 
Algunes de les estratègies de conservació-
restauració han anat evolucionant al llarg de 
tots aquests anys, fruit d’aquesta prolongada 
experimentació i de l’aparició de nous desafi-
aments a mesura que un major nombre d’àm-
bits anaven quedant al descobert. La necessi-
tat de documentar cada pas ha comportat que 
totes aquestes dades quedin reflectides en les 
corresponents fitxes de documentació, acom-
panyades d’un extens recull fotogràfic.
Altres factors han influït, també, en l’elecció de 
les diferents estratègies d’intervenció, com ara 
l’ús actual del jaciment, focalitzat sobretot en la 
investigació i la recerca arqueològiques. Recor-
dem que el jaciment no està obert al públic i que 
tan sols es pot visitar l’últim diumenge d’agost, 
durant la campanya anual d’excavacions i en el 
marc d’una jornada de portes obertes. Davant 
d’això, doncs, tots els nostres esforços s’han 
centrat en la conservació i la prevenció de la 
degradació provocada pels agents climàtics, fet 
que ha significat dur a terme una feina cons-
tant de manteniment. Aquestes mesures tam-
bé serveixen com un primer pas davant d’una 
futura obertura del nucli a les visites, tot i que, 
quan arribi aquest moment, caldrà conjuminar 
la conservació amb la museïtzació didàctica i 
amb la prevenció de nous factors de degradació 
antròpics.
Pel que fa a les estructures, les intervencions de 
conservació-restauració afecten de manera re-
gular, en menor o major mesura, tots els àmbits. 
L’estat de conservació d’aquests àmbits ha anat 
variant, atès que les estructures no presenten les 
mateixes patologies quan són acabades d’exca-
var que quan ja fa anys que són a la intempèrie, 
ja que les condicions del seu entorn han anat 
variant considerablement. Resumint molt i sen-
se ànim de ser exhaustius, podem parlar d’una 
situació de partida de semiestabilitat en què les 
condicions en què es trobaven aquests estruc-
tures consistien en una absència de llum i oxi-

gen (O2) i condicions estables d’humitat relativa 
(hr) i temperatura (t). A partir d’aquí s’inicia un 
procés mitjançant el qual es passa a una nova 
situació en què té lloc tot el contrari: contacte 
amb la llum i l’O2, però, sobretot, canvis impor-
tants d’hr i t, i aparició de nous factors d’im-
pacte com ara l’erosió eòlica i l’erosió hídrica. 
Aquests nous agents aniran agreujant el grau 
d’afectació de les estructures a mesura que es 
vagin sumant els anys. Pel que fa a les patologi-
es principals, hem tractat sobretot inclinacions 
de murs, despreniments puntuals i degradació 
de la terra de lligam de les pedres dels murs i 
dels revestiments.

Pel que fa la conservació preventiva, hem de-
senvolupat diverses estratègies per tal de con-
trolar el biodeteriorament, especialment la ges-
tió de la biomassa en relació a les estructures 
posades al descobert, que s’ha mostrat com un 
dels elements que més ajuda a la degradació 
d’aquests elements. Quant als processos de 
conservació-restauració pròpiament dits, hem 

Fig. 5. Imatge de la llacuna existent en el parament intern de 
la façana d’A4, abans i després de la intervenció de restauració 
(fotografia: arxiu grAp-ub).
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desenvolupat, quan ha calgut, reintegracions 
de part de les estructures amb formigó de calç 
aèria (fig. 5), i consolidacions amb els agents 
químics necessaris en cada cas, en funció de 
la problemàtica particular. Finalment, també 
hem dut a terme encintats i cobriments amb 
morter de terra, novament en funció de la pro-
blemàtica. Tota aquesta complexitat i diversi-
tat de circumstàncies i solucions conjunturals 
ha estat explicada amb més detall recentment 
(Moreno 2016).
Pel que fa als elements mobles, l’actuació realit-
zada a Sant Jaume ha afectat tot tipus de mate-
rials, especialment ceràmica i, en molta menor 
mesura, metalls (bronze i ferro). Les tasques de 
restauració dels vasos ceràmics han estat molt 
intenses, però han estat efectuades sobre un 
conjunt pràcticament reintegrables en la seva 
totalitat, la qual cosa ha permès obtenir, final-
ment, i com a resultat d’aquests treballs, la que 
probablement sigui la millor col·lecció de vasos 
ceràmics de la Primera Edat del Ferro de tot el 
nord-est peninsular quant a qualitat, quantitat, 
diversitat, integritat i singularitat.

Els ElEmEnts moblEs

El conjunt ceràmic de Sant Jaume és molt 
nombrós (més de 25.000 fragments en aquests 
moments), i tot i que localitzats inicialment en 

un estat molt fragmentari i dispers, ha estat 
possible restituir íntegrament un nombre molt 
elevat de vasos. El conjunt es divideix en dos 
grups bàsics quant a la seva producció: per 
una banda, la ceràmica indígena, a mà, i per 
l’altra la ceràmica fenícia, a torn. 
La ceràmica a mà del jaciment s’emmarca cla-
rament en la tradició terrissaire dels darrers 
moments del bronze final i de la primera edat 
del ferro al nord-est peninsular, responent en 
gran mesura als tipus més habituals del mo-
ment. En aquest sentit, el tipus majoritari és 
la sèrie dels vasos de perfil en S i altres perfils 
derivats (aquests últims, habitualment, d’un 
caràcter més globular), sovint decorats amb 
cordons digitats i/o incisos. Es fabriquen en 
diferents versions, des dels més petits, de poc 
més de 20 centímetres d’alçada, fins als grans 
vasos d’emmagatzematge, que poden superar 
els 80 centímetres. Per la resta, el repertori és 
divers: plats-tapadores, vasets de tipus globu-
lar o bicònic, tasses, plats de peu alt, platets, 
bols, plats-bols, gots, pàteres, plàteres, clepsi-
dres, plats amb suport cilíndric... 
Més enllà de la descripció a títol particular 
dels diversos tipus, cal fer un breu apunt en 
relació a la disposició general en què les pe-
ces van aparèixer al jaciment, si més no en les 
àrees excavades fins ara. El tipus majoritari, 
els vasos de perfil en S, apareix arreu, i, per 
ara, sempre en contextos relacionats amb els 

Fig. 6. Selecció d’alguns dels vasos fets a mà restaurats, procedents dels àmbits A3 i A4.
(Restauració i fotografia: I. Moreno. Arxiu grAp-ub).
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pisos superiors, on devien complir funcions 
d’emmagatzematge de productes diversos. Pel 
que fa a la resta, una bona part d’ells (en molts 
casos, peces úniques) van aparèixer formant 
part d’un mateix conjunt. Es tracta d’un con-
junt singular de vaixella recuperat a A4, i que 
originalment estava emmagatzemat en el pis 
superior d’aquest edifici. L’estudi estrictament 
tipològic i descriptiu d’aquest conjunt fou ob-
jecte d’un article anterior (Garcia i Rubert i 
Moreno 2009). Sintetitzant aquell estudi, po-
dem dir que en funció d’un seguit d’elements 
que caracteritzen el conjunt (la singularitat ti-
pològica dels seus elements conformants, la 
singularitat funcional, la localització conjunta 
i la singularitat quantitativa) un total de 31 in-
dividus del total del conjunt moble desat ori-
ginalment al pis superior d’aquest àmbit A4 
foren identificats com a peces ceràmiques des-
tinades al servei, manipulació, presentació i/o 
consum de beguda i/o menjar. La major part 
d’ells (28) estan fets a mà, i van acompanyats 
per un petit lot (3) de peces fenícies, fetes a 
torn. El conjunt presenta una notable diver-

sitat tipològica interna, documentant-se fins a 
16 variants formals bàsiques (bol/plat-bol, bol 
carenat, clepsidra, got, pàtera, plat, plat amb 
suport cilíndric, plat de peu alt, plat de vora 
ampla, plat-tapadora, plàtera, safata, tapadora, 
tassa, vas globular i vas trípode). El servei de 
vaixella estaria així format, si més no, per 2 
plats-tapadora, 2 plàteres, 6 plats amb peu alt, 
6 vasets globulars, 3 tasses, 2 bols/plat-bol, 1 
got, 1 petita tapadora, 1 petit plat, 1 pàtera, 
1 plat amb suport cilíndric, 1 gran safata i 1 
clepsidra, entre les peces fetes a mà, i per 1 
bol carenat, 1 vas trípode i 1 plat de vora am-
pla entre els vasos tornejats. A banda d’aquest 
nucli bàsic d’objectes ceràmics, un seguit d’al-
tres elements formarien també part d’aquest 
servei, o bé hi mantindrien una profunda re-
lació. Entre ells cal apuntar altres vasos cerà-
mics amb possible funció accessòria, utilitza-
bles eventualment per a l’emmagatzematge de 
productes singulars (1 vas local de perfil en S 
amb decoració zoomorfa, de factura local, i 1 
pithos i 1 àmfora fenicis), i també objectes de 
ferro relacionables amb la manipulació especi-

Fig. 7. Quadre tipològic de la ceràmica a mà del jaciment.
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al del menjar, molt probablement carn (1 ast, 
1 ganivet). Caldria citar encara alguns elements 
puntuals que també podrien tenir relació amb 
aquest servei, tot i que la seva localització, a 
prop però en tot cas fora d’A4, obliga a extre-
mar la prudència. Ens referim a un simpulum de 
bronze, localitzat al passadís C1, davant de la 
façana d’A3, i una destral de ferro recuperada 
també a C1, però en aquest cas davant d’A4. 
El servei de vaixella documentat en el recinte 
A4 i els elements associats constitueixen un 
conjunt d’instruments que estaria específica-
ment vinculat a la celebració de determinades 
pràctiques de consum excepcionals, que en al-
gun cas es podrien desenvolupar en l’espai A1, 
i que són objecte d’estudi específic en un altre 
treball (Sardà, Garcia i Rubert i Moreno e.p.).
Tornant a la descripció tipològica del material 
ceràmic, el conjunt fenici de Sant Jaume també 
destaca per la seva diversitat tipològica, espe-
cialment quan el comparem amb el que és ha-
bitual a la major part d’assentaments catalans 
del període. El gruix principal són àmfores del 
tipus T.10.12.1. i formats derivats, que repre-
senten gairebé el 80% del total de fragments 
de ceràmica fenícia recuperats al jaciment. A 
molta distància hi trobem representats altres 
tipus, com els vasos pithoi (de diverses dimen-

sions) els vasos Cruz del Negro i els vasos-trí-
pode. Mereix una menció especial la presència 
de vaixella fenícia a l’assentament, atesa la seva 
pràctica inexistència en la resta de conjunts del 
nord-est peninsular. La vaixella fenícia recupe-
rada a Sant Jaume és molt poc nombrosa, però 
tipològicament ha estat possible identificar-hi 
plats de vora ampla, plats de vora exvasada 
curta, gerres i bols carenats. Destaca especi-
alment l’elevat percentatge (més del 25%) que 
representa la ceràmica fenícia en relació al to-
tal de fragments recuperats a l’assentament, 
circumstància que cal atribuir molt especial-
ment a l’emmagatzematge en el lloc d’un no-
table volum d’àmfores vinàries.
Un altre conjunt important, i que per les ca-
racterístiques del jaciment s’ha conservat en 
unes condicions i nombre més òptims que en 
d’altres llocs, és el conjunt d’elements mobles 
no ceràmics elaborats amb terra crua (Mateu 
2010, 2015, 2016; Mateu, Bergada i Garcia i 
Rubert 2013). En realitat, trobem elements de 
terra crua, tant de tipus constructiu com ele-
ments mobles, a gairebé totes les unitats es-
tratigràfiques del jaciment. Entre els elements 
mobles hi podem distingir diferents categori-
es, totes elles elaborades a partir de la tècnica 
de premsat i modelatge manual (Pons 1993): 

Fig. 8. Quadre tipològic de la ceràmica a torn del jaciment.
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Fig. 9. Conjunt de vaixella i altres elements accessoris que s’emprarien per a la realització de banquets singulars a Sant Jaume.
(Dibuix: R. Álvarez).
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caixes, caixes-safata, discos, vasos contenidors, 
pondera, capfoguers, recollidors,...
La presència de metalls al jaciment és escas-
sa, circumstància que contrasta amb l’extrema 
abundància de tota la resta d’ítems i que és 
possible atribuir, de manera hipotètica, a un 
eventual pillatge exercit amb posterioritat a 
l’atac i destrucció de l’assentament. El fet que 
bona part dels pocs elements de metall recu-
perats a Sant Jaume sigui de petites dimensi-
ons o aparegui fragmentat sembla reforçar 
aquesta idea. 
Malgrat aquesta escassetat, val a dir que el re-
pertori d’objectes metàl·lics de Sant Jaume és 
divers, comprenent tipus de llarga tradició du-
rant l’Edat del Bronze però també d’altres que 
apareixen en aquest moment i que tindran una 
àmplia difusió posterior, durant els primers 
moments de l’Ibèric antic. Pel que fa al con-
junt de materials fets amb bronze, hi trobem 
objectes d’ornament (penjolls de format cò-
nic fets amb làmina de bronze, penjolls de cap 
esfèric, anelles, botons/aplics, sivelles fíbula 
de pivot), armes (puntes de sageta, destral de 
cub), estris (ham, punxons), elements de sub-
jecció (grapes, reblons) i altres ítems com un 
simpulum i una virolla. Alguns d’aquests objec-
tes, i molt especialment la destral de cub i la 
virolla, semblaven, pel context de localització, 
clarament destinats a ser fosos de nou. 
Quant als objectes de ferro, la presència és 
igualment escassa, i els pocs tipus documen-
tats són ben representatius d’aquest període, 
en què la metal·lúrgia del ferro tot just ha fet 
la seva aparició. A banda dels diversos frag-
ments de tiges i altres elements menors o frag-
mentats, destaca la recuperació d’un tascó, una 
destral, un ganivet de dors, un fragment d’ast 
i una possible virolla. En aquest context, bona 
part d’aquests elements poden ser interpretats 
com a béns de prestigi.
Al llarg de diverses campanyes es va anar suc-
ceint la localització de restes de fosa de plom 
i de bronze, conjuntament amb fragments de 
lingots planoconvexos, motlles de fosa i escò-
ries, la qual cosa evidenciava el tractament del 
metall i feia pensar en l’existència d’un taller 

metal·lúrgic en el propi nucli (Garcia i Rubert 
et al. 2007). Aquesta circumstància es va veu-
re corroborada gràcies als treballs d’excavació 
d’A11, que van permetre ubicar en aquest es-
pai l’esmentat taller. 

EConomia i Entorn: agriCultura, rECol-
lECCió, Caça i ramadEria

Els estudis paleocarpològics (López et al. 
2011) ens han permès començar  a disposar 
de dades concretes relacionables amb alguns 
dels àmbits del jaciment. Així, pel que fa a l’es-
pai A3, on el pis superior fou interpretat com 
un magatzem, constatem que entre els materi-
als i productes desats hi trobaríem nombrosos 
productes agraris, destacant molt especialment 
lleguminoses com la guixa, el pèsol i la llentia, 
sent la presència del cereal del tot menyspre-
able. En el cas d’A4 la situació és similar en 
termes generals, ja que les dades indiquen que, 
tal i com apuntava la interpretació del registre, 
l’espai superior també estava destinat a exercir 
funcions de magatzem, i hi trobaríem també, 
entre d’altres elements, productes del camp. 
En aquest cas, però, evidenciem un comporta-
ment diferencial, marcat per la presència ma-
joritària de cereals (pisana, ordi vestit, blat nu, 
espelta petita), acompanyada d’una presència 
menor però en tot cas significativa de llegums 
(guixa, llentia, pèsol, erb) i, a major distàn-
cia, fruits diversos (raïm cultivat, figa). Quant 
a la via de circulació C1, les dades són molt 
menors. Malgrat tot, el seu estudi ha permès 
augmentar el nombre de tàxons identificats al 
jaciment, tot incorporant les glans a la resta 
d’elements identificats (figa, guixa, ordi vestit).
Bona part d’aquests productes devien estar 
disposats a l’interior d’alguns dels nombrosos 
contenidors ceràmics (en algun cas de grans 
dimensions) anteriorment descrits. No podem 
descartar, malgrat tot, que en tot o en part es-
tiguessin també desats en les caixes de terra 
identificades, o bé en sacs. Malauradament, el 
propi procés de formació del registre dificulta 
concretar aquesta circumstància. Sigui com si-
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gui, constatem com en aquests pisos superiors 
hi trobem emmagatzemats productes agraris 
destinats tant a alimentació humana com ani-
mal. 
Pel que fa als espais inferiors d’aquests edificis, 
sens dubte les dades més interessant afecten a 
la interpretació de l’espai A4. Interpretat en el 
seu moment com un possible estable en virtut 
de les dimensions generals i de les caracterís-
tiques de les estructures interiors, els resultats 
arqueobotànics semblen refermar ara aquesta 
proposta. Efectivament, la identificació en els 
estrats associats al paviment d’aquest espai, i 
en quantitats destacables, d’una combinació 
entre pisana i guixa, poc apropiada a la l’ali-
mentació humana però del tot idònia, en can-
vi, per a l’animal, afegeix un argument més a 
favor de la interpretació del pis inferior d’A4 
com una mena de quadra. Convé insistir, a 
més, en l’extrema singularitat que representa 
la identificació d’aquesta mescla de tàxons, 
que si bé compta amb nombrosos paral·lels 
etnogràfics (sempre associats al consum ani-
mal) no disposa, en canvi, de paral·lels en el 
registre arqueològic protohistòric de casa nos-
tra. L’abundant presència del fong Cenococcum 
geophilum falcaria encara més, si cap, aquesta 
opció interpretativa. 

Convé destacar de manera molt especial la 
documentació al jaciment de vinya cultivada, 
singular pel fet de documentar-se en un assen-
tament amb una ocupació centrada especial-
ment en la segona meitat del segle VII A.n.e. i 
que, a més, protagonitzà molt possiblement de 
manera directa unes intenses relacions comer-
cials amb el món fenici. 
Pel que fa a les restes de fauna recuperades 
en el jaciment, durant les diverses campanyes 
d’excavació s’han recuperat un seguit de res-
tes zooarqueològiques d’índole diversa, on 
trobem representades espècies domèstiques 
i salvatges, terrestres i aquàtiques, tractant-se 
de restes òssies de mamífers, especialment do-
mèstics, aus i peixos, un grup força nombrós 
de mol·luscs, i alguna resta de crustaci.
Aquest conjunt respon, doncs, i en primer lloc, 
a l’activitat de caràcter econòmic que es duia 
a terme dins el jaciment, és a dir, una activitat 
de tipus alimentària o de subsistència i, alhora, 
de la pròpia gestió d’aquests recursos animals. 
En segon lloc, a la interacció del jaciment amb 
el seu entorn més immediat, destacant, en 
aquest punt, la proximitat del jaciment envers 
la costa, i, per tant, l’aprofitament dels recur-
sos marins. En tercer lloc, el conjunt de restes 
faunístiques també aporta dades en relació a la 

Fig. 10. Restes de mamífers de l’àmbit A1: a) f1-f2 de Bos taurus, b) Vèrtebra atles de Sus domesticus, c) fèmur de Capra hircus. 
d) Conjunt de malacofauna procedent d’A5. (Fotografia: L. Font. Arxiu grAp-ub).
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funcionalitat dels diversos espais del jaciment, 
algunes de les quals ajuden a reforçar interpre-
tacions de caràcter social i polític, aspectes ja 
tractats en un treball previ (Font 2009; Font et 
al. 2014), i molt especialment en la interpreta-
ció del Sector 1 del jaciment (Garcia i Rubert 
et al. 2014: 64), on s’ha detectat un espai de 
consum (A1), espais d’emmagatzematge i es-
tabulació (A3-A4), o espais que podrien funci-
onar com a zones d’abocador (C1).
L’estudi zooarqueològic ha permès detectar 
una activitat ramadera a partir de la presèn-
cia de les espècies domèstiques que s’articulen 
al voltant del concepte de la tríada domèsti-
ca, com són Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, 
i Sus scrofa domesticus. El grup taxonòmic més 
nombrós del jaciment és el dels ovicaprins, 
els quals estarien destinats a la producció de 
llana i pell, amb combinació de l’obtenció 
de productes secundaris derivats de la llet o 
la producció càrnia. Els suids (segon grup en 
ordre d’importància pel que fa al nombre de 
restes), d’acord amb les característiques prò-
pies d’aquests animals, serien una font de pro-
ducció de carn directa. Pel què fa als bovins, 
l’existència d’aquest grup, en tant que no tan 
nombrós com els anteriors, denota un aprofi-
tament de la carn i una possible explotació de 
la llet, juntament amb la força de treball.
Dins el grup de les espècies de mamífers do-
mèstics destaquem la presència del cavall, amb 
una representació anatòmica exclusiva d’ele-
ments del crani, especialment dentició d’indi-
vidus adults, un dels quals amb una patologia 
dental (Albizuri et al. e.p.). Generalment, l’exis-
tència de restes d’èquid ens fan pensar en la 
possessió d’aquest animal no només com un 
animal destinat al tir o a la munta, sinó també a 
ser un element de prestigi més dins el context 
en el qual ens trobem. A més, en el cas de Sant 
Jaume, en el cas d’un dels dos individus cal-
culats se li podria afegir un caràcter simbòlic 
donat que un conjunt de peces dentals van ser 
documentat dins un espai (A4) on el seu pis 
inferior hagués pogut funcionat com a estable.
L’activitat cinegètica, no obstant, no és tan 
fàcil de resseguir a través del conjunt zooar-

queològic, ja que ha aportat poques restes més 
enllà de la depredació dels animals marins o de 
costa, on el seu pes és certament significatiu. 
L’activitat de la caça terrestre, possiblement 
testimonial, únicament està documentada a 
través de les escasses restes d’avifauna, on s’ha 
pogut determinar per al moment restes de l’es-
pècie Alectoris rufa.
La diversitat de les restes d’animals d’ori-
gen marí afirma la importància del mar com 
a font de recursos propera, alimentaris, per 
una banda, i també per tal d’esdevenir útils o 
materials per a altres finalitats. Aquesta, està 
composta per nombrosos mol·luscs (bivalves, 
gasteròpodes d’origen marí i cefalòpodes): Ce-
rastoderma sp., Cerastoderma edule, Glycimeris sp., 
Glycimeris nummaria, Mactra stultorum, Mytilus ga-
lloprovincialis, Patella sp., Patella rustica, Monodonta 
sp., Monodonta turbinata, Cf. Cypraeidae, Stramo-
nita haemastoma, Stramonita sp., Charonia lampas, 
Sepia officinalis, restes de crustacis (amb restes 
de quelípeds pertanyents a un tipus de decà-
pode no determinat) i d’ictiofauna (restes que 
es poden associar a l’espècie Dentex dentex 
i a un individu de l’orde dels condrictis, res-
pectivament). Val a dir, però, que la proporció 
de restes de peixos i de crustacis és molt me-
nor en relació a les altres restes provinents del 
medi marí.

sant jaumE En El ContExt dEl poblamEnt 
dE l’àrEa dEl sénia durant El primEr 
fErro

Sant Jaume es localitza en l’extrem nord-est 
de la regió del Sénia, un territori de gairebé 
1.000 km2 situat avui dia a cavall de Catalunya 
i el País Valencià. Es tracta d’un territori ge-
ogràficament coherent, els límits del qual vé-
nen marcats per la costa mediterrània a l’est, 
les serres d’Irta, Solà, Perdiguera i Garrotxa 
al sud, el massís els Ports, la serra del Turmell 
i les muntanyes de Benifassà per l’oest i els 
estreps meridionals de les serres de Godall i 
de Montsià al nord. Les comunicacions amb 
els territoris limítrofs són fàcils i àgils, gràcies 
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a un seguit d’amples corredors naturals (de-
pressions d’Alcalà, la Galera, Ulldecona i les 
Coves) orientats en sentit nord-est/sud-oest i 
disposats entre les serres esmentades. La lleu 
empremta de la xarxa hidrogràfica regional fa-
cilita les comunicacions transversals, entre la 
costa i l’interior. 
És en aquest marc geogràfic on, en un mo-
ment que es pot datar aproximadament cap a 
mitjans del segle VII A.n.e., i en el marc cro-
nocultural de la Primera Edat del Ferro, es 
documenta la implantació d’un poblament 
nombrós i divers, ex-novo en la seva pràctica 
totalitat. Nuclis com el Puig de la Nau (Beni-
carló), Moleta del Remei (Alcanar), Puig de la 
Misericòrdia (Vinaròs), la Ferradura (Ulldeco-
na) o el propi Sant Jaume, entre molts d’altres, 
són fundats en aquest moment. 
L’anàlisi del mapa de distribució de punts d’hà-
bitat a una escala regional suggereix l’existència 
de diverses agrupacions d’assentaments, sepa-
rades per extenses àrees deshabitades. Hem 
proposat, a manera d’hipòtesi (Garcia i Rubert 
2005, 2011, 2015), que aquestes agrupacions 
podrien resultar significatives en termes soci-
als i polítics i que, per tant, podrien amagar 
llaços de relació entre els assentaments que les 
composen. Dit d’una altra manera, que podrí-
em estar, des d’un punt de vista sociopolític, 
davant de diverses comunitats supralocals.
En aquest context, i pel que fa a Sant Jau-
me, l’estudi acurat de les característiques del 
jaciment (plantejament i distribució interna, 
potent sistema defensiu, característiques del 
conjunt moble) ens ha portat a descartar que 
pugui ser interpretat com un simple poblat. 
Pel que respecta a la seva definició funcional, 
concebem Sant Jaume com una gran residèn-
cia fortificada aïllada, seu d’un poder polític 
local amb un cert abast territorial en el marc 
de la regió del Sénia.
L’assentament jugà un paper molt important 
en el marc de les relacions comercials establer-
tes durant aquest període entre les comunitats 
indígenes locals i els comerciants fenicis pro-
cedents de les colònies establertes al sud de la 
península ibèrica. En darrer terme, Sant Jaume 

fou la porta d’entrada d’aquests productes a 
l’àrea de les terres regades pel riu Sénia, i és 
aquest fet el que explica la nombrosa presència 
en el jaciment de restes arqueològiques relaci-
onades amb aquest comerç, i de manera molt 
especial les àmfores vinàries fenícies. Per tot 
plegat, considerem que des d’aquest nucli hom 
exerciria el control dels diversos assentaments 
propers, els quals conformarien una d’aques-
tes agrupacions d’assentaments de les que par-
làvem abans, i entre els quals caldria incloure 
si més no la Moleta del Remei (Alcanar), la 
Ferradura (Ulldecona), la Cogula (Ulldecona) i 
el Castell (Ulldecona). Es defineix així una en-
titat político-territorial de caràcter polinuclear 
i amb evidències d’una notable jerarquització 
social, circumstàncies que han permès identi-
ficar un sistema d’integració política de tipus 
cabdillatge. Formada almenys per aquests 
cinc jaciments, aquesta entitat ha rebut la de-
nominació de Complex Sant Jaume (Garcia i 
Rubert 2005, 2009, 2009b, 2010, 2011, 2015; 
Garcia i Rubert i Gracia 2011; Garcia i Rubert 
i Moreno 2008).
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Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements 
elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del 
jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)1 

Marta Mateu Sagués*

* Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (grAp) – Universitat de Barcelona

Resum
En aquest treball presentem una proposta metodològica d’estudi dels elements de terra crua en 
contextos protohistòrics i els primers resultats de la seva aplicació en el jaciment de la primera 
edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Aquest material, amb unes característiques i pro-
blemàtiques molt particulars, es troba actualment en curs d’estudi (Mateu 2010, Mateu et al. 2013, 
Garcia i Rubert et al. 2014) i se n’ha realitzat una tesi doctoral (Mateu 2015), centrada en l’anàlisi 
d’un nombrós conjunt mostral procedent de Sant Jaume. Aquesta metodologia comprén diferents 
aproximacions analítiques, des d’una classificació tipològica i anàlisi morfo-sedimentària a un estudi 
micromorfològic. 

Abstract
We present a methodological proposal to study the unbaked earth elements of  protohistoric 
contexts and the first results of  its application at the Early Iron Age archaeological site of  Sant 
Jaume (Alcanar, Montsià). This material, with some very special characteristics and problems, is 
currently under study (Mateu 2010, Mateu et al. 2013, Garcia Rubert et al. 2014) and it has done 
a doctoral thesis (Mateu 2015) focused on the analysis of  a large sample set from Sant Jaume. 
This methodology includes different analytical approaches: typological classification, morpho-
sedimentary description and micromorphological study.

1. Aquest treball s’emmarca en el projecte HAR2015-69251-P del grAp, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, i en el 
projecte finançat quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia ref. 2014/100641 atorgat per l’osIc (Dep. de 
Cultura, Generalitat de Catalunya). També ha pogut ser realitzat gràcies als ajuts atorgats anualment per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Alcanar així com per la beca FI de l’ub-AgAur atorgada a l’autora



188

introduCCió

Aquest treball neix de l’estudi que estem duent 
a terme dels elements de terra crua en con-
textos protohistòrics (Mateu 2015). Gràcies 
a l’estudi d’un conjunt mostral procedent de 
Sant Jaume hem pogut exposar una nova me-
todologia per a estudiar aquest material, sobre 
el qual, per les seves característiques, trobem 
pocs treballs. A continuació, presentem breu-
ment què entenem per terra crua i la meto-
dologia per a poder-lo estudiar. Per acabar 
exposarem els resultats principals de l’aplica-
ció d’aquesta metodologia a Sant Jaume per a 
poder reivindicar la importància de l’estudi de 
la terra crua, especialment en jaciments pro-
tohistòrics. 

la tErra Crua

Amb el terme “terra crua” (Belarte 1997: 52, 
Mateu 2010) ens referim al material amb què 
s’elaboren elements diversos, constructius 
o no, fabricats amb una massa de terra que 
combina diferents components: des d’argiles i 
llims, fins a sorres, gravetes i graves. En aques-
ta massa normalment també hi trobem, en 
diferents proporcions, components vegetals 
afegits. Aquesta barreja, després de pastada 
i amassada, és modelada (elaboració de l’ele-
ment) i posteriorment passa un procés d’as-
secat, que l’endureix. Quan parlem de terra 
crua no contemplem en cap cas la cocció del 
material. En definitiva, ens referim al materi-
al emprat per a la realització de determinats 
elements i objectes quan aquests no presenten 
alteracions en les seves característiques mine-
ralògiques (Fernandes 2006, 20).
Degut a les seves característiques, és un ma-
terial que ha estat tradicionalment objecte de 
poca atenció en matèria de recerca arqueolò-
gica, i que en moltes ocasions, a més, atesa la 
seva fragilitat, ha de ser impregnat i consoli-
dat prèviament per tal de poder ser estudiat 
(Courty et al. 1989). Un dels factors que ajuden 
a la conservació d’aquests elements, però al-

hora dificulten la seva interpretació, és la seva 
afectació per l’acció d’algun incendi produït en 
el jaciment. Aquest és el cas que ens ocupa, 
Sant Jaume, on la majoria de peces i fragments 
de terra crua han estat endurits en major o 
menor mesura per l’incendi que va destruir 
l’assentament.  
Per un altre costat, es tracta d’un material que 
ha rebut denominacions diverses en el marc 
de llengües i col·lectius diferents. Molt possi-
blement, aquesta diversitat de termes s’explica 
pel fet que aquest material té múltiples apli-
cacions i perquè, des dels primers moments 
i fins avui dia, ha estat un material reiterada-
ment usat en la construcció i en l’abillament 
interior dels espais humans. No existeix unani-
mitat en termes de nomenclatura, i en la bibli-
ografia sobre la matèria trobem mots diferents 
que es refereixen molt sovint al mateix: fangs, 
grumolls d’argila, tovots, adobes, tàpia, torchis, 
etc.
Per bé que, per les seves característiques, es 
tracta d’una material que habitualment és difí-
cil de reconèixer i d’estudiar, afortunadament, 
en el cas que ens ocupa s’han donat les circum-
stàncies adequades com per a que puguem dis-
posar d’una gran quantitat d’elements de terra 
crua. Amb prou integritat, a més, com per a 
poder endegar una proposta de tipologia bà-
sica (Mateu 2010, Mateu et al. 2013) i, també, 
per a poder-ne fer un estudi aprofundit (Ma-
teu 2015), tot aplicant una nova metodologia 
a partir de diverses aproximacions analítiques. 
Per a poder gestionar i estudiar convenient-
ment els elements i fragments que sorgeixen 
durant l’excavació, hem elaborat una tipologia. 
En el marc d’aquesta classificació dels mate-
rials realitzats amb terra crua, de caràcter ge-
nèric i inicial però que ens possibilita poder 
disposar d’un primer i ferm ordenament dels 
elements, diferenciem primerament entre els 
elements que considerem mobles i els immo-
bles. Per elements mobles entenem els objec-
tes que no formen part del sistema construc-
tiu. Conceptualment podríem dir que, com el 
seu nom indica, són susceptibles de ser trans-
portats, tot i que cal tenir present també que 
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alguns dels tipus que incloem dins d’aquesta 
categoria, malgrat la seva aparença, van ser 
modelats directament al terra i en realitat no 
es podien moure; en tot cas, no formen part 
de la construcció. Els elements immobles són 
aquells que podem considerar que han format 
part de la construcció de l’àmbit on es troben. 
Són aquells objectes de caire estructural que 
es feren per a no ser moguts del lloc on els 
col·locaren. 
En funció d’aquests criteris bàsics, i de manera 
molt sintètica, pel que fa als elements mobles, 
i en el conjunt d’assentaments protohistòrics 
de l’àrea del nord-est de la península Ibèrica, 
podem diferenciar entre caixes, discos, vasos 
contenidors, pondera, capfoguers, bols, pa-
les, tauletes d’ofrenes i elements mobles in-
determinats. Quant als immobles, hi trobem, 
per una banda, elements estructurals de tipus 
paret (envans i parets primes, murs), cobertes 
(d’entramat vegetal, sòlides sobre entramat i 
embigat), sòls (paviments a nivell de superfí-
cie, paviments aeris) i lligams de murs. Per un 
altre costat, els elements d’agençament, tipus 

revestiments, soleres i voltes de forn, i, final-
ment, elements immobles indeterminats. El 
quadre tipològic del jaciment objecte d’estudi 
tan sols recull alguns d’aquests tipus, en funció 
de les troballes realitzades fins ara.

mEtodologia d’Estudi

En l’estudi realitzat hem posat en pràctica una 
metodologia partint de diverses aproximaci-
ons, amb la intenció d’aconseguir un estudi el 
més integral possible dels elements elaborats 
amb terra crua (Mateu 2015). De manera molt 
resumida, aquesta metodologia bàsica consis-
teix en:

1) Recuperació al camp i primera descripció 
dels fragments i elements de terra crua. Du-
rant el propi procés d’excavació, en els nivells 
on comencen a sorgir elements fets amb ter-
ra crua s’intenta anar amb una cura especial, 
delimitant els objectes i mirant de determinar 
al màxim la seva forma. Ateses les caracterís-

Fig. 1. Quadre tipològic dels elements de terra crua estudiats fins al moment al jaciment de Sant Jaume.
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tiques de fragilitat extrema que molt sovint 
presenten, resulta habitualment necessària 
la col·laboració amb un restaurador per tal 
d’efectuar una extracció de l’element amb el 
major grau d’integritat.

2) Un cop extrets, realització d’una primera 
classificació tipològica des d’una òptica exclu-
sivament formal, macrovisual.

3) Si s’escau, ja al laboratori, consolidació dels 
elements per mitjans químics en col·laboració 
amb la restauradora. Tenint en compte no 
afectar als resultats de les properes anàlisis. 
 
4) Remuntatge i inventari dels fragments al la-
boratori.

5) Classificació d’aquests elements seguint la 
classificació tipològica proposada.

6) Descripció morfo-sedimentària dels ele-
ments. 

7) Realització d’una selecció dels elements més 
representatius (seguint la tipologia).

8) Anàlisi micromorfològica d’aquest conjunt 
mostral. L’anàlisi micromorfològica consisteix 
en estudiar el sediment a escala microscòpica; 
és a dir, en l’observació al microscopi òptic de 
làmines primes. Aquest pas ens dóna com a 
resultat dades de composició i de procedència 
dels diferents components. També ens aporta 
una aproximació al procés d’elaboració de la 
peça, així com dels processos postdeposicio-
nals que l’afectaren. Un cop realitzades les là-
mines primes (seguint el protocol de Bergadà 
1998) es realitza la seva descripció i interpre-
tació a través de la microscòpia òptica, seguint 
els criteris i principis proposats per Bullock et 
al. (1985), Courty et al. (1989), Bergadà (1998) 
i Stoops (2003).

9) Realització, en el cas que es consideri ne-
cessari, d’altres anàlisis fisicoquímiques per a 
complementar els resultats. 

rEsultats prinCipals

L’aplicació d’aquesta metodologia al conjunt 
de Sant Jaume ha donat com resultat un no-
table volum d’informació (Mateu 2015), que, 
ateses les limitacions d’extensió d’aquest tre-
ball, resulta impossible detallar. És per això 
que hem seleccionat d’una part de l’estudi re-
alitzat un seguit de conclusions principals, a 
tall d’exemple i petit tast inicial del que la seva 
aplicació pot arribar a aportar.

Determinació de les matèries primeres: la 
terra

A partir de l’estudi micromorfològic, hem po-
gut agrupar els elements estudiats en diferents 
fàbriques, segons criteris com la proporció i 
distribució de les diferents fraccions, els ti-
pus de buits i la seva distribució, les microes-
tructures, etc. Alhora, aquestes fàbriques han 
pogut ser dividides en dos grans grups tenint 
en compte sobretot la proporció de sorres i 
de fracció fina. Per un costat, les fàbriques 
amb una matriu més argilosa, i per un altre, 
les fàbriques amb una matriu on predominen 
les sorres fines de dolomita i calcita. La iden-
tificació de dos tipus de matrius ens porta a 
constatar que hi ha com a mínim dos tipus de 
sediments bàsics, i per tant, posa sobre la taula 
la possibilitat d’identificar dos llocs d’extra-
cció. Aquests sediments, que presentarien les 
propietats i característiques necessàries per al 
seu propòsit, el més probable, per raons d’efi-
ciència, és que provinguin de sòls i dipòsits 
propers al jaciment (Houben i Guillaud 1994, 
Sánchez García 1997, 143, Belarte 1997, 53, 
García 2009). Estaríem parlant, per un costat, 
d’una zona amb un sediment bàsicament de 
sorres dolomítiques i, per un altre, d’una zona 
molt més argilosa.
Per tal d’aprofundir en aquesta qüestió, vam 
realitzar un estudi específic de mostres pro-
cedents de diferents sediments, estructures i 
estrats, tant de l’interior com de l’entorn del 
jaciment. Aquesta aproximació va donar com 
a primer resultat una coincidència: una de les 
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mostres (MM0040), procedent d’un indret 
proper al jaciment, era composta per un se-
diment de dolomites micrítiques: sorres fines 
i molt fines de dolomita i calcita. Aquesta 
mostra va resultar ser un sediment més que 
comparable amb la resta de mostres estudia-
des amb una matriu dolomítica. Així doncs, 
l’indret d’on es va extreure la mostra MM0040 
és una zona d’on seria versemblant pensar que 
s’hauria pogut obtenir el sediment dolomític 
del que sorgirien tots els elements de terra 
crua del jaciment realitzats amb aquestes ma-
trius. Ara bé, la presència d’uns microfòssils 
en els elements immobles, que no es troben 
en aquesta mostra, ens porta a valorar la pos-
sibilitat que no sigui justament l’aflorament 
d’on vam prendre la mostra el punt exacte 
d’obtenció d’aquesta matèria primera. Podria 

tractar-se també d’un nivell geològic diferent, 
o bé d’un altre aflorament.
Per altra banda, amb aquesta temptativa no 
hem trobat coincidència pel que fa al sediment 
argilós. En relació a aquest fet podem plante-
jar dues propostes interpretatives. Podria ser, 
per exemple, que s’explotés un aflorament de 
margues situat prou a prop, que per la geologia 
de la zona hauria de correspondre al Barre-
mià1, o bé que obtinguessin la matèria primera 
d’un dipòsit al·luvial procedents de barrancs, 
o fins i tot del riu Sénia. Les característiques 
micromorfològiques de les matrius més ar-
giloses ens indiquen que l’última opció seria 
plenament plausible (Courty et al. 1989, Gold-

1. Comunicació personal del Dr. Colombo. Geòleg i profes-
sor del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geocièn-
cies Marines de la Facultat de Geologia (UB).

Fig. 2. Exemple de dues matrius procedents de dos sediments diferents. Esquerra matriu més argilosa (MM0015, fàbrica 1) i dreta 
matriu on predominen les sorres de dolomita i calcita (MM0004, fàbrica 2). Plane polarized light (PPL).

Fig. 3. Aflorament de dolomies micrítiques del Cenomanià. Indret situat a prop del jaciment on es va prendre la mostra MM0040, 
encara in situ a la imatge. Dreta, imatge de la mostra, on podem observar les sorres de dolomita i calcita. PPL.
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berg i Macphail 2006, Matthews 1995, Rivera 
2009). No obstant això, totes dues hipòtesis 
resten a l’espera d’una continuació de l’estudi.    

Determinació de les matèries primeres: 
els components afegits

Un cop s’obté la matèria primera bàsica ne-
cessària, segons l’objecte i element a construir, 
afegirien els components vegetals (CV), que 
són uns altres dels components característics 
d’aquesta terra crua. Aquests components els 
podem observar tant macro com micromorfo-
lògicament gràcies als buits característics que 
habitualment deixen. A nivell micromorfològic 
també els podem acabar de determinar gràci-
es a les restes que romanen encara en alguns 
d’aquests buits (ja siguin en forma de fitòlits o 
bé de restes en procés de carbonització).

Tant per als elements mobles com per als im-
mobles, els fabricants fan servir CV, la majoria 
dels quals són allargassats, prims i generalment 
curts. Pel que hem pogut observar la propor-
ció de CV vindria donada per la funció de 
l’element, pel que volguessin aconseguir (Gar-
cía 2009, 98, Houben i Guillaud 1994, 88-89, 
Nin 2003). Sembla que els elements més poro-
sos, amb més proporció de CV, són elements 
mobles amb una fàbrica argilosa. Aquest fet 
respondria a la voluntat d’estabilitzar el mate-
rial i impedir les fissures en l’assecat (CRAter-
re 1983, Cubero 1998, 218, Duvernay 2003). 
A més, també s’observa que els elements més 
porosos són els contenidors, amb una cla-
ra voluntat de fer unes masses més lleugeres 
i menys denses (CRAterre 1983, Nin 2003). 
En el cas dels elements immobles, sembla que 
amb masses més arenoses, no resulta tant ne-

Fig. 4. Evidències de l’ús dels components vegetals en aquests elements. Superior: diferents morfologies de buits procedents dels 
components vegetals: esquerra MM0031 fàbrica 1 i dreta MM0007 fàbrica 5. Inferior: diferents fitòlits detectats en alguns dels buits: 
esquerra inflorescència de gramínia, blat/ordi (probablement ordi) MM0002 (fàbrica 1) i dreta inflorescència de gramínia pooidea, 
MM0008 (fàbrica 5). PPL.
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cessària aquesta alta proporció de CV, però 
tot i això també en trobem, segurament per 
tal d’accelerar el procés de l’assecat així com 
per augmentar la resistència a la tracció, i fins 
i tot, també per alleugerir el material i ajudar a 
que no es fracturi (CRAterre 1983, Duvernay 
2003). 
Per altra banda, hem pogut determinar, a par-
tir d’un estudi preliminar sobre un grup de 
fitòlits2, que com a components vegetals es 
fan servir unes parts de les plantes concretes: 
inflorescències, fulles i tiges. Pel que fa a les 
espècies, ens trobem davant de diferents gra-
mínies pooidea, la majoria d’elles cereals com 
l’ordi o el blat, així com algun cereal silvestre 
i altres gramínies indeterminades. En tot cas, 
el que s’ha pogut caracteritzar millor ha estat 
l’ordi, dada que coincideix amb l’estudi arque-
obotànic dut a terme al jaciment on, entre els 
cereals documentats, l’ordi vestit (Hordeum 
vulgare) és el taxó més important, segons les 
freqüències relatives dels àmbits A3, A4 i C1 
(López et al. 2011).  
També existeixen un seguit d’altres compo-
nents que, tot i ser esporàdics, ens aporten 
igualment important informació. Ens referim, 
per exemple, als pocs fragments d’excrements 
que trobem en alguns dels elements. Tot i que 

2. Comunicació personal del Dr. García-Granero (Cases-
Complexity and Socio-Ecological Dynamics Research Group, 
Dept. d’Arqueologia i Antropologia, Imf-csIc) i Sr. Ruiz (Ca-
SEs, Dept. d’Humanitats, UPF).

presenten diferents estats de conservació, hem 
pogut determinar que aquests fragments pro-
cedirien d’excrements d’algun animal de dieta 
herbívora, segurament ovicaprins (Bergadà 
1998, Brochier 2002, Canti 1999, Durand et al. 
2010: 171). L’ús d’excrements dins la barreja 
d’aquest material pot tenir diverses interpre-
tacions: per un costat, els podrien haver usat 
per donar flexibilitat o ajudar a la cohesió, així 
com funcionar com a CV (London 1981, Nin 
2003). Per un altre costat, podrien haver es-
tat afegits com a una fracció grossa més, per 
donar més estabilitat a la massa. O, fins i tot, 
podrien estar presents per accident, potser 
pel fet que a la zona de treball s’hi trobessin 
aquests excrements. El fet que es tracti d’ex-
crements d’ovicaprins ens fa decantar més per 
la segona o tercera opció, que siguin usats més 
com a FG o que hagin estat introduïts de for-
ma no deliberada. No obstant, trobar aquests 
fragments corrobora que els elements es van 
elaborar en algun indret amb animals herbí-
vors, concretament, ovicaprins. Informació, 
per altra banda, que no contradiu els treballs 
i estudis zooarqueològics que s’estan duent a 
terme al jaciment, on tant les restes de fauna 
com els copròlits trobats ens parlen de l’esta-
bulació d’ovicaprins, segurament a l’A4 (Font 
2009, López et al. 2011, 95, Font et al. 2014, 
Garcia i Rubert et al. 2014).

Fig. 5. Mostra de fragment d’excrement en la mostra MM0033. Esquerra, buit on es troba l’agregat. Hi podem apreciar el color gris, 
i la matriu diferenciada a la resta de la peça. PPL. Dreta: detall d’aquest buit a més augments on s’observen les esferulites amb més 
detall. Cross polarized light (XPL).
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Processos i tècniques d’elaboració i 
construcció

Pel que fa a l’elaboració dels elements mobles 
i immobles, es detecten diverses tècniques de 
treball associades a aquest material.
En primer lloc tenim els tractaments rebuts 
pels sediments per tal de fer-los més aptes per 
a l’elaboració dels diferents elements (Houben 
i Guillaud 1994, Sánchez García 1997, Belar-
te 1997, 2002). Aquests consistirien en trac-
tar el sediment mecànicament (Hourani 2003, 
164-165): els fabricants decantarien, triarien i 
garbellarien el material per a obtenir com a re-
sultat les fraccions desitjades, en la majoria de 
casos sense gairebé fracció grossa (FG). 
A continuació, es realitzaria la barreja d’aquest 
sediment, ja tractat, amb la resta de compo-
nents (components vegetals com a estabilit-
zants, si cal FG, etc.) i s’amassaria tot bé, amb 
l’aigua necessària, per aconseguir les caracte-
rístiques i l’estat òptim necessaris que perme-
tessin posteriorment poder modelar i elaborar 
els diferents elements (Gé et al. 1993, Cammas 
1994, 2003, Duvernay 2003, Hourani 2003, 
Germain-Vallée et al. 2011). A partir d’aquest 
punt, i un cop obtinguda la massa adequada, 
existeixen dues maneres bàsiques de treballar 
aquest material (Houben i Guillaud 1994). A 
grans trets, i pel que fa als elements mobles, 
usarien la tècnica de modelat per a l’elabora-
ció d’elements mobles, d’estructures de massa 

(Pons 1993, Nin 2003, 98-101, Gómez Puche 
2006 i 2011, García i Lara 2007), i pels ele-
ments immobles usarien quelcom a mig camí 
entre una tècnica d’estructura mixta (Houben 
i Guillaud 1994, García i Lara 1999, 196, 
2007, Belarte 2002, Fuertes et al. 2002, 66, 
Miret 2014) i una tècnica de modelat directe 
(Houben i Guillaud 1994, Belarte 2002, Fuer-
tes et al. 2002, 62).
Pel que fa a les característiques de cada fàbrica 
i més concretament, en relació a les diferènci-
es identificades en les proporcions dels com-
ponents en els elements estudiats, podem afir-
mar que aquestes no són degudes a la posició 
d’aquests elements respecte dels àmbits ni de 
les UEs. Les diferències en CV, FG i matrius, 
dependrà, en tot cas, de la funció per la qual es 
van elaborar els elements. Per exemple, entre 
els elements immobles distingim les cobertes 
o paviments aeris de la resta, ja que presenten 
un augment de la FG, unes característiques di-
ferents dels CV, etc. Aquesta distinció respecte 
de la resta d’elements immobles creiem que és 
deguda a la funció última d’aquests últims i a 
com aquests s’esperava que responguessin en 
funció d’aquest ús: lleugers, però consistents, 
endurits i en algun cas potser impermeables. 
Un altre exemple, però, en aquest cas entre els 
elements mobles, és que hem pogut detectar 
que dins d’un mateix subtipus es fan servir di-
ferents sediments i proporcions dels compo-
nents. Entre els discos, per exemple, trobem 

Fig. 6. Exemple de tècnica d’elaboració d’un element moble: fragment de vora i llavi de la caixa SJ00-1002-63 (MM0009). Dibuix 
tècnic d’aquest fragment i a la dreta escaneig de la làmina prima amb les línies que ens indiquen com va ser modelada i elaborada 
la caixa. 

Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del 
jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)



195

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

uns amb unes fàbriques de matrius dolomíti-
ques, mentre que uns altres, amb un format 
exterior similar, presenten unes matrius més 
argiloses. La tria d’una o altra fàbrica, d’un o 
altre sediment, no respon tampoc a la situa-
ció de l’element, i deduïm, per tant, que ha de 
dependre de la funció d’aquest. En el cas dels 
discos, tot i no saber-ne la funció en molts 
casos, ens trobaríem davant de diferents usos 
segons el material amb què van ser elaborats.
Com hem pogut comprovar amb aquests 
exemples, a partir de les diferents analítiques i 
de tot l’estudi realitzat, hem pogut determinar 
les fàbriques i les tècniques amb què es van 
elaborar cada element. De la mateixa manera, 
també hem pogut definir la forma com es va 
aplicar cada tècnica. Per exemple, a partir de la 
distribució i orientació dels buits dels CV i de 
les argiles, hem pogut determinar les pressions 
exercides sobre el material per aconseguir mo-
delar-lo, o per aplicar-lo per elaborar l’element 
estudiat. Igualment, una característica comuna 
de gairebé tots els elements, tant mobles com 
immobles, és el fet que la majoria disposa d’un 
acabat. En els elements mobles observem la 
voluntat d’allisar les peces, sobretot les que 
disposen d’una cara vista (externa). Pel que fa 
als elements immobles, tot apunta que, quan 
el fabricant/ constructor vol allisar els dife-
rents elements i obtenir una cara vista, aplica 
una capa d’un altre material, més argilós i de-
trític. Podem considerar que, per tal de donar 
un bon acabat a aquests elements, el material 

dolomític amb els CV no els resultaria adient, 
atès que no permetria obtenir una cara ben 
llisa, com aparentment hom desitjava. En els 
casos dels elements que no presenten aquesta 
capa, això pot respondre a dues possibilitats: 
o bé s’ha perdut aquesta capa o part de l’ele-
ment (que aquest s’hagi fragmentat); o bé no 
estaven destinats a ser cares vistes i formarien 
part originalment d’algun element constructiu 
on aquestes cares no serien les externes.   
Per últim, gràcies a aquest estudi també hem 
pogut determinar les diferències essencials 
entre els elements mobles i els immobles re-
alitzats amb terra crua a Sant Jaume. Totes les 
fàbriques que hem pogut identificar dels ele-
ments immobles són fàbriques dolomítiques i 
carbonatades. En canvi, les fàbriques dels ele-
ments mobles no són carbonatades i trobem 
tant fàbriques dolomítiques com argiloses (tot 
i que predomina la fàbrica 1, que és principal-
ment argilosa) (Mateu 2015). La carbonatació 
d’aquests elements immobles ha estat inter-
pretada que podria provenir d’haver afegit a 
aquestes mescles algun component conglome-
rant, com podria ser, per exemple, la calç. Tot 
i això, aquesta hipòtesi resta encara en curs 
d’estudi.

Altres resultats

Per acabar l’estudi vam realitzar encara alguna 
anàlisi físicoquímica, amb l’objectiu d’identi-
ficar certs components i corroborar la deter-

Fig. 7. Exemple de tècnica d’elaboració d’un element immobles: enlluït de l’envà MM0010, on podem observar els buits dels CV 
orientats i que ens indiquen la pressió i la direcció de l’aplicació i modelat d’aquest acabat. PPL i XPL. 
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minació d’alguna fàbrica. Gràcies a aquestes 
anàlisis i a l’estudi general d’aquests materi-
als també hem pogut observar l’afectació de 
l’incendi que destruí l’assentament. Tot i que 
mancaria un estudi més aprofundit, podem 
apuntar que l’incendi va ser desigual en els 
àmbits A3 i A4, amb una mitjana entre 450ºC 
i els 600º/700ºC, assolint en algun punt, amb 
una atmosfera oxidant, els 800ºC.

ConClusions

L’estudi aprofundit de les formes d’ús de la 
terra crua en el marc d’aquestes societats pro-
tohistòriques revesteix una especial importàn-
cia, atès l’elevat grau d’utilització que en fan 
aquestes comunitats i el gran volum d’informa-
ció que pot arribar a proporcionar (i que, fins 
ara, no es tenia prou en compte). Per aquestes 
comunitats era un material molt comú, i que 
van fer servir profusament (en alguns casos, 
amb un grau més elevat que la ceràmica) tant 
per a elaborar objectes i elements mobles com 
per a la construcció. Les dades indiquen, a 
més, que es faria un ús molt racional i reflexio-
nat, clarament orientat, identificant-se orígens 
de les matèries primeres, barreges, fàbriques 
i tècniques d’elaboració diferents, segons la 
funció final de l’element que es volia fabricar. 
Un estudi acurat d’aquest material tan sols es 
pot fer, però, des d’una òptica multipolar que 
contempli diversos tipus d’aproximacions (ti-
pològico-descriptius, micromorfològics, etc.).
La determinació dels components i la cerca 

dels llocs de provinença de cadascun d’ells, 
així com el coneixement de les diferents tèc-
niques d’elaboració ens permetran entendre 
molt millor el coneixement tecnològic i del 
medi que aquestes societats tenien. Per últim, 
el seu estudi també ens permet obtenir altres 
tipus de dades, en aquest cas, com hem pogut 
comprovar, sobre l’incendi i el format de la 
destrucció del jaciment. 
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Resum
La Ferradura és un assentament de la Primera Edat del Ferro (650-575 A.n.e.) ubicat als darrers 
estreps meridionals de la serra de Montsià, a la comarca catalana del mateix nom. Fou objecte 
d’importants treballs d’excavació l’any 1972, de la mà de J. Maluquer de Motes. Des de l’any 2009 el 
Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (grAp) de la Universitat de Barcelona ha reprès els 
treballs. En aquest article presentem una síntesi dels principals resultats assolits fins ara. 

Abstract
La Ferradura is a settlement dated to the early Iron Age (650-575 b.c.) located in the southern 
foothills of  the Montsià mountains, in the Catalan region of  the same name. It was the subject of  
major excavations in 1972, by J. Maluquer de Motes. Since 2009 the Grup de Recerca en Arqueologia 
Protohistòrica (grAp) of  the University of  Barcelona has resumed work. This article presents a sum-
mary of  the main results achieved so far.

1. Aquest treball s’emmarca en el projecte HAR2015-69251-P del grAp, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, i en el 
projecte finançat quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia ref. 2014/100641 atorgat per l’osIc (Dep. de Cul-
tura, Generalitat de Catalunya). També ha pogut ser realitzat gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament d’Ulldecona. Finalment, és 
també deutor de la delegació a les Terres de l’Ebre del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l’aixecament 
topogràfic.
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introduCCió

L’any 2014 vam publicar el primer article de 
síntesi en relació a la represa de les excavacions 
a l’assentament de la Primera Edat del Ferro 
de la Ferradura (Ulldecona, Montsià), que re-
collia les dades obtingudes entre els anys 2009 
i 2011 (Garcia i Rubert et al. 2014). Aquest tre-
ball que ara presentem té com a principal ob-
jectiu fer una posada al dia d’aquest projecte, 
amb els resultats obtinguts fins a data d’avui. 

CaraCtErístiquEs gEnErals i primErEs aC-
tuaCions

La Ferradura, o els Castellets, és un petit as-
sentament en alçada (226 m s.n.m., 100 m so-
bre l’entorn, 400 m2) ocupat durant la primera 
edat del ferro (mitjans del VII - p. VI A.n.e.) i 
erigit en un sortint del sector meridional de 

la serra de Montsià, a la comarca catalana del 
Montsià. Les seves estructures s’adapten al 
format prim i allargassat del morrot on fou 
edificat, els vessants del qual presenten un 
marcat pendent, escarpat i de difícil accés. 
El nucli està format per un total de tretze es-
pais, entre àmbits i vies de circulació. Quant 
als àmbits, la majoria d’ells són espais seriats 
i orientats majoritàriament en sentit est-oest. 
Calculem que la població del nucli podria ha-
ver estat, com a molt, al voltant de les 30 o 
35 persones. El seu plantejament defensiu és 
senzill i consisteix en l’aprofitament de la seva 
ubicació en alçada i en la construcció d’un mur 
de tancament, simple i de poca amplada, en el 
vessant occidental, el més accessible. 
El jaciment fou descobert a principis de la 
dècada dels 60 del segle passat per membres 
del Grup d’Espeleologia del Centre Cultural 
d’Ulldecona. Poc després, alguns d’aquests 
materials i d’altres obtinguts com a resultat 

Fig. 1. Mapa de localització del jaciment i principals nuclis de poblament a les Terres del Sénia durant la primera edat del ferro. 
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de la realització d’una primera cala irregular 
en el nucli foren estudiats per Pietat Callarisa 
(1965). En cercles científics és a bastament co-
negut des que l’any 1972 va ser objecte d’una 
campanya d’excavacions endegada des de la 
Universitat de Barcelona, dirigida per J. Malu-
quer de Motes i en la que hi participaren tam-
bé E. Junyent i V. Baldellou (Maluquer 1983). 
Aquells treballs van afectar la pràctica totalitat 
dels seus 400 m2 i ja van posar al descobert 
dotze dels seus tretze espais. Maluquer va ex-
cavar bona part dels set primers (A1 a A7), 
tot i que sense exhaurir-los del tot, i va exca-
var parcialment alguns dels altres. Els treballs 
van tenir força ressò, i les dades publicades, i 
especialment la planimetria del jaciment, man-
tingueren una presència recurrent en tots els 
estudis que a partir de llavors tractaren aspec-
tes relacionats amb la Primera Edat del Ferro 
i la iberització a l’àrea del nord-est peninsular. 
Malgrat això, les dades existents sobre la Fer-
radura eren en realitat molt poques: teníem i 
tenim encara un desconeixement molt elevat 
de les seves característiques. No existeix, per 
exemple, cap documentació tècnica sobre el 

registre arqueològic derivat d’aquells treballs, 
i les fotografies són molt escasses. 
El primer treball efectiu realitzat des del Grup 
de Recerca en Arqueologia Protohistòrica 
(grAp) de la UB en relació a la Ferradura con-
sistí en un reestudi del conjunt de pondera recu-
perat a l’assentament con a conseqüència de les 
actuacions irregulars de la dècada dels 60 del se-
gle xx. Posteriorment, un de nosaltres (Garcia i 
Rubert 1999) va estudiar en la seva tesina  una 
part dels materials inèdits procedents de l’ex-
cavació de 1972 i dipositats per Maluquer en el 
llavors Museu del Montsià (Amposta).
Entre els elements mobles ceràmics recupe-
rats al jaciment, propis del període, trobem 
la ceràmica indígena (a mà), que repeteix en 
gran mesura els tipus propis del moment, amb 
un conjunt molt similar als dels assentaments 
de Sant Jaume i de la Moleta del Remei, i els 
materials fets amb torn, fenicis. El lot de ma-
terials procedents de les actuacions moder-
nes és petit, fragmentari i poc representatiu 
en general, tret del procedent de l’àmbit A3, 
que es troba actualment en procés d’estudi. 
Maluquer va publicar una part del material a 

Fig. 2. Vista aèria del jaciment (fotografia: arxiu grAp-ub).
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mà i a torn (Maluquer 1983), i M. Martínez 
Roselló alguns altres elements fets a mà (Mar-
tínez 1992, 1993); en tot cas una representació 
molt parcial del conjunt que es va recuperar a 
la Ferradura, i en alguns casos amb problemes 
notables quant a la representació de la reali-
tat dels fragments i les peces. Posteriorment, 
es va dur a terme, com ja hem apuntat, una 
revisió del material fenici dipositat a l’actual 
Museu de les Terres de l’Ebre (Garcia i Rubert 
1999), que recull el més significatiu d’aquesta 
producció localitzat al jaciment. Entre aquests 
materials fenicis trobem una presència majori-
tària de les àmfores del tipus T.10.1.2.1 (fig. 4 
a-i), seguides pels contenidors tipus pithos (fig. 
5 a-m) i els plats (fig. 4 j, k). Aquests darrers 
resulten especialment interessants al tractar-se 
d’elements de vaixella, la qual és molt estra-
nya en contextos del nord-est peninsular, tret 
de l’assentament proper de Sant Jaume. En 
aquest cas, es tracta d’un parell de plats fenicis 
de ceràmica grisa, un dels quals ja va ser publi-
cat per Maluquer de Motes (1983: 19-20, fig. 
6a). Corresponen al tipus B4 de la classificació 

que González Prats efectuà del material de la 
Penya Negra (Crevillent, Baix Vinalopó), els 
quals denominà “plato de borde entrante en-
grosado” (González Prats 1983: 157 i 159) o 
tan sols “plato de borde engrosado” (González 
Prats i Pina 1983: 121), podent-se assenyalar 
una semblança pràcticament idèntica amb al-
guns dels exemplars recuperats en aquest as-
sentament (González Prats 1979: 119, fig. 82, 
8 i 9). Aquest autor els considera de clara fili-
ació fenícia (González Prats i Pina 1983: 121) 
i un dels tipus més representatius de l’horitzó 
orientalitzant a la zona1. Són presents als as-
sentaments protohistòrics contemporanis de 
l’àrea del sud-est peninsular i als de la vall del 
Guadalquivir, així com a les factories fenícies 
litorals2. A la Penya Negra apareixen en el ni-
vell PN II (700-550 A.n.e.), coincidint amb les 

1. Es troben, per exemple i entre molts d’altres, a l’Oral (Sant 
Fulgenci, Baix Segura), en cronologies de segle VI A.n.e., on 
reben la denominació de forma P1C “platos de borde simple” 
(Abad i Sala 1993: 166 i 218).

2. Per a una relació més específica dels punts de localització, 
vegeu: González Prats 1983: 190-192.

Fig. 3. Planimetria general del jaciment.
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dates de les factories fenícies on apareix acom-
panyat de materials propis dels segles VIII a VI 
A.n.e. (González Prats 1983: 195), en sintonia, 
per tant, amb la cronologia que proposem per 
a la Ferradura. A les terres de l’Ebre i del Sé-
nia, així com a la resta de Catalunya, la seva 
localització és extremadament escassa. Cal ci-
tar el plat de ceràmica grisa a torn recuperat a 
l’enterrament T24 de la necròpolis de Mas de 
Mussols-la Palma (l’Aldea, Baix Ebre), carac-
teritzat ja en el seu moment per Maluquer de 
Motes com una producció forana, importada 
(Maluquer de Motes 1984: 61, fig. 9, làm. III), 
i que cal assimilar al tipus B5 de la classifica-
ció de González Prats del material de la Penya 
Negra, definit com a “plato de borde salien-
te”, compartint fins i tot amb els exemplars 
d’aquest jaciment el parell d’orificis que sovint 
es disposen a tocar de la vora (González Prats 
1983: 157 i 159, fig. 35). La cronologia seria 
similar a les dels plats de tipus B4, tot i que 
s’apunta una major presència en moments tar-
dans dins de la forquilla cronològica emmar-

cada pels segles VII i VI A.n.e. (González Prats 
1983: 190-196; Abad i Sala 1993: 166). El 
context de localització a Mas de Mussols, tot i 
que amb una certa problemàtica derivada de la 
metodologia d’excavació i de registre emprat, 
apunta clarament a un segle VI A.n.e., com 
succeeix també amb alguns altres elements re-
cuperats en aquesta mateixa necròpolis com 
ara un aryballos corinti, una petita ampolleta 
de perfums fenícia, alguns escarabeus i fíbules 
de doble ressort (Maluquer de Motes 1984: 64, 
fig. 11, làm. V; Asensio et al. 2000: fig. 4B). Dit 
tot això en relació a la revisió del material fe-
nici, cal apuntar, finalment, que seria necessari 
dur a terme una revisió similar del conjunt de 
ceràmica indígena del jaciment dipositat en el 
museu abans esmentat. 

lEs aCtuaCions modErnEs

Tret d’alguna actuació puntual, com els treballs 
de neteja i consolidació efectuats per rocs sl 

Fig. 4. Ceràmica fenícia: àmfores tipus T.10.1.2.1 (a-i) i plats 
(j, k). 

Fig. 5. Ceràmica fenícia: pithoi.
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l’any 2007, amb posterioritat als treballs de 
Maluquer de Motes el jaciment restà pràctica-
ment abandonat i afectat per un perillós pro-
cés de degradació fins l’any 2009. Aquell any, 
el grAp de la Universitat de Barcelona va re-
prendre els treballs d’excavació. Aquesta etapa 
moderna d’excavacions va iniciar-se gràcies a 
una col·laboració entre el grAp i l’Escola Taller 
La Ferradura, desenvolupada durant les dues 
primeres campanyes, i continua actualment 
gràcies a un acord entre el nostre grup de re-
cerca i l’Ajuntament d’Ulldecona. Les campa-
nyes d’aquesta nova etapa d’excavacions han 
estat fins ara de molt curta durada (al voltant 
d’una setmana anual cadascuna d’elles) i per 
tant els treballs avancen a ritme lent, però han 
permès començar a gaudir ja de noves dades. 
La primera fase del nou projecte tenia com a 
objectiu principal el re-estudi dels espais més 
afectats per les excavacions de Maluquer. El 
calendari previst d’aquesta primera fase con-
templava invertir-hi un total de cinc campa-
nyes, que un cop realitzades s’han demostrat 
insuficients i, per tant, caldrà invertir-hi alguna 
altra, encara. Durant la segona fase afronta-
rem l’excavació dels espais amb menys afecta-
ció durant les actuacions antigues, gràcies als 
quals esperem obtenir prou informació com 
per entendre millor la funcionalitat del nucli.
Els treballs realitzats fins ara pel nostre equip 
han afectat, doncs, de manera intensa el terç 
septentrional del jaciment, i de manera més 
concreta els àmbits A1, A2, A3 i A4. Tots qua-
tre espais van ser donats per completament 
excavats en el seu moment, però els nous tre-
balls han permès constatar la conservació de 
part de l’estratigrafia original, especialment en 
el seu terç occidental. Hi estem identificant 
restes dels nivells d’amortització de pisos su-
periors, amb importants evidències mobles, 
així com parts dels paviments originals dels pi-
sos inferiors. Hi hem identificat, a més, un nou 
àmbit, A0 (l’existència del qual Maluquer ja in-
tuí), així com la via de circulació C1. Per altra 
banda, hem endegat també alguns treballs pre-
paratoris corresponents al que haurà de ser la 
segona fase del nostre projecte, consistents en 

les primeres tasques de documentació inicial 
del forn de l’àmbit A6 i del proper Avenc dels 
Castellets. Cal destacar també la realització de 
les primeres plantes i seccions del jaciment, 
així com d’un primer aixecament topogràfic, 
en aquest cas amb el suport de la delegació a 
les Terres de l’Ebre del Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat.
En definitiva, entre els objectius d’aquesta ac-
tuació del grAp al jaciment destaquen la inten-
ció d’augmentar-ne el grau de coneixement i 
la de tractar d’identificar la seva funcionalitat, 
per tal d’entendre millor la seva eventual incar-
dinació en el que denominem Complex Sant 
Jaume. 

prinCipals rEsultats

Com ja hem apuntat, els treballs efectuats fins 
ara són del tot incipients, i per tant disposem 
encara de pocs resultats. Malgrat tot, podem 
apuntar alguns aspectes en relació sobretot als 
espais del terç septentrional del jaciment, on 
els treballs han estat fins ara més intensos.
L’àmbit A0 fou intuït per Maluquer de Motes 
l’any 1972, però no arribà ni tan sols a defi-
nir-lo. Els nostres treballs han pogut demos-
trar la seva existència i precisar els seus límits. 
Es tracta d’un espai de forma rectangular irre-
gular (de tendència trapezoïdal), d’aproxima-
dament 3,25 x 3,1 m aproximadament, amb 
una superfície menor a la de la resta d’àmbits. 
També es diferencia d’aquests pel fet que la 
seva porta no es relacionava directament amb 
la via C1. I, per altra banda, la seva orientació, 
en sentit nord-sud, difereix també de la de la 
resta d’àmbits propers, espais A1 a A9, tots 
ells seriats i orientats en sentit est-oest. S’ados-
sa malgrat tot a l’àmbit A1, a l’alçada del terç 
occidental d’aquest espai, i també ho fa al mur 
de tancament general del nucli per aquest ma-
teix vessant oest. 
El seu estat de conservació és molt deficient, 
tant pel que fa als seus límits com a la seqüèn-
cia estratigràfica interior. Pel que fa als seus 
murs, tan sols el cantó occidental, que es 
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correspon amb el mur de tancament de l’as-
sentament, presenta un grau suficient d’enti-
tat, degut al fet que l’arrencament d’aquesta 
estructura se situa pocs centímetres per sota 
del nivell de circulació interior, ja en l’arrenca-
ment del pendent natural del turó. Pel que fa 
als murs oriental i septentrional, hi resten tan 
sols algunes pedres (i amb prou feines una fila-
da, en el millor dels casos) que permetin refer 
el seu traçat, malgrat que majoritàriament no 
s’arriben a preservar ni tan sols els dos para-
ments dels murs. Per últim, el mur meridio-
nal, compartit amb A1, ha desaparegut del tot. 
Quant als estrats interiors, la seqüència d’A0 té 
molt poca potència i, de fet, en part de l’àmbit 
ja aflorava la roca mare. Els pocs estrats iden-
tificats fins ara, tots molt prims, apareixen en 
molts casos remoguts i parcialment destruïts. 
Tot plegat es deu molt probablement a l’acció 

continuada dels treballs agrícoles desenvolu-
pats en aquesta terrassa superior del turó entre 
el moment d’abandonament del jaciment i la 
realització dels primers treballs arqueològics, 
el quals haurien afectat molt negativament 
aquests murs i estrats. Per altra banda, el mate-
rial que han proporcionat és molt escàs, petit i 
fragmentari, tot i que del tot coherent amb la 
tònica del jaciment: ceràmica a mà, indígena i 
a torn, fenícia. 
En l’estat actual, dins d’A0 podrien quedar 
algunes restes del nivell de circulació original 
a tocar només de la cantonada sud-oest de 
l’àmbit, tot i que caldrà confirmar-ho. Per al-
tra banda, sembla més probable que en aquest 
petit sector de l’àmbit es conservin, per sota, 
el mateix tipus de nivells de preparació docu-
mentats en l’interior d’A1 i A2, i dels quals en 
parlarem més endavant. 

Fig. 6. Vista zenital de l’àmbit A0 (fotografia: arxiu grAp-ub).
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Com a resultat de l’estat de conservació defici-
tari d’A0, poca cosa es pot dir quant a la seva 
possible funció. Es pot aventurar una possible 
relació amb A1 en el cas que hagués existit una 
porta de comunicació entre aquests dos espais. 
Malauradament, resulta impossible confirmar 
aquesta circumstància. Sigui com vulgui, A0 
representa el límit nord del jaciment, conjun-
tament amb la meitat oriental del mur nord de 
l’àmbit A1.
A1 comparteix murs mitgers amb A0, pel 
nord, i amb A2, pel sud. Conserva restes, molt 
escadusseres i intensament afectades pel pas 
del temps, del mur delimitador oriental, on de-
via estar situada la porta d’entrada, en relació 
a la via de circulació C1. Pel costat occidental 
el seu límit queda constituït pel mur de tanca-
ment de l’assentament. És un àmbit de format 
rectangular allargat, de 6,50 x 2,2 m aproxima-
dament, orientat en sentit est-oest.
Molt afectat pels treballs de l’any 1972, Malu-
quer de Motes considerà aquest àmbit arque-
ològicament exhaurit. Malgrat això, la realitat 
és que es conservava encara una part de la se-
qüència, concentrada en el terç occidental de 
l’àmbit. Pel que fa a la meitat oriental, certa-
ment els treballs antics havien arribat fins al 
nivell de la roca mare.
Les cotes superiors de la part de seqüència 
conservada mostraven les restes del que po-
dria haver estat una llar de foc, tot i que els 
indicis eren prou escassos com per a no po-
der-ho confirmar. Per sota, identificàrem di-
versos estrats, en general terrossos i prims, i, 
pel que fa als superiors, parcialment remenats. 
Finalment, i just per sota d’un estrat que calia 
interpretar com un nivell de preparació d’un 
paviment (del qual no n’havien quedat pràcti-
cament restes), identificàrem un potent estrat 
conformat de manera pràcticament exclusiva 
per blocs de pedra calcària de dimensions mit-
janes i grans. La seva disposició era aparent-
ment irregular, impressió inicial derivada so-
bretot del fet que es tractava de pedres ni tant 
sols lleument escairades. Amb tot, ben aviat va 
resultar molt evident que en realitat no havien 
estat pas disposades a l’atzar, ni tampoc abo-

cades i prou, sinó que hom havia tingut cura 
de disposar-les per tal que ocupessin el màxim 
d’espai possible i de la manera més estable. És 
a dir, estaven ubicades seguint una certa dis-
posició i ordre.

Aquest darrer paquet resulta especialment in-
teressant perquè ens informa d’aspectes rela-
cionats amb la tècnica constructiva emprada 
en l’aixecament del nucli. La seva funció era 
la d’aixecar notablement el nivell del terç occi-
dental de l’àmbit, el qual és construït ja en ple 
pendent del turó. De fet, el vessant occidental 
d’aquest cim comença força aviat (el cim és, en 

Fig. 7. Vista zenital de l’àmbit A1. En el terç inferior es pot 
veure el paquet de pedres utilitzat per a pujar la cota general 
d’aquest extrem de l’àmbit (fotografia: arxiu grAp-ub).
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realitat, molt estret) i des de bon principi pre-
senta una forta inclinació. Per tant, les dimen-
sions desitjades per als àmbits en el disseny 
previ obligaren els constructors a guanyar 
espai en aquest pendent. Per tal d’assolir-ho, 
edificaren en primer lloc el mur de tancament 
del nucli, el qual serví de límit per a contenir 
aquest paquet de blocs de pedra que va per-
metre pujar el nivell interior de l’àmbit i, fins a 
cert punt, si no homogeneïtzar-lo, sí almenys 
apropar-lo a les cotes de la meitat oriental. Val 
a dir que pel que fa a aquest mur de tancament 
es construeix, com dèiem, en un punt de forta 
pendent, i a unes cotes ja certament baixes en 
relació al que havia de ser el nivell de circula-
ció interior d’aquest espai, a la qual cosa cal 
afegir encara les forces que hauria de suportar 
procedents de la gran massa de blocs de pedra 
del paquet de rebliment esmentat (així com de 
la resta de l’edifici que posteriorment s’hi va 
bastir al damunt). Per tot plegat, hom donà a 
aquest mur perimetral un format atalussat, i és 
per això que presenta una amplada conside-
rable en la base, que es va reduint a mida que 
pugem. En tot cas, el fet d’haver estat bastit 
des de punts tan baixos ha permès que avui 
dia sigui el mur que presenta un millor grau de 
conservació pel que fa a l’alçada. 
La documentació d’aquest recurs constructiu 
consistent a pujar el nivell d’una àrea deter-
minada mitjançant la disposició més o menys 
acurada de pedres de dimensions mitjanes de 
format irregular no resulta pas una novetat, 
atès que ha estat identificat de manera similar, 
coetàniament, a Sant Jaume d’Alcanar (per tal 
de confeccionar el contrafort arrodonit de la 
torre T2).
La intensitat dels treballs efectuats en aquest 
espai per J. Maluquer de Motes, l’escassetat de 
les informacions derivades d’aquella actuació, 
les poques restes que ens han arribat fins als 
nostres dies de la seqüència estratigràfica ori-
ginal i l’elevada degradació d’aquestes restes a 
causa del pas del temps impedeixen, malaura-
dament, fer una proposta prou fiable, si més 
no per ara, en relació a la possible funcionalitat 
original d’aquest espai. Les dubtoses evidènci-

es de l’existència d’una llar de foc podrien fer 
pensar en un espai de caràcter domèstic, tot 
i que cal ser extremadament prudent, tenint 
present les circumstàncies de l’anàlisi. 
A2 comparteix murs mitgers amb A01, pel 
nord, i amb A3, pel sud. Conserva també el 
mur delimitador oriental, on devia estar situa-
da la porta d’entrada, en relació a la via de cir-
culació C1, tot i que les actuacions modernes 
de restitució efectuades impedeixen ara com 
ara poder-ho contrastar. Pel costat occidental 
el seu límit queda constituït també pel mur de 
tancament de l’assentament. Com en el cas 
d’A1, és un àmbit de format rectangular allar-
gat, de 6,5 x 2,5 m aproximadament, orientat 
en sentit est-oest.
La seqüència estratigràfica encara conservada 
en l’interior d’aquest espai revestia caracterís-
tiques pràcticament idèntiques a les de l’àm-
bit anterior, motiu pel qual no les repetírem. 
Indicar solament que l’excavació del paquet 
de blocs calcaris irregulars d’anivellament en 
aquest àmbit va permetre confirmar que con-
formava una unitat amb el paquet similar do-
cumentat a A1. Per tant, podem deduir que 
aquest paquet de blocs és col·locat de mane-
ra unitària i conjunta, si més no pel que fa a 
aquesta àrea d’A1 i A2 (i possiblement també 
en la resta d’àmbits situats més al sud, així com 
a part de l’àmbit A0). Els murs mitgers entre 
aquests àmbits són construïts posteriorment, 
al damunt d’aquest paquet. 
Per la resta, cal destacar la preservació dins 
d’aquest espai d’algunes estructures. En l’ex-
trem oriental, un conjunt estructural elaborat 
amb pedres de dimensions mitjanes i petites, 
lligades amb argila, format per una mena de cu-
beta o cista i, potser, un graó d’accés a l’àmbit. 
Adossades per l’interior al que podria haver es-
tat el mur de façana oriental d’aquest espai  i al 
mur mitger entre A1 i A2, l’ús específic d’aques-
tes estructures resta encara incert. Conserven 
tan sols una filada, però aparentment l’estat de 
preservació és similar al de l’any 1972. Per al-
tra banda, Maluquer de Motes va documentar 
l’existència d’una mena d’envà que separava en 
dos l’espai interior d’A2. Aquest mur, elaborat 
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amb pedres de dimensions mitjanes lligades 
amb argila, s’ha vist fortament afectat pel pas 
del temps. El nivell de degradació és elevat i, 
de fet, del mur original tal i com fou documen-
tat l’any 1972 resten tan sols cinc o sis pedres, 
disposades directament sobre la roca mare, que 
permeten restituir, amb dificultat, el format ori-
ginal de la paret. 
La possible funció d’aquest espai resulta tan 
incerta com la dels anteriors, per idèntiques ra-
ons. J. Maluquer de Motes insinuà l’existència 
d’una llar de foc en aquest espai, la qual cosa 
podria portar a proposar que es tractés d’un 
espai domèstic. Malgrat tot, nosaltres no hi 
hem trobat cap evidència d’aquesta estructura.
L’espai A3 comparteix murs mitgers amb A2, 
pel nord, i amb A4, pel sud. També conserva 
el mur delimitador oriental, on devia estar si-
tuada la porta d’entrada, en relació igualment 
a la via de circulació C1. Pel costat occidental 
el seu límit queda constituït pel mur de tan-
cament de l’assentament. Com en els casos 
anteriors, és un àmbit de format rectangular 
allargat, de 6,5 x 2,1 m aproximadament, ori-
entat en sentit est-oest.

Tot i que amb mostres evidents de degradació, 
degut al temps passat des de que fou posada 
al descobert per Maluquer, encara es conser-
va en un estat relativament acceptable una es-
tructura amb planta de quart de cercle realitza-
da amb pedres de dimensions petites lligades 
amb terra i adossada a la cantonada sud-orien-
tal de l’àmbit. Es tracta molt possiblement de 
les restes d’un dipòsit o d’una menjadora, de 
característiques molt similars a una estructura 
documentada en l’interior de l’àmbit A4 del 
jaciment de Sant Jaume. En l’interior hi hem 
documentat parcialment (l’excavació d’aques-
ta estructura encara no ha finalitzat) les restes 
d’una seqüència estratigràfica conformada per 
nivells molt prims i successius d’argiles força 
depurades.
Les circumstàncies d’aquest àmbit eren en 
origen similars a les dels anteriors, és a dir, 
Maluquer havia donat per exhaurit el recinte. 
Hem pogut constatar, però, que, novament, 
una part de la seqüència original encara es 
mantenia in situ. De fet, el grau de preserva-
ció era en aquest cas superior al dels àmbits 
anteriors: els dos terços occidentals de l’àmbit 

Fig. 8. Llar de foc identificada en l’interior de l’àmbit A3. (Fotografia: arxiu grAp-ub).
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encara conservaven no tan sols part del nivell 
de circulació del pis inferior, sinó fins i tot 
part de l’estratigrafia corresponent a l’amortit-
zació del pis superior. Fou en aquests darrers 
estrats, de fet, on fou possible recuperar un 
volum important d’elements mobles ceràmics, 
que actualment es troben en procés d’estudi. 
Finalment, fou possible identificar l’existència 
d’una llar de foc, relativament ben conservada, 
adossada al tram central del mur mitger entre 
A3 i A2. Es tracta d’una llar de planta pseu-
dorectangular delimitada de manera irregular 
per petites lloses enclavades. En el marc d’un 
projecte de datació per paleomagnetisme, vam 
prendre un bon nombre de mostres de la so-
lera d’aquesta estructura. Actualment, els tre-
balls pel que fa a aquest àmbit es troben en el 
punt d’excavació dels nivells corresponents a 
aquesta llar i al nivell de circulació associat.
Com ja hem apuntat de manera similar abans, 
la intensitat dels treballs efectuats en aquest 
espai per J. Maluquer de Motes, l’escassetat de 
les informacions derivades d’aquella actuació, 
les poques restes que ens han arribat fins als 
nostres dies de la seqüència estratigràfica ori-
ginal i l’elevada degradació d’aquestes restes a 
causa del pas del temps impedeixen fer una 
proposta prou fiable, si més no ara com ara, 
en relació a la possible funcionalitat original 
d’aquest espai. L’estructura de planta semicir-
cular adossada a la cantonada sud-est de l’àm-
bit es pot posar en relació, com ja hem dit, 
amb una de molt similar documentada al jaci-
ment veí de Sant Jaume. En el cas de l’assen-
tament canareu, aquell espai (àmbit A4) fou 
caracteritzat com un estable, i l’estructura com 
una menjadora. Podria ser, doncs, que l’espai 
A3 de la Ferradura hagués complert funcions 
similars si, com sembla, aquesta estructura 
hagués pogut servir per a dipositar el menjar 
d’algun animal. Malgrat tot, mantenim també 
en aquest cas els nostres dubtes, donades les 
circumstàncies ja expressades que caracterit-
zen l’estat de conservació de les restes  i tam-
bé el fet que malgrat que les estructures siguin 
molt similars, l’espai de Sant Jaume amb què 
hem comparat A3 és de dimensions notable-

ment majors. Per altra banda, la localització de 
la gran llar de foc obliga a reflexionar profun-
dament sobre la funcionalitat d’aquest espai, 
que ben bé podria ser un espai domèstic. 
Pel que fa a l’àmbit A4, aquest espai compar-
teix murs mitgers amb A3, pel nord, i amb A5, 
pel sud. El grau d’arrasament d’aquest espai, 
però, és molt alt: no conserva cap resta del 
mur delimitador oriental, on devia estar situ-
ada la porta d’entrada. Pel costat occidental el 
seu límit queda constituït pel mur de tanca-
ment de l’assentament. Com en els casos ante-
riors, és un àmbit de format rectangular allar-
gat, de 6,5 x 2,60 m aproximadament, orientat 
en sentit est-oest. Aquest espai fou el que es 
veié més afectat pels treballs de l’any 1972, i 
es pot comprovar com bona part de la seva 
superfície interior està constituïda actualment 
per la roca mare. Tan sols en l’extrem occiden-
tal està sent possible documentar les restes del 
mur de tancament del jaciment al seu pas per 
aquest espai. 
Per la resta d’espais cal parlar especialment 
de la via de circulació C1, que vertebra apa-
rentment tot el sector septentrional del jaci-
ment, i també el central. Ubicada en l’extrem 
oriental del nucli i orientada en sentit nord-
sud, presenta una longitud considerable, de la 
qual hem explorat un total de 14 m. La seva 
amplada estava al voltant dels 1,20 m. Aques-
ta via discorreria entre els murs orientals dels 
àmbits A1 a A4 i la cresta calcària que corona 
el cim. El paquet estratigràfic corresponent a 
C1 fou excavat absolutament en el seu mo-
ment pel que fa al tram que discorre just per 
davant d’A4, de tal forma que en aquest punt 
hi trobem directament la roca mare. Els tre-
balls d’excavació en el tram que discorre entre 
els espais A1 i A3 van permetre identificar-hi 
diversos estrats prims, els més inferiors dels 
quals cal considerar originals i no afectats pels 
treballs de l’any 1972. 
Per últim, destacar solament els treballs incipi-
ents de documentació del forn descobert per 
Maluquer en la cantonada nord-est de l’àmbit 
A6, i de l’interior de l’Avenc dels Castells, situ-
at a tocar del jaciment. 
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la fErradura En El marC dEl poblamEnt 
CoEtani rEgional

Complex Sant Jaume (CSJ a partir d’ara) és el 
nom que donem a l’agrupació d’assentaments 
situada en l’extrem nord-oriental de la regió 
del riu Sénia, immediatament al nord de la de-
sembocadura del riu. Es tracta d’un conjunt de 
cinc nuclis, amb característiques formals molt 
diferents entre si però amb una ocupació da-
tada en tots els casos en la Primera Edat del 
Ferro: Moleta del Remei i Sant Jaume, dins del 
terme municipal d’Alcanar, i Ferradura, Cogu-
la i Castell, a Ulldecona. En el seu moment, 
ja vam plantejar la possible existència d’algun 
tipus d’interrelació entre ells, donada l’extre-
ma proximitat que mantenen (Garcia i Rubert 
2005). La continuïtat dels treballs d’excavació 
i de la recerca associada han permès, progres-
sivament, anar concretant cada cop més la 
possible natura d’aquestes relacions. Valgui 
dir, per exemple, que com a resultat d’aquests 
estudis ha estat possible definir amb prou pre-
cisió les característiques del patró d’assenta-
ment d’aquest grup d’hàbitats, proposar una 
funcionalitat específica per a cadascun d’ells 
i argumentar suficientment l’existència d’una 
interrelació de caràcter sociopolític (Garcia i 
Rubert 2011; 2015).
El coneixement que disposem de cadascun 
d’aquests nuclis és desigual. En els de dimen-

siones més grans (Moleta del Remei i Sant 
Jaume) s’hi han dut a terme nombroses cam-
panyes d’excavació des de 1985 i 1997 respec-
tivament, en el marc d’un programa global de 
recerca del grAp de la Universitat de Barcelona 
(UB). Entre els de dimensions més reduïdes 
tenim la Ferradura, del qual ja hem explicat 
anteriorment les circumstàncies historiogràfi-
ques del seu estudi, la Cogula, conegut de for-
ma molt parcial i bàsicament com a resultat 
de les destruccions que ha experimentat, i el 
Castell, del qual, pel que fa a aquest període, 
coneixem poca cosa més que la seva adscrip-
ció crono-cultural. Les característiques espe-
cífiques de cada nucli han estat intensament 
exposades en diversos estudis, alguns dels 
quals incorporen, a més, visions de conjunt3. 
Sintetitzem a continuació les característiques 
dels altres jaciments.
La Cogula se situa en el punt més alt (406 m, 
256 m sobre l’entorn, 300 m2) i abrupte de 
l’extrem sud de la serra del Montsià. La visibi-
litat des del seu cim és excel·lent a curta, mitja 
i llarga distancia. No ha estat mai excavat (tret 
d’una actuació d’urgència, molt puntual) i, en 
canvi, diverses agressions furtives han afectat 
de forma intensa part de l’estratigrafia i de les 
estructures. És molt poc el que sabem encara 
d’aquest nucli, però malgrat tot resulta molt 

3. Un recull de referències bibliogràfiques a: Garcia i Rubert 
2015.

Fig. 9. Comparació de l’estat de conservació del forn de l’àmbit A6 en el moment del seu descobriment (1972) i poc abans d’iniciar-
se els treballs del grAp al jaciment. (Fotografia: Maluquer de Motes i arxiu grAp-ub).
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difícil pensar que pogués haver acollit més 
d’una vintena d’habitants. Quant a la seva fun-
cionalitat, tot sembla indicar que fou l’excel-
lent visibilitat regional que hom té des del seu 
cim el factor determinant a l’hora de selec-
cionar el punt d’ubicació: des d’aquest nucli 
s’exerceix un excepcional i absolut control de 
les planes de Vinaròs-Benicarló i de la Galera, 
de tot el conjunt de la foia d’Ulldecona i àdhuc 
de la línia de costa. Controla perfectament, a 
més, el que en aquells moments degué ser un 
important nus regional de comunicacions: la 
intersecció de la Ruta de la Foia amb la Ruta 
Interior i, també, amb la via est-oest (Ruta del 
Sénia). Aquesta última, de marcat component 
regional, connecta la zona de la desemboca-
dura del riu Sénia (i per tant, la costa) amb els 
assentaments construïts al llarg del seu curs 
(Moleta del Remei, Castell d’Ulldecona, les 
Senioles) i, també, amb l’agrupació de nuclis 
de la zona del Bellestar (al massís dels Ports, 
prop del sector on neix el riu). La seva alça-
da, la dificultat dels seus accessos, l’orografia 
complicada en què s’ubica, l’extraordinària vi-
sibilitat des del seu cim i les seves dimensions 
extremadament reduïdes suggereixen una fun-
ció com a talaia.
Al Castell l’hàbitat protohistòric s’ubicava al 
cim d’un turó de 256 m (110 m sobre l’en-
torn. Superfície indeterminada, però amb un 
màxim de 1.000 m2) situat en l’extrem sud de 
la foia d’Ulldecona i en disposició oposada al 
nucli de la Cogula. El coneixement que en te-
nim, pel que fa a l’ocupació d’aquest període, 
és molt reduït, resultant impossible ara com 
ara delimitar-ne ni la superfície ni cap tret es-
tructural. Quelcom similar es pot dir respecte 
la seva població, que tan sols des d’un punt de 
vista estrictament elucubratiu podria situar-se 
al voltant d’un centenar d’habitants. En conse-
qüència, resulta pràcticament impossible pro-
posar-ne una funcionalitat. Podem suposar, 
en tot cas, una lògica relació amb l’explotació 
agrària de les terres baixes de la foia, molt pro-
peres i accessibles. Amb tot, la seva situació, 
en un punt altament estratègic, podria ser de-
guda també a la voluntat de controlar, ensems, 

la sortida meridional d’aquesta depressió (en 
el marc de la Ruta de la Foia) i el pas proper de 
la Ruta del Sénia.
El poblat de la Moleta del Remei (209 m, 100 
m d’alçada relativa, 4.000 m2 de superfície) 
s’ubica al damunt del cim homònim, localitzat 
als estreps meridionals de la serra del Montsià, 
molt a prop de la costa (a 3,80 km de distàn-
cia). Es tracta d’un cim ample i força pla que 
va permetre plantejar un assentament de plan-
ta pseudo-ovalada i dimensiones notables per 
al període i la zona. No està excavat del tot, 
malgrat que ha estat posat al descobert el 75% 
de la seva superfície. En total s’hi han identifi-
cat fins ara 66 espais de funcionalitat diversa. 
El plantejament arquitectònic i la distribució 
interna representen una lleu variant de la ja 
llavors vella tradició (en diversos punts del 
nord-est peninsular) dels poblats tancats amb 
espai central, que en aquest cas concret sembla 
adoptar, a partir de la reconstrucció proposa-
da, un format semblant al d’una espiral. La 
majoria d’àmbits del jaciment corresponents a 
aquest període són de planta rectangular amb 
una superfície mitjana d’uns 21 m2 (7 x 3 m 
aprox.), generalment sense compartimentaci-
ons internes. A bona part d’ells, una gran llar 
de foc circular ocupa el centre de la sala. Hem 
d’interpretar aquests àmbits com a espais do-
mèstics, molt probablement ocupats per fa-
mílies nuclears. Puntualment, altres espais de 
l’assentament foren destinats a activitats de 
caràcter especialitzat (tallers metal·lúrgics, es-
tables,…). Encercla el nucli una muralla de 1,5 
m d’amplada, sense torres durant aquest pe-
ríode (Garcia i Rubert 2004). Funcionalment, 
interpretem la Moleta com un poblat, el lloc 
conjunt de residència de diverses famílies. Hi 
degueren viure al voltant d’unes 350 persones. 
Sant Jaume és un assentament ubicat al da-
munt d’un cim de poca alçada (224 m, 100 
m d’alçada relativa,) dels estreps meridionals 
de la serra de Montsià. De reduïdes dimensi-
ons (700 m2) i planta pseudo-circular, presen-
ta un excel·lent estat de conservació. Fins al 
moment ha estat excavat a l’entorn d’un 40% 
del conjunt, malgrat que coneixem ja el 90% 
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de la seva planta. Internament, l’assentament 
s’estructura a partir d’una xarxa de passadis-
sos que vertebren entre si diversos conjunts 
d’àmbits. Aquests conjunts ocupen de forma 
organitzada i coherent la totalitat de l’espai 
interior. Quant als àmbits, es tracta d’edificis 
amb diferents dimensions i orientacions, ma-
joritàriament de format rectangular i amb dues 
plantes. En els casos estudiats del sector 1/
nord el pis inferior sembla destinat en alguns 
casos a complir la funció d’estable i en d’altres 
a la realització de tasques relacionades amb la 
transformació de productes agropecuaris. El 
pis superior és reservat per a l’emmagatze-
matge d’un gran nombre d’envasos, produc-
tes (manufacturats o no), matèries primeres i 
altres objectes i materials. Sant Jaume disposa 
d’un potent i excepcional sistema defensiu, 
el qual conjuga tres elements: una muralla de 
doble parament d’entre 1,50 i 4 m d’ampla-
da, dues torres (T1 i T2) d’extrem arrodonit 
i un singular sistema de protecció de la porta 
mitjançant antemurals (Garcia i Rubert 2009, 
2011, 2015). El jaciment és interpretat en 
aquests moments como una gran residència 
aïllada, multicompartimentada i fortificada. 
Entenem que l’edifici és, així mateix, una seu 
de poder, on habità un petit grup humà i un 
personatge destacat, un cabdill (Garcia i Ru-
bert et al. 2006; 2015). 
En el cas de la Ferradura, la seva situació i 
les seves característiques indiquen una certa 
preocupació defensiva: es localitza en alçada 
i estructuralment resta protegit per un mur de 
tancament, malgrat que simple i de poca am-
plada. El seu emplaçament sembla condicio-
nat en gran mesura per la voluntat de mantenir 
un control estratègic d’algunes vies de comu-
nicació, ja que ocupa justament el punt d’inter-
secció de dues rutes importants, una regional i 
una altra local. La primera (Ruta de la Foia) és 
l’ample camí que dibuixa la foia d’Ulldecona 
en sentit nord-sud i que comunica l’àrea de la 
desembocadura de l’Ebre amb la plana de Vi-
naròs. La segona (Ruta Interior), és la via que 
travessa obliquament el terç meridional de la 
serra de Montsià en sentit nord-oest/sud-est i 

que comunica la foia amb la costa, passant per 
les immediacions de Sant Jaume i de la Moleta. 
L’acompliment d’aquesta important funció es-
tratègica de control no exclou, evidentment, el 
desenvolupament per part dels seus habitants 
d’altres funcions suplementàries, entre les 
quals cal apuntar com a molt probable l’explo-
tació agropecuària de les terres amples i baixes 
de la foia.

En síntesi, els estudis desenvolupats en els dar-
rers anys en aquesta zona han permès avançar 
notablement (tot i que amb diferències, certa-
ment, quant a la profunditat i al grau de certesa 
de les propostes) en la interpretació funcional 
de cadascun d’aquests cinc assentaments que 
conformen el CSJ. Això ha pogut ser establert 
a partir de l’anàlisi a escala micro i semimicro, 
la qual ha permès comprovar que, com passa 
en múltiples altres exemples, la variabilitat en 
els atributs d’aquests llocs contemporanis i re-
gionalment molt propers entre si reflecteix les 

Fig. 10. Característiques orogràfiques del lloc d’ubicació de la 
Ferradura i visibilitat fins a 5 km a la rodona.
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diferències en la funcionalitat dels llocs (At-
hens 1979: 114). Des d’aquest punt de vista, 
el llistat dels tipus funcionals proposats per 
a aquesta aglomeració de nuclis inclouria, al-
menys, un parell de possibles punts de control 
territorial local (Ferradura i Castell), una talaia 
amb vocació de control regional (Cogula), un 
poblat de dimensions notables per al període 
(Moleta del Remei) i una gran casa complexa, 
aïllada i potentment fortificada (Sant Jaume). 
Tots ells formarien part d’una mateixa entitat 
política, que hem denominat Complex Sant 
Jaume, i que políticament adoptaria el format 
d’un cabdillatge. El centre polític d’aquesta 
entitat estaria situat al nucli de Sant Jaume, 
residència d’un cabdill amb un poder polític 
amb una certa projecció territorial. 

ConClusions

Els treballs de reestudi de la Ferradura tot just 
s’han iniciat. Malgrat tot, aquestes primeres 
tasques indiquen que el registre que roman en 
el jaciment és més ric del que suposàvem ini-
cialment. Això obre esperances de que la con-
tinuïtat d’aquests treballs permeti augmentar 
significativament el grau de coneixement del 
nucli. Entre els objectius principals, ens pro-
posem concretar la proposta de funcionalitat 
de l’assentament com a punt de control terri-
torial, aprofundir en la natura de les relacions 
que degué mantenir amb la resta de nuclis del 
csJ i entendre millor el funcionament del jaci-
ment així com la seva estructuració i organit-
zació interna.

Fig. 11. Ortofotografia de l’àrea del CSJ, amb indicació de les dues rutes principals del seu extrem septentrional, la Ruta de la Foia i 
la Ruta Interior (Imatge: ICC, retocada).
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Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment dels Malladarets

Iñaki Moreno Expósito  

AtIcs, s.l.

Resum
La intervenció d’urgència realitzada durant el mes d’abril de 2014 al jaciment dels Malladarets, situat 
al terme municipal d’Alfara de Carles, queda ubicat a l’oest del cim del Penyaflor (514 m s.n.m.) 
en un petit turó de planta allargada i superfície plana (272 m s.n.m.) que domina el pas natural que 
forma el barranc de la Vall Cervera, el qual permet l’entrada al massís dels Ports des de la plana de 
Roquetes.
Durant la intervenció es documentaren 15 vasos dipositats, in situ, dins una habitació que podria 
respondre a la funció de rebost. També es documentaren un seguit de murs disposats de manera 
ortogonal modelant un edifici. Els materials exhumats permeten establir una cronologia entorn 
l’Edat de Ferro I (650-500). Es tracta d’un període caracteritzat per l’inici i eclosió de les manifes-
tacions urbanes preeminentment en llocs aturonats i de difícil accés.

Abstract
Emergency intervention executed during the month of  April 2014 at the site of  Malladarets, loca-
ted in the municipality of  Alfara de Carles, is placed to the West of  Cim del Penyaflor (514 m) on 
a small hill of  long and flat surface (272 m) who dominates the natural walkway that forms la Vall 
Cervera, which allows admission to Massís de Els Ports from la Plana de Roquetes.
During the intervention there were documented 15 deposited vessels, in situ, in a room that could 
have work as a pantry. There were also documented a series of  deposited walls in an orthogonal 
way modelling the building. The exhumed materials allow setting a timeline about the Iron Age 
I (650-500). This is a period characterized by the opening and eclosion of  urban manifestations 
preeminently in hilliness places and difficult to access.
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Dins el programa d’actuacions arqueològiques 
d’urgència de la Generalitat de Catalunya efec-
tuades l’any 2014 s’efectuà una intervenció 
entre els dies 3 i 14 d’abril al jaciment dels Ma-
lladarets, un establiment inèdit fins aleshores 
ubicat al terme municipal d’Alfara de Carles, 
comarca del Baix Ebre.

loCalitzaCió

Alfara de Carles es un municipi que compta 
amb una extensió de 63.94 km² i és situat a la 
part ponentina de la comarca del Baix Ebre, al 
massís dels Ports de Beseit o de Tortosa, els 
contraforts del qual accidenten tot el terme. 
Per llevant, des de les Coves d’en Castells (ex-
trem més septentrional del terme), una cadena 
muntanyosa (on trobem els colls d’en Garcia, 
el tossal de la Cova del Bou amb 552 m, el de 
Penyaflor, el de Farrúbio amb 792 m, i la Tossa 
de la Reina amb 1113 m) fa de partió amb els 
municipis de Xerta, Aldover, Tortosa i Roque-
tes. Per ponent, i formant part també d’aquest 
massís dels Ports de Beseit o de Tortosa, una 
altra serralada de cingleres que moltes vegades 
sobrepassen els mil de metres d’altitud, fa de 
termenal amb els termes de Beseit (de la co-
marca de Matarranya), Arnes, Horta de Sant 
Joan (ambdós de Terra Alta) i Paüls; hi trobem 
el Bosc Negre, la Tosseta Rasa (1217 m), els 
rasos de Maraco, la punta de l’Espina (1182 
m), que es prolonga per la serra de l’Espina 
fins a la Coscollosa (878 m).
El territori, molt accidentat, presenta abundàn-
cia de fonts, i a les cotes més altes ressalta una 
frondosa vegetació, boscs de pi blanc i pi roig, 
que ja d’antic han estat explotats; també hi ha 
carrascars malgrat cada cop són més escassos. 
El matollar és ocupat per ginestes, romanins, 
esbarzers, argelagues, coscolls i margallons; la 
fibra dels quals ha estat molt utilitzada per a la 
confecció de cabassos.
La intervenció arqueològica s’endegà arran de 
la troballa casual, per part d’un guàrdia fores-
tal, de fragments ceràmics escampats a tocar 
d’unes pedres que semblaven alineades.

El lloc de la troballa queda ubicat a l’oest del 
cim del Penyaflor (514 m s.n.m.) en un petit 
turó de planta allargada i superfície plana (272 
m s.n.m.) que domina el pas natural que forma 
el barranc de la Vall Cervera, el qual permet 
l’entrada al massís dels Ports des de la plana 
de Roquetes.
Ja des d’un inici, la inspecció visual de l’indret 
permeté veure encara in situ les restes ceràmi-
ques que propiciaren la intervenció, que efec-
tivament semblaven estar relacionades amb 
una sèrie de murs que es dibuixaven de ma-
nera subtil.

la intErvEnCió

La intervenció es basà en l’obertura d’un son-
deig de 4 per 4 m per tal de recuperar els vasos 
ceràmics i provar d’entendre la seva disposició 
espacial dins de les possibles habitacions que 
hi hagués.
Fruit de l’obertura del sondeig aviat es dibuixa-
ren una sèrie de murs que tancaven fins a tres 
habitacions. D’habitacions (H-1, H-2 i H-3).
Un cop treta la capa vegetal que ens permeté 
documentar aquest complex d’estances i previ 
vist i plau de l’arqueòleg territorial de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’optà per excavar fins 
exhaurir l’estratigrafia de l’estança H-1, on 
sembla que apareixien concentrats els vasos 
ceràmics que motivaren la intervenció.
D’altra banda, es decidí també obrir un petit 
sondeig informatiu dins l’àmbit H-3 aprofi-
tant l’angle que conformaven dos dels murs 
per tal de conèixer l’estratigrafia.

L’excavació de l’àmbit H-1

Sota el nivell vegetal, UE 1001 i una capa 
d’enderroc, UE 1002, provinent del mur de 
tancament est aparegué un nivell d’argiles, UE 
1003, amb diversos vasos ceràmics, alguns 
d’ells esclafats sota el nivell d’enderroc.
Així, l’excavació de la UE 1003 permeté indi-
vidualitzar fins a 15 vasos ceràmics de diferent 
tipologia, tots ells però, amb una adscripció 
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cronocultural pertanyent a l’Edat de Ferro I 
(650-500 A.n.e.).
La intervenció sobre els vasos ceràmics es 
basà en la delimitació i individualització de 
les peces. Amb aquesta finalitat, i de manera 
prèvia a la seva extracció, les peces fracturades 
s’engassaren in situ, per tal de facilitar les pos-
teriors tasques de restauració.
Un cop excavada la UE 1003 i extretes totes 
les peces ceràmiques vinculades a aquest ni-
vell, aparegué el nivell UE 1005, una fina capa 
d’argiles de color marró fosc on no apareixia 
ja material. En aixecar aquest nivell apareixia 
un nivell de llims, UE 1004, de color gris clar 
d’uns 25 cm de potència que cobria la roca 
i servia per uniformitzar les irregularitats que 
presentava la superfície del nivell geològic. 

L’excavació del sondeig a l’àmbit H-3

Dins l’àmbit H-3 s’obrí un petit sondeig d’1m. 
d’ample per 1’50m de llarg aprofitant l’angle 
que feien dos murs.

En aquesta habitació sota la capa vegetal, UE 
1001, i el nivell d’enderroc, UE 1002, aparegué 
un nivell de llims de color grisenc, UE 3002, 
equiparable a la UE 1004 de l’àmbit H-1. A 
continuació aparegué el nivell geològic de roca 
calcària, UE 1000.

la prospECCió

A banda de l’excavació efectuada a la zona de 
la troballa s’efectuà, per indicació de l’arqueò-
leg territorial, una prospecció de la zona adja-
cent, per tal de trobar nous indicis estructurals 
i/o materials que ens permetessin delimitar 
espacialment el jaciment i, en cas afirmatiu, 
topografiar les estructures detectades.
Així, arran de la prospecció es detectaren nous 
murs al llarg del turó sobre la Vall Cervera que  
semblaven fortificar l’esperó muntanyenc.
Entre ells, a l’est de l’àmbit H-1, es va detec-
tar i documentar les restes d’un mur de grans 
dimensions, UE 1019, de 5 m de llarg per 1 m 

Fig. 1 Planta de l’habitació amb les restes ceràmiques
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d’ample, que discorria en sentit ne-so. El mur 
semblava tancar el nucli d’hàbitat, donades les 
seves dimensions de possible caràcter defen-
siu i el pronunciat desnivell existent a l’est de 
l’estructura.
A banda, en direcció sud observàrem com la 
carena de l’esperó comptava amb restes de dos 
murs paral·lels, separats entre ells uns 5,80 m 
que fortificaven la part alta de l’elevació.
El mur est, UE 1021, fou documentat al llarg 
de 7,50 m de llarg i comptava amb una am-
plada de 0,70 m. A llevant d’aquest mur el 
desnivell existent és força més suau, podent 
suposar així que aquesta zona estava urbanit-
zada. Aquest fet sembla quedar corroborat 
per l’existència del mur UE 1022, perpendicu-
lar als dos anteriors i situat a l’extrem sud del 
jaciment. D’aquest mur es documentaren dos 
segments, el primer a la zona alta de l’esperó i 
que faria angle amb l’extrem sud del mur UE 
1020, i un altre millor conservat a la zona bai-
xa, de 2,77 m de llarg per 0,70 m d’ample.
Finalment, la prospecció del terreny permeté 
documentar algunes estructures de pedra amb 
planta circular que es podrien relacionar amb 
l’existència de túmuls funeraris al vessant sud 
de l’esperó, a extramurs, és a dir, fora de la 
zona d’hàbitat.

intErprEtaCió

Com hem vist, els resultats de la intervenció 
foren extremadament positius. D’una banda 
l’excavació va permetre recuperar els vasos 
ceràmics que motivaren l’actuació d’urgència. 
D’altra, la mateixa excavació i la prospecció 
subsegüent van permetre establir l’existència 
d’un nucli d’hàbitat fortificat i la delimitació 
del mateix.
La fesomia del poblat sembla adaptar-se per-
fectament a l’orografia existent: un esperó al 
vessant oest del Penyaflor, d’uns 125 m de 
llarg per uns 25 m d’ample i superfície plana 
(3125 m²). Els vessants oest i sud són força 
pronunciats, mentre que els costers nord i est 
baixen amb més suavitat. Des d’aquest empla-

çament es domina visualment el pas natural 
que forma el barranc de la Vall Cervera, el qual 
permet l’entrada al massís dels Ports des de la 
plana de Roquetes.

La morfologia

Com s’ha vist, la delimitació del poblat s’ha 
efectuat en funció de l’orografia del terreny i de 
la presència/absència d’estructures muràries.
En relació a la mida dels murs —l’amplada bà-
sicament— observem com hi ha de dos tipus: 
a) els defensius; UE 1019 com a muralla est i 
UE 1020 com a muralla oest que compten amb 
una amplada d’entre 0,90 m i 1 m; b) els que  
formen part de l’urbanització interna del po-
blat; amb una amplada que no supera mai els 
0,80 m.
La tècnica constructiva serà la mateixa per 
ambdós tipus; grans ortòstats en posició ver-
tical conformant les cares interna i externa del 
mur amb un rebliment intern de pedres i terres 
piconades. Ignorem, però, l’alçada que aconse-
guia l’obra de pedra i si aquesta era substituïda 
en algun punt per obra de tova o similar.
Malgrat la visió fragmentada que tenim de les 
restes del poblat podem arribar a una sèrie de 
conclusions que creiem vàlides; la disposició 
dels murs documentats ens dibuixa un poblat 
que s’estén pel cim del turó i, en part, pel seu 
vessant sud-est. El vessant oest, donat el seu 
pendent, sembla no haver estat urbanitzat més 
enllà del mur defensiu UE 1020.
D’altra banda, sembla que l’extrem nord del 
poblat, el sector que compta amb una major 
superfície plana, és el més urbanitzat. Aquest 
sector nord ens dibuixa un entramat ortogo-
nal basat en una seqüència de murs que dis-
corren en sentit se-no amb un interval de 5m: 
els murs UE 1024, UE 1007 i UE 1018.
A partir d’aquests murs mestres es dibuixen 
una sèrie d’estances amb murs que discorren 
en sentit ne-so: UE 1011 i UE 1009.
A banda, trobarem petits envans, UE 1013, 
UE 1015 i UE 1017, que tancaven petites es-
tances —com l’habitació H-1— dins de l’en-
tramat primari.
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Aquest sector nord ens permeté documentar 
les mides de la habitació H-3, de 14,25m², i 
de la petita estança H-1, de 3,80m². Aquesta 
darrera habitació, tant per la morfologia dels 
seus murs, petits envans que no superaven 
els 0,50 m d’ample, com pel volum de vasos 
recuperats del seu interior sembla que faria 
funcions de rebost o magatzem. En efecte, si 
comparem el volum de material aparegut al 
sondeig de l’estança H-3, una quantitat minsa 
de fragments ceràmics, amb el volum de va-
sos exhumats a l’habitació H-1, fins a 15 vasos 
i un pondus, sembla clar que aquest àmbit era 
dedicat a l’emmagatzematge d’atuells i els seus 
continguts. En aquest sentit cal remarcar que 
alguns dels vasos encara contenien cereal al 
seu interior.
Els vasos s’havien conservat in situ des del 
moment de l’abandonament de l’establiment, 
doncs se’ns presentaven força ben disposats 
en posició vertical, encastats dins la UE 1003, 
o basculats però en molt bon estat de conser-
vació. Únicament a la meitat est de l’estança 
els vasos apareixien esclafats sota el pes de 
l’enderroc del mur UE 1017.

D’altra banda, la urbanització del sector sud 
del poblat sembla articular-se en funció del 
mur defensiu UE 1020 i del seu mur paral·lel 
UE 1021. Entre els dos murs hi ha una distàn-
cia de 6m., distància suficient per albergar una 
sèrie d’estances mitjançant murs en sentit no-
se que suposaria l’urbanització de la carena.
Altra possibilitat recau en l’existència d’un 
passadís o carrer, l’espai entre els dos murs, 
articulador d’estances que s’obririen a l’est del 
mur UE 1021, urbanitzant el pendent se del 
poblat.
Una tercera possibilitat recau en que el mur 
UE 1021 sigui en realitat la continuació del 
mur defensiu UE 1019. Certament aquests 
dos murs, malgrat la distància que hi ha entre 
ells, 77 m, estan perfectament alineats. Aqueta 
suposició, probablement la més vàlida a hores 
d’ara, suposa la fortificació de la zona alta del 
poblat deixant tots els vessants per sota de la 
cota 270 m s.n.m. sense urbanitzar. Es a dir, 
només quedaria urbanitzada la carena de l’es-
peró. En aquest cas el mur UE 1022 podria 
suposar un element defensiu extramurs o una 
ampliació del poblat d’un moment posterior, 

Fig. 2 Topografia de l’assentament
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fet força inversemblant donat que, malgrat la 
petita àrea excavada i el desconeixement real 
de l’abast cronològic de l’assentament, aquest 
sembla respondre a una sola fase d’ocupació 
circumscrita a un lapse temporal reduït. 

la Cronologia

Els materials exhumats permeten establir una 
cronologia força fiable al període de l’Edat 
de Ferro I (650-500). Es tracta d’un període 
caracteritzat per l’inici i eclosió de les mani-
festacions urbanes preeminentment en llocs 
aturonats i de difícil accés.
Quant a la tipologia ceràmica, com és plena-
ment acceptat, la majoria de formes d’aquest 
període cal cercar-lo en la cultura material del 
bronze final. Les tendències formals es con-
creten en la suavització de perfils, cap a formes 
globulars, en la simplificació de les vores i en la 
incorporació gradual de peus diferenciats.

Quant a les formes representades als Malla-
darets tenim, d’una banda, grans vasos de cos 
ovoide amb la vora exvasada recta (sense en-
caix) i llavi bisellat. Relacionem aquests vasos 
amb l’emmagatzematge de la producció agrí-
cola ja que donades les seves grans dimensions 
són equiparables a petites sitges. La decoració 
característica es basa en cordons aplicats que 
compten amb decoració digitada i/o incisions 
amb punxó. Els cordons apareixen disposats 
de manera horitzontal a la meitat inferior de 
la peça i al coll. Només en un cas s’ha docu-
mentat decoració incisa a la vora. Veiem que 
és el moment de la desaparició de la decoració 
acanalada —no aparegué cap cas amb aquest 
tipus decoratiu— característica de l’Edat de 
Bronze.
L’altra forma representada al jaciment són pe-
tits vasos amb diferents perfils que oscil·len 
entre cossos globulars a bicònics amb petit 
peu diferenciat i decoració de petits mugrons 
aplicats a la carena (3 en un exemplar i 4 en 

Fig. 3 Detall de les restes arqueològiques durant la seva excavació
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l’altre). Donat les seves petites dimensions 
vinculem aquests atuells al consum de líquids 
dins la gama d’atuells de taula, o a elements 
de caràcter votiu (menys probable donat que 
foren exhumats a l’àmbit H-1 destinat a ma-
gatzem).
La darrera forma apareguda és representada 
per una vas de mida mitjana, cos globular/
bicònic i peu anular alt. Malgrat no comptar 
amb la vora conservada seria assimilable for-
malment a una gerra contenidora de líquids.
Les pastes utilitzades visiblement poc depu-
rades, compten amb grans nòduls de desgrei-
xant. Les coccions documentades són mixtes.
Recordem que és en aquest context crono-
lògic que arriben les primeres importacions 
púniques a la zona que tractem, malgrat que 
l’excavació no ens ha aportat cap resta materi-
al d’aquesta procedència.
A banda dels contenidors ceràmics es docu-
mentà un pondus troncopiramidal amb un forat 
aplicat a l’extrem superior. És tracta d’un feno-
men abastament contrastat malgrat apareixen 
en número molt reduït en jaciments d’aquest 
context cronològic. 

ConClusions

El poblat dels Malladarets es tracta d’un as-
sentament bastit en un moment en que segons 
Gracia i Munilla (Gracia, F.; Munilla, G. 1997) 
“a l’àrea del nord-est peninsular, cap a finals 
del segle VII A.c., (...) les estructures socials es 
fan definitivament sedentàries i comencen a 
estar lligades a la producció excedentària dels 
territoris que controlen; en altres àrees del lle-
vant, com ara la zona de l’Ebre, aquest procés 
es desenvolupa en una cronologia lleugera-
ment anterior, probablement al final del segle 
VIII A.c. o inici del segle VII A.c., data dels pri-
mers assentaments construïts amb materials 
no peribles a la zona.”
El procés de nuclearització i sedentarització 
del poblament és un fenomen que té els seus 
inicis al Bronze Final (Genó, Aitona, Segrià) i 
està íntimament relacionat amb la millora de 

les pràctiques agrícoles i l’ocupació de sòls 
més productius que comportarà un progressiu 
augment demogràfic.
En aquest sentit, l’anàlisi carpològica de les 
granes recuperades han permès documentar 
una excepcional concentració de llavors carbo-
nitzades de blat xeixa/dur (Triticum aestivum/
durum) continguda dins un gran vas ceràmic. 
A banda, l’anàlisi arqueobotànic ha identificat 
puntualment altres cereals com la pisana (Triti-
cum cf. dicoccum) i l’ordi vestit (Hordeum vulgare) 
i algunes males herbes com són la cúgula (Ave-
na sp.) i el jull o zitzània (Lolium cf. temulentum; 
Lolium sp.).
De manera paral·lela a aquests processos, això 
suposà un canvi en els patrons d’assentament 
vinculat a un marcat procés de territorialitza-
ció i autoreafirmació dels drets d’explotació 
com a conseqüència de la competitivitat pels 
recursos disponibles.
Aquesta nova realitat originarà una creixent 
desigualtat entre comunitats que propiciaran 
un nou tipus d’assentament amb un urbanis-
me i un sistema defensiu cada cop més ela-
borat. El resultat final es concretarà finalment 
durant la Primera Edat de Ferro amb l’aparició 
d’establiments com els Vilars d’Arbeca (Les 
Garrigues) (López Cachero, 2007).
A la zona del curs baix de l’Ebre, la que ens 
ocupa, comptem amb diversos paral·lels a 
partir de finals del segle VII A.c. que presen-
ten un protourbanisme íntimament relacionat 
als processos anteriorment esmentats als quals 
hem d’afegir la presència colonial fenícia, coe-
tània a aquesta dinàmica de desenvolupament 
urbà.
De manera específica, hom podria encabir l’as-
sentament dels Malladarets dins el primer o se-
gon model dels proposats (Asensio et al. 1994a) 
establiments situats sobre crestes rocoses es-
tretes i allargades, la morfologia interna dels 
quals s’estructura en funció d’un carrer central 
que articula habitacions paral·leles d’entre 10 i 
20m². La diferència entre els dos models pro-
posats recau en l’extensió de l’assentament. En 
el primer dels casos els establiments superen 
els 1000 m² tenint com a exemple el Calvari (El 
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Molar, Priorat) amb 3000 m² i el Puig Roig (el 
Masroig, Priorat) amb 1200 m² —l’esperó dels 
Malladarets compta amb 3125 m²—. La gran 
extensió d’aquest jaciment es relaciona amb ac-
tivitats mineres, el producte de les quals estava 
destinat tant a l’autoconsum com a l’intercanvi 
intensiu amb els fenicis.
El segon model respon a assentaments de me-
nor superfície —entre 400 i 500 m²— ubicats 
en crestes estretes de gran superfície relativa, 
tipus representat pels jaciments de la Ferra-
dura (Ulldecona, Montsià), Coll del Moro de 
Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre) i la 
Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). De l’es-
tudi d’aquests assentaments es desprèn que 
estaven ocupats per un nombre reduït de fa-
mílies nuclears amb una població per aquests 
establiments que es pot calcular entre trenta i 
cinquanta persones.
Cal dir que l’abast de la intervenció ha per-
mès conèixer una part molt petita de l’assen-
tament, fet que no permet adscriure, ni des-

cartar, l’assentament als models d’urbanisme 
evolucionat amb carrers ortogonals com Bar-
ranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) o es-
tabliments eminentment comercials del tipus 
d’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre).
Insistim en ressaltar la importància de la ubi-
cació dels assentaments descrits en posicions 
elevades que proporcionen una gran visibilitat 
sobre les terres baixes circumdants i/o passos 
naturals, fent-se evident el valor estratègic pel 
control del territori. En aquest sentit tornem 
a recordar el domini visual de l’assentament 
sobre la Vall Cervera, entrada natural als Ports.
Com s’ha esmentat amb anterioritat, malgrat 
l’enorme desconeixement de l’abast cronolò-
gic de l’establiment, aquest sembla haver tin-
gut una vida funcional molt curta tal i com 
es desprèn de l’habitació excavada (H-1) on 
es documentà un sol nivell d’ocupació que 
oferí les ceràmiques estudiades. Així, l’aban-
donament del poblat, sense haver pogut do-
cumentar causes violentes que el propiciïn, 

Fig. 4 El material ceràmic un cop restaurat
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sembla formar part de la dinàmica coneguda 
com “crisi del segle VI A.n.e.” que suposa, 
d’una banda, l’abandonament, quan no des-
trucció, de molts poblats de la vall de l’Ebre, 
i de l’altra, un profund canvi en el model de 
poblament que desembocarà en una nova re-
alitat que qualificarem com a ibèrica a partir 
del segle V A.n.e., ja íntimament lligada a la 
presència colonial grega.
Les causes s’han explicat en base a la pròpia 
feblesa del sistema, que es caracteritza en una 
dissimetria social basada en l’adquisició de 
béns de prestigi —metalls i a l’Ebre sobretot 
vins importats pels fenicis— i en el control 
dels mecanismes d’intercanvi —amb Aldoves-
ta com a jaciment paradigmàtic.
Així, sembla que serà aquesta dependència 
excessiva del comerç exterior fenici, amb di-
nàmiques fluctuants impossibles de controlar, 
el que farà trontollar el sistema a partir del 
segon quart del segle VI, quan es documenta 
una brusca davallada dels materials importats i 
l’abandonament de molts poblats. 
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Intervenció arqueològica d’urgència als jaciments del Mas de 
Godes i Vall del Raser (Orta de Sant Joan, Terra Alta)

Francesc X. Florensa Puchol

AtIcs, s.l.

Resum
Les intervencions d’urgència realitzades durant el mes de novembre de 2014 als jaciments anome-
nats Mas de Godes i la Vall de Raser, situats al terme municipal d’Horta de Sant Joan, ens han apor-
tat noves dades sobre el poblament del Ferro I a l’entorn dels Ports. Hem documentat en ambdós 
casos murs que insinuen la possibilitat d’un jaciment d’aquest fase cronològic que caldrà acabar de 
confirmar o desmentir. D’altra banda en el jaciment de Mas de Godes, situat a l’altiplà de la Serra 
dels Pesells, s’han localitzat les restes: la punta d’un projectil de ferro de manuballista i d’una virolla 
de llança d’època romana.
Finalment, també al Mas de Godes, hem documentat una trinxera de la Guerra Civil relacionada 
amb la línia de l’Algars.

Abstract
Emergency interventions executed during the month of  November 2014 to sites called Mas de 
Godes and Vall de Raser, located in the municipality of  Horta de Sant Joan, who have provided 
new data on the settlement of  Iron I and the surroundings of  Ports. We have documented in both 
cases walls that suggest the possibility of  a site of  this chronology that should be checked to con-
firm or deny it. On the other hand in the site of  Mas de Godes, located on the top of  Serra dels 
Pesells, it has been found the remains of  a tip of  a manuballista iron projectile and n iron tip pilum 
of  Roman period.
Finally, I also at Mas de Godes, we documented a trench of  the Civil War related to the line of  
Algars.
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Dins el programa d’actuacions arqueològi-
ques d’urgència de la Generalitat de Catalunya 
efectuades l’any 2014 es va intervenir durant 
el mes de novembre en els jaciments del Mas 
de Godes i en l’anomenat Vall del Raser, on 
es documentaren un parell d’establiments, in-
èdits fins aleshores, ubicats al terme munici-
pal d’Horta de Sant Joan, comarca de la Terra 
Alta.

loCalitzaCió dEl mas dE godEs

Arran de la troballa casual, per part d’un dels 
propietaris dels camps, de ceràmica, una pun-
ta de projectil d’artilleria i part d’una virolla 
(contrapès) de llança, ambdues de cronologia 
romana, es va decidir prospectar arqueològica-
ment al voltant dels camps on es localitzaren 
els objectes i realitzar un parell de sondejos a 
redós d’una estructura de pedra seca.
El lloc a prospectar es localitza entre les cotes 
526 m i 521 m s.n.m., en el camí del Molí de 
Calaf, abans d’arribar al Mas de Godes. L’in-
dret es situa a la Serra dels Pesells per on care-
nen els antics camins de Batea i de Caseres cap 
a Horta de Sant Joan. 

la intErvEnCió al mas dE godEs

Els resultats de la prospecció i els sondejos fo-
ren parcialment negatius, ja que en un primer 
moment es pensà en la possibilitat de localit-
zar un campament romà  atès la presència del 
material militar localitzat a la zona. Durant la 
prospecció dels camps, l’escassa presència de 
material ceràmic d’època romana i de materi-
al metàl·lic associat a aquest tipus d’assenta-
ments, ens va portar a refusar aquesta hipòtesi.
De totes maneres es va voler exhaurir la pros-
pecció dins l’anomenada zona 4, un bosc de 
pins, alzines i força sotabosc, on es localitza-
ren les troballes més destacades. Així, en el lí-
mit sud oest del bosc, es va poder identificar 
una trinxera de la guerra civil en forma de se-
micercle. Presentava una amplada de 0,50 m i 

una profunditat de 0,80 m. Es va realitzar un 
únic sondeig on no es localitzà cap resta ar-
queològica, però amb el que sí es va poder tes-
timoniar la seva amplada i profunditat. Sembla 
que aquesta trinxera de la guerra civil podria 
correspondre a la línia de defensa dels Algars.
L’estructura defensiva documentada corres-
pon a un complex militar relacionat dins del  
plans estratègics del Ministeri de Defensa de 
la Generalitat de Catalunya de crear una línia 
defensiva amb les terres de l’Aragó, coincidint 
amb el riu d’Algars. Tota la línia catalana es 
va fortificar per fer front als atacs nacionals 
vers l’any 1937, tot i que no va ser utilitzada. 
Justament en aquest paratge es varen crear un 
seguit de fortificacions en punts claus. Possi-
blement, en aquest enclavament militar varen 
estar diferents batallons i part de les brigades 
internacionals, que van fer front als italians del 
ctV (Cos de Tropes Voluntàries Italianes). Es 
tracta d’un sistema de xarxes defensives on els 
militars podien dissenyar un atac des d’aques-
ta zona, a més de la seva defensa. El coneixe-
ment del terreny per part dels militars i el fet 
que correspon a un entramat de línies d’atac i 
de recolzament indicarien la bona disposició 
d’aquestes dins del marc de la Guerra Civil.
D’altra banda, i dins el mateix bosc, es va lo-
calitzar el que quedava d’un mur molt malmès 
d’uns 15,50 m de llarg per 0,80 m d’ample 
(amb algun tram d’entre 1 i 1,10 m d’ample). 
Aquest mur, que discorre de ne a so, de pedra 
seca, restava composat en algun dels trams per 
gran pedres en vertical i pedruscall.
Quant a la factura d’aquest mur, aquesta es-
tructura, de la qual restava una filada, ens 
permeté documentar la tècnica emprada en la 
seva construcció. Es basa en murs obrats amb 
grans lloses disposades verticalment en amb-
dues cares del mur, reblint el seu interior amb 
pedruscall i terres que suposem anaven prem-
sades per tal de dotar de consistència l’estruc-
tura. Aquestes grans lloses comptaven, a més, 
amb petites pedres que feien de falca externa 
dins la rasa de fonamentació. A aquest mur se 
li atribuí la UE 1.
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Donat que en cap cas s’ha documentat més 
d’una filada d’obra de pedres, podem suposar 
que aquests comptaven amb obra de tovot i/o 
tàpia per sobre del sòcol de pedra conservat. 
No es va localitzar cap tipus de resta materi-
al en superfície per a poder datar l’estructura, 
Pensem que se li pot atribuir, per la morfolo-
gia constructiva, una datació laxa en el Ferro I.
La situació privilegiada d’aquest indret, tal i 
com ja hem explicat abans es troba a la part 
alta de l’altiplà de la Serra dels Pesells on con-
flueixen diversos camins, sembla l’ideal per a 
un assentament d’aquesta època. Futures in-
tervencions en aquest indret haurien de con-
firmar o desmentir aquesta datació proposada 
i completar la planta de l’assentament.
Quant al material arqueològic recollit, cal des-
tacar els dos fragments de ferro que motivaren 
la intervenció. Per una part, la possible virolla 
de ferro correspondria al contrapès d’una llan-
ça d’època romana. El fragment de la punta 
de ferro, de forma poc treballada, amida 5 cm. 
Presenta un orifici d’emmanegament tubular 
per on s’introduïa la part de fusta de la llança 
i a la que havia d’anar unit amb un passador. 
Suposem que la punta havia de ser més llarga. 

L’adscripció cronològica d’aquest objecte és 
difícil atès que tant els ibers com els romans 
empraven aquest tipus d’armament.
D’altra banda, la punta de ferro d’un projectil 
d’artilleria lleugera creiem que sí pot ser ads-
crita a les tropes romanes, sense especificar 
gaire la cronologia, decantant-nos cap a l’èpo-
ca tardorepublicana o augustea. Es tracta d’un 
objecte de 8,3 cm de llarg, ens falta part de 
l’emmanegament, amb una punta de forma pi-
ramidal, de secció quadrada, de 4 cm de llarg 
per 0,8 cm d’ample màxim i un pes de 16 g. El 
diàmetre de l’emmanegament interior conser-
vat és de 0,5 cm. (la profunditat del forat per a 
l’emmanegament és de 2,2 cm), per on s’intro-
duïa la tija de fusta del projectil. Aquest tipus 
de projectil s’ha identificat normalment amb 
l’artilleria emprada per l’assalt d’oppida ibèrics i 
per tant és material que també es pot trobar en 
assentaments militars romans1, tipus praesidia, 
castella i castra.
Pel tipus de projectil de forma allargassada i 
agut, el poder de penetració havia de ser for-
ça important. El projectil no presenta gaires 
alteracions per impactes a la punta i sembla 
no haver estat emprat sovint. El tub per l’em-
manegament està lleugerament doblat, potser 
es va produir aquesta deformació en intentar 
ser desclavat. 
El sistema d’emmanegament habitual per 
aquest tipus d’arma és el d’espiga. En aquest 
cas l’emmanegament entre la tija i la punta és 
de tipus tubular. Segons els exemples d’aquest 
tipus d’artefactes exposats en el manual de Bis-
hop i Coulston (1993), els trobem ressenyats 
ja en època republicana (Bishop i Coulston, 
1993, pàg. 57, Fig. 27 núm. 3e) i també des 
d’August fins Adrià (Bishop i Coulston, 1993, 
pàg. 81, Fig. 44 núm 3b), diferenciant-los, els 
més antics dels més moderns, per la llargària 
de la punta. En el nostre cas, i seguint aquesta 

1. Exemples d’aquest tipus de projectils s’han trobat, per 
exemple a Numància (Luik, 2002), a l’oppidum de Monte Ber-
norio (Torres-Martínez, et al., 2013), al jaciment de La Espina 
del Gállego (Peralta et al., 2009) i per Catalunya (Ble, 2012), tot 
i que aquest últim article se’ns mostra bàsicament projectils de  
pila catapultaria de calibre i pes més alt.

Fig. 1 Detall dels ortòstats que conformen el mur UE 1
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hipòtesi de treball, s’hauria de tractar d’un pro-
jectil encabit entre l’època d’August i Adrià.

Per la forma, mida i pes aquesta punta de ferro 
podria respondre a un projectil d’artilleria del 
tipus fletxa de calibre petit, per a ser llançat 
per una màquina lleugera anomenada manuba-
llista. Aquesta arma de torsió portàtil per a dis-
parar fletxes la podia manipular un sol home, 
encara que protegit per un nombre indefinit 
de soldats,  i era emprada per l’assalt de forta-
leses juntament amb d’altres màquines d’arti-
lleria lleugera com els scorpia, les ballista (que 
llençaven pedres) i els arcs.
La troballa d’aquests objectes d’armament 
militar, tot i que són fortuïtes, ens indiquen 
clarament el pas de contingents militars per 
aquest indret, a falta d’altres troballes que ens 
indiquin la presència, o no, d’algun tipus de 
campament o assentament militar. 

loCalitzaCió dE la vall dEl rasEr

Aquest jaciment es localitza dins les coorde-
nades X: 276330 X: 4539419 (utm etrs89) en 
un esperó de terra que s’alça, a una cota mitja 
de 483 m s.n.m., i domina sobre el riu Cana-
letes. Des d’aquest esperó es visualitza tota la 
vall que va formant el riu Canaletes fins la pla-
na on es situa el municipi de Bot.

la intErvEnCió a la vall dEl rasEr

Gràcies a la col·laboració del Sr. Joan Godes, 
veí d’Horta de Sant Joan, es va poder accedir a 
la seva finca situada a la Vall del Raser. En un 
petit bosc situat dins la seva finca es localitzen 
les restes, bastant ben conservades, d’un mur 
construït amb ortòstats. Es decidí realitzar una 
prospecció arqueològica en tot l’esperó i al seu 
voltant, a més d’excavar un parell de sondejos 
a redós del mur localitzat.
La prospecció en busca de materials arqueo-
lògics va resultar negativa. Els dos sondejos 
ens van servir per a documentar el mur, UE 
4 en direcció est-oest, del que es van poder 
documentar uns 12 m de llarg per entre 1-1,20 
d’ample i 0,80-1 m d’alt, situat al bell mig de 
l’extrem est de l’esperó. Aquest mur presenta 
un angle, a l’oest, de 2 m de llarg, en direc-
ció nord-sud, al que se li uneix un mur d’entre 
1-1,20 m d’ample construït amb pedra seca 
força arrasat que circula per la part sud de l’es-
peró, localitzant-se pràcticament durant uns 
80 m, aquest mur és la UE 5.
Quant a la factura d’aquest mur, aquesta es-
tructura, de la qual restava una filada, ens 
permeté documentar la tècnica emprada en la 
seva construcció. Es basa en murs obrats amb 
grans lloses disposades verticalment falcades a 
banda i banda per un seguit de pedres de mida 
mitjana. Donat que en cap cas s’ha documen-
tat més d’una filada d’obra de pedres, podem 
suposar que aquests comptaven amb obra de 
tovot i/o tàpia per sobre del sòcol de pedra 
conservat. 

Fig. 2 Làmina amb la punta de projectil de manuballista
 i la virolla de llança
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En el sondeig 1, situat a l’extrem est de l’es-
peró, després de rebaixar l capa superficial de 
terres es va localitzar un estrat d’anivellament i 
circulació, UE 2, composat per argiles de color 
marró clar amb nòduls de pedra calcària que 
cobria la rasa de fonamentació del mur, UE 
4. Aquest estrat d’anivellament i circulació es 
disposa sobre la roca per a regularitzar-la, atès 
que se’ns presenta d’una manera molt abrupta. 
Dins aquest estrat, UE 2, es va localitzar un 
fragment de ceràmica a torn informe de peti-
tes dimensions del que no es pot assegurar una 
datació certa. Pensem que se li pot atribuir, per 
la morfologia constructiva, una datació laxa en 
el Ferro I. 
La situació privilegiada d’aquest indret, tal 
i com ja hem explicat abans, es troba en un 
esperó de terra sobre el riu Canaletes. Des 
d’aquest indret es visualitza la vall que va con-
formant aquest riu fins arribar al municipi de 
Bot. Sembla un indret ideal per a un assenta-
ment d’aquesta època. Futures intervencions 
en aquest jaciment haurien de confirmar o 
desmentir aquesta datació proposada i com-
pletar la planta de l’assentament.

ConClusions sobrE lEs EstruCturEs dEl 
fErro I al mas dE godEs i la vall dEl 
rasEr

A la zona del curs baix de l’Ebre comptem 
amb diversos paral·lels a partir de finals del 
segle VII A.c. que presenten un protourbanis-
me als quals hem d’afegir la presència colonial 
fenícia, coetània a aquesta dinàmica de desen-
volupament urbà.
Aquest model respon a assentaments de me-
nor superfície —entre 400 i 500 m²— ubicats 
en crestes estretes d’una gran superfície relati-
va, tipus representat pels jaciments de la Fer-
radura (Ulldecona, Montsià), Coll del Moro de 
Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre), la Mo-
leta del Remei (Alcanar, Montsià), Aldovesta 
(Benifallet, Baix Ebre), Barranc de Gàfols (Gi-
nestar, Ribera d’Ebre) i Els Madallarets (Alfa-
ra de Carles, Baix Ebre). De l’estudi d’aquests 
assentaments es desprèn que estaven ocupats 
per un nombre reduït de famílies nuclears amb 
una població per aquests establiments que es 
pot calcular entre trenta i cinquanta persones 
(Asensio et al. 1994a). Creiem que en aquest 
model entraria l’establiment de Mas de Godes 
i l’anomenat Vall del Raser, també a Horta de 
Sant Joan.
Volem ressaltar la importància de la ubicació 
dels assentaments descrits en posicions eleva-
des que proporcionen una gran visibilitat so-
bre les terres baixes circumdants i/o passos 
naturals (camins, vies naturals de pas, etc.), 

Fig. 3 Detall del mur UE 4

Fig. 4 Estrat d’anivellament i circulació UE 2
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fent-se evident el valor estratègic pel control 
del territori. 
Aquest tipus de poblat sembla abandonar-se 
formant part de la dinàmica coneguda com 
“crisi del segle VI A.n.e.” que suposa, d’una 
banda, l’abandonament, quan no destrucció, 
de molts poblats de la vall de l’Ebre, i de l’al-
tra, un profund canvi en el model de pobla-
ment que desembocarà en una nova realitat 
que qualificarem com a ibèrica a partir del se-
gle V A.n.e.
Les causes s’han explicat en base a la pròpia 
feblesa del sistema, que es caracteritza en una 
dissimetria social basada en l’adquisició de 
béns de prestigi, metalls i, a l’Ebre sobretot, vi 
importat pels fenicis, i en el control dels me-
canismes d’intercanvi, amb Aldovesta com a 
jaciment paradigmàtic.
Així, sembla que serà aquesta dependència 
excessiva del comerç exterior fenici, amb di-
nàmiques fluctuants impossibles de controlar, 
el que farà trontollar el sistema a partir del 
segon quart del segle VI, quan es documenta 
una brusca davallada dels materials importats i 
l’abandonament de molts poblats.
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Resum
Durant l’any 2013 es va efectuar una intervenció al jaciment dels Tossals (Aldover, Baix Ebre), amb 
l’objectiu de delimitar l’espai arqueològic i datar el seu context, posant-lo en relació amb la resta 
d’assentaments protohistòrics coneguts al tram baix de la vall de l’Ebre. En vista dels resultats posi-
tius, l’any 2015 es va decidir continuar amb els treballs al lloc, realitzant-se tot un seguit de sondejos 
que han permès localitzar diverses estructures que, per la seva naturalesa i el material arqueològic 
associat, podrien enquadrar-se entre els segles VII i VI A.n.e.

Abstract
In the year 2013 archaeological excavations were conducted at the site of  Els Tossals (Aldover, 
Baix Ebre), in order to define its archaeological space and to date its context, and thus, to put it in 
relation to other known protohistoric settlements in the lower valley of  the Ebro basin. In view of  
the positive results, the archaeological work resumed in 2015. A series of  surveys were conducted, 
allowing the discovery of  several structures which, according to their features and associated arc-
haeological material, could fit between VIIth and VIth centuries b.c.
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introduCCió

La intervenció portada a terme al jaciment 
protohistòric dels Tossals s’emmarca dins el 
projecte d’investigació Adaptación al medio y 
evolución sociopolítica de las comunidades asentadas 
en el valle del Ebro desde el bronce final hasta época 
romana que el Grup de Recerca Seminari de 
Protohistòria i Arqueologia (gresepIA) de la 
Universitat Rovira i Virgili està treballant du-
rant aquests darrers anys. 
L’existència del jaciment és coneguda des de 
fa anys, essent citat per primer cop a la biblio-
grafia especialitzada l’any 1991 (Genera 1991), 
si bé anteriorment s’hi havia efectuat diverses 
actuacions que havien localitzat ceràmica pro-
tohistòrica a l’indret. La majoria dels materi-
als localitzats eren fets a mà, amb presència 
de vores exvasades i fragments de recipients 
decorats amb cordons i impressions digitals. 
Cal destacar la presència de ceràmica a torn 
de tipologia fenícia, sobretot àmfores fabri-
cades al sud-peninsular, sense que es consta-
tés la presència de cap fragment d’àmfora o 
vaixella ibèrica, la qual cosa va permetre pre-
cisar una cronologia compresa entre mitjans 
del segle VII A.n.e i principis del segle VI A.n.e. 
L’any 1986, amb motiu de la remodelació de 
la carretera N-230, es van efectuar unes cales 
a les vessants del turó, concretament als seus 
extrems nord i oest, que no proporcionaren 
materials ni vestigis d’època protohistòrica, i 
que serviren per delimitar el jaciment al menys 
per aquells costats. Cal indicar també l’existèn-
cia d’una col·lecció particular a Aldover, pro-
cedent d’aquest lloc, que ens va ser entregada 
per al seu estudi en el moment d’iniciar els tre-
balls arqueològics. 

situaCió

El jaciment arqueològic dels Tossals es troba 
situat sobre una terrassa quaternària que s’ele-
va al nord-oest de l’actual població d’Aldover. 
Ocupa l’extrem nord d’un altiplà a una cota de 
49 m s.n.m. La seva ubicació estratègica a l’ex-

trem d’aquesta plana li permet tenir un control 
òptim de la zona així com també del curs in-
ferior del riu Ebre (Diloli 1997, 201-202), do-
minant tota la plana al·luvial que formen les 
hortes de Xerta i Tivenys. Pel seu costat oest 
transcorre el Barranc de la Conca, possible via 
de comunicació entre el riu Ebre i les serres 
dels Ports de Tortosa-Beseit.

EstruCturEs loCalitzadEs

Les tasques efectuades durant les campanyes 
de 2013 i 2015 van consistir en una prospec-
ció complerta del morrot on se situa el jaci-
ment i la posterior excavació de 19 cales en 
els llocs on es van localitzar més materials en 
superfície. També es van fer sondejos en els 
punts on s’apreciava a simple vista l’existència 
d’algun mur. La prioritat va ser determinar la 
superfície total del possible jaciment, així com 
també la seva potència estratigràfica i cronolo-
gia. Delimitat a grosso modo l’espai arqueològic, 
es van efectuar les pertinents tasques manuals 
de neteja superficial dels possibles punts sus-
ceptibles a ser excavats, actuant-se especial-
ment sobre les restes vegetals que afectaven 
les estructures visibles. El següent pas fou l’ex-
cavació total, fins a nivell de roca natural. En 
aquest procés es va seguir de manera sistemà-
tica el mètode estratigràfic, amb el conseqüent 
registre exhaustiu tant documental com plani-
mètric i fotogràfic de les diverses estructures 
i unitats estratigràfiques que s’hi localitzaren. 
Les cales van permetre treure a la llum un se-
guit de murs que poden donar una idea apro-
ximada de les dimensions que podia haver tin-
gut l’assentament.
Al sector 1, (cala 100) si bé es va localitzar un 
nivell arqueològic, no hi havia restes destaca-
bles, que sí van aparèixer als sectors 2 (cala 
200), on es van distingir un seguit de 5 estrats 
i un mur, localitzant-se també un fragment de 
bronze decorat que segurament formava part 
d’un braçalet. Pel que fa al mur (UE 250), es 
desviava formant un semicercle per enllaçar 
amb una estructura apareguda al sector 3, fet 
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que va permetre posar al descobert el possible 
tancament del jaciment en el sector de més di-
fícil accés al turó, el mur UE 250 - UE 350, que 
limita amb la part de la vessant més pròxima al 
riu Ebre, la qual coincideix amb el tall antròpic 
realitzat en el seu moment per a la construc-
ció de la carretera N-230. D’aquest mur se’n 
coneixen unes dimensions aproximades de 9 
metres de llargada per mig metre d’altura. Cal 
destacar la seva anomalia constructiva pel que 
fa a l’interior i l’exterior del parament, amb 
una part interna irregular, fet que va introduir 
alguns dubtes sobre la seva funcionalitat.
Al costat d’aquesta cala,  es va localitzar un ca-
dàver d’un combatent de la Guerra Civil (UF-

1), amb tot un seguit de complements i arma-
ment que l’acompanyaven. El cos es recolzava 
sobre el mur 250 - 350.
Al sector 7 (cala 700), resseguint el perfil del 
turó, situat en una zona molt pròxima al sector 
4, es van obtenir també resultats positius, amb 
la localització d’un mur de 40 cm d’alçada, en 
la vessant del turó que mira cap al Barranc de 
la Conca. La cala va donar una estratigrafia di-
ferent pel que respecta a l’interior i exterior del 
mur trobat (UE 750), si bé, tot i així, el mur 
presentava la mateixa factura que el 250-350. 
Al sector 5 (cales 1000 i 1100), en una zona 
que presentava una gran acumulació de pedres 
i una potència estratigràfica superior a les cales 

Fig. 1. Mapa de situació. 
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precedents, es va poder localitzar un mur, tam-
bé de factura irregular, (UE 550), que podria 
estar delimitant l’espai arqueològic per la zona 
sud, la més allunyada de les vessants. Per sota 
d’un nivell d’argiles compactades equiparable  
al documentat a la resta de cales (UE 501) es 
va trobar un nivell d’enderroc i tovots cobrint 
un estrat de cendres ric en materials mobles. 
Aquest sector 5 o UE 500 es va renombrar 
com a sector 10 o UE 1000 per tal de poder 
diferenciar els treballs efectuats en el mateix 
sector durant la campanya de 2015. En aquest 
cas la prioritat va ser determinar la funció de 
les estructures ja localitzades anteriorment, 
així com també localitzar noves estructures 
que permetessin la caracterització de l’assen-
tament. Un cop obert l’espai d’excavació, es va 
procedir a delimitar en una major extensió el 
mur perimetral ja existent (UE 1050) així com 
també el nivell cendrós, amb una potència de 
30 centímetres (UE 1003). Associat a aquest 
nivell van aparèixer una sèrie de nous murs 
(UE 1051, 1052 i 1053) i un paviment de bona 
factura construït mitjançant argila compacta-
da, calç i pedres de petites dimensions (UE 
1009) (Fig. 3). A l’altra banda del mur 1050 
(sector 11), el que seria la cara interior del tan-
cat perimetral, es va localitzar un nivell arque-
ològic format per un escampall de ceràmica, la 

major part a mà, sobre un enderroc de tovots 
(Fig. 3) que es trobaven pràcticament intactes 
(UE 1101).
Al sector 9 (Cala 1090), es va poder delimitar 
el tancament del jaciment per la seva vessant 
oest, gràcies a la localització d’un tram de mur 
perimetral (UE 1094). Per sota d’aquest van 
aparèixer diferents nivells amb gran quantitat 
de material ceràmic, destacant les UE’s 1097 i 
1098 per la gran quantitat de tovots desfets i 
argila cendrosa Aquests estrats s’adossaven a 
un nou mur (UE 1095), que compta amb una 
tipologia constructiva diferenciada del prece-
dent.
Per últim, als sectors 17 i 18, es va recuperar un 
nou tram de mur (UE 1750 i 1851) que estava 
cobert en part per un tram del mur perimetral 
(UE 1850). En aquesta zona, però, també es 
van localitzar dos retalls moderns (UE 1702 i 
1802), probablement forats de furtius.

la Cultura matErial

Entre els materials recuperats en el transcurs 
de les intervencions, s’ha documentat una 
quantitat significativa de ceràmiques elabora-
des a torn, majoritàriament considerades com 
a productes d’importació arribats de diferents 

Fig. 2. Sector 10/11.
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Fig. 3. Planta general i estructures localitzades.
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punts de la Mediterrània central o occidental. 
L’índex d’importacions representa el 10% del 
total de fragments, el 9% dels individus en càl-
cul no ponderat i el 25% dels individus en el 
càlcul ponderat per 1. Aquests nivells són su-
periors als d’altres assentaments de l’entorn, 
com Barranc de Sant Antoni o Barranc de Gà-
fols (Ginestar, Rivera d’Ebre), tot i que sense 
arribar als alts percentatges d’Aldovesta (Beni-
fallet, Baix Ebre). 
Pel que fa a les tipologies, destaquen les pro-
duccions a torn fenícies d’Occident, concre-
tament es distingeixen dos models de la tipo-
logia T.10.1, la T.10.1.1.1 i la T.10.1.2.1 (Fig. 
4, 1-3) (Ramon 1995), la primera amb un llavi 
alt i vertical separat de l’espatlla per una es-
tria profunda i la segona caracteritzada pel seu 
llavi triangular engruixit en la seva superfície 
interna. Un altre tipus de vas d’emmagatze-
matge constatat als Tossals el testimonia un 
fragment de vora d’àmfora de coll, anomena-
da “urna del tipus Cruz del Negro” dotada de 
decoració pintada en forma de bandes horit-
zontals (Fig. 4, 4). Aquesta és una forma poc 
corrent a l’àrea catalana, tot i que en trobem a 
Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre), i al Barranc 
de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre).
Entre els elements de vaixella s’ha pogut cons-
tatar la presència de plats caracteritzats per la 
forma de la vora girada, en aquest cas amb el 
llavi caigut (Fig. 4, 5). Tots els fragments recu-
perats tenen la característica decoració pintada 
en forma de bandes simples a l’exterior, en-
cara que sovint també es localitzen en la seva 
cara interna (Sanmartí et al. 2000, 163).
Quant a la ceràmica a mà, es tracta de les pro-
duccions majoritàries al jaciment dels Tos-
sals, arribant al 80% del total en el nombre de 
fragments, el 81% d’individus en el càlcul no 
ponderat i el 74% dels individus en el càlcul 
ponderat per 1. Les pastes predominants en 
aquestes ceràmiques són d’una coloració que 
oscil·la entre el marró i una tonalitat de ver-
mell intens, amb desgreixant predominant-
ment calcari, amb alguna petita excepció en la 
qual s’observen partícules micàcies de color 
daurat que, probablement, revelen aquestes 

produccions com a importacions d’alguna al-
tra zona indeterminada. Pel tractament de les 
superfícies podem diferenciar dues categories: 
les produccions amb un acabat brunyit i les 
produccions simplement allisades, essent les 
primeres minoritàries i sempre corresponents 
a fragments informes, tret d’un fons globular 
que podria ser una imitació de vaset de tipus 
fenici. Aquest fet fa pensar que els acabats 
brunyits tant sols s’utilitzaven per a peces de 
petites dimensions, deixant la resta, majorità-
riament utilitzades per a l’emmagatzematge, 
sense un tractament tan curós.   
Les formes documentades més característi-
ques són els gran vasos de perfil en “S” més 
o menys marcat, majoritàriament de fons pla 
(Fig. 4, 6). A nivell de decoració s’observen 
cordons horitzontals de secció triangular o 
quadrangular col·locats en el punt d’unió del 
cos amb el coll. Els ornaments que contenen 
aquest cordons varia de les impressions digi-
tals a les incisions, i un únic cas que conté una 
combinació de digitacions més incisions cir-
culars. També s’ha pogut recuperar una vora 
que conté incisions al llavi com a decoració 
(Fig. 4, 8). 
També s’han recuperat diversos individus frag-
mentats de vora exvasada, generalment recta, 
amb els llavis poc diferenciats i bisellats per l’in-
terior. En alguna d’aquestes peces s’observen 
cordons impresos que a vegades es combinen 
amb altres elements similars disposats en dife-
rents punts de la peça (Fig. 4, 10). Per últim cal 
anomenar la presència d’un volum considera-
ble de plats-tapadora (Fig. 4, 11). Aquestes pe-
ces poden crear dubtes si no es compta amb 
el perfil complert, ja que per una banda poden 
correspondre a tapadores amb agafador, men-
tre que per l’altra, pot tractar-se de pàteres de 
fons pla o lleugerament elevat de parets curtes 
o exvasades (Mascort et al. 1991, 31). 
Pel que fa a la presència de materials no ce-
ràmics, és destacable la troballa de diversos 
fragments d’una mateixa fíbula. Tot sembla 
indicar, tant per la forma de l’anell com per 
la disposició de la molla, que es tracta d’un 
exemplar de fíbula anular hispànica (Navar-
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Fig. 4. Els materials..
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ro 1970, 94-109). També es va recuperar la 
part passiva d’un molí de vaivé, barquiforme, 
equiparable al tipus A3 del jaciment de Bar-
ranc de Gàfols (Sanmartí et al. 2000, 170-172). 
Finalment, en els nivells de cendres d’una de 
les cales, es va recuperar un aplic de collaret 
de cornalina. Aquest material s’ha considerat 
inexistent a la Península Ibèrica, fet que rea-
firmaria l’existència d’intercanvis a llarga dis-
tància amb la Mediterrània oriental. Un lloc 
conegut de fabricació d’objectes amb aquest 
material és Egipte, des d’on s’exportaria cap 
a les colònies fenícies per ser comercialitzat a 
l’occident. Tot i això, cal tenir present que hi 
ha estudis geològics realitzats entorn a la zona 
de la Badia i la Depressió del Guadalquivir que 
indiquen l’existència de cornalina en aquesta 
mateixa zona (Carballo 2000, 300).

Cronologia dE l’EstablimEnt

Per tal d’establir una cronologia precisa de 
l’assentament cal recórrer als diferents tipus 
d’àmfores fenícies procedents del sud pe-
ninsular recuperades al mateix. Es considera 
que aquestes produccions no arribarien a les 
costes de l’actual Catalunya abans de mitjans 
del segle VII A.n.e., per tant, tot i la possibili-
tat de contactes esporàdics anteriors, amb les 
dades actuals no seria prudent situar l’arrenca-
ment de l’ocupació de l’indret abans d’aques-
ta data. D’altra banda la troballa de diferents 
fragments amb decoracions d’acanalats com-
plexos o clotets (Fig. 4, 7 i 9) ja ens situa en 
aquest marge temporal, tot i que de moment 
no se’n coneix cap estructura constructiva as-
sociada. Pel que fa a l’abandonament, vindria 
indicat per la fi de la distribució comercial de 
les àmfores T.10.1 (Ramon 1995) predomi-
nants al jaciment, al qual cal afegir, la presència 
d’una fíbula anular, datada en el segle VI A.n.e, 
així com l’absència de ceràmiques a torn de 
producció indígena. Prenent en consideració 
aquestes dades, es pot establir una cronologia 
final de l’assentament entre finals del segle VII 
i mitjans del segle VI A.n.e.

intErprEtaCió

Amb les dades actuals, és difícil efectuar una 
interpretació del jaciment, doncs la informa-
ció que tenim és minsa i, a nivell estructural, 
està dividida en dos grans sectors. D’una ban-
da s’ha localitzat una estructura de tanca, que 
sembla identificar el lloc com un clos o pleta 
per a tancar el ramat, segurament ovicaprins, a 
l’estil d’altres jaciments d’aquest tipus identifi-
cats al Penedès (Cebrià et al. 2001) com Olèr-
dola, el Puig de la Mola (Olivella), el Marge 
del Moro (Begues) o la Serra de la Font del 
Coscó (Avinyonet del Penedès) (Miret i Mi-
ret 1981, 313-316). Cal afegir, però, que no hi 
ha elements sòlids als Tossals que permetin 
emmarcar cronològicament el funcionament 
d’aquest possible clos ramader, si bé sabem 
que és posterior a les altres estructures exhu-
mades. D’altra banda hi trobem l’àrea amb es-
tructures arquitectòniques murals, localitzades 
estratigràficament per sota dels nivells del mur 
perimetral, i relacionades amb un horitzó de 
cendres i enderrocs de tovots gairebé sencers, 
els quals cobreixen diferents elements arqui-
tectònics. Tant l’estratigrafia com els materials 
mobles comentats, permeten identificar una 
ocupació d’aquest espai que s’iniciaria aproxi-
madament durant el segle VII A.n.e., tal i com 
ja suggerien les ceràmiques localitzades en su-
perfície durant les primeres prospeccions. Tot 
i això, resta pendent per a futures campanyes 
la caracterització del tipus d’assentament, bé 
sigui un edifici aïllat o un petit poblat. Amb les 
dades que tenim fins ara podem avançar que 
ens trobem davant d’un assentament de peti-
tes dimensions que destaca pel gran nombre 
de materials fenicis existent en relació amb el 
volum de ceràmica indígena. La quantitat de 
materials recuperats per la poca extensió exca-
vada i la seva varietat, evidencien que es tracta 
d’una ocupació plenament sedentària. La situ-
ació de l’assentament, en el cim d’un turó que 
domina el meandre de del riu Ebre a la zona de 
Tivenys-Xerta, situat just a l’entrada del Bar-
ranc de la Conca, fa d’aquest un lloc idoni per 
al control de les comunicacions per riu, des de 
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la desembocadura fins a la foia de Mora, i pel 
barranc, des del riu fins a la zona dels Ports. 
A més, l’aparició en la majoria de cales d’un 
nivell de cendres de gran potència i la riquesa 
de materials conservats in situ confirmen un 
abandonament sobtat, i possiblement violent, 
durant la primera meitat del segle VI A.n.e.
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Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la necròpolis 
de les Esquarterades

Miquel Gurrera Martí 
Iñaki Moreno Expósito 

AtIcs, s.l.

Resum
La intervenció d’urgència realitzada durant el mes de maig de 2013 al jaciment de les Esquarterades, 
situat al terme municipal d’Ulldecona, ens ha revelat l’existència d’una necròpolis ibèrica. En una 
primera prospecció superficial dels camps, es detectaren diversos objectes metàl·lics relacionats 
amb l’aixovar funerari d’aquestes incineracions. L’excavació d’una d’aquestes tombes ens va apor-
tar informació sobre el nivell arrasament de les incineracions, així com de la panòplia que podia 
acompanyar una tomba d’aquest tipus: dues puntes de llança, dos virolles, dos ganivets, una sivella 
de cinturó, una fíbula d’arc i dos fusaioles. La cronologia proposada és a l’entorn del segle VI-V 
A.n.e. Aquesta necròpolis, situada a la plana de les foies d’Ulldecona, ha d’estar relacionada amb el 
proper poblat de les Esquarterades documentat en un turó a 300 m al nord de la necròpolis i a 218 
m s.n.m., on es conserven estructures d’habitatge i part de la muralla del poblat.

Abstract
Emergency intervention executed during the month of  May 2013 at the site of  Esquarterades, lo-
cated in the municipality of  Ulldecona, who has revealed the existence of  an Iberian necropolis. In 
a first surface prospecting of  the fields, there were detected more metallic objects related to grave 
goods of  those incinerations. The excavation of  one of  these tombs provided information about 
the level of  destruction of  the cremations, as well as the panoply that could accompany a tomb 
of  this kind: two spearheads, two iron tips, two knives, a belt buckle, an arc fibula and two spindle 
whorls. The proposed timeline is around the VI-V century b.c. This necropolis, located at la plana 
de les foies d’Ulldecona, has to be related in the nearby village of  Esquarterades documented on a 
hill 300 m to the north of  the necropolis and 218 m, where housing structures are preserved and 
part of  the wall of  the settlement.
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Dins el programa d’actuacions arqueològiques 
d’urgència de la Generalitat de Catalunya efec-
tuades l’any 2013 s’efectuà una actuació el dia 
8 de maig al jaciment de les Esquarterades, 
una necròpolis inèdita fins aleshores ubicada 
al terme municipal d’Ulldecona, comarca del 
Montsià.

loCalitzaCió

El territori del Montsià ocupa una superfície 
de 660 km² i limita pel sud amb el País Va-
lencià (província de Castelló) i per l’oest amb 
Terol. A l’interior d’aquesta comarca la cade-
na Prelitoral catalana enllaça amb el sistema 
Ibèric. Així, en el sector occidental dels Ports 
de Beseit es confonen amb les serres ibèriques 
del Maestrat, on aconsegueixen altures supe-
riors als 1300 m. (Negril, 1343 m.). Al sector 
oposat s’alça la serra del Montsià, amb altures 
superiors als 700 m. (Montsià, 762 m.). Entre 
ambdues alineacions s’obre un corredor on 
s’assenten importants poblacions i que també 
es prolonga per les terres del Maestrat. Així 
mateix, el Montsià abasta el terç sud del delta 
de l’Ebre i l’estreta plana litoral compresa en-
tre Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. La xarxa 
hidrogràfica de la comarca està constituïda pel 
riu Ebre i el Sénia.
El Montsià inclou un total d’onze municipis 
que en conjunt superen els 55000 habitants: 
Amposta, la capital comarcal, a la vora de 
l’Ebre, Sant Carles de la Ràpita, Freginals, 
Masdenverge, Santa Bàrbara, El Poble Nou, a 
l’interior del delta de l’ Ebre; Ulldecona, situ-
ada a la cruïlla de dos eixos, Tortosa-Vinaròs, 
i Alcanar-Godall; la Sénia, Alcanar, Godall, la 
Galera i Mas de Barberans.

la intErvEnCió

La intervenció arqueològica fou motivada per 
de la localització de tres objectes de ferro en 
superfície, remoguts del subsòl, pertanyents a 
un aixovar militar ibèric.

Les restes arqueològiques es localitzen en una 
extensa plana amb camps de conreu i oliveres, 
la seva majoria abandonats. Es dóna el fet que 
la troballa s’efectuà al pla que s’estén als peus 
del jaciment de Les Esquarterades, una forti-
ficació ibèrica ocupada durant l’ibèric tardà de 
la qual s’ha documentat una torre de planta 
pseudocircular envoltada de penya-segats. La 
superfície ocupada sembla que podria tenir al 
voltant de 2000 o 2500 metres quadrats.
A banda de la pròpia troballa, una sèrie de 
condicionants obligaven a la ràpida interven-
ció del Servei d’Arqueologia de la Generalitat; 
d’una banda, la presència molt evident de fo-
rats de furtius que posen en greu perill la inte-
gritat del jaciment i de l’altra, el fet que aquest 
espai no es troba documentat a la carta arque-
ològica del Montsià.
Així, donada la rellevància patrimonial de l’in-
dret, es feia necessària una intervenció desti-
nada a assolir tres objectius bàsics:
a) la delimitació geoespacial del jaciment.
b) l’excavació d’un sondeig al lloc on havia 
aparegut l’aixovar funerari per tal de docu-
mentar el potencial del jaciment.
c) la restauració dels béns mobles recuperats.
La delimitació es dugué a terme en base a 
una prospecció superficial de les parcel·les on 
s’havien recuperat les restes de manera fortuï-
ta i que motivaren la intervenció.
La prospecció, a banda del comú rastreig vi-
sual per part de l’equip d’arqueòlegs, comptà 
en aquest cas amb el rastreig d’un detector de 
metalls —previ vist-i-plau del servei d’Arque-
ologia de la Generalitat e Catalunya— per tal 
de determinar així, aquells llocs on podien lo-
calitzar-se possibles noves tombes amb aixo-
var metàl·lic.
Paral·lelament, cada zona on el detector va de-
terminar alguna presència metàl·lica, aquesta 
fou geo-referenciada mitjançant gps. Així, es 
georeferenciaren 27 waypoints (del 001 al 004 
i del 023 al 045) on es recollí material metàl·lic 
pertanyent tot ell a època ibèrica i relacionat 
amb aixovars funeraris.
La gran densitat de troballes efectuada com-
portà, d’una banda l’obertura d’un sondeig 
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informatiu al bell mig de la zona on hi havia 
una major densitat de troballes, i de l’altra a la 
creació d’una àrea de protecció —a incloure 
dins la Carta arqueològica del Montsià— de-
nominada JA Necròpolis de les Esquartera-
des. Aquest nou jaciment protegit inclou una 
superfície de 1’4ha incloent un àmbit de pro-
tecció que afecta les parcel·les prospectades 
més enllà de l’estricte àmbit de les troballes 
i agafant com a límit les afrontacions parcel-
làries en que la Generalitat de Catalunya donà 
permís per efectuar la prospecció arqueològi-
ca.
Tot i així, sembla que les parcel·les estan ubi-
cades en un aterrassament natural, fet que po-
dria suposar uns límits nord i sud prou vàlids. 
Els límits est i oest, en canvi, es traçaren de 
manera coincident amb el límit de la parcel·la, 
fet que suposa que l’àrea de necròpolis, real-
ment, sigui més extensa que aquestes afronta-
cions “artificials”.
A banda, s’obrí un sondeig arqueològic al 
waypoint 004, lloc on, durant la prospecció 

amb detector de metalls, s’havia localitzat una 
punta de llança, una virolla i un ganivet afal-
catat.
L’obertura de la cala, de 2 per 2 m i que assolí 
un fondària de 0’60 m pretenia comprovar si 
s’havien conservat enterraments al subsòl, i en 
quin estat es trobaven aquests.
Un cop rebaixats 40 cm de potència aparegué 
un nivell de terres argiloses granuloses de 50 
cm de potència, UE 108, cobrint el natural. 
Aquest nivell aparegué afectat per un retall de 
planta de tendència circular, UE 107, a mode 
de loculus, de 0’40 m de diàmetre. Dins aquest 
retall quedaven encabides les restes d’una urna 
cinerària de tancament hermètic, UE 106. 
Dins el retall per encabir l’urna foren docu-
mentades un seguit de pedres, UE 103, que 
l’emmarcaven i un nivell de farciment, UE 
105, d’idèntiques característiques que la UE 
108, ja que sembla que abocaren dins el retall, 
per tal de cobrir l’urna, les mateixes terres que 
s’havien excavat; a la part inferior, però, el ni-
vell comptava amb gran quantitat de carbons, 

Fig. 1. Situació de les diverses troballes
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cendres i ossos calcinats.
Donat que la incineració va aparèixer en un 
dels angles del sondeig, s’obrí una petita am-
pliació de 50 per 50 cm en aquest sector per tal 
de poder excavar amb major facilitat.
Un cop exhaurida l’estratigrafia del sondeig es 
dipositaren una sèrie de pedres al fons cober-
tes per plàstics a mode de senyalització.

Els matErials

En primer lloc farem esment del material ce-
ràmic provinent de l’excavació del sondeig que 
permeté documentar la UF 1 a la Necròpolis 
de Les Esquarterades.
Es tracta d’una urna cinerària —es recupe-
raren 39 fragments— de la qual es pogué re-
construir la base. A banda es localitzà un dels 
apèndixs foradats característics de les urnes de 
tancament hermètic. Trobem paral·lels idèn-
tics a les necròpolis paleoibèriques de Mas de 

Mussols (Tortosa) i a la necròpolis paleoibèri-
ca de Mianes (Santa Bàrbara), totes dues dins 
un radi de 20 km al voltant de Les Esquarte-
rades.
J. Maluquer (Maluquer de Motes, J., 1987) ens 
descriu quest tipus de contenidors: “Agrupa-
mos con esta denominación aquellas urnas que fueron 
fabricadas conjuntament con su tapadera de tal modo 
que mediante apéndices, orejetas o tetones perforados 
verticalmente pudieran asegurar un sistema hermético 
de cierre. Creemos que en realidad esa función de 
posibilidad de cierre es la que motivó que durante 
más de dos siglos (VI-IV) se adoptara este tipo de 
vasijas como idóneas para guardar los restos de las 
incineraciones.(...)
El cierre hermético quedaría asegurado mediante un 
pivote, probablemente de madera, que enlazaría el 
tetón de la tapadera con el que aparece en el borde 
de la urna. Es posible que se hubiera utilizado para 
la misma función una cuerda, pero en ningún caso 
hemos podido constatar el uso de alambre, mientras 
en algún caso restos de madera se conservan en el 
interior de los agujeros.(...).

Fig. 2. Detall de l’excavació de la incineració
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En todos los casos el perfecto ajuste se consigue medi-
ante un borde biselado que en la urna es hacia el inte-
rior, mientras en la tapadera es hacia el exterior(...).
La forma general de estas urnas de orejetas es bicóni-
ca más o menos suavizada y la carena primitiva.”

Efectivament, la peça exhumada pertanyent a 
la UF 1 es tracta d’una base còncava perta-
nyent a una urna de secció bicònica elaborada 
amb argiles depurades i cocció oxidant, de la 
que resulta una pasta de color marró clar de 
textura sorrenca. L’aparició d’un dels apèn-
dixs foradats —probablement de la tapado-
ra— d’idèntiques característiques a la resta de 
fragments sembla corroborar la teoria que es 
tracti d’una única peça.
A banda dels fragments pertanyents a l’urna 
conservada (recordem que la base fou troba-
da en posició primària), se’n trobaren d’altres 
dins el sondeig 1, probablement relacionats 
amb la UF 1. Es tracta de fragments d’altres 
urnes, amb l’aparició d’un altre apèndix de 
tancament hermètic, probablement arrossega-
des per les tasques agrícoles desenvolupades 
aquí al llarg del temps, ceràmiques de cocció 
reductora i pastes grolleres, i d’una sèrie de 
fragments d’un possible kalathos de mida pe-
tita de cocció oxidant, i pastes depurades de 
parets força primes.
Finalment, es trobaren dos fusaioles dins el 
sondeig 1 (a les UE 102 i 104), una d’elles de-
corada amb incisions fetes amb punxó. Donat 
l’espai cementirial en què ens trobem, és evi-
dent que formarien part de l’aixovar funerari 
d’algun enterrament, probablement de la UF 
1 documentada.
A banda del material ceràmic es recollí una 
àmplia gamma d’objectes de ferro. En aquest 
sentit, i per tal de contextualitzar, sembla que 
la introducció de l’armament de ferro i l’aban-
donament de la panòplia de bronze es dugué a 
terme durant els segle VII-VI A.c. Com a mínim 
en un principi aquestes armes foren importa-
des, d’Itàlia o Cerdenya, per part de merca-
ders grecs, qui paral·lelament introduïren les 
sivelles de garfis de bronze, dos exemples de 
com el contacte amb els foceus transformà les 

comunitats indígenes del llevant peninsular 
per tal d’esdevenir allò conegut com cultura 
ibèrica.
Tant la prospecció superficial com l’excavació 
del sondeig proveí d’un gran nombre de fer-
ros provinents d’aixovars funeraris típicament 
ibèrics. Es tracta d’armament vinculat a enter-
raments de guerrers ibers.

Les llances

Les falàriques responen a un tipus d’armament 
principalment llancívol format per una punta i 
una virolla (contrapès) de ferro, amb una part 
central de fusta. Sembla que les llances eren 
utilitzades per tots dos extrems, fet que fa que 
s’hagin de tenir en especial consideració les vi-
rolles.
La punta de llança és composta d’una fulla 
plana, àmplia i foliforme, generalment amb 
nervadura central (tots els nostres casos), que 
es prolonga en un tub cònic la funció del qual 
és embotir l’extrem de l’asta de fusta, que que-
da subjecte per un o més claus transversals 
o amb una anella de fixació. L’asta cilíndrica 
normalment era de pi, teix o avet.
S’han recuperat un total de 5 puntes de llança i 
dos virolles. Tres de les puntes de llança es re-
cuperaren en diferents emplaçaments durant 
la prospecció; l’exemplar ne’13-sup-32 (42 cm 
de llarg), el ne’13-sup-31(17’8 cm de llarg) i el 
ne’13-sup-08 (18’3 cm de llarg). 
Les altres dos pertanyen al punt geogràfic on 
s’obrí el sondeig (coincident amb el waypo-
int 004); una en superfície, l’exemplar ne’13-
sup-11 (47 cm de llarg) i l’altra, no sencera, a 
la UE 104, l’individu ne’13-104-01 (22’5 cm 
de llarg).
Es recuperaren dos virolles de llança, al punt 
geogràfic on s’obrí el sondeig (waypoint 
004)¸l’individu ne’13-sup-12 en superfície 
(22’2 cm de llarg), i l’individu ne’13-104- 02 
dins la ue 104 (13 cm de llarg).
Sembla lògic formular una relació directa en-
tre les dues puntes i les dues virolles de llança 
recuperades del waypoint 004 —on s’obrí el 
sondeig—, tant per la pertinença estratigràfi-
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ca com per les dimensions. Així, la punta de 
llança núm. 11 funcionaria conjuntament amb 
la virolla núm. 12, aparegudes en superfície, 
mentre que la punta de llança 01 funcionaria 
amb la virolla 02, provinents de la UE 104. 
Sembla evident, d’altra banda, que aquestes 
dues llances pertanyerien a l’individu enterrat 
dins la UF 1.
Aquestes llances provinents de Les Esquarte-
rades, del mateix mode que les llances troba-
des a Mianes i estudiades per Genera, Barril i 
Peiret (Genera, M.; Barril, M.; Peiret, J., 2008). 
“entrarían en el modelo de lanza que Quesada deno-
mina “variante IA”, a las que considera el modelo 
más antiguo de lanza conocida, apareciendo tanto en 
los yacimientos ibéricos más antiguos del Levante y 
Sureste peninsular, como La Solivella (Castellón), 
Mianes (Tarragona), El Molar o Cabezo Lucero 
(Alicante), como en los celtibéricos como Prados Re-
dondos (Guadalajara) o Almaluez (Soria), e incluso 
en Portugal, en Alcáçer do Sal, y en necrópolis fran-
cesas del Languedoc y Aquitania como Le Peyros o 
Avezac Prat, en todos ellos con dataciones en torno 
a los siglos VI-V A.c., siendo las más antiguas las 
orientalizantes de “El Palmarón”. Este tipo de pun-
ta de lanza se considera que está especializado para 
luchar en distancias cortas y alcanzar al enemigo, 
mientras que una punta corta podría utilizarse en 
un astil destinado a ser un arma arrojadiza de corto 
alcance.
Estas lanzas largas y estrechas tendrían mayor ca-
pacidad penetrante y mayor resistencia a los golpes 
laterales que una ancha, pero pueden provocar menor 
herida. Por otro lado la presencia de nervio supon-
dría un intento de hacerlas resistentes al doblado en 
uso, pese a que en el momento del enterramiento se 
inutilizasen.
Se da la circunstancia de que la forma de estas puntas 
de lanza es ajena a la tradición anterior del Bronce 
Final en la Península Ibérica, de piezas cortas y anc-
has, pareciéndose a algunas vilanovianas y chipriotas, 
pero la diferencia cronológica es amplia, por lo que 
debe especularse con la posibilidad de una influencia 
mediterránea sin especificar y una creación local, en 
cualquier caso, sí es interesante destacar que estas 
puntas de lanza largas y estrechas se documentan en 
fechas semejantes tanto en necrópolis  ibéricas como 
celtibéricas antiguas, constituyendo el tipo de arma 
más frecuente en esos enterramientos, y en ambos 

ambientes se relacionan con posibles contactos medi-
terráneos, considerándose en los últimos años uno de 
los objetos que muestran las relaciones de intercambio 
del mundo ibérico con el celtibérico y su penetración 
hacia el interior.”

Els ganivets

Han aparegut dos tipus de ganivets al llarg 
de la intervenció. Es dóna el fet que tots dos 
provenen del waypoint 004, lloc on s’obrí el 
sondeig documentant-se la UF 1. Així, és molt 
possible que tots dos ganivets pertanyin a un 
sol aixovar funerari.
En primer lloc l’individu ne’13-105-07 es trac-
ta d’un ganivet de fulla recta que mesura un 
total de 30’5 cm. La fulla només té un perfil 
tallant que es va estretint fins a acabar en pun-
ta, essent així un instrument tant tallant com 
punxant. El mànec, que no s’ha conservat sen-
cer, mesura 9’5 cm i compta amb un botó o 
“virola” basat en un cilindre massís que separa 
l’espiga de la fulla. L’espiga, efectuada com a 
prolongació de la fulla, conserva un dels re-
blons de subjecció de les galtes del mànec, que 
serien d’ós o de fusta. El ganivet fou inutilitzat 
doblegant la seva fulla.
L’individu ne’13-sup-10 es tracta d’un ganivet 
afalcatat de 25 cm de llargada total (no s’ha 
conservat sencer). El llom de la fulla es pro-
longa de manera quasi recta al llarg de 9 cm, 
a partir d’on inflexiona cap a l’interior de ma-
nera sensible. La fulla, d’un sol perfil tallant, 
sembla comptar amb línies incises. El mànec, 
de 10 cm de llarg, compta amb un botó o “vi-
rola” basat en un cilindre massís que separa 
l’espiga de la fulla. L’espiga, efectuada com a 
prolongació de la fulla, conserva els tres re-
blons de subjecció de les galtes del mànec, que 
serien d’ós o de fusta. La part final del mànec 
es troba ornamentada mitjançant un eixampla-
ment de l’espiga que compta amb dos perfora-
cions circulars.
Es fa obligat ressaltar una dada que ens sem-
bla interessant: la petita dimensió dels mànecs 
dels ganivets. Constatem que la dimensió de 
la superfície útil dels mànecs dels ganivets —
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sense comptar el botó (apèndix que separa el 
mànec de la fulla)— és de 7’5 cm en l’individu 
ne’13-105-07 (no sencer), i de 7’8 cm de l’in-
dividu ne’13-sup-10. És evident que es tracta 
d’una superfície massa petita per tal d’agafar el 
ganivet amb prou força per al combat.
D’aquí s’infereix una doble explicació a aquest 
fet. En primer lloc el ganivet iber, tant de fulla 
recta com afalcatada, és un instrument de ca-
ràcter netament funcional. La seva afiliació a 
les armes ofensives ve donada per la seva apa-
rició dins les panòplies funeràries de guerrers. 
Es tractaria de quelcom similar a una navalla 
actual. Així doncs, no és un estri dissenyat per 
al combat.
En segon lloc, l’aparició de possibles armes 
amb dimensions no funcionals s’han de relaci-
onar amb l’existència d’elements ornamentals 
que posen en relleu l’status social del posseïdor 
de dits elements, tenint una funció més sim-
bòlica i representativa, que no pas funcional i 
utilitària.

El mànec d’escut

Al waypoint 002 es detectà un ferro de secció 
de tendència cilíndrica de 12’2 cm de llarg i 
1 cm. d’ample a la part més estreta. El fer-
ro, ne’13-sup-09 estava lleugerament corvat i 
amb els extrems, més amples que el centre de 
la peça, aplanats per tal d’anar aplicats a una 
altra peça.
Donada la seva dimensió i prensibilitat, pen-
sem que podria tractar-se del mànec o agafa-
dor d’un escut iber o caetra.
La caetra és l’escut circular, petit i amb agafa-
dor característic dels ibers. En la seva superfície 
compta amb una protecció central —umbo—. 
És similar en forma i estructura a l’escut grec, 
però de menor grandària.
Finalment, s’ha de fer referència al conjunt de 
bronzes recuperats durant la intervenció.

La sivella

Dins el sondeig es recuperà l’individu ne’13-
102-04, pertanyent a l’aixovar funerari de la 

UF 1. Es tracta d’una sivella de bronze de sis 
garfis i quatre escotadures tancades amb les 
vores decorades amb quatre línies de punts o  
granetti i, al centre de la peça, tres temes cir-
culars paral·lels de línies concèntriques d’igual 
tècnica i realitzades mitjançant estampació 
amb encuny. Sembla que aquestes sivelles que-
daven fixades al corretjam mitjançant claus de 
cap hemisfèric, de vegades força sobresortints.
Es tracta d’una peça idèntica a la de la sepul-
tura T. 13 trobada per J. Maluquer i a la del 
conjunt A.1. documentada per M. Genera et 
al. a la necròpolis de Mianes.
Tal i com ens il·lustra M. Genera (Genera, M.; 
Barril, M.; Peiret, J., 2008): “A este tipo de broches 
de cinturón le correspondería como parte pasiva una 
pieza filiforme o una placa de cinturón pasiva con al 
menos dos filas de seis celdillas, una para cada garfio. 
Tradicionalmente se les ha denominado “céltico” y 
característico del ámbito celtibérico, y en contraposi-
ción a los denominados “ibéricos” de placa cuadran-
gular. Pertenecerían al tipo que Cerdeño denominó 
dii.5 y Lorrio b4b6, junto con los de cuatro garfios 
son el modelo más avanzado del tipo y Lorrio los 
considera propios de la fase iia1 celtibérica, datada 
en el siglo v y principios del iv a.c., con asociaciones 
con espadas de tipo aquitano y fíbulas de pie vuelto.
En cualquier caso, se trata de un tipo de broche de 
cinturón que muestra las relaciones existentes entre la 
Meseta Oriental, en concreto en el área del Alto Ta-
jo-Alto Jalón, y la costa levantina, en particular del 
Baix Ebre y del Alt Maestrat, durante el ibérico y el 
celtibérico antiguo, siendo precisamente los broches de 
cuatro y seis garfios de las sepulturas de Mianes ex-
cavadas por Maluquer los principales ejemplos utili-
zados en la bibliografía para hablar de intercambios 
de bienes de prestigio o de relaciones comerciales.(…) 
A este respecto, Manyanós y Olària realizan un 
recuento de todos los posibles elementos celtibéricos 
hallados en territorio ibérico y constatan el hecho de 
que se documentan broches de cinturón con uno o más 
garfios, prácticamente, en todos los yacimientos tarra-
conenses al sur del Ebro —destacando el caso de Mi-
anes con varios ejemplares de cuatro y seis garfios—, 
en muchos castellonenses y en algunos valencianos y 
alicantinos, especialmente en contexto de necrópolis. 
Constatan, igualmente, que en las dos primeras áre-
as no se ha hallado armamento celtibérico coetáneo, 
mientras que en las áreas situadas más al sur, cu-
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ando se ha hallado armamento, éste es de cronología 
posterior, debido a que algunas de las armas de los 
celtíberos coetáneas a estos broches de cronología en-
tre el VI y V A.c. serían precisamente las lanzas de 
punta larga. Por este motivo, Manyanós sugiere una 
posible ruta de intercambio por la que llegarían a 
esta zona cercana a la costa mediterránea productos 
celtibéricos, como estos broches y algunas cerámicas y, 
a la inversa, las puntas de lanza largas y determi-
nadas cerámicas ibéricas al territorio celtibérico en el 
área entre el Alto Tajo-Alto Jalón, siguiendo el eje 
de los ríos Jiloca-Mijares durante el período antiguo 
y Jiloca-Turia en momentos más recientes, y situando 
a la Ilercavonia como zona de interacción y contacto 
entre las corrientes mediterráneas y el núcleo celti-
bérico. (…)
Los broches de cinturón de garfios son, por tanto, ele-
mentos de indumentaria que muestran su capacidad 
para interrelacionarse con distintas culturas, aunque 
desconozcamos cuál era la razón de su presencia en 
esos lugares.”

La fíbula

Dins de l’aixovar funerari de la UF 1 també es 
recuperà part d’ una fíbula de bronze, l’indivi-
du ne’13-108-06. Creiem que es tracta de part 
d’una fíbula d’arc de resort bilateral. Moltes 
d’aquestes compten amb peu colzat rematat 
per un botó cònic. No és el nostre cas, però.

La punta de fletxa

La prospecció superficial permeté localitzar 
també l’individu ne’13-sup-44, un punta de 
fletxa de bronze trobada al waypoint 044. Es 
tracta d’una punta de fletxa triangular, de do-
ble fil, amb aletes i peduncle buit (el denomi-
nat cub o canó).
Segons Quesada Sanz (Quesada, F., 1989):
“A lo largo del Bronce Final y Período Orienta-
lizante aparecen en  la Península Ibérica numero-
sas puntas de flecha de tipo distintos, formando tres 
grandes grupos en lo que se refiere a su origen: puntas 
de pedúnculo y hoja plana de tradición del Bronce 
Medio, puntas de pedúnculo y nervio central de tipo 
“mailhaciense” que entran  desde el Mediodía francés 
a través del Nordeste Peninsular, probablemente con 

los Campos de Urnas, y puntas de cubo o cañón, con 
doble o triple filo y con anzuelo o sin él, que llegan 
a la Península por mediación de los fenicios y quizá 
de los griegos. Todos estos tipos aparecen a menudo, 
contándose los ejemplares por centenares, entre los si-
glos VIII-V A.c. (…)
Sin embargo, a partir de finales del s. V, y hasta el 
s. II, en el período de mayor esplendor de la Cultura 
Ibérica y Turdetana, las puntas de flecha llegan prác-
ticamente a desaparecer. Sólo en el s. II, en época de 
conquista romana, volvemos a encontrar lotes signifi-
cativos de puntas de flecha.
Además, las pocas puntas que aparecen en el período 
«Ibérico Pleno» suelen darse en poblados, y nunca o 
casi nunca en contextos funerarios, donde el arma 
tiene indudables connotaciones de status y prestigio.”
Quesada Sanz justifica aquesta absència de la 
següent manera: “En el mundo griego hay textos 
explícitos que, desde el s. VIII hasta al menos el s. IV 
A.c. nos hablan de un menosprecio aristocrático del 
arco como arma plebeya y propia de cobardes. Dicho 
menosprecio ideológico es resultado de un problema 
táctico y social real. Estos aspectos son detectables en 
el registro arqueológico aunque sin textos no serían 
suficientemente expresivos como para permitir hallar 
explicaciones.(…) Parece aceptado que el mundo 
ibérico de la época en que tratamos cuenta con una 
aristocracia con un fuerte componente guerrero()…) 
Esta aristocracia se refleja, entre otras cosas, en la 
composición de los ajuares de las sepulturas, en los 
que el armamento juega un importantísimo papel, o 
en la construcción de monumentos funerarios (…) 
nos parece defendible la hipótesis de que la escasa o 
nula utilización del arco en la guerra con seguridad, 
y en la caza posiblemente, la ausencia de puntas de 
flecha en los ajuares funerarios y de representaciones 
del arco en todas las manifestaciones del ”arte” ibéri-
co, elementos todos cuyo valor simbólico y de prestigio 
es evidente, puede ser similar a la expuesta en el caso 
de Grecia. Creemos probable que hubiera un menos-
precio o desprecio consciente del arco como arma poco 
noble, traidora y afeminada.”

El braçalet/turmellera/polsera

Al waypoint 029 es detectà el braçalet/turme-
llera/polsera ne’13-sup-29. Es tracta d’una 
peça oberta que entrarien dins el tercer tipus 
que Maluquer (Maluquer de Motes, J., 1987)  
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diferencià a la necròpolis de Mianes: 
“Brazaletes laminares anchos de sección planoconve-
xa algo carenada, en general lisos, aunque en varios 
hallados en la incineración infantil T.1 llevan una 
decoración de circulitos incisos(...).”
En el nostre cas les petites dimensions del 
braçalet pressuposen la seva pertinença a un 
individu infantil, donat el seu escàs diàme-
tre. L’individu ne’13-sup-29 compta amb una 
subtil decoració incisa en un dels extrems; una 
aspa inscrita en un rectangle. S’ha de remarcar 
l’engruiximent amb què compta el braçalet en 
els seus dos extrems.

La campaneta

Al waypoint 035 es recollí la peça de bronze 
ne’13-sup-35. Es tracta d’una petita campane-
ta cònica destinada a anar penjada tal i com 
testimonia el forat efectuat a la part superior. 
L’interior encara conserva a la part superior 
un passador tranversal del que penja una petita 
anella; el que resta del minúscul batall.
És evident que la campaneta formava part 
d’un atuell més complex. Peces semblants fo-
ren trobades a la necròpolis de Mianes per J. 
Maluquer (Maluquer de Motes, J., 1987): “Otro 
tipo de cadenas utilizado para organizar colgantes 
consiste en unos pasadores de cinta estrecha con am-
bos extremos doblados sobre sí mismos para formar 
un ojal para enlazar con otra pieza anàloga o pasarlo 

en una anilla sencilla.(...)
Pasadores de ese tipo enlazados entre sí formaban 
una pseudocadena que se remataba o con un colgante 
de bolas de los anteriormente mencionados o en unas 
piezas cónicas que actuaban como tintinabula1. Es-
tas  piezas consisten en una plaquita de cobre de for-
ma ligeramente trapecial doblada sobre sí misma que 
forma un cono alargado. En la parte alta un pequeño 
agujero permitía pasarlo por el ojal de los pasadores 
de alambre. A veces de uno de estos conos alargados 
colgaban otros dos conos análogos.” 

ConClusions

La intervenció arqueològica efectuada a les 
parcel·les 107 i 108 del polígon 19 d’Ullde-
cona ha permès corroborar l’existència d’una 
necròpolis d’incineració d’època ibèrica en 
aquest indret.
Mitjançant la intervenció al jaciment Necrò-
polis de les Esquarterades, es dugué a terme 
una primera delimitació basada en una pros-
pecció superficial amb l’ajuda d’un detector de 
metalls, tancant una superfície d’1’4 ha. que 
afecta les parcel·les abans esmentades. Noves 
intervencions, però, haurien d’ajudar a acotar 
amb més exactitud l’espai cementirial, sobre-
tot en direcció est i oest on no sembla haver-hi 

1 Campanetes.

Fig. 3. Panòplia que acompanya a la incineració
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canvis de relleu significatius que suposin un lí-
mit clar per l’àrea d’enterraments.
La necròpolis d’incineració, ubicada en una 
terrassa natural (122 m s.n.m.) ha d’estar ín-
timament relacionada amb el jaciment de 
Les Esquarterades, ubicat en un turó (218 m 
s.n.m.) a la Serra de Godall, a 300 m en di-
recció nord i on s’han conservat estructures 
d’hàbitat i defensives a més de material cerà-
mic de l’ibèric final. Així, fins a l’actualitat úni-
cament es podia asseverar que possiblement 
aquest nucli s’abandonés al voltant del segle 
II A.c. sense poder proposar una cronologia 
inicial per l’assentament. Actualment, però, la 
documentació de l’existència de la necròpolis, 
amb una datació força més reculada en relació 
als materials exhumats, ens permet proposar 
una cronologia inicial pel jaciment dels segles 
VI-V A.c. (550-400 A.c.).
Tenim un paral·lel d’assentament encimbellat 
amb cronologia semblant al poblat de La Fer-
radura, a escassos 4 km en direcció sud-oest 
de Les Esquarterades, també en una elevació 
de 266 m s.n.m., formant part dels primers 
contraforts del Montsià.
Així sembla que, mentre els nuclis d’hàbitat 
es trobaven ubicats en alçada, les necròpolis 
quedaven ubicades en zones planes o de suau 
pendent en els primers contraforts de les ser-
ralades, evitant així també les zones més depri-
mides i inundables. En aquest sentit J. L. Maya 
(Maya, J. L. 1986) comentà: “Com ja donarem 
a conèixer en el seu moment, la situació de les 
necròpolis respecte dels poblats és constant en 
tots els exemples coneguts. El recinte dels vius 
i el dels morts es juxtaposa, encara que deixant 
una breu distancia intermèdia que varia en fun-
ció de diferents aspectes, un dels quals és la to-
pografia del terreny. En qualsevol cas, però, la 
distancia més habitual és entre els 100/500 m 
amb la necròpolis situada en una cota una mica 
més baixa i de fàcil observació des del poblat. 
D’aquesta manera es podria fer un seguiment 
de cerimonial fúnebre des del poblat i a la ve-
gada garantir la integritat de la necròpolis.”
L’obertura del sondeig al waypoint 004 per-
meté documentar la UF1. Es tracta d’un en-

terrament d’incineració, ritus abastament do-
cumentat i que sembla ser el paradigmàtic de 
les comunitats iberes. Segons E. Pons (Pons, 
E. 1986) el ritus de la incineració s’introdueix 
al nord-est peninsular entre els segles Ix i VIII 
A.c. i: “(…) està totalment escampat per Cata-
lunya a les darreries del segle VII. D’una època 
a l’altra en això que hom anomena transició, 
s’ha produit un canvi del ritu funerari passant 
de la inhumació (protecció i conservació in-
tegra del cadàver) a la incineració (cremació i 
eliminació del cadàver).”
Aquest tipus de ritual funerari es basaria pri-
merament el la pròpia destrucció total o par-
cial del cadàver mitjançant la cremació del 
mateix juntament amb diferents elements de 
l’aixovar (no tots, donat que hem pogut veure 
que els elements ceràmics —fusaioles— no 
foren sotmesos al procés de cremació).
En segon lloc, es procedia a la recollida i mani-
pulació de les restes òssies i de l’aixovar; aquest 
procés podia consistir en el rentat i triturat de 
les restes òssies resultants de la cremació. 
Finalment, en el cas que ens ocupa, es proce-
dia a la deposició de les restes dins un conte-
nidor (urna cinerària) i, junt amb l’aixovar, a 
l’enterrament secundari de les restes.
L’estructura funerària documentada en la pre-
sent intervenció sembla respondre al tipus B3 
d’ E. Pons (Pons, E. 1986): “La construcció 
d’una caixa o cista, amb cobertura tumulària, 
que es dóna en una fase posterior a la pre-
sencia mailhaciana, encara que poden coinci-
dir cronològicament com és el cas de Fleury 
(Llenguadoc) o d’Agullana, Espolla o Port de 
la Selva (Empordà). Aquesta caixa limitada 
per lloses de pedra col·locades en posició ver-
tical no sempre protegeix una urna ja que les 
cendres també poden anar soltes. (Correspon 
al tipus d’enterrament 5 i 6 de Pons, 1984 a: 
170 i al tipus B. de RuIz, 1985: 128). Aquestes 
estructures més complexes demostren clara-
ment la persistència o renaixença tumulària, 
on la caixa passa d’estar composta de dues 
o quatre lloses de limitació de l’enterrament 
a sobrepassar aquest nombre configurant un 
límit més ampli que protegeix el lloc.”
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En el cas que ens ocupa, la possible cobertu-
ra tumulària, en el cas que existís, no s’havia 
conservat. En canvi, sí es documentà una es-
tructura de tendència circular construïda amb 
pedres, la cista, que envoltava l’urna cinerària 
i estaria recolzada a les parets del forat —lo-
culus— efectuat per encabir l’enterrament. Es 
simptomàtic que en cap enterrament dels do-
cumentats a Mas de Mussols, Mianes, l’Oriola 
o La Solivella, amb cronologies total o parci-
alment coincidents no es documenti cap cista 
relacionada amb l’urna. És possible, doncs, 
que la UF 1 de la necròpolis de Les Esquarte-
rades es tracti d’un cas amb trets arcaïtzants.
Com veiem, l’observació tant de les necròpo-
lis com a conjunt, com dels enterraments de 
manera individual, permeten establir un patró 
comú per al ritual funerari; la incineració i en-
terrament primari o secundari.
D’altra banda s’han de tractar els caràcters in-
dividuals de cada sepeli, aquells que aporten 
informació sobre l’individu concret que fou 
enterrat. Aquest caràcters venen donats pel ti-
pus d‘estructura funerària, el vas cinerari i l’ai-
xovar. Dels dos primers aspectes ja hem parlat 
abastament.

L’aixovar funerari

En el cas de la Necròpoli de les Esquarterades, 
malgrat l’abundant material recuperat, única-
ment hem pogut documentar un enterrament, 
donades les característiques de la intervenció.
Hem decidit vincular a la UF 1 tot el material 
recollit al waypoint 004 i el material exhumat 
al sondeig obert coincidint amb aquest punt 
geogràfic. Així obtenim un aixovar funerari 
compost pel següent lot2: dos puntes de llan-
ça (ne’13-sup-11 i ne’13-104-01) i dos viro-
lles (ne’13-104-02 i ne’13-sup-12), dos gani-
vets (ne’13-sup-10 i ne’13-108-07) una sivella 
de cinturó (ne’13-102-04), una fíbula d’arc 

2. No incloem l’urna —contenidor cinerari— en l’aixovar, ja 
que creiem que en aquest moment el ritual funerari compor-
tava sempre la depossició de les restes de la cremació en un 
vas, caràcter que no atorga singularitat a l’individu enterrat.

(ne’13-108-06) i dos fusaioles (ne’13-102-05 
i ne’13-104-14).
Veiem que el número d’objectes es coincident  
(tant els que apareixen de manera singular com 
els que apareixen en parells) amb els aixovars 
estudiats per F. Mayoral (Mayoral, F., 1991), 
Mas de Mussols, Mianes, l’Oriola o La Solive-
lla: “En los enterramientos que incluyen ajuar, éste 
se presenta compuesto fundamentalmente por objetos 
metálicos: torques, brazaletes, colgantes, fíbulas, hebi-
llas de cinturón, lanzas, cuchillos, espadas, y de otros 
registrados esporádicamente como dos pinzas de bron-
ce y un pendiente. También se encuentran algunas 
fusayolas y cerámica de pequeño tamaño, pero sólo en 
Mas de Mussols y Mianes.
Se observa que el número de sus efectivos difiere entre 
ellos, al mismo tiempo que con la frecuencia de apa-
rición en cada tumba; los torques, los colgantes, las 
hebillas de cinturón y las espadas siempre están re-
presentadas por un ejemplar; las fíbulas, las lanzas y 
los cuchillos se hallan con uno o dos, mientras que los 
brazaletes alcanzan la mayor variabilidad con uno, 
dos, tres e incluso más ejemplares.
Además cada enterramiento puede contener una can-
tidad variable de elementos, que oscila entre uno y seis 
objetos. Finalmente, la clase de los objetos del ajuar 
nos delimita tres categorías funcionales: de ornamen-
tación (torques, brazalete y colgante), relacionados 
con la indumentaria (fíbula y hebilla de cinturón) y 
armas (cuchillo, lanza y espada).”
Mayoral estudià la variabilitat dels aixovars 
funeraris provant de relacionar-la amb el sexe 
de l’individu enterrat. La conclusió a que arri-
bà fent una anàlisi estadística fou la següent: 
“Así de los objetos metálicos que forman el ajuar, 
las armas y las hebillas de cinturón muestran una 
incineración masculina, mientras los brazaletes, tor-
ques y colgantes indican una femenina. Las catego-
rías funcionales del ajuar responden en este caso a 
referencias sexuales específicas que hacen relacionar 
las armas con los individuos masculinos y la categoría 
de objetos de ornamentación con los femeninos; de los 
elementos de la indumentaria, la hebilla de cinturón 
se asocia al hombre y, sólo, la fíbula adopta un uso 
indiferenciado.
Sobre la inclusión de fusayolas dentro del ajuar pocas 
anotaciones se pueden registrar porque su reducido 
número —seis— impide cualquier tratamiento cu-
antitativo.
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De las necrópolis analizadas, se encuentran fusayo-
las en una tumba de Mas de Mussols y en cinco de 
Mianes, donde se asocian con otros elementos, como 
brazaletes, colgantes, fíbulas y hebillas de cinturón; 
en ningún caso aparecen con armas.
Se deduce, en consecuencia, que forman parte de en-
terramientos femeninos.”
Seguint la tesi elaborada per F. Mayoral se’ns 
fa evident que la UF 1 es tracta d’un enter-
rament masculí donada l’aparició majoritària 
d’elements característic d’aquest sexe: la sivella 
de cinturó, dos llances i dos ganivets. No obvi-
em però l’aparició d’un element indiferenciat; 
la fíbula, i dos elements característicament fe-
menins; les dues fusaioles.
Remarquem el fet que les armes es trobaven 
deliberadament inutilitzades. Havien estat in-
cinerades amb el difunt i deformades ex profeso 
en un ritual simbòlic llargament estès, la finali-
tat del qual, es tant evitar la hipotètica reutilit-
zació de l’arma, com el fet de permetre que les 
peces cabessin millor al loculus funerari.
Aquesta inutilització de l’armament, però, 
s’identifica sobretot des d’un punt de vista 
sacre; les armes identifiquen la individualitat 
i l’status social del propietari i probablement 
(com les falcates) eren forjades per encàrrec i 
construïdes en funció de la mida del seu amo, 
essent així, un element inherent a un individu 
concret que l’havia d’acompanyar en la vida 
després de la vida.
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Resum
La necròpolis d’Esquarterades va ser descoberta de manera fortuïta el 2013. Després d’un primer 
sondeig de verificació realitzat el mateix any per l’empresa Àtics, un equip d’investigadors de la 
Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya han desenvolupat un projecte de recerca arqueològica, amb dues campanyes d’excavació en 
els anys 2014 i 2015.
Els treballs d’excavació han documentat les restes d’una necròpolis ibèrica del segle V o inicis del IV 
A.c., amb una vintena de sepultures formades per urnes de ceràmica a torn o a mà, cobertes amb 
tapadora de ceràmica i dipositades en fosses segellades amb una llosa de pedra. Algunes d’aquestes 
urnes estaven molt malmeses, mentre que d’altres es conserven pràcticament intactes. Els aixovars 
funeraris estan formats per elements de bronze dipositats dins les urnes, fonamentalment d’or-
namentació personal, mentre a l’exterior apareixen objectes de ferro, sobretot peces d’armament. 
Actualment s’està realitzant els treballs de laboratori (micro-excavació de les urnes, consolidació 
i estudi dels materials arqueològics) i properament es realitzarà l’estudi antropològic de les restes 
òssies.

Abstract
The necropolis of  Esquarterades was discovered by chance in 2013. After an initial verification 
survey conducted the same year by the archaeology company Àtics, a team of  researchers from 
the University of  Barcelona, the Catalan Institute of  Classical Archaeology and the Archaeological 
Museum of  Catalonia have developed a research project with two archaeological excavation cam-
paigns in the years 2014 and 2015.
The digs have uncovered the remains of  an Iberian necropolis of  the 5th century – beginnings of  
the 4th century b.c., with twenty graves consisting of  wheeled or hand-made ceramic urns covered 
with ceramic lids, and placed in pits sealed by stone slabs. Some of  these urns are severely damaged, 
whilst others are preserved virtually intact. The grave goods consist of  bronze artefacts deposited 
inside the urns, mostly personal ornaments, as well as iron objects, mainly pieces of  armament, 
deposited outside the urns. We are currently carrying out the laboratory studies (micro-excavation 
of  the urns, consolidation and study of  archaeological materials) and the anthropological study of  
the skeletal remains will soon be started.



256

Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2014-2015

introduCCió

La necròpolis ibèrica de les Esquarterades se 
situa al sud de les comarques tarragonines, una 
zona on, conjuntament amb el nord de les co-
marques de Castelló, el descobriment de ce-
mentiris dels segles VI-IV A.c. ha estat recurrent. 
El jaciment es localitza al nord-est d’Ulldeco-
na, al peu de la serra de Godall, a una alçada 
de 122 metres s.n.m., tot just a 1.100 metres 
al sud-oest de la població de les Ventalles. Per 
aquesta zona transcorre l’antic Camí dels Ban-
dolers/Esquarterades, el qual creua longitu-
dinalment la foia d’Ulldecona. Actualment el 
terreny forma una extensa plana ocupada per 
camps de conreu de secà i oliveres, molts d’ells 
abandonats.

Aquesta zona d’enterraments s’ha de relaci-
onar amb el petit hàbitat situat a 500 metres 
en direcció nord-oest, sobre un petit contra-

fort de la serra de Godall, a 218 metres s.n.m. 
Aquest petit poblat, de poc més de 2.500 m2, 
ocupa un petit altiplà de forma circular, amb 
vessants abruptes per tot arreu menys per 
l’extrem nord-oest, on encara és visible una 
estructura defensiva formada per una mura-
lla en gran part enderrocada que tanca l’ist-
me d’accés, amb una petita depressió al seu 
davant (Gusi/Díaz/Oliver 1990). Mai s’hi 
havien realitzat excavacions arqueològiques, 
però els treballs de prospecció duts a terme 
el 1983 vinculats a la Carta Arqueològica del 
Montsià identificaren ceràmica ibèrica llisa i 
ceràmica campaniana, així com un fragment 
de pondus. Els materials mobles recuperats, 
bàsicament ceràmics, indiquen una ocupació 
durant l’ibèric final, amb un abandonament a 
finals del segle II A.c., de manera que sembla-
ria força posterior a la necròpolis. Els treballs 
de prospecció efectuats a la comarca entre els 
anys 1998 i 2000 van proporcionar materials 
similars en relació a aquest poblat, tot i que 
algunes dades insinuaven la seva possible exis-
tència ja en moments previs (Garcia i Rubert 
2000: 147, fig. 7; Garcia i Rubert/Gracia 2001: 
280, fig. 3 i 4). Malgrat tot això, evidentment 
no es pot descartar una ocupació durant l’Ibè-
ric Antic o ple i, per tant, la seva coexistència 
amb la zona d’enterraments.
La necròpolis de les Esquarterades es va desco-
brir l’any 2013, a partir de la localització de tres 
objectes de ferro en superfície, en concret una 
punta de llança doblegada (recuperada sobre 
un marge de pagès), un ganivet afalcatat i una 
virolla de llança, unes peces que versemblant-
ment corresponien a l’aixovar d’un enterrament 
ibèric. Aquest material arqueològic va ser lliurat 
immediatament als Serveis Territorials d’Ar-
queologia de la Generalitat de Catalunya1.
La parcel·la on es localitza la necròpolis havia 
estat llaurada en dates relativament recents, en 
concret l’any 2009, per la qual cosa perillava la 
integritat del jaciment. Aquest fet, i sobretot la 
perspectiva de poder investigar una necròpolis 

1. Cal agrair al Sr. Xavier Sicart la ràpida comunicació d’aques-
ta troballa, així com la seva localització exacta.

Fig. 1. Necròpolis de l’ibèric antic del sud de Tarragona / nord 
de Castelló. 1. Mianes (Santa Bàrbara-Tortosa, Montsià-Baix 
Ebre); 2. Mas de Mussols (l’Aldea, Baix Ebre); 3. L’Oriola 
(Amposta, Montsià); 4. Esquarterades (Ulldecona, Montsià); 
5. Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat); 6. Bovalar (Be-
nicarló, Baix Maestrat); 7. Mas Nou de Bernabé (Tirig, Baix 
Maestrat); 8. La Solivella (Alcalà de Xivert, Baix Maestrat).
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ibèrica amb metodologia i criteris actuals, va 
fer que els Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre actuessin de manera ràpida i efectiva, 
encarregant una intervenció d’urgència a l’em-
presa AtIcs sl Gestió i Difusió del Patrimo-
ni Arqueològic i Històric, sota la direcció de 
l’arqueòleg Miquel Gurrera i Martí. Aquesta 
primera intervenció es va realitzar el dia 5 de 
maig del 2013, i va tenir com a objectiu realit-
zar un sondeig al lloc on havia aparegut l’aixo-
var funerari, per tal d’esbrinar el potencial del 
jaciment i determinar l’origen exacte dels ob-
jectes superficials recuperats (Gurrera 2013)2.
Una vegada confirmada la presència d’una 
necròpolis ibèrica, els signants, investigadors 
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, de 
la Universitat de Barcelona i del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, van incloure l’excava-
ció i estudi de la necròpolis en el projecte de 
recerca “El primer mil·lenni A.c. als territoris 

2. Veiem els resultats d’aquesta intervenció en aquestes ma-
teixes actes.

del curs inferior de l’Ebre: la formació, desen-
volupament i dissolució de la cultura ibèrica” 
(2014/100756)3. En el marc d’aquesta línia 
d’investigació, dos dels autors (mcb i Jn) ha-
vien excavat i estudiat les necròpolis de Santa 
Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix), datades en 
períodes immediatament anteriors, per la qual 
cosa l’anàlisi científica de la necròpolis de les 
Esquarterades esdevenia la lògica continuació 
del procés de recerca.
Tot seguit descriurem les intervencions ar-
queològiques realitzades en aquest jaciment4, 
executades durant els mesos de setembre i 
octubre de 2014, i durant el mes de maig de 

3. Aquest treball ha comptat amb el suport del projecte 
HAR2015-69251-P del GRAP, finançat pel Ministerio de Eco-
nomia y Competitividad.

4. Igualment, volem agrair les gestions administratives que 
han facilitat aquestes intervencions al Sr. Agustí Vericat, tèc-
nic de patrimoni de l’Ajuntament d’Ulldecona, i al Sr. Joan 
Martínez, arqueòleg territorial del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Fig. 2. Vista en direcció nord de l’assentament de les Esquarterades des de la vertical de la necròpolis.
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20155. Presentarem separades ambdues inter-
vencions, no pel fet de tractar-se de diferents 
campanyes, sinó perquè l’estat de conservació 
dels enterraments excavats a cada campanya 
és totalment diferent: així, mentre que durant 
el 2014 es va excavar un sector d’un camp llau-
rat on les urnes havien estat trencades i remo-
gudes, la campanya de 2015 va poder localitzar 
un sector que no havia estat llaurat i on les 
urnes es conservaven gairebé intactes i en la 
seva posició original.

la intErvEnCió dE 2014

L’oportunitat d’excavar una necròpolis ibèrica 
a partir de mètodes i tècniques actuals obre 
noves perspectives d’estudi de les àrees d’en-
terrament d’aquesta cronologia a les Terres de 
l’Ebre. Cal recordar que la majoria d’aquestes 
necròpolis es van descobrir durant els anys 60 
del segle passat, quan moltes van ser destruï-
des per la introducció de maquinària agrícola 
en els conreus, de manera que sovint només 

5. Intervencions finançades per l’Ajuntament d’Ulldecona i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

es van poder recollir urnes trencades i aixo-
vars dispersos. Tanmateix, quan es van poder 
recuperar intactes, tampoc es van portar a ter-
me anàlisis o estudis complementaris. Per tant, 
estem davant d’una oportunitat científica, i 
en aquest sentit la nostra intenció és aplicar 
tot un seguit de tècniques i mètodes d’anàli-
si (fotografia aèria, prospeccions geofísiques 
i químiques, radiografies, tomografies com-
putades, anàlisis paleoantropològiques, etc.) 
que ens permetin recuperar la major quantitat 
d’informació possible.
Per tant, en coherència amb aquest objectiu, 
les intervencions de 2014 es van iniciar, una 
setmana abans de començar els treballs d’ex-
cavació, amb una prospecció amb mitjans ge-
ofísics a càrrec de l’empresa sot Prospecció, i 
també amb la realització de fotografies aèries 
amb un drone, a diferents alçades, perspectives 
i orientacions, per tal d’analitzar la possible 
existència d’estructures en el subsòl identifica-
bles a partir d’anomalies en el creixement de la 
vegetació. Més concretament, es va prospec-
tar una extensa àrea de 540 m2 amb magnetò-
metre, així com una banda de terreny de 25 x 
15 m amb geo-radar. Els resultats combinats 

Fig. 3. Planta general de la necròpolis de les Esquarterades.
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d’ambdues tècniques van detectar nombroses 
anomalies i suggerien, al voltant del sondeig 
realitzat el 2013, la presència d’abundants ob-
jectes metàl·lics així com el que es va interpre-
tar com a possibles límits construïts i acumu-
lacions importants de terra. Les excavacions 
posteriors van poder confirmar la localització 
dels objectes metàl·lics, si bé va ser impossi-
ble relacionar altres anomalies amb la presèn-
cia d’urnes o altres estructures d’enterrament. 
Hem de confessar que, després de la nostra 
experiència en l’aplicació de mitjans geofísics 
en la investigació de les necròpolis de Sebes 
i de les Esquarterades, no som gaire proclius 
al seu ús, ja que les característiques d’aquest 
tipus de jaciment dificulten enormement la in-
terpretació de les anomalies detectades. Quant 
a la fotografia aèria, més enllà d’identificar cla-
rament la situació del sondeig realitzat un any 
abans, no va proporcionar cap resultat.
Tot seguit, l’excavació es va centrar en una 
superfície quadrangular de 15x15 metres (225 
m2), al voltant del sondeig de 2013 i de la zona 
que presentava més anomalies geofísiques. 
Aquesta zona es caracteritza per presentar una 
superfície plana, amb un suau pendent en di-
recció sud-est, delimitada al sud-oest pel límit 
del terreny llaurat, i  al sud-est per un petit 
marge de pedres.
Des del punt de vista metodològic els tre-
balls d’excavació pretenien destapar totalment 
aquesta superfície, per tal de descobrir totes 
les urnes o estructures d’enterrament al ma-
teix temps, i aconseguir així una visió integral 
i general de la necròpolis. L’excavació va ser 
totalment manual, i es va comptar amb el su-
port d’un detector de metalls amb l’objectiu 
d’evitar que es passessin per alt els objectes 
metàl·lics de menors dimensions.
Ben aviat es va fer evident que les restes de la 
necròpolis es concentraven en una reduïda su-
perfície del quadre original de 225 m2, concre-
tament en el sector sud-oest, prop del límit del 
terreny llaurat i a tocar del sondeig de 2013. 
Igualment també ens vam adonar que aquesta 
zona no només estava molt alterada pels re-
cents conreus de cereal, sinó també per l’antiga 

extracció de les oliveres que ocupaven aquesta 
parcel·la durant els anys 60 del segle passat. 
Els mateixos vilatans que van col·laborar en 
l’excavació ens informaren que s’havien uti-
litzat explosius per eliminar les soques, cosa 
que sembla confirmada per la presència reite-
rada d’arrels d’olivera ennegrides. Finalment, 
el llaurat periòdic dels camps va accentuar el 
trencament de les urnes així com l’alteració i 
desplaçament de llur contingut.
Tanmateix, també es va evidenciar que les ur-
nes situades a la zona llaurada havien desapa-
regut o estaven molt afectades, mentre que les 
situades a tocar del límit del camp de conreu 
de cereal presentaven un relatiu bon estat de 
conservació. Creiem que aquest fet es pot in-
terpretar com a conseqüència del procediment 
de llaurat: en arribar al límit del camp els trac-
tors aixequen lleugerament l’arada per facilitar 
el gir de 180º i continuar en sentit invers el seu 
treball, de manera que els enterraments situ-
ats en el límit del camp no haurien estat tan 
afectats.
Pel que fa a l’excavació pròpiament dita, en 
primer lloc es va procedir a buidar el sondeig 
d’1,3x1,4 metres de l’any 2013, que havia es-
tat reomplert amb terra un cop finalitzada la 
intervenció. En aquest nivell es van recollir al-
guns fragments de ceràmica en proximitat als 
límits del sondeig. Tot seguit es va procedir a 
eliminar el nivell superficial en tota la seva ex-
tensió (UE 1001), format per una capa de ter-
ra vegetal de 30 cm de potència mitjana, amb 
abundants arrels i algunes pedres de petites 
dimensions, així com alguns materials arqueo-
lògics (fragments de ceràmica, ferro i bronze). 
Malgrat ser un nivell clarament remogut, i amb 
el material fora del seu context estratigràfic 
original, les peces més significatives, bàsica-
ment metàl·liques, es van situar en planta per 
tal d’intentar esbrinar el patró de destrucció 
i desplaçament dels enterraments, així com la 
possible associació d’alguna d’aquestes peces 
a urnes funeràries concretes. En aquest mateix 
sentit, no deixa de ser interessant ressaltar que 
algunes peces metàl·liques (virolles, puntes de 
llança...) van ser trobades entre les pedres del 
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marge, on havien estat depositades pel pagès 
durant l’activitat agrícola.
Per sota del nivell superficial (UE 1001) va 
aparèixer un estrat de terra molt argilosa i 
compacta (UE 1004), que contenia algunes 
pedres de petites dimensions. En aquest nivell 
es van localitzar la majoria de materials arque-
ològics, fonamentalment fragments de cerà-
mica, objectes metàl·lics i fragments d’ossos 
cremats, més o menys agrupats i en diferent 
grau de conservació. Totes aquestes restes 
sens dubte procedeixen de les estructures fu-
neràries destruïdes per l’extracció de les anti-
gues oliveres i pel llaurat posterior. Finalment, 
per sota d’aquest estrat es va identificar el ni-
vell de margues i argiles naturals.
Creiem necessari explicar el complex procés 
d’excavació i registre d’aquesta necròpolis, en 
gran part arrasada, però que presenta algunes 
sepultures parcialment conservades i versem-
blantment en la seva posició original, si més 
no, aproximada. Així, a partir de la documen-
tació arqueològica recuperada, podem establir 
que els enterraments amb llurs aixovars van 
ser encabits en retalls realitzats en el terreny 
argilós, sense cap mena de cista o protecció su-
plementària, i finalment coberts per tapadores 
realitzades amb lloses calcàries. Desconeixem 
si també tenien algun tipus de senyalització ex-
terior. El pas del temps i l’activitat dels cultius 
tradicionals no van afectar gaire la conservació 
de la necròpolis, però la seva transformació en 
camps de cereals i la introducció de mitjans 
mecànics sí que ho va fer. Creiem que la UE 
1001 és la conseqüència del llaurat mecànic 
habitual dels camps, de relativament escassa 
fondària, ja que els materials presenten un ele-
vat grau de fragmentació i dispersió. En can-
vi, la UE 1004 creiem que és conseqüència de 
l’extracció de les oliveres i dels primers treballs 
de rompuda agrícola, que normalment es rea-
litzen a major profunditat, però només tenen 
lloc puntualment, quan s’obren noves terres 
per al cultiu o quan es produeix una transfor-
mació agrícola important. Això explicaria que 
moltes urnes, tot i estar trencades, presentin el 
material ceràmic concentrat en un reduït radi 

de dispersió, a l’igual que el seu aixovar, i fins 
i tot d’alguna de les més properes al límit del 
camp hem cregut identificar l’encaix en les ar-
giles, tal vegada possibles restes del seu loculus.
Des del punt de vista del mètode estratigràfic, 
hem assignat un número de fet o de sepultura 
(SP) a les diferents concentracions de materi-
als. Dintre de cada sepultura o fet (SP01, SP02, 
etc.) hem assignat un número d’UE als dife-
rents materials: ceràmica, metall i ossos, bàsi-
cament. Però també, a banda d’identificar els 
diferents estrats de destrucció (UE 1001 i UE 
1004), hem intentat restituir les unitats estra-
tigràfiques constructives originals, sempre que 
ha estat possible. Així, quan l’urna presenta un 
bon relatiu estat de conservació i no sembla 
desplaçada, hem assignat un número d’UE al 
retall per encabir-la en el terreny, el loculus. Evi-
dentment, en el cas de les millor conservades 
(gairebé totes les de la campanya de 2015) i 
que inclouen la tapadora de pedra, s’ha assig-
nat un altre número d’UE a aquesta coberta. 
En canvi, no hem assignat cap UE al reom-
pliment de terra dels diferents loculi, ja que ha 
estat impossible diferenciar-los de les argiles 
naturals on es van encaixar els enterraments. 
Això ens porta a una altra consideració: és evi-
dent que el procediment estratigràfic correcte 
hauria estat identificar els diferents loculi, ex-
cavar el reompliment de terra entre la paret 
d’aquests dipòsits i l’urna continguda, per fi-
nalment extreure-la. Però en cap cas (excepte 
la SP21, com veurem) ha estat possible distin-
gir clarament el retall a les argiles, de manera 
que el procediment seguit ha estat rebaixar els 
voltants de l’urna fins a la seva extracció.
En definitiva, creiem que, si bé és evident que 
no totes les SP seran finalment enterraments, 
o que de ben segur que hi ha enterraments 
que han desaparegut totalment, la documenta-
ció i registre de les diferents concentracions és 
l’única manera de restituir el nombre i situació 
de les sepultures d’aquest sector de la necrò-
polis de les Esquarterades.
En total, l’excavació en extensió i el registre sis-
temàtic durant el treball de camp ens van per-
metre identificar setze possibles concentracions 
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de ceràmica i aixovar. Actualment estem fina-
litzant els treballs de laboratori dels materials 
de 2014, i gràcies a aquest registre, hem pogut 
identificar com en alguns casos dues concentra-
cions identificades com a diferents sepultures 
en realitat formen part d’una mateixa, que va 
ser destruïda, i fins i tot hem pogut identificar 
aquest desplaçament, sempre en direcció SO-
NE, seguint el sentit de les arades dels tractors. 
Tot i que encara manquen molts estudis, creiem 
que durant aquesta primera campanya es van 
documentar un mínim d’onze sepultures.
Malgrat que cap de les urnes està completa, en 
alguns casos serà possible restituir-ne el perfil; 
d’altra banda, es va recuperar un volum im-
portant de restes òssies susceptibles d’estudis 
antropològics i altres analítiques. Finalment, 
els elements de ferro són abundants i pre-
senten un grau de conservació relativament 
acceptable, si bé el bronze sembla més alterat 
per l’acció del foc.

rElaCió provisional d’EntErramEnts dE 
la Campanya dE 2014

Sepultura 1

Urna de ceràmica ibèrica a torn, de tancament 
hermètic, de perfil globular i amb tapadora. 
Recuperada completament esclafada i molt 
fragmentada. S’hi van recollir nombroses 
restes d’ossos al voltant, alguns dels quals de 
grans dimensions —entre els quals destaquen 
fragments de crani— i en bon estat de con-
servació. Entre els fragments de l’urna s’han 
recollit tres cadenetes i un braçalet de bron-
ze, que probablement haurien estat continguts 
dins l’ossari. Les cadenetes van ser consolida-
des prèviament a l’extracció6.

6. Durant els treballs de camp es va comptar permanentment 
amb una restauradora, la Sra. Isabel Moreno durant la campa-
nya de 2014, i la Sra. Anna Bertral durant la campanya de 2015

Fig. 4. Restes de la sepultura 1, amb una concentració de fragments de ceràmica a torn, cadenetes de bronze i fragment de calota 
craniana.
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Sepultura 2

Urna esclafada i molt malmesa de ceràmica ibè-
rica a torn, amb forma de petit pithos, amb dues 
nanses de doble tendó i tapadora, no s’hi apreci-
en restes de pintura. També tenia restes òssies en 
proximitat, així com fragments de braçalets de 
bronze, tiges i fragments de fíbula. El conjunt de 
material (ceràmica, bronzes i ossos) es presenta 
bastant barrejat, però els ossos apareixien en un 
bloc força compacte. La disposició de les res-
tes suggereix que els ossos i elements d’aixovar 
metàl·lic estaven continguts dins l’urna.

Sepultura 3 / Sepultura 5

En el primer cas es tracta d’una acumulació 
de fragments d’una urna de ceràmica a torn, 
sense ossos ni aixovar associat, mentre que el 
segon és una concentració de fragments de 
ceràmica a torn situat a 30 cm de l’anterior, 
entre els quals destaca el pom d’una tapadora, 

amb alguns ossos associats. No s’hi han obser-
vat restes d’aixovar associades. Les presentem 
conjuntament per la seva proximitat, i pel fet 
que tota la destrucció/desplaçament presenta 
el patró NE-SO.

Sepultura 4 / Sepultura 10

En el primer cas és un urna gairebé desapa-
reguda, formada per alguns fragments de ce-
ràmica a torn, amb una dispersió d’ossos cre-
mats i petits fragments de bronze informes 
al voltant. En el segon cas, només es van re-
cuperar alguns fragments de ceràmica a torn 
amb alguns ossos associats, sense aixovar. Les 
presentem conjuntament per la seva proximi-
tat, a 40 cm de distància, i pel fet que tota la 
destrucció/desplaçament presenta el patró 
NE-S0 (de fet, molts dels fragments disper-
sos a torn i amb la mateixa argila recollits en 
el sondeig de 2013 podrien pertànyer a aquest 
enterrament).

Fig. 5. Restes de l’urna a mà de la sepultura 6 / sepultura 14. En primer terme el ganivet de ferro enrotllat.
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Sepultura 6 / Sepultura 14

En el primer cas es tracta d’una urna de ceràmi-
ca a mà, amb decoració d’un cordó sota la vora, 
esclafada i molt fragmentada. S’han recollit di-
versos ossos així com elements de ferro que 
han aparegut al costat dels fragments d’urna, i 
no barrejats amb els fragments ceràmics (el que 
suggereix que tal vegada estaven originalment a 
l’exterior); concretament, un ganivet enrotllat, 
un fragment de mànec de ganivet i un rebló. A 
40 cm de distància es va identificar una segona 
agrupació de fragments de ceràmica a mà, al-
guns ossos i dos fragments de ferro informes. 
Només se’n conserva el fons, que ha estat ex-
tret en bloc per tal de ser excavat al laboratori. 
En aquest cas podem confirmar amb seguretat 
que es tracta de la mateixa urna, ja que els dife-
rents fragments d’ambdues peces han permès 
restituir-ne gairebé el perfil sencer. En aquest 
cas també es confirma el patró destrucció/des-
plaçament en direcció NE-SO.

Sepultura 7

Aquest és un dels conjunts més complets, 
format per una acumulació de fragments de 
ceràmica a torn, però que no permeten resti-
tuir-ne la forma. Està associada a fragments 
d’ossos i també a elements metàl·lics, concre-
tament un ganivet afalcatat doblegat i una vi-
rolla, ambdues de ferro, que van aparèixer sota 
els fragments de ceràmica. Excepcionalment, 
s’hi han recollit restes de fauna. Cal destacar la 
presència d’una llosa de pedra falcada vertical-
ment, que potser es podria interpretar com un 
element de senyalització, en qualsevol cas des-
plaçat del seu lloc original. Amb proximitat, 
però fora de l’agrupació descrita, s’han recollit 
alguns fragments de ceràmica i ossos, que tal 
vegada pertanyen a la mateixa tomba.

Fig. 6. Aixovar de ferro de la sepultura 7. Virolla i ganivet afalcatat de grans dimensions, doblegat intencionadament.
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Sepultura 8

D’aquesta estructura restaven alguns frag-
ments de ceràmica a torn, amb restes òssies 
associades i fragments de bronze (probable-
ment pertanyents a una fíbula). També es va 
recollir una dena de pasta de vidre i alguns 
fragments de petits carbons.

Sepultura 9/ Sepultura 27

En el primer cas es tracta d’alguns fragments 
de ceràmica a mà amb un fragment d’os asso-
ciat, identificats durant la campanya de 2014. 
Durant la campanya de 2015, a una cota infe-
rior però exactament en el mateix indret, es 
va recuperar un fons de ceràmica a mà que 
amb tota probabilitat correspon a la mateixa 
urna —però el seu estat de fragmentació no 
ha permès restituir el seu perfil, més enllà de la 
meitat inferior, amb el fons pla—, i una petita 
vora exvasada amb decoració de cordons.

Sepultura 11

Es tracta d’un dels conjunts més complets, tot 
i que força malmès. L’integren alguns frag-
ments de ceràmica a torn, entre els quals des-
taca un pom de tapadora, amb abundants frag-
ments d’ossos cremats i aixovar metàl·lic de 
bronze, concretament diversos fragments de 
sivella de cinturó i alguns fragments informes, 
tal vegada restes d’una fíbula. Probablement 
aquests elements estaven originalment dins de 
l’urna.

Sepultura 12

Aquesta sepultura va aparèixer en el límit del 
camp de conreu i, tot i estar esclafada i frag-
mentada, l’urna, de ceràmica a torn amb una 
forma globular i el fons umbilicat, gairebé 
conserva tot el perímetre. Entre els fragments 
ceràmics s’aprecien dues pastes de diferent co-
loració. Sota l’urna es van recuperar abundants 

Fig. 7. Urnes parcialment destruïdes de les sepultures 12 i 13 (a dreta i esquerra, respectivament), tot just en el límit d’excavació de 
la campanya de 2014. A sobre, possible coberta de pedra desplaçada.
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fragments de penjolls de bronze. Així mateix, 
s’ha recuperat un fragment de sílex. L’urna va 
ser extreta en bloc i traslladada al laboratori 
de la Universitat de Barcelona per tal d’exca-
var-ne el contingut, actualment en curs.

Sepultura 13

A tocar de la sepultura anterior, també esta-
va situada en el límit del camp de conreu. Es 
tracta de la meitat inferior d’una urna a torn de 
forma globular, amb el fons umbilicat. L’urna 
va ser extreta en bloc i traslladada al laboratori 
de la Universitat de Barcelona per tal d’exca-
var-ne el contingut, actualment en curs.

Durant la campanya de 2014 es va realitzar 
també un sondeig al sud-est del marge que de-
limita la parcel·la on es va realitzar l’excavació, 
per tal de comprovar si la necròpolis s’estenia 
per aquesta altra zona, amb resultat totalment 
negatiu.
Igualment, ja en els darrers dies de la campa-
nya, es van identificar dues sepultures més, la 
SP16 i SP17, tot just en el límit d’excavació i 
relativament ben conservades, coincidint amb 
la separació entre el camp dedicat al cultiu de 
cereals i un altre on només hi havia una planta-
ció d’ullastres, actualment abandonada. Aquest 
fet ens suggeria que la necròpolis s’estenia en 
direcció SE i que en aquesta zona les tombes 
podien estar més ben conservades, ja que no 
havia estat mai llaurada mecànicament. Per tant, 
es va decidir cobrir-les amb terra per tal de pro-
tegir-les i excavar-les la següent campanya.
Finalment, cal dir que a més dels materials asso-
ciats a fragments ceràmics d’urnes i interpretats 
com a part de sepultures, dins la UE 1004 es 
van recuperar diverses restes que molt proba-
blement havien format part d’aixovars funera-
ris però que no ha estat possible associar a cap 
sepultura concreta. Tots aquests elements han 
estat numerats i situats en planta (Fig. 3). Entre 
aquests materials cal destacar dos fragments de 
vores de copes Càstulo, així com diversos ob-
jectes de bronze (unes pinces, un fragment de 
fíbula, un botó, una anella, un fragment de ca-

deneta), ferro (un ganivet afalcatat, una virolla, 
una punta de llança, una javelina), ceràmica (un 
gran fragment d’una tapadora, un fragment de 
paret d’àmfora ibèrica retallada, una fusaiola), i 
una dena o un botó d’os.

la Campanya dE 2015

A mitjans de maig de 2015 es van reprendre 
els treballs d’excavació en direcció sud-oest. 
En aquesta ocasió es va contractar una mà-
quina retroexcavadora per extreure de manera 
controlada els primers 20 cm de terra, ja que 
totes les urnes documentades durant la cam-
panya anterior van aparèixer a partir d’una 
cota d’uns 30 cm de profunditat, cosa que va 
permetre accelerar els treballs d’excavació sen-
se alterar en cap moment cap enterrament. De 
fet, es va fer un seguiment sistemàtic d’aquests 
treballs, i no es va identificar pràcticament cap 
fragment ceràmic. Fins i tot la terrera va ser 
examinada amb el detector de metalls, i no va 
proporcionar cap element digne de menció, 
ben al contrari que durant l’anterior campa-
nya, quan es van recuperar alguns petits objec-
tes de bronze de la terrera.
La nova superfície disponible assolia els 200 
m2, similar a l’àrea oberta l’any anterior, tot i 
que els indicis suggerien que la necròpolis es 
concentrava a l’entorn del límit d’excavació 
de 2014. Tot seguit es van iniciar els treballs 
d’excavació, que van eliminar manualment els 
10-20 cm superficials que encara cobrien els 
enterraments. Igualment, es va procedir a ex-
cavar les sepultures 16 i 17.
Els primers indicis de noves sepultures consis-
tiren en una anòmala concentració de pedres 
planes, ja fossin desplaçades o en posició ori-
ginal, que podien constituir les cobertes de les 
sepultures o restes de túmuls. Una vegada re-
gistrades, es va procedir a aixecar-les, i efectiva-
ment, en alguns casos les lloses eren les cobertes 
d’algunes sepultures, com és el cas de la SP19 i 
SP21, mentre que en algun cas s’observava com 
les lloses havien estat desplaçades, per exemple 
a la SP25. La resta no conservaven les lloses de 
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pedra calcària, però sens dubte les pedres que 
es troben en aquest sector, eminentment argi-
lós, originalment havien constituït les cobertes 
de les tombes, com és el cas de la ES20, una 
segona concentració de lloses de pedra calcària, 
però que no cobrien cap urna.
Durant aquesta segona campanya es van iden-
tificar un total de vuit enterraments, en con-
cret les SP19, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, 
SP26 i SP27
Una vegada retirades totes les urnes per a la 
seva futura excavació en el laboratori d’arque-
ologia de la Universitat de Barcelona, es van 
continuar els treballs, amb l’objectiu de loca-
litzar la resta de possibles enterraments de la 
necròpolis, amb resultat negatiu. Cal dir que 
en aquesta zona només es recuperaven urnes 
senceres o en relatiu bon estat de conserva-
ció, i no fragments ceràmics, ossos dispersos 
o restes metàl·liques. De fet, l’ús sistemàtic del 
detector de metalls ens indicava que ja no hi 
havia cap element metàl·lic en el subsòl, for-
mat ja sistemàticament per un estrat homoge-
ni i argilós, que constitueix la base de margues 
i argiles naturals de la zona.
No obstant això, a l’extrem oest de la necrò-
polis es va documentar una zona de terra de 
color grisenc o fins i tot negre (ES18), forma-
da per cendres i petits carbons, on es recupe-
raven fragments d’ossos, i petits fragments de 
bronzes i de ceràmiques.
Per una altra part, malgrat el relatiu bon estat 
de les urnes, no va ser possible identificar la 
cavitat realitzada per contenir-les, el loculus. De 
fet, ni tan sols va ser possible en el cas de la 
sepultura 21, l’únic exemple d’una urna envol-
tada per un petit cercle de pedres, que evident-
ment folraven el forat per la seva part inter-
na. Només en alguna ocasió, i tampoc segura, 
com la SP23, hem cregut identificar un terreny 
més dur, però la norma general és que no es 
pugui distingir els retalls en les argiles naturals, 
ni tampoc la terra que reomple cada loculus. 
Però sembla versemblant creure que aquests 
retalls van existir (i en conseqüència els hem 
restituït i numerat), tal i com es desprèn de la 
posició dels aixovars situats a l’exterior de les 

urnes, que van ser encabits dins l’espai dispo-
nible entre la pròpia urna i el retall a les argiles, 
i per la mateixa lògica estratigràfica.
Finalment, una vegada rebaixat el terreny ocu-
pat per les darreres urnes excavades, i després 
d’haver-ho comprovat mitjançant el detector 
de metall, considerem la necròpolis de les Es-
quarterades completament excavada. Evident-
ment, podria ser que en realitat es tractés d’un 
sector d’enterraments i que n’hi hagués d’al-
tres a una certa distància, però en qualsevol 
cas aquest sector està completament exhaurit.

rElaCió provisional d’EntErramEnts dE 
la Campanya dE 2015

Sepultura 16

Es tracta d’una urna de ceràmica a mà, escla-
fada, que sembla que no conserva la tapadora 
ceràmica i tampoc la llosa de pedra, però sí 
presenta intacta la meitat inferior de l’urna. A 
sota, en el seu costat sud-est, es va localitzar 
una punta de llança de ferro, i per sota de la 
punta la seva virolla, totes dues ben conser-
vades. Aquest fet suggereix que la sepultura 
està en la seva posició original, no ha estat ar-
rossegada, només escapçada per la seva part 
superior, però no se’n va poder identificar el 
loculus. Atès el seu estat, es va extreure en bloc 
després de reforçar-la amb gases i paraloid, per 
a la seva futura excavació en el laboratori de la 
Universitat de Barcelona.

Sepultura 17

En aquest cas es tracta de les restes molt mal-
meses d’una urna a torn, amb decoració pin-
tada de bandes paral·leles, desplaçada i molt 
destruïda, i de la qual es recuperen escassos 
fragments. També es van recollir diverses pe-
ces de bronze; les millor conservades: una bo-
leta i dues possibles arracades, però cap objec-
te de ferro. En aquest cas, considerem que la 
sepultura ha estat desplaçada de la seva posi-
ció original.
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Sepultura 19

La identificació i registre d’una gran llosa pla-
na en el terreny argilós va permetre localitzar, 
a 5 cm per sota d’aquesta llosa, el pom d’una 
tapadora de ceràmica a mà, que cobria una 
urna de ceràmica a torn de tancament her-
mètic, lleugerament aixafada per la pressió, 
però gairebé intacta. Al costat d’aquesta urna 
era ben visible una virolla de ferro en posició 
vertical i una punta de llança en posició horit-
zontal, amb la punta doblegada cap a baix, així 
com una agulla de bronze. Envoltant l’urna es 
localitza una peça feta a partir d’una làmina 
molt prima de bronze, decorada amb motius 
geomètrics. Atesa la peculiaritat de l’aixovar 
de l’enterrament, es va decidir reforçar-la amb 
gases i paraloid per extreure-la en bloc, amb 
tots els elements metàl·lics, per a la seva exca-
vació en el laboratori.

Sepultura 21

El registre i l’aixecament posterior d’una sego-
na llosa de pedra calcària va evidenciar que era 
la tapadora del loculus d’una altra urna de tanca-
ment hermètic amb cos i tapadora a torn, amb 
el pom perfectament conservat. La continuació 
de l’excavació va evidenciar que estàvem davant 
d’una sepultura protegida per un petit cercle de 
pedres col·locades verticalment folrant el locu-
lus. Aquest fet ens ha permès identificar, amb 
tota seguretat i per primera i única vegada, el 
retall realitzat per encabir la urna. Això ens sug-
gereix que els loculi de la necròpolis d’Esquar-
terades s’ajusten perfectament als diàmetres 
de les urnes. Ara bé, la pressió exercida sobre 
l’urna l’ha esclafat lleugerament, fins al punt 
d’impossibilitar-ne l’extracció sense desmun-
tar prèviament l’anella de pedres que l’envolta. 
Es va extreure en bloc, sense constatar aixovar 
metàl·lic a l’exterior, però sí a l’interior, gràcies 
al detector de metalls.

Fig. 8. Urnes de les sepultures 19 i 23 (a esquerra i dreta, respectivament).
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Sepultura 22

Es tracta d’una urna a mà, de perfil globu-
lar, amb la vora esclafada, sense tapadora ni 
llosa de pedra, però no sembla desplaçada. 
No presenta objectes metàl·lics a l’exterior, 
però el detector de metalls indica la presència 
d’aquests a l’interior, probablement de bronze 
i situats a la part inferior de l’urna. Atès el seu 
estat de conservació, es protegeix amb gases i 
paraloid, i s’extreu en bloc.

Sepultura 23

Aquest enterrament no conservava la llosa de 
pedra, per la qual cosa es va identificar des-
prés del rebaix sistemàtic i controlat de les 
argiles naturals. Es tracta d’una urna de tan-
cament hermètic a torn, però amb tapadora a 
mà, amb una decoració de motius geomètrics 
i punts incisos. L’enterrament està esclafat per 
la pressió, però intacte. Cal dir que en el cos-

tat sud ha estat possible resseguir parcialment 
allò que sembla el loculus, en principi més dur i 
consistent que la terra de l’interior, més flonja, 
però és difícil certificar-ho. A l’exterior es va 
recuperar una fíbula de bronze, mentre que a 
l’interior també hi ha aixovar metàl·lic, com 
indica el detector. S’extreu en bloc, per a la 
seva excavació en el laboratori de la Universi-
tat de Barcelona. (Fig. 8)

Sepultura 24

Aquest enterrament es va localitzar en una 
zona amb abundants lloses de pedra calcària; 
sens dubte, restes de les cobertes dels enterra-
ments, però moltes d’elles desplaçades. Tant 
és així que no podem assegurar si una de les 
cobertes de pedra identificades pertany a la 
SP24 o a la SP25, però atès que cobreix més 
superfície d’aquesta darrera l’hem considerada 
la tapadora del seu loculus. Es tracta d’una urna 
de ceràmica a torn de tancament hermètic, 

Fig. 9. Urna de tancament hermètic de la sepultura 21, amb el cercle de petites pedres folrant el seu loculus.
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amb l’urna desplaçada lleugerament en direc-
ció sud, per efecte de la pressió. No presenta 
elements metàl·lics a l’exterior, i sembla que 
tampoc a l’interior. Malgrat que no s’ha pogut 
documentar el loculus, considerem que l’urna 
es va recuperar en la seva ubicació original. 
S’extreu en bloc, per a la seva excavació en el 
laboratori. (Fig. 10)

Sepultura 25

Al costat de la SP24, i gairebé a sota d’una llo-
sa de pedra calcària es va localitzar una urna 
a torn, totalment esclafada per la pressió. Es 
tracta d’un contenidor de superiors dimensi-
ons que la resta d’exemplars, de vora exvasada 
(coll de cigne) i perfil globular, sense apèndix 
de tancament hermètic, a l’igual que la tapado-
ra, que presenta una forma de plat invertit. No 
ha estat possible identificar el loculus, però sens 
dubte el contenidor estava encara en la seva 
posició original. El detector de metalls identi-

fica diferents punts de l’interior amb presèn-
cia de petits bronzes. S’extreu en bloc, per a la 
seva excavació en el laboratori de la Universi-
tat de Barcelona. (Fig. 10)

Sepultura 26

Es tracta d’una petita urna de tancament her-
mètic a torn, amb la tapadora trencada i despla-
çada. L’urna sembla conservar la seva posició 
original, però tampoc ha estat possible identi-
ficar el loculus. No presenta llosa de pedra, tot 
i que en aquesta zona n’hi havia moltes, sens 
dubte desplaçades. El detector de metalls indi-
ca la presència d’objectes metàl·lics en el seu 
costat oest, a la part inferior, però no hi havia 
cap vestigi d’aixovar a l’exterior. S’extreu en 
bloc, per a la seva excavació en el laboratori. 

Fig. 10. Conjunt de sepultures de la campanya de 2015. De dreta a esquerra i de dalt a baix: SP23, SP19, SP24, SP25 i SP22.
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L’estructura ES18

Finalment, hem identificat un nivell de terra de 
color fosc en una extensió irregular d’uns 3-4 
m2 i uns 15 cm de potència, localitzat sobre 
les argiles naturals, i situada a l’est de la zona 
d’enterraments (UE 1072). Està format per 
taques cendroses i carbons, on es recuperen 
nombrosos ossos, petits fragments de bron-
ze cremats (una cadeneta), ceràmica a mà i a 
torn, tot plegat en un estat molt fragmentari. 
Aquest estrat ja havia estat identificat durant 
la campanya de 2014, però ara s’estenia per la 
zona relativament millor conservada. Enca-
ra desconeixem l’origen d’aquest nivell, però 
creiem que només es pot explicar a partir de 
dues hipòtesis. O bé es tracta de restes de ter-
ra cremada a conseqüència de l’ús d’explosius 
per eliminar les soques de les antigues oliveres 
durant la segona meitat del segle xx, o bé es 
tracta d’abocaments de restes de combustions 
vinculades a les activitats rituals de la necrò-
polis ibèrica. Per tal d’intentar esbrinar el seu 
origen, es va recollir una mostra de terra amb 
l’objectiu d’analitzar el procés de sedimentació 
d’aquest nivell, a partir de la seva anàlisi mi-
cromorfològica, i igualment es van recuperar 
carbons per al seu estudi. Provisionalment, a 
més de tenir assignat un número d’UE, aquest 
nivell ha estat registrat amb un número de fet 
corresponent a estructura de funció indeter-
minada (ES18). (Fig. 3)

ConsidEraCions finals

Les intervencions realitzades a la necròpo-
lis d’Esquarterades han permès excavar una 
necròpolis ibèrica caracteritzada pel ritual de 
cremació del cadàver, en ocasions amb el seu 
aixovar, i posteriorment enterrament en ur-
nes, majoritàriament de tancament hermètic a 
torn, però també en altres tipus de contenidor, 
fins i tot a mà. Pel que fa als aixovars, en mol-
tes ocasions presenten un conjunt característic 
d’armes de ferro, format per la llança (punta i 
virolla) i un ganivet afalcatat, a vegades amb 

objectes d’ornament de bronze, com sivelles 
de tres garfis, fíbules, braçalets, arracades o 
penjolls. Altres urnes només contenen alguns 
d’aquests elements de bronze, en menor o ma-
jor quantitat. Fins a la finalització dels treballs 
de laboratori no podrem caracteritzar cada 
una de les urnes i l’aixovar que l’acompanyava.
Tanmateix, creiem que una dada interessant, 
des del punt de vista de la ubicació de les ur-
nes, és la seva disposició, que podria tenir una 
certa intencionalitat. Tal i com es pot obser-
var (Fig. 3), gairebé totes les urnes que encara 
conserven la seva disposició original presen-
ten una alineació SE–NO. Evidentment les 
urnes excavades el 2014, desplaçades i gairebé 
destruïdes per l’arada del tractor, han perdut 
aquesta disposició, però si tenim en compte 
que el sentit dels solcs de les arades del tractor 
és SO-NE cal entendre que les urnes han estat 
desplaçades en direcció NE, i que per tant la 
seva disposició original era continuar la ma-
teixa alineació SE–NO. Precisament, seguint 
la mateixa orientació, es troba l’assentament 
ibèric de les Esquarterades, a 500 metres de 
distància i a 100 metres per sobre de la ne-
cròpolis, de manera que la visió des del poblat 
seria la d’una disposició dels enterraments en 
filera, i per tant cal suposar que les urnes te-
nien algun tipus de senyalització externa ben 
visible.
Una altra anàlisi realitzada des del punt de 
vista de distribució de les urnes, encara molt 
preliminar, ens permet atorgar una certa pre-
eminència a la sepultura 22 —una urna a mà 
amb uns trets formals diferents de la resta— ja 
que ocupa una posició central respecte de les 
sepultures que l’envolten. De fet, en el centre 
del semicercle de sepultures que flanquegen 
la SP22 se situa la SP19 (Fig. 10), una urna 
que presenta un aixovar d’armament de ferro 
complet i fins i tot una peça de bronze que po-
dria ser una gambera o un element destacat de 
la panòplia defensiva, l’únic cas documentat a 
la necròpolis.
Des del punt de vista cronològic, creiem que 
la troballa de fragments de copes àtiques de 
tipus Càstulo confirma que la necròpolis es-
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tava en ús a finals del s. V-inicis del s. IV A.c. 
Per una altra banda, una observació prelimi-
nar de les formes ceràmiques, i sobretot dels 
aixovars metàl·lics, suggereix que estem da-
vant d’un context d’enterrament assimilable 
als documentats a les necròpolis de la Solivella 
(Fletcher 1965; Oliver 2014), el Puig de Beni-
carló (Meseguer/Giner 1983), Bovalar (Esteve 
1966), Mas de Mussols (Maluquer de Motes 
1984), l’Oriola (Esteve 1974), Mianes (Malu-
quer de Motes 1987; Esteve 1999; Genera/
Barril/Peiret 2008), o Mas Nou de Bernabé 
(Oliver 2005) (fig. 1). Es tracta d’un conjunt 
de cementiris que presenta una marcada ho-
mogeneïtat geogràfica (nord de Castelló, sud 
de Tarragona) i cronològica (segles VI-IV A.c.), 
i que sens dubte respon a una singularitat molt 
específica del territori ilercavó, un tema sobre 
el qual en un futur immediat volem centrar la 
nostra recerca.
Per acabar, cal dir que el nostre treball d’inves-
tigació tot just comença, doncs actualment ja 
comptem amb les radiografies i les tomogra-
fies computades de la totalitat de les urnes7 i 
tenim previst rebre les primeres datacions per 
termoluminiscència, un cop descartat l’ús del 
C14 per la seva manca de fiabilitat en aques-
tes cronologies. De forma paral·lela al treball 
de microexcavació en el laboratori es realitza 
la consolidació i restauració dels objectes ce-
ràmics i metàl·lics, i resta pendent l’anàlisi de 
les restes orgàniques de les terres contingudes 
a l’interior de les urnes, així com els estudis 
geomorfològics, arqueometal·lúrgics i antro-
pològics. Aquestes i altres analítiques esperem 
que ens permetin aconseguir un millor conei-
xement dels rituals i de l’univers simbòlic vin-
culat als llocs d’enterrament d’aquest període, 
encara gairebé desconeguts.

7. Anàlisis realitzades per Francisco Javier Tomás Gimeno, 
Tècnic Especialista en Radiologia, de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona.

bibliografia

esteVe gálVez, f. 1966, La necrópolis ibérica 
de El Bovalar (Benicarló), Archivo de Prehistoria 
Levantina, 9, 125-148.

esteVe gálVez, f. 1974, La necrópolis ibéri-
ca de la Oriola cerca de Amposta (Tarragona), 
Estudios Ibéricos, 5, Instituto de Estudios Ibéri-
cos y de Etnología Valenciana.

esteVe gálVez, f. 1999, Recerques Arqueològi-
ques a la Ribera Baixa de l’Ebre (Montsià i Baix 
Ebre), II, Protohistòria i Antiguitat Tardana, Mu-
seu del Montsià.
 
fletcher, d. 1965, La necrópolis de la Solive-
lla (Alcalá de Chivert), s.i.p., 32.

gArcIA i rubert, d. 2000, Noves aportacions 
al procés de romanització del curs baix del riu 
Ebre: la comarca del Montsià, Empúries, 52, 
137-172.

gArcIA i rubert, d., grAcIA, f. 2001, Un 
exemple de revisió de les Cartes Arqueolò-
giques de cara al seu ús posterior per a estu-
dis d’evolució del poblament: la comarca del 
Montsià en època ibèrica, Monografies d’Ullas-
tret, 2, 273-282.

generA, m., bArrIl, m., peIret, J. 2008, Da-
tos para una redefinición de la necrópolis de 
Mianes, Santa Bàrbara-Tortosa (Montsià-Baix 
Ebre, Tarragona), Zephyrus, 52, 207-229.

gurrerA, m. 2013, Memòria de la intervenció ar-
queològica a la necròpolis ibèrica de les Esquartera-
des. Ulldecona (Montsià), Arxiu del Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

gusI, f., díAz, m.A., olIVer, A. 1990, Mo-
delos de fortificación ibérica en el norte del 
País Valenciano, Fortificacions. La problemàtica 
de l’Ibèric Ple: (segles iv-iii a.c.). Simposi Internaci-
onal d’Arqueologia Ibèrica, Manresa, 79-102.



272

Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2014-2015

mAluquer de motes, J. 1984, La necrópolis 
paleoibérica de ‘Mas de Mussols’, Tortosa (Tarra-
gona), Programa de Intervenciones protohis-
tóricas, 8, Institut d’arqueologia i prehistòria, 
Universitat de Barcelona.

mAluquer de motes, J. 1987, La necrópolis pa-
leoibérica de Mianes en Santa Bàrbara (Tarragona), 
Programa de Intervenciones protohistóricas, 
9, Institut d’arqueologia i prehistòria, Univer-
sitat de Barcelona.

meseguer, V., gIner, V. 1983, La necrópolis 
ibérica de El Puig de Benicarló, Benicarló, Ayun-
tamiento de Benicarló.

olIVer, A. 2005, La necrópolis ibérica del Mas 
Nou de Bernabé en Tiring -Salzadella (Caste-
llón), Saguntum, 37, 45-58.

olIVer, A. 2014. La necrópolis Ibérica de la 
Solivella: Nuevas visiones, nuevas propuestas, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 40, 67-79.



Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I
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Resum
En aquest article realitzem una revisió de la documentació i dels materials arqueològics existents 
de la necròpolis ibèrica de Mianes (Santa Bàrbara) mitjançant l’aportació de nova informació i ma-
terials inèdits facilitats per Salvador Pagà, membre del Grup Arqueològic d’Amposta en el període 
d’intervenció al jaciment durant la dècada del 1970. D’aquesta manera, posem en constància la pre-
sència ibèrica al tram final del riu Ebre i identifiquem l’evolució de la necròpolis tenint en compte 
els diferents aspectes culturals, socials i econòmics que la caracteritzen a partir de la ceràmica, els 
aixovars, les armes i el ritual funerari1. 

Abstract
In this article we make a review of  all existing documents and archaeological finds of  the necro-
polis Mianes (Santa Bàrbara) by providing new information and unpublished materials offered by 
Salvador Pagà, a member of  the Archaeological Group of  Amposta in the period of  intervention 
at the site during the decade of  1970. In this way, we put in evidence the Iberian presence in the 
final stretch of  the river Ebro and identify the evolution of  the site and the different cultural, so-
cial and economic aspects which characterize the evolution considering the ceramics, belongings, 
weapons and the funerary ritual.

1. Aquest treball ha estat possible gràcies a l’ajuda prestada per Carme Belarte (IcreA/IcAc), Jaume Noguera (UB) i Ramon 
Alvárez (UB) ja que han contribuït amb aportacions i orientacions.
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introduCCió

La societat de la època del Bronze Final va re-
bre l’arribada de nous productes exòtics, no-
ves tècniques de cultius i nous coneixements 
per treballar la ceràmica a torn i la metal·lúrgia 
del ferro, arran del contacte mediterrani amb 
els fenicis que va permetre introduir la socie-
tat protohistòrica en una nova realitat que va 
contribuir al seu desenvolupament. Aquesta 
eclosió donarà lloc al segle VI A.c. a la cultura 
ibèrica la qual constituirà un model econòmic 
basat en l’explotació agrària dels cereals i la 
ramaderia amb la incorporació de nous nuclis 
de poblament de majors dimensions derivat de 
l’augment demogràfic copsat al tram final de 
l’Ebre per les necròpolis del període, juntament 
amb els contactes comercials fruit dels pro-
ductes grecs que substituiran les importacions 
exteriors. La disposició de nous productes pro-
vocarà el sorgiment d’unes elits aristocràtiques 
i d’una estructuració de la societat característi-
ca d’aquest període (Sanmartí 2005). Aquesta 
nova realitat ens permet tractar un jaciment 
descobert a finals del 1960 a la localitat de San-
ta Bàrbara (Montsià) com és la necròpolis de 
Mianes per tal d’entendre com s’articulava el 
poblament ibèric en aquesta zona.

situaCió gEogràfiCa dE la nECròpolis 

La necròpolis ibèrica es troba dintre del terme 
municipal de Santa Bàrbara, a la comarca del 
Montsià (Tarragona). El jaciment està situat 
al marge dret del riu Ebre, en una partida de 
terra anomenada Mianes i en propietat de la 
família Oriol en el moment de realitzar-se les 
intervencions arqueològiques. Mianes està si-
tuada a les coordenades 40º 44’ 45’’ de latitud 
i 4º 12’ 55’’ de longitud. Aquesta finca limita 
al nord amb el Mas de Mianes i el camí cap 
aquest mas; al sud, amb el camí de Santa Bàr-
bara i la finca del Capità; a l’oest, amb el bar-
ranc de Lledó i el de la Galera i, per l’est, amb 
la carretera C-12 que uneix la localitat d’Am-
posta amb Tortosa.

Estat dE la qüEstió i problEmàtiCa

Els vestigis ibèrics a la finca de Mianes van 
aparèixer el 1968 descoberts per Francesc 
Esteve Gàlvez1 mentre es realitzaven tasques 
agrícoles a la parcel·la. Aquest esdeveniment 
va propiciar la realització d’una intervenció 
de salvament ja que els propietaris requerien 
la terra per realitzar plantacions amb el qual, 
Esteve liderant el Grup Arqueològic d’Am-
posta2 integrat per Joan Salvadó Miralles, Joan 
Sabaté Prats, Agustí Miralles i Salvador Pagà, 
van recuperar les primeres sepultures de la ne-
cròpolis de Mianes. Després d’aquesta inter-
venció no es realitzaria cap campanya arque-
ològica fins al 1970. Aquesta manca d’interès 
pel jaciment va comportar que Salvador Pagà 
contactés amb el professor de la Universitat de 
Barcelona, Joan Maluquer de Motes, el qual va 
actuar en la necròpolis en dues intervencions 
arqueològiques el 1970 i el 1971 mitjançant la 
recuperació de 62 sepultures en una zona de 50 
m² (Maluquer 1987). Paral·lelament a aquesta 
intervenció també actuava el Grup Arqueolò-
gic d’Amposta que informaven al professor 
Esteve dels esdeveniments que succeïen al 
jaciment i van poder documentar 77 sepultu-
res en un espai de 280 m² (Esteve 1999). Les 
desavinences entre els dos grups arqueològics 
van propiciar que el jaciment quedés abando-
nat, i això va comportar una nova intervenció 
per part de Salvador Pagà el 1971 fruit de les 
peticions del terratinent de la finca en veure la 
destrucció que s’estava efectuant amb l’arada 
dels tractors que arrastraven la terra i extreien 
les sepultures del subsòl. Davant d’això, Salva-
dor va realitzar una intervenció arqueològica i 
va poder recuperar 20 sepultures en una franja 
de 16 m². 
Les darreres excavacions que es van efectuar a 
Mianes es van produir el 1984 i 1985 per part 
del Servei d’Arqueologia del Departament de 

1. Comissari Local d’Excavacions Arqueològiques i professor 
de l’Institut Laboral d’Amposta.

2. Agrupació de caràcter lúdica que va ser fundada per Joan 
Salvador Miralles per integrar aquelles persones interessades 
per la història d’Amposta.
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Cultura de la Generalitat fruit d’una interven-
ció d’urgència protagonitzada per Margarida 
Genera i Jordi Peiret, degut a la remodelació 
de les característiques de la finca amb l’extra-
cció del subsòl per realitzar obres al canal de 
l’Ebre. En aquesta intervenció es van recupe-
rar 4 sepultures en una franja de 4 m² (Genera 
et al. 2008).
Per tant, les diverses excavacions realitzades a 
Mianes ens permeten identificar 163 sepultu-
res en una superfície potencial de la finca de 
5.709 m² a partir de les mesures actuals. 
La multiplicitat d’intervencions al jaciment 
provoca que ens haguem d’enfrontar a una 
problemàtica com la següent: 
— La inexistència d’un consens metodològic 
entre els diversos grups que van protagonitzar 
les excavacions, fet que va provocar diversos 
plantejaments d’estudi que dificulten la con-
cordança entre la informació. 
— Els enfrontaments metodològics i ideolò-
gics que es van produir entre aquests mateixos 
grups, fet que va donar lloc a que no es rea-
litzessin publicacions conjuntes ni consensu-
ades. A més a més, aquestes es van efectuar 
molts anys després d’haver realitzat les excava-
cions amb la qual cosa la informació pot pre-
sentar incongruències. 

— La distorsió de la informació que apareix a 
les publicacions respecte la realitat que podem 
copsar al Museu de les Terres de l’Ebre.
— La manca de materials i sepultures de les 
quals desconeixem la seva ubicació actual. 
— La realització d’intervencions descontrola-
des que alteren la informació que disposem. 
Tot i això, presentem un croquis en què apa-
reixen les intervencions arqueològiques dels 
diversos grups que van actuar a Mianes durant 
la dècada del 1970, a partir de la informació 
proporcionada pels arxius de S. Pagà. 

CEràmiCa

Les produccions ceràmiques que hem pogut 
documentar al jaciment de Mianes són fetes a 
mà i a torn3. La ceràmica a mà fina és aquella 
que presenta un acabament més acurat i ho-
mogeni i de coloracions fosques com el mar-
ró, gris o negre, la qual hem identificat en 19 
sepultures, i la ceràmica tosca que sol utilit-
zar-se per emmagatzemar aliments o per a la 

3. Les sepultures recuperades per Esteve apareixen a l’article 
amb la sigla “S”, les de Maluquer amb la “T”, les de Genera 
amb la “A” i les de Salvador Pagà amb la “C”, seguint les pau-
tes marcades a les seves publicacions. 

Fig. 1. Croquis de les intervencions arqueològiques efectuades a la necròpolis de Mianes a finals del 1960 i la primera meitat del 1970 
arran de la informació proporcionada per Salvador Pagà. 
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cocció presenta un acabat més bast, amb im-
perfeccions, impureses i diverses tonalitats. A 
més, ens trobem amb la ceràmica a torn que és 
la característica d’aquest jaciment ja que repre-
senta 2.5 vegades la fabricada a mà. Aquesta 
ceràmica apareix majoritàriament al jaciment 
mitjançant les urnes d’orelletes de les quals 
hem documentat 72 exemplars que represen-
ten el 75,5% del total de peces recuperades. 
També hi ha 13 exemplars d’urnes bicòniques 
que representen el 13,3% del total ceràmic i 
una pàtera, tres plats, dos urnes amb nanses, 
un bol i un vas calciforme que representen 
entre el 3,1% i el 1% de totes les peces re-
cuperades. En darrer terme, hem documentat 
13 fusaioles utilitzades per estirar les fibres i 
aconseguir peces de roba de millor qualitat.  
D’altra banda, la ceràmica d’importació repre-
senta el 2.9% del total amb una copa jònia i 
una copa Càstulo documentades per S. Pagà, 
un aryballos corinti a la sepultura T.4 i un oi-
nochoe a la sepultura T.54. La ceràmica pre-
sentada indica una fase d’amortització de la 
necròpolis entorn al segle V A.c. en la qual ja es 
domina la tècnica del torn i la ceràmica a mà 
va desapareixent gradualment. A continuació 

presentem un gràfic en el qual apareix la cerà-
mica ibèrica fabricada a mà i a torn i aquella de 
procedència forana. 
L’estudi de la ceràmica d’aquesta necròpolis 
escenifica el caràcter funerari d’aquests ma-
terials degut a la utilització d’urnes d’orelletes 
com a recipient per a dipositar les restes de 
la incineració per la seva capacitat hermètica, 
juntament amb el caràcter ritual de la vaixella 
d’influència oriental utilitzada per a la realit-
zació del banquet funerari amb el qual es re-
marcaven els vincles socials i es reforçava la 
jerarquització entre els individus (Sardà 2010). 

aixovars

La diversitat d’aixovars d’aquesta necròpo-
lis es palesa a partir dels diferents materials 
d’ornamentació, entre els quals trobem fíbu-
les, sivelles de cinturó, torques, collars, figu-
res zoomorfes, braçalets, fusaioles, pasta vítria 
i petxines. Les fíbules són peces metàl·liques 
utilitzades per cordar la roba i hem pogut do-
cumentar tres exemplars de doble ressort, 39 
de peu elevat amb botó, cinc anulars hispàni-

Fig. 2. Gràfic d’agrupacions on apareixen les produccions ceràmiques documentades a la necròpolis de Mianes.
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ques i quatre indeterminades a causa del seu 
mal estat de conservació. També hi ha sivelles 
de cinturó que són aquells elements metàl·lics 
utilitzats per subjectar les peces de vestir. La ti-
pologia d’aquests elements ens permet identi-
ficar vuit exemplars d’un garfi, deu exemplars 
de dos garfis, 17 exemplars de tres garfis, cinc 
exemplars de quatre garfis, dos exemplars de 
sis garfis i 12 exemplars que no hem pogut 
identificar per la seva mala conservació. Tam-
bé hi ha 15 torques que són collars rígids ca-
racteritzats per la seva fabricació amb bronze 
i sense decoracions, 43 baules esferoïdals que 
anaven situades als extrems dels collars o de 
les cadenes, 17 exemplars de figures zoomor-
fes que s’utilitzaven com a penjolls de collars 
i cadenes amb 7 exemplars en forma d’au en 
les sepultures S.20, S.29, S.36, T.11, T.26 i dos 
exemplars recuperats per S. Pagà i deu exem-
plars en forma de corder situats a les sepultu-
res S.26, S.34, S.50, T.17, T.34, T.40 i quatre 
exemplars recuperats per S. Pagà. També hem 
documentat tres exemplars de collars cònics i 
dos de fil enrolat, 49 braçalets, deu exemplars 
de grans de pasta vítria a les sepultures S.47, 
T.17, T.22, T.34 i sis exemplars recuperats per 
S. Pagà. Per últim, hem documentat un frag-
ment de margaritifera que és un mol·lusc que 
antigament es trobava en aquells rius amb 
bona qualitat de l’aigua. Aquesta informació 
apareix representada al gràfic següent:

Els objectes d’ornamentació que hem docu-
mentat presenten una fase d’amortització de 
la necròpolis centrada en els segles VI i IV A.c. 
però en cap cas trobem objectes que puguin 
perllongar l’ús d’aquest jaciment. Tot i això, la 
major part dels materials s’emmarquen en el 
segle V A.c. el qual suposaria un augment de-
mogràfic o de la mortalitat representat per una 
major evidencia de sivelles de cinturó de tres 
garfis i fíbules de peu alt amb botó (Navarro 
1970).
A més d’això, bona part d’aquests materials 
presenten característiques d’influència celtibe-
ra com per exemple les fíbules de peu alt, ja 
que es troben en contextos celtibers en cro-
nologies anteriors, les sivelles amb la forma 
triangular de la placa i la diversitat de garfis 
que oscil·len d’un a sis o els braçalets de sec-
ció quadrada i els torques que també s’han 
documentat en aquest àmbit en cronologies 
anteriors (Manyanós/Olària 1999). Aquesta 
diversitat d’objectes de caire celtiber es pot 
identificar al llarg de la franja litoral catalano-
valenciana la qual presenta materials en jaci-
ments com la Solivella (Alcalà de Xivert), el 
Bovalar (Benicarló), Mas de Mussols (l’Aldea) 
o l’Oriola (Amposta), fet que podria ser indi-
catiu de la realització d’algun tipus de transac-
ció o influència entre el món iber costaner i el 
celtiber. 

Fig. 3. Gràfic en el qual es representen els tipus d’aixovar de la necròpolis de Mianes. 
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armamEnt

Les armes són objectes molt preuats en les di-
verses comunitats ibèriques ja que bona part 
de les sepultures presenten aquests materials 
com un tret diferenciador i d’estatus social. La 
necròpolis de Mianes presenta un nombre ele-
vat d’armes i certa diversitat similar a altres ja-
ciments propers com l’Oriola (Amposta), Mas 
de Mussols (l’Aldea), la Solivella (Alcalà de Xi-
vert) o el Bovalar (Benicarló). En aquest sentit, 
ens trobem amb vuit soliferreum que eren armes 
ofensives completament de ferro d’entre 1,60 i 
2 metres de longitud en S.39, S.43, T.14, T.27, 
T.33, dos en A.2 i un recuperat per S. Pagà. 
També hem constatat una varietat de llances i 
javelines amb cinc exemplars documentats per 
S. Pagà i 37 en les diverses excavacions efectu-
ades per F. Esteve, J. Maluquer i M. Genera en 
les sepultures següents: dos sense associació 
possible a una sepultura, una en s. xV, S.6, S.7, 
S.10, S.11, S.35, S.42, T.4, T.6, T.9, T.24, T.33, 
T.36, T.40, T.44, T.45, T.47, T.61, dos exem-
plars a S.12, S.34, S.37, S.43, T.1, T.43 i A.2 i 
tres exemplars en S.5.  
A més, hem documentat un total de 27 gani-
vets afalcatats dels quals quatre van ser recu-
perats per S. Pagà i la resta es van localitzar 
a les sepultures següents: un ganivet sense 
associació possible a una sepultura, S.5, S.7, 
S.12, S.13, S.37, S.43, S.53, T.1, T.4 amb dos 
exemplars, T.9, T.13, T.14, T.27, T.28, T.33 
amb dos exemplars, T.36, T.43 amb dos exem-
plars, T.44 i T.45. També s’ha recuperat una 
falcata que va ser localitzada per F. Esteve, una 
espasa d’espiga rematada amb una antena en 
forma de U i amb la guarda molt doblada, en 
la sepultura S.5, i una espasa de tipus llengüeta 
amb mànec metàl·lic i una petita antena en la 
sepultura S.43. A més, dels regatons que for-
maven part de l’extrem oposat de les llances 
i javelines ja que s’utilitzaven per rematar els 
enemics o clavar i guardar l’arma al terra de 
forma vertical, amb el qual hem documentat 
un regató sense associació possible a una urna, 
dos exemplars en S.5, i T.44 i un exemplar en 
T.4, T.6, T.9, T.15, T.24, T.40, T.41, T.45, T.47 

Fig. 4. Sivella de cinturó de dos garfis amb incisions que for-
ma part del conjunt C.17 de la col·lecció de S. Pagà.  

Fig. 5. Penjoll de collar o cadena en forma de colom que per-
tany al conjunt C.9 de la col·lecció de S. Pagà.   

Fig. 6. Penjoll de collar o cadena en forma de corder que 
pertany al conjunt C.5 de la col·lecció de S. Pagà. 



279

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

i T.54. Per últim, es van recuperar dos umbos 
d’escut situats a les sepultures T.23 i T.36. El 
primer presenta decoració cruciforme i el dar-
rer és una xapa de metall amb un clau de ferro 
central; els dos pertanyen al model Tachon IB 
(Quesada 1997). Les armes de la necròpolis 
de Mianes apareixen representades al següent 
gràfic.
Com podem observar, és evident el predomi-
ni de les llances i les javelines a la necròpolis 
de Mianes, unit estrictament als regatons que 
formaven part de l’extrem oposat d’aquestes 
armes. En canvi, hi ha una sèrie d’armament 
lligat a l’aristocràcia, degut als pocs exemplars 
documentats a Catalunya i al temps i recursos 
necessaris per a la seva fabricació com són les 
falcates, espases, soliferrea i els umbos d’escut. 
Aquestes armes mostren un tipus de combat 
en el qual existia una elit social que escenifi-
cava el seu estatus mitjançant la lluita heroica 
del cos a cos, amb el qual l’armament militar 
representava el rang de l’individu que podia 
veure’s reforçat després de la victòria. Malgrat 
això, no existia solament aquest estil de lluita, 
ja que hi havia tropes de menor estatus social 
que formaven la resta de guerrers i la seva pa-
nòplia militar que es caracteritzava per la llança 
i la javelina juntament amb algunes peces or-
gàniques que devien complir la funció defensi-

va. Aquestes, però, no han perdurat al llarg del 
temps derivat de la seva composició natural. 
Això ens permet identificar l’existència d’una 
societat jerarquitzada i militaritzada en la qual 
hi havia alguns individus que presentaven una 
complexa armadura defensiva (umbos d’escut 
i grebes) i ofensiva (espases, falcates i soliferre-
um) mentre que la resta disposava d’armament 
més senzill que estava subordinat a les relaci-
ons de cabdillatge entre els membres, ja que la 
guerra constituïa un element de prestigi a l’an-
tiguitat, fet pel qual es reforçaven i palesaven 
els vincles socials entre els membres a partir 
de l’accés a un determinat tipus d’arma que 
comportava la distinció entre l’aristocràcia i la 
resta de la societat. (Quesada 1997). 

ConClusions i hipòtEsis

La necròpolis de Mianes presenta una fase 
d’amortització iniciada en la segona meitat del 
segle VI A.c. ja que no s’han documentat mate-
rials fenicis que podrien marcar l’inici del jaci-
ment durant la primera meitat d’aquest segle. 
A partir de la informació que hem presentat 
anteriorment i la cronologia establerta pels ai-
xovars i les armes, la necròpolis es manté en 
funcionament durant tot el segle V A.c. i fins 

Fig. 7. Gràfic de representació dels diferents tipus d’armes documentats a la necròpolis de Mianes.



280

La necròpolis ibèrica de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià). Noves aportacions i estudi de conjunt

la segona meitat del segle IV A.c.; tot i que les 
evidències al respecte són escasses, excepte la 
falcata identificada per Moret (2002). 
Pel que fa al procés funerari que es realitzava 
en aquest jaciment, entenem que les necrò-
polis ibèriques palesen la identitat del difunt 
mitjançant un consens social en què al mort 
se li reconeix el seu estatus i es justifiquen les 
relacions de subordinació (Rafel et al. 2012, 34; 
Quesada 1997; Sardà 2010, 557). Aquestes ne-
cròpolis es caracteritzen per una sèrie de trets 
distintius quant a la morfologia de la construc-
ció funerària, el tractament del difunt, la utilit-
zació d’un contenidor funerari i la celebració 
d’un banquet ritual que té per finalitat remar-
car la competència existent entre els diferents 
llinatges de la comunitat per aconseguir una 
posició dominant transmesa de forma here-
ditària. Això provoca la creació de jerarquies 
socials que es palesen ja en l’Època del Pri-
mer Ferro (Sanmartí et al. 2009, 224; Mayoral 

1992, 97; Rafel 1985; Sardà 2010). La primera 
fase del tractament del difunt en la necròpo-
lis de Mianes consisteix en la incineració del 
cadàver a l’ustrinum. Durant aquest procés el 
difunt era cremat juntament amb les seves mi-
llors peces de vestir i pertinències tal i com 
relaten les fonts antigues per al cas lusità de 
Viriat (Rafel 1985, 20). En aquest sentit, les 
fonts arqueològiques corroboren que els cadà-
vers eren cremats vestits i juntament amb els 
seus objectes d’ornamentació com els collars, 
anells, arracades, fíbules i cinturons ja que to-
tes les peces mostren l’acció del foc. A més a 
més, tenint en compte l’estat dels materials re-
cuperats, aquests no han assolit el punt de fu-
sió, sinó que com és habitual en les necròpolis 
ibèriques els metalls s’han recristal·litzat, la 
qual cosa ens indica que la temperatura del foc 
oscil·lava entre els 380ºC i els 550ºC (Mon-
tero/Rovira 2002, 2). Pel que fa a les armes 
documentades, aquestes es troben deforma-

Fig. 8. Punta de llança o javelina pertanyent al conjunt C.2 de la col·lecció de S. Pagà. 

Fig. 9. Punta de llança que pertany al conjunt C.2 de la col·lecció de S. Pagà. 
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des i cremades la qual cosa creiem que es deu 
a l’existència d’un patró ritual establert per la 
societat com a símbol distintiu del guerrer en 
què les armes havien de morir amb ell (Quesa-
da 1989, 230). La segona fase del ritual fune-
rari de la necròpolis de Mianes consisteix en la 
deposició de les restes de la incineració dintre 
l’urna cinerària. Els ossos eren garbellats i ren-
tats prèviament per separar-los de la cendra de 
la pira, després eren introduïts dintre l’urna, 
que en aquest cas es caracteritza principal-
ment per la d’orelletes derivat del tancament 
hermètic que presenta. En algunes ocasions, 
hem documentat l’urna bicònica amb un plat 
o llosa de pedra a sobre com a forma de tan-
cament (Maluquer 1987). La tercera fase de la 
incineració consisteix en la deposició de l’ur-
na dintre del loculus mitjançant la reducció del 
sediment per tal de crear un forat al terra que 
permeti introduir l’urna amb els aixovars i les 
armes. En algunes ocasions, l’urna podia anar 
acompanyada de vasos d’ofrenes tal i com suc-
ceeix amb l’aryballos corinti de la tomba T.4 i 
amb el vas de la tomba T.19 (Maluquer 1987, 
125; Sardà 2010, 558). Després es cobria el fo-
rat del loculus amb les restes de la incineració 
de la pira funerària i amb la terra del sediment 
(Mayoral 1991, 192). Durant tot aquest procés 
d’enterrament es realitzava un banquet fune-
rari en què un acte quotidià es convertia en un 
acte simbòlic ja que s’exaltaven les diferències 
de rol i jerarquia dintre de la comunitat mit-
jançant l’ús d’aixovars, productes exòtics i de 
prestigi (Oliver 2014). En aquest sentit, la re-
cuperació de fragments ceràmics i restes òssies 
d’animals de caça en un mateix lloc pròxim a 
la necròpolis, permet considerar la celebració 
d’aquest ritual el qual es podria relacionar amb 
les pàteres, plats, gerres i l’oinochoe utilitzats per 
als actes de libació. Aquest tipus de ritual fu-
nerari és característic d’altres jaciments com 
l’Oriola (Amposta), Mas de Mussols (l’Aldea) 
o el Bovalar (Benicarló), entre d’altres, fet pel 
qual identifiquem un patró cultural homogeni 
en les comunitats d’aquest territori.  
D’altra banda, cal tenir en compte que les ne-
cròpolis ibèriques estan constituïdes per una 

part de la població que tenia el dret a ser en-
terrada dignament a causa de la seva jerarquia 
i rol social dintre la comunitat. Per tant, l’en-
terrament en necròpolis és una activitat asso-
ciada als estatus socials elevats que funciona-
va mitjançant les relacions de parentesc i els 
matrimonis, ja que la fase d’amortització dels 
diversos jaciments mortuoris desvetlla que hi 
ha pocs cadàvers enterrats respecte al seu perí-
ode de funcionament, amb la qual cosa possi-
blement una part de la població era enterrada 
a altres llocs i de formes diferents que resta 
per esbrinar (Sanmartí et al. 2009; Mayoral 
1992; Rafel 1985; Sardà 2010). Aquesta jerar-
quització social es palesa a Mianes a partir de 
l’existència d’algunes sepultures que sobresur-
ten per la seva importància de la resta ja que 
presenten un major nombre d’objectes, mate-
rials de procedència forana o que requereixen 
un major temps per a la seva fabricació tal i 
com succeeix en les sepultures S.5, S.43, T.4 
o C.2  (Maluquer 1987; Quesada 1989; Este-
ve 1999). Per tant, entenem que els cabdills 
d’aquesta societat eren aquelles persones amb 
virtuts respecte les altres ja sigui de lideratge, 
planificació, destresa en la guerra o oratòria 
amb la qual cosa aconseguien establir una sè-
rie de relacions amb els altres membres de la 
societat que es reforçaria amb el pas del temps 
mitjançant la creació de rituals que permetri-
en crear una tradició i simbologia en torn al 
lideratge del cabdill (Hobsbawm et al. 1988). 
La legitimació del poder del cabdill provoca-
va que aquest controlés l’accés als recursos i 
s’encarregués de la redistribució dels béns de 
prestigi dintre la comunitat, fet que es veuria 
reforçat amb l’arribada de productes grecs i 
celtibers. D’aquesta manera, l’augment de po-
blació palesat al segle V A.c. a partir d’un major 
nombre d’enterraments, possiblement estigui 
lligat a l’increment de la base social amb accés 
als bens de prestigi. 
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Resum
Des de l’any 2000, un equip de recerca de la Universitat Rovira i Virgili intervé al jaciment arqueolò-
gic de L’Assut. Les quinze campanyes efectuades fins l’actualitat, han permès localitzar i identificar 
un assentament amb una cronologia que va des d’almenys el segle VII A.n.e. fins al segle I A.n.e., 
amb 5 fases d’ocupació molt ben definides, essent un exponent clau i quasi bé únic per a entendre 
l’evolució històrica d’aquesta ampla regió durant la protohistòria.

Abstract
Since 2000, a team of  Rovira i Virgili University is involved in the archaeological research of  the 
site of  L’Assut. The fifteen campaigns conducted until now have allowed to locate and identify 
a settlement with chronologies from at least the seventh century to the first century b.c., with 5 
phases of  occupation very well defined. It remains a key exponent and almost an unicum to un-
derstand the historical development of  this region during the Protohistory.
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introduCCió

El jaciment arqueològic de l’Assut es troba 
situat al municipi de Tivenys (Baix Ebre, Tar-
ragona), sobre un dels primers estreps meridi-
onals de l’estret de Barrufemes, dominant una 
ampla plana fluvial que s’estén en aquest espai 
del marge esquerre del riu Ebre.
L’àrea arqueològica, d’uns 3000 m2, es veu de-
limitada de forma natural per la pròpia oro-
grafia de l’altiplà, que descendeix abruptament 
pel nord-oest i pel sud-oest, restant separat del 
tossal veí pel Ligallo de l’Assut, camí ramader 
que uneix les àrees de pastura de vora el riu 
amb les serres de l’interior —Cardó i Boix—, 
derivant des d’allí al mar. L’accés més fàcil se 
situa a la vessant sud-est, on el turó descen-
deix suaument cap a les planes al·luvials, men-
tre que al nord-est, al punt més alt del turó, 
l’ingrés a l’assentament es troba protegit per 
una estructura defensiva composada per una 
muralla i una gran torre circular.
La identificació de l’assentament protohistò-
ric de l’Assut es va efectuar l’any 1988, en el 
transcurs d’unes prospeccions inscrites en el 
marc d’un projecte destinat a establir una sín-
tesi sobre el poblament del Bronze Final i del 
Període Ibèric al curs inferior de l’Ebre, im-
pulsat des de la Universitat de Barcelona i el 
Servei d’Arqueologia de la diputació de Caste-
lló (Mascort, Sanmartí, Santacana, 1990).
El nucli, anomenat pels seus descobridors 
com a Ligallo de l‘Assut, es descrivia, com 
d’altres d’aquesta zona, com a “molt arrasat, a 
causa dels treballs d’aterrassament per al con-
reu i altres remocions de terres realitzades en 
els darrers anys” (Mascort, Sanmartí, Santaca-
na, 1990: 173).
Si més no, malgrat aquesta sensació pessimista 
per l’estat del jaciment, l’estiu de l’any 2000, 
un equip d’investigació de la Universitat Ro-
vira i Virgili, després d’efectuar una visita a 
la zona, va decidir intervenir a l’assentament 
com a part del treball de camp que s’incloïa al 
projecte de recerca que estava portant a terme 
sobre els models d’ocupació i l’evolució del 
poblament durant la Protohistòria al curs infe-

rior de l’Ebre, iniciant-se així unes excavacions 
arqueològiques al jaciment de l’Assut que han 
perdurat, amb periodicitat anual, fins l’actua-
litat, havent-s’hi efectuat quinze campanyes 
d’intervenció, que ha servit per definir l’àrea 
ocupada, la seqüència ocupacional de l’espai 
arqueològic i la seva distribució urbanística.

Fig. 1. Situació del jaciment arqueològic de L’Assut.

Fig. 2. Vista aèria del jaciment arqueològic de L’Assut.
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En aquest sentit, podem avançar que l’establi-
ment de L’Assut passa per les següents fases 
ocupacionals:

Fase Assut 0A

Es coneix un únic mur aixecat mitjançant l’an-
tiga tècnica dels ortostats, això és, amb l’alça-
ment de lloses de pedra de dimensions relati-
vament grans, i un rebliment intern de pedres 
petites, grava i terra. Aquest és un tret cultural 
habitual en els assentaments del baix Aragó i 
la Terra Alta durant la Primera Edat del Ferro, 

també testimoniat al Baix Ebre en llocs com 
Aldovesta (Benifallet). Es tracta d’un segment 
que tot just mesura 1,70 metres de longitud 
situat a la part més elevada del que més tard 
seria el poblat ibèric.  No té cap relació estra-
tigràfica amb cap altra estructura de les que 
s’han excavat fins ara. Malgrat la proximitat es-
pacial amb el conjunt d’estructures que dóna 
lloc a la fase Assut 0B, la seva orientació en 
sentit est-oest evidencia que no té res a veure 
amb aquelles. A banda d’aquest mur, cal es-
mentar la troballa esporàdica de fragments de 
ceràmica força antiga a la banda nord de l’as-
sentament. En concret, s’ha detectat la presèn-

Fig. 3. Planta topogràfica del jaciment de L’Assut.
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cia d’àmfora fenícia del cercle de l’estret del 
tipus T.10.1.1.1 que es podria datar entre els 
segles VIII i VII A.n.e. Aquests elements fan que 
no es pugui descartar una ocupació del turó ja 
en la primera meitat del segle VII A.n.e., si bé 
tampoc es pot afirmar amb rotunditat.

fasE assut 0b

Sobre el límit nord del turó s’ha deixat al des-
cobert un conjunt que sembla estar constituint 
una bateria d’habitacions, de les quals se n’han 
delimitat dos i part d’una tercera, aquesta dar-
rera, però, molt afectada per les reformes pos-
teriors del mateix sector. Les dos cases millor 
conservades són espais de forma rectangular 
amb una superfície útil aproximada d’uns 20 
m2 cadascuna (A1, A10/11/15). De la tercera 
cambra no se’n pot aventurar una superfície 
amb un mínim de garanties, malgrat la pre-
sència d’alguns trams de mur que n’indiquen 
l’existència (A14). Sembla que la construció 
del posterior sistema defensiu ibèric i el seu 
enllaç amb l’àrea d’hàbitat n’haurien provo-
cat l’eliminació parcial. Per a la construcció 
d’aquest conjunt es van haver de dur a ter-
me importants esforços d’anivellament, amb 
l’erecció de murs robustos capaços de sostenir 
no només el pes de l’alçat dels mateixos edi-
ficis, sinó també d’una important acumulació 
de rebliment intern, a base de graves obtin-
gudes de la mateixa superfície de conglomerat 
natural, i abocades per a crear una superfície 
plana, guanyada sobre el vessant del turó, su-
ficientment extensa com per poder servir com 
a espai d’hàbitat. En aquest rebliment s’han 
localitzat fragments d’àmfora fenícia del cer-
cle de l’estret, tipus T.10.1.2.1, i també peces 
de forma aparentment fenícia, però de proce-
dència desconeguda, molt similars a les recu-
perades al Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera 
d’Ebre, Sanmartí et al. 2000, 160-161, 187) la 
qual cosa fa que se li atorgui una cronologia 
de finals del segle VII-primera meitat del se-
gle VI A.n.e. D’aquests espais no se’n conei-
xen nivells d’ocupació, ja que aquests haurien 

estat eliminats durant les reformes posteriors 
d’època ibèrica.
Pel que fa a la tècnica constructiva, l’ús d’or-
tostats és inexistent, però en alguns paraments 
s’observen peculiaritats que no estan presents 
en els murs construïts a partir del segle V 
A.n.e. En concret, hi ha la tendència a aixecar 
els murs amb blocs sense escantellar de pedra 
arrencada del sòl natural de conglomerat, de 
formes arredonides. 
L’excèntrica situació d’aquesta bateria d’ha-
bitacions a l’extrem nord del turó, el qual a 
priori no seria la zona més fàcilment urbanit-
zable de l’entorn, juntament amb les feixugues 
tasques d’anivellament realitzades en la seva 
construcció, planteja la possible existència 
d’almenys un altre bloc de construccions que 
podria haver ocupat un espai més central del 
turó. Les reformes posteriors d’època ibèrica, 
però, n’haurien esborrat tot rastre.
En aquesta fase Assut 0 ens trobaríem doncs 
una ocupació clara de la Primera Edat del Fer-
ro.

fasE assut 1

Aquesta fase està representada per un únic edi-
fici que en un primer moment seria exempt, i 
que a partir del darrer quart del segle V A.n.e. 
restaria incorporat al sistema defensiu del 
poblat ibèric. És tracta d’una torre de planta 
circular (T3), amb l’interior buit per tal de ser 
emprat com a espai d’habitació. Compta amb 
una superfície útil de 18 m2, que cal multipli-
car pel número de plantes amb les que hagués 
comptat. El notable gruix del mur, entre 2 i 
2,20 metres, n’assegura l’estabilitat i la defen-
sabilitat, alhora que permet concebre l’exis-
tència d’almenys dos pisos més per sobre de 
la planta baixa. 
La datació del seu aixecament no es pot es-
tablir amb precisió, però se situa de manera 
aproximada durant el segle VI A.n.e. (Diloli 
2009). No es pot descartar que coexistís du-
rant algun temps amb les cases de la fase As-
sut 0B. Es tracta d’una residència fortificada, 
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Fig. 3. Torre T3.
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construïda amb cert afany d’ostentació, i pràc-
ticament igual pel que fa a la concepció i l’exe-
cució amb el Tossal Montanyés (Valdeltormo) 
i la Guardia (Alcorissa). Aquest tipus de resi-
dències fortificades són considerades com la 
materialització arquitectònica d’una temptati-
va per part d’un sector social concret per tal 
de diferenciar-se de la resta de la població. Es 
tractaria d’una ruptura social portada a terme 
per una protoaristocràcia que intentaria con-
solidar la seva posició preeminent en part mit-
jançant recursos simbòlics com és en aquest 
cas l’arquitectura de prestigi (Diloli 2009).

fasE assut 2

En el segle V A.n.e., sembla ser que en el seu 
últim quart, es va produir el desplegament 
urbanístic d’un poblat de dimensions majors 
que els assentaments precedents, fet que co-
incideix amb la iberització plena de l’indret. A 
nivell tècnic s’observa com a partir de la cons-
trucció del poblat ibèric es deixen d’emprar 
preferentment els blocs globulars de pedra 
sense escantellar. Per al bastiment dels nous 
murs es van utilitzar peces de dimensions en 
general inferiors a les del període precedent, i 
retocades de manera gairebé sistemàtica, tot i 
que en cap moment va haver la intenció d’ob-
tenir formes regulars. El nou poblat va ocu-
par tota la punta de l’esperó, i es va aïllar de 
l’exterior mitjançant una potent fortificació. A 
partir d’aquests moments convé distingir entre 
dos espais, l’àrea defensiva i l’àrea d’hàbitat.

Àrea defensiva

La torre T3 va seguir existint sense que s’hagi 
detectat arqueològicament cap mostra de des-
trucció en aquests moments, però va quedar 
inmersa en un complex defensiu que aïlla l’es-
peró de la resta de la formació muntanyosa a la 
que pertany. Aquesta fortificació s’estén entre 
un i altre dels barrancs que delimiten l’esperó. 
Es va aprofitar una petita elevació del terreny 
natural, folrant-la amb murs que delimiten ter-

rasses a diversos nivells. El volum de l’obra i 
les característiques irregulars del sòl van moti-
var una construcció complexa i singular, en la 
qual s’empra la tècnica dels paraments múlti-
ples per a assegurar-ne l’estabilitat. El complex 
s’estructura a partir d’un corredor central que 
la recorre en sentit longitudinal des del seu 
extrem nord-oest fins arribar a la torre T3, a 
la qual possiblement s’hauria obert una por-
ta a l’altura del primer pis per a permetre la 
circulació, o bé s’empraria una escala de mà 
per a accedir a la plataforma superior que la 
coronaria. A la part posterior del corredor es 
va configurar una petita construcció de forma 
globular, totalment massissa, que potser s’hau-
ria projectat en altura, formant una torreta en 
la part central del conjunt. Per la seva banda, 
la torre T3 fou folrada amb un nou mur ex-
tern, augmentant-ne el gruix total fins assolir 
els quatre metres en aquest sector. Alhora, tot 
el sistema defensiu es va envoltar per la banda 
de fora del poblat per un fossat en forma de 
C invertida. 
Aquest complex no conté cap accés que per-
metés la circulació entre l’interior i l’exterior 
del poblat. Ara per ara només es coneix una 
sola porta en tot l’assentament que complís 
aquesta funció. Aquesta es localitza al sud del 
sistema defensiu, per tant per fora, en la seva 
part posterior, i es redueix a un accés en forma 
d’estret corredor d’un metre d’amplada situat 
a la vora de la torre T3. Aquesta configuració 
dels diferents elements i la seva relació amb 
l’orografia obeeix a una planificació arquitec-
tònica en la qual primen les qualitats defensi-
ves del conjunt molt per sobre de la comoditat 
de la vida quotidiana. La visió frontal de les 
defenses ocultaria l’accés al poblat, que s’hau-
ria d’anar a buscar vorejant el sistema defensiu, 
i recorrent un estret corredor entre la torre T3 
i la caiguda de l’espadat del barranc. L’entrada 
al poblat només es podria fer a peu, i entrant 
cada individu d’un en un.
A l’extrem sud-oest del poblat, en un punt on 
la caiguda del vessant de l’esperó és més gradu-
al que en la major part de la resta del seu con-
torn —i per on, de fet, fins la darrera campa-
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nya d’excavacions havia transcorregut el camí 
modern d’accés al jaciment—, s’han localitzat 
restes estructurals voluminoses interpretables 
com a fortificacions. Aquestes protegirien un 
dels punts febles del poblat ibèric, justament 
allà on el desnivell és més suau i accessible, i 
segurament ja des del segle V A.n.e. El que es 
coneix fins ara d’aquest sector fortificat evi-
dencia la tendència a l’adaptació al terreny i 
a la creació de terrasses artificials, ja que els 
murs estan folrant una superfície de roca na-
tural, donant-li un acabat vertical, mentre que 
els espais remanents entre el mur i la roca fo-
ren reblerts amb pedres i terra. La part supe-
rior del conjunt hauria estat coberta per una 
superfície plana, ampliant segurament l’espai 
útil de l’interior de l’assentament. En la seva 
construcció s’ha evidenciat l’ús de la tècnica 
de paraments múltiples i, en general, es pot dir 
que es tracta del mateix tipus de construcció 
que el documentat en el sistema defensiu de la 
part superior del poblat.

Àrea d’hàbitat

Tancat l’assentament, la resta de l’esperó fou 
ocupat per cases de petites dimensions estruc-
turades a l’entorn d’un carrer central (C1) del 
qual se n’ha documentat un tram en forma de 
rampa retallada a la roca. Un segon carrer (C2) 
transcorre en paral·lel al sistema defensiu pel 
seu costat interior, procedent de la porta del 
poblat, i alhora se situa en sentit perpendicu-
lar al carrer central, formant un esquema viari 
bàsic en forma de T, molt similar al que s’ob-
serva al Castellot de la Roca Roja (Belarte et 
al. 2002).
El barri situat al sud és molt mal conegut a 
causa de la gran afectació de l’erosió en aquest 
sector, que arriba a nivell de roca en molts 
punts, tot i que se’n coneix almenys un edifici 
—A 16—, que data d’aquest període. 
El barri situat al nord és on es concentra el 
gruix d’estructures conegudes. Les antigues 
construccions de la fase 0B van ser aprofitades 
com a fonamentació de part de les noves ca-
ses, que en el sector nord-oest podrien haver 

estat estructurades en dos nivells esglaonats: 
un primer nivell sobre la cresta de l’esperó, i 
un segon en una cota inferior, recolzat sobre 
les cases de la Primera Edat del Ferro. Les re-
formes dutes a terme en la posterior fase 3 
destrueixen part de l’estructura arquitectònica 
pròpies de la fase 2, fet que dificulta la possi-
bilitat de discernir si els dos nivells van arribar 
a generar dos petites bateries independents de 
cases, o bé només una de sola amb cases que 
haurien tingut el sòl a dos altures. En aquests 
moments hauria aparegut la casa A18, situada 
al costat de l’espai A14, però a una cota su-
perior. La troballa d’una llar de foc i de restes 
d’una pavimentació molt arrasada just al cos-
tat sud-oest de l’espai A18 suggereix que va 
existir com a mínim una casa més just al costat 
de l’espai A1, encara que també a una cota su-
perior. L’estat d’arrasament de part del sector 
central i sud de l’esperó impedeix confirmar o 
desmentir la hipotètica existència de més cases 
formant part d’aquesta filera.
Sigui com sigui, les cases A2 i A3, construïdes 
ex novo a finals del segle V A.n.e., van seguir 
l’alineació de l’antiga bateria de cases preexis-
tent.
Les dimensions de les cases que van ser cons-
truïdes totalment de nova planta en aquesta 
època —A2, A3, A16, A18—, no són supe-
riors a les de la fase 0B, i la seva complexitat 
interna és igualment elemental.  Per a aquesta 
fase només s’han detectat agençaments in-
terns a l’interior de la casa A18. Les construc-
cions bastides a sobre de les cases de la fase 0B 
respecten essencialment les formes i superfí-
cies de les estances anteriors, malgrat que hi 
ha algunes novetats que són més difícilment 
interpretables. D’aquestes la més notable és 
l’espai A10/11, amb una superfície massa pe-
tita per si sola com per a conformar un edifici 
independent, però que s’hauria projectat en 
altura, formant una mena de torreta de forma 
rectangular, inclosa en alguna de les cases del 
seu entorn. 
Totes aquestes cases han proporcionat frag-
ments de vaixella de vernís negre de procedèn-
cia àtica en els seus estrats fundacionals, per bé 
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que sempre en quantitats molt minses. Això 
sembla indicar que les importacions de luxe 
no van ser molt importants numèricament en 
aquests moments, alhora que també suggereix 
un repartiment bastant equilibrat d’aquestes 
produccions entre els habitants del poblat. A 
partir d’aquests elements cal datar l’inici de la 
primera fase pròpiament ibèrica de l’assenta-
ment en el darrer quart del segle V A.n.e.
La construcció de les cases d’aquest període 
van ser objecte de diversos rituals fundacio-
nals que ha estat possible detectar en el re-
gistre arqueològic. A A14 es van localitzar les 
restes d’una cabra jove, un cabrit perinatal, i 
un porc adult, en el que podria haver estat un 
ritual fundacional complex que inclouria un 
episodi de comensalitat. A A3 es van localit-
zar les restes d’una o dues cabretes més, també 
amb una evident sentit fundacional.
Les cases construïdes en l’extrem oest del po-
blat es van haver d’adaptar al pendent natural 

del sector, fet que va requerir de més esforços 
d’anivellament, dificultant també en aquest 
sentit la construcció de cases espaioses. 
En resum, la complexitat arquitectònica dels 
espais residencials dels segles V i IV A.n.e. es 
deu bàsicament a la preexistència de construc-
cions anteriors en el cas de les cases que es 
recolzen sobre l’assentament de la fase 0B, i 
a la necessitat generalitzada d’adaptar-se a un 
relleu molt irregular. Per a aquests moments 
no s’observa amb claredat, però, cap iniciativa 
arquitectònica relacionada amb una intenció 
d’incrementar l’espai útil dels espais domès-
tics, ni de la seva complexitat interna.

fasE assut 3

A l’entorn de l’any 200 A.n.e. es produïren una 
sèrie de canvis al poblat que van deixar una 
profunda petjada en el seu urbanisme i arqui-

Fig. 5. Vista general del poblat ibèric de la fase Assut 2. A l’esquerra de la imatge, per sota del mur de tancament del poblat, es poden 
veure alguns murs corresponents a la Fase 0.
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Fig. 6. Planta del jaciment arqueològic de L’Assut.

tectura. No està clar fins a quin punt aquests 
canvis estan relacionats entre ells, però es pot 
assegurar que es van portar a terme en un 
marge temporal bastant reduït. Els canvis es 
poden resumir en els següents punts:

Remodelació en profunditat de la bateria 
de cases que es fonamenta sobre les anti-
gues construccions de la fase 0B, al nord 
del poblat

A partir d’aquests moments, aquest sector es-
taria repartit entre dos únics edificis de majors 
dimensions que els precedents, que es repartiri-
en els espais de les cases anteriors, i en els quals 
es donaria un desenvolupament de la comple-
xitat interna que s’evidenciaria amb l’aparició 
d’estances i compartimentacions menors. Els 

espais A14, A15, i A10/11 estarien integrats en 
un sol edifici, mentre que un altre bloc aplega-
ria els espais d’A1 i A2. La reforma també va 
conduir a un cert esponjament d’aquest sector 
del poblat, ja que l’espai que abans era ocupat 
per la casa A18 no fou del tot absorvit per un 
altre edifici, sinó que sobre part del seu solar es 
va formar un petit espai obert, anivellat i co-
bert amb terra batuda.
Al barri sud, a la casa A16 es va afegir com a 
mínim un espai més, A17, que es va construir 
en aquests moments sobre un espai aterrassat 
probablement més antic. L’espai A17 hauria 
tingut funcions de rebost i de cuina. Al seu in-
terior es va localitzar una estructura interna en 
forma d’L adossada a un dels racons de la sala, 
l’interior del qual va aparèixer reblert de petits 
códols. Aquest agençament s’ha interpretat 
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com un graner domèstic o rebost. La base de 
còdols seria un aïllant de l’humitat per a afa-
vorir la conservació dels béns comestibles que 
hi hauria enmagatzemats a sobre. A més,  al 
costat de l’estructura es va documentar una llar 
de foc on es van recuperar mostres de llenties i 
blat (Bea et al. 2014). Possiblement altres agen-
çaments interns de petites dimensions datables 
durant la mateixa època, com A23 —comprès 
a la casa A2—, i altres de la fase anterior, com 
l’existent a l’interior d’A18, o potser fins i tot 
l’estructura turriforme A10/11, haurien de-
senvolupat aquesta mateixa funció de graners 
domèstics.

Remodelació del sistema defensiu

El passadís que comunicava longitudinalment 
les diverses parts de la fortificació va ser inuti-
litzat mitjançant la construcció d’un mur que 
el va tancar, i que va servir per a contenir un 
gran volum de terra que s’hi va abocar de ma-
nera intencionada a la seva part central, aïllant 
l’espai de la torre T-3. Tanmateix podria haver 
servit per a aixecar un cos massís en altura a 
sobre, en la part central del sistema defensiu, 
l’aspecte final del qual és força difícil de de-
terminar. L’extrem nord del corredor hauria 
seguit en ús en aquests moments, tot i que no 
es coneix quina funció hauria desenvolupat.

Destrucció de la torre T-3

A finals del segle III A.n.e. o just als inicis del 
segle II A.n.e., la torre va sofrir un incendi 
que va provocar la seva destrucció i abando-
nament, malgrat que la resta del poblat va se-
guir estant habitat. L’estat de rubefacció de les 
pedres indica que es van assolir temperatures 
força elevades, versemblantment relacionables 
amb una destrucció intencionada. Amb pos-
terioritat a l’incendi, no hi va haver cap intent 
per a recuperar els objectes mobles que con-
tenia, entre els quals abundaven els elements 
metàl·lics, ni tampoc cap temptativa per a re-
construir o, com a mínim, recuperar l’espai 
ocupat per les ruïnes de la torre. Ni tan sols es 

va donar cap esforç per a desenrunar l’indret. 
Aquestes circumstàncies condueixen a pensar 
en una acció punitiva amb un rerefons simbò-
lic, que s’hauria de relacionar o bé amb els dar-
rers anys de la Segona Guerra Púnica, amb la 
repressió correlativa al fracàs de les sublevaci-
ons d’Indíbil i Mandoni entre els anys 206-205 
A.n.e., o bé amb les campanyes de Cató de 195 
A.n.e. La submissió de la comunitat local a l’au-
toritat romana es manifestaria en la destrucció 
—que aniria acompanyada d’una prohibició de 
reconstrucció— de la torre principal del seu 
sistema defensiu, entesa alhora com a símbol i 
ornament del seu poder politic. 
En el seu interior es van recuperar diversos 
objectes mobles pertanyents al seu darrer mo-
ment d’ús, entre els quals destaca el repertori 
de peces metàl·liques, aparentment precipi-
tades des del primer pis de l’edifici arran del 
seu enfonsament. Aquests es poden dividir en 
quatre grups. Un primer grup està representat 
pels objectes relacionats amb l’activitat eco-
nòmica, i consta de dos podalls i una petita 
aixada de ferro. També hi ha diverses làmines 
de plom enrotllat que podrien haver estat uti-
litzats com a ploms de pesca. Un segon grup 
el formen diversos elements d’ús domèstic, 
entre els quals destaquen diversos segments 
d’ast, però també altres peces que formarien 
part d’objectes o conjunts majors, com ane-
lles, plaques de ferro, claus, frontisses, etc. El 
tercer grup està integrat pels objectes d’ús per-
sonal. Entre aquests cal destacar els de caràc-
ter defensiu, destacant una llança, un ganivet 
afalcatat, un possible soliferreum, i una pos-
sible punta de falarica. També hi ha objectes 
d’embelliment personal, com són dos fíbules 
de ressort bilateral pròpies del segle VI A.n.e., 
però curiosament recuperades d’un estrat de 
l’entorn de l’any 200 A.n.e., i una placa que 
podria formar part d’un cinturó o de la funda 
d’una espasa. Finalment hi ha objectes diver-
sos entre els quals es podria citar una moneda, 
la superfície de la qual, però, fou molt afectada 
per l’acció del foc, fent-la irreconeixible (Diloli 
2009).
La diversitat d’activitats desenvolupades amb 
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l’ajut dels objectes continguts a la torre dibuixa 
un perfil social molt ambivalent en relació als 
ocupants de la torre en els intants previs a la 
seva destrucció. Aquests personatges lligaven 
l’ocupació residencial d’un espai distingit com 
seria la torre T-3, amb la possessió d’objectes 
d’embelliment personal heretats dels seus an-
cestres, com són les fíbules de ressort bilateral; 
la d’estris relacionats amb el banquet, com són 
els fragments d’ast; i també la funció guerrera, 
materialitzada en les diverses mostres d’arma-
ment. Alhora, però, també és remarcable l’evi-
dent ocupació directa de les feines del camp, 
representada per la presència dels podalls i la 
petita aixada, i potser també de la pesca.

Edificació d’un barri de nova planta sobre 
el vessant sud del turó

L’estreta superfície de l’esperó s’hauria acabat 
quedant petita, malgrat els evidents esforços 
d’aterrassament duts a terme per a maximitzar 
aquest espai. Tenint presents les dades actual-
ment disponibles, sembla que en aquest horit-
zó cronològic s’hauria efectuat una ampliació 
de la superfície urbanitzada de l’assentament 
mitjançant nous i costosos terrassaments turó 
avall, en la seva vessant sud.
Aquest barri ha estat objecte d’excavacions 
només en les campanyes dels darrers dos anys, 
fet pel qual el seu coneixement és encara li-
mitat. Es tracta d’un espai bastant afectat per 
l’erosió i pels terrassaments agrícoles mo-
derns, així com pel traçat del camí que con-
dueix al cim del turó, en el qual eren visibles 
a simple vista les restes d’alguns segments de 
murs. Ara per ara es constata l’existència de 
com a mínim quatre plataformes esglaonades, 
tot i que amb un grau de coneixement desi-
gual. Les terrasses configurades mitjançant 
aquesta ampliació serien estretes, inferiors a 
cinc metres d’amplada, tot i que també s’ha 
observat que no es tracta d’un interval regular, 
i aquesta amplada podria ser superior en sec-
tors concrets. Els espais residencials adaptats 
a aquests condicionants no serien segurament 
gaire espaiosos, fet que contrasta amb l’ampli-

ació que experimentarien algunes de les cases 
de la part superior del poblat durant la mateixa 
època. Cal tenir present, però, que en el barri 
del vessant encara no hi ha dades suficients 
per a distingir els espais ocupats per cada casa.
Un dels aspectes més destacables que s’han 
posat de manifest en relació a la urbanització 
d’aquest sector és el seu sistema viari. L’adap-
tació al vessant i la necessitat de connexió 
amb la part superior de l’assentament van pro-
moure un sistema de complexitat superior a 
l’observat en l’estructura de carrer central del 
nucli ibèric primitiu. Fins ara es coneix una via 
o carrer que ascendeix des de l’extrem sud de 
l’aglomeració. En el tram situat a una cota més 
baixa avança en perpendicular a les corves de 
nivell del turó per a, més endavant i després 
d’haver superat almenys una terrassa, girar 90º 
cap a l’oest i adaptar-se al relleu. L’amplada de 
la via no és uniforme, i oscil·la entre 1,70 i 
1 metre, depenent del punt del traçat. Aquest 
carrer es bifurca en un punt a mitja vessant, 
donant lloc  a dos vies diferents. Per una ban-
da, un ramal segueix remuntant el vessant mit-
jançant l’ús d’esglaons de pedra. Els esglaons 
van a parar a un camí retallat en part sobre 
la roca natural que, aparentment, es dirigeix a 
la zona on hi ha la que de moment constitu-
eix l’única porta coneguda del poblat. L’altre 
ramal ressegueix el vessant respectant la cor-
va de nivell en forma d’un carrer estret, molt 
afectat per l’erosió, que va a parar a l’extrem 
oest del barri.
Aquest barri sembla conèixer una única fase 
d’ocupació que, amb les dades actuals, sem-
bla arrencar en el pas dels segles III al II A.n.e., 
malgrat que en l’estat de coneixements actual 
no es pugui descartar la possibilitat de docu-
mentar-ne una ocupació anterior. Encara  res-
ta per esbrinar si va arribar a estar habitat en 
el pas al segle I A.n.e. Ara per ara sembla que 
caldria respondre negativament.
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No està clar quin percentatge de la superfície 
del poblat va seguir estant ocupada durant la 
primera meitat del segle I A.n.e. El barri nord 
ha proporcionat algunes mostres de materials 
propis d’aquesta època, però en una quantitat 
prou escadussera com per a no poder afirmar 
amb seguretat si es tracta d’una continuïtat en 
la funció residencial d’algunes de les cases, o bé 
si es tracta d’una mera freqüentació d’aquests 
espais. El barri de l’ampliació en vessant cons-
truït durant la fase anterior sembla estar ja 
deshabitat, i el sistema defensiu abandonat. 
Només hi ha mostres inequívoques d’ocupa-
ció al sector central de l’esperó. Amb els co-
neixements actuals es pot focalitzar aquesta 
ocupació a l’entorn de l’edifici A16/17, que 
hauria pogut perviure durant la primera meitat 
del segle I A.n.e., segons es desprèn de diverses 
produccions de campaniana B recuperades en 
aquests espais. Tanmateix convé tenir present 
que aquests materials procedeixen, però, dels 
estrats de recobriment de les restes arquitec-
tòniques, mentre que la ceràmica recuperada 

associada al darrer moment d’ús de l’interior 
de la casa no permet assegurar una cronologia 
tan baixa. La casa aprofita els murs de les fases 
anteriors per a bastir una residència més gran, 
i que fins i tot podria haver comptat amb una 
certa complexitat, encara que no està clar que 
les estructures que s’hi adossen pel seu costat 
sud-oest estiguin formant part de la mateixa 
casa, ja que també podrien correspondre a un 
edifici a banda. De fet, aquestes restes estan 
totalment arrasades per l’erosió.

ConClusions

L’Assut és un dels assentaments protohistò-
rics del baix Ebre amb una seqüència ocupaci-
onal més llarga, que arrenca durant el segle VII 
A.n.e. i no finalitza fins el segle I A.n.e., sense 
que s’hagi observat l’existència de cap hiatus 
entre els diversos horitzons cronològics que 
composen la seva dilatada trajectòria històri-
ca. Es tracta, per tant, d’un jaciment clau per 
a entendre l’evolució d’una àmplia regió des 
d’una perspectiva diacrònica, la qual s’inicia 

Fig. 7. Vista de les estructures aparegudes a la vessant sud-est.
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amb els contactes entre el comerç fenici i una 
comunitat indígena de tipus encara segmenta-
ri, que veu l’aparició d’una protoaristocràcia 
que s’encastella en un singular edifici turri-
forme, que després del fracàs de les tempta-
tives aristocratitzants dels segles VI-V A.n.e. es 
converteix en un petit nucli fortificat amb els 
trets típics del que és el poblament ibèric del 
territori del baix Ebre, fins a les darreries del 
segle III A.n.e., quan un nou repartiment de la 
superfície habitable condueix a l’ampliació del 
poblat i a l’aparició de cases de majors dimen-
sions que les existents fins al moment i que 
s’esllangueix durant el segle II A.n.e., fins que 
resta només un únic remanent testimonial de 
població, el qual acaba desapareixent durant el 
segle I A.n.e.
La coincidència de diverses fases d’ocupació 
en uns mateixos espais que, a més, van haver 
de requerir de tasques de terrassament siste-
màtic degut a la manca de condicions de l’oro-
grafia de l’indret, han fet de la interpretació 
arqueològica del jaciment un treball complex 
i d’avenç lent que encara avui en dia segueix 
endavant.
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Resum
Presentem els resultats de les intervencions recents realitzades al Castellot de la Roca Roja, petit 
assentament fortificat de l’ibèric ple, amb una ocupació prèvia de finals del s. VI A.c. Els treballs 
s’han centrat en l’excavació d’una bateria de tres recintes del s. III A.c. destinades probablement a 
magatzem, un gran edifici format per dos àmbits, en ús entre el s. IV i el III-II A.c., i la trinxera de 
fonamentació de la muralla, que permet datar aquesta a finals del s. V-inicis del s. IV A.c. El conjunt 
de treballs realitzats confirma que l’estructura urbana actualment visible correspon a una ocupació 
entre finals del s. V i el s. III-II Ac.

Abstract
We present the results of  recent research conducted at Castellot de la Roca Roja, a small fortified 
settlement of  the middle Iberian period, with a an earlier occupation of  the end of  the 6th century 
b.c. The paper focus on the excavation of  a set of  three rooms dating from the 3rd century b.c., 
probably devoted to storage; a large building with two rooms, in use between the 4th and 3rd – 2nd 
centuries b.c.; and the foundations of  the defensive wall, which allow to date its construction at the 
end of  the 5th – beginnings of  the 4th century b.c. This research confirms that the urban planning 
currently visible corresponds to the occupation of  the settlement between the end of  the 5th cen-
tury and the 3rd – 2nd centuries b.c.
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situaCió i Entorn

L’assentament ibèric del Castellot de la Roca 
Roja està situat en el terme municipal de Be-
nifallet (Ribera d’Ebre, Tarragona), sobre un 
turó rocallós a la riba esquerra del riu Ebre, 
aproximadament a uns 55 metres d’alçada so-
bre el nivell del mar i a uns 40 metres d’alçada 
sobre el nivell del riu. Les seves coordenades 
utm són 31T long. 0289135 lat. 4536009.

El poblat està situat sobre un abrupte esperó 
allargassat en direcció sud-oest/nord-est, de 
manera que l’accés natural queda limitat pel 
seu extrem nord-est, on es situa la muralla. 
Darrera d’aquesta, l’urbanisme s’estructura en 
funció de dos carrers perpendiculars que dis-
tribueixen l’espai de forma senzilla i uniforme. 
El jaciment ocupa una posició estratègica, ja 
que controla el pas del riu Ebre des d’un punt 
en el qual aquest s’estreny. Per tal d’augmentar 
encara més aquesta disposició, està en conne-
xió amb una xarxa de punts de guaita, entre 

les quals destaca el Coll de Som, situat sobre 
un turó des del qual es domina visualment el 
curs inferior de l’Ebre des de Tortosa fins a la 
cubeta de Móra. Per accedir a l’assentament es 
pot baixar a la llera del riu des d’un revolt molt 
pronunciat de la mateixa carretera a Tortosa. 
Aquest camí arriba sense cap mena de dificul-
tat a peu de jaciment, on s’ha construït un nou 
embarcador que permet arribar al mateix in-
dret seguint el riu, i des d’on s’ha habilitat una 
pista per pujar a peu pel seu vessant nord. És 
interessant observar la possibilitat d’arribar al 
jaciment per un petit corriol pel seu vessant 
sud-est, tot i la seva dificultat. Així mateix, cal 
esmentar l’existència, a l’inici d’aquest camí i 
just a la part inferior del penya-segat, d’una 
cova reblerta de materials al·luvials. Per aca-
bar, al sud del poblat desguassa un petit bar-
ranc, el qual forma una petita rada natural que 
sens dubte constitueix el lloc més adient i pro-
tegit per tal d’avarar embarcacions fluvials. 

Fig. 1. Situació geogràfica del jaciment del Castellot de la Roca 
Roja en el curs inferior de l’Ebre.

Fig. 2. Planta general del jaciment amb la situació dels sectors 
objecte d’excavació.
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antECEdEnts dE la rECErCa

L’existència del jaciment era coneguda d’antic 
i a principis de segle xx va ser excavat en 
bona part per un aficionat de la zona, sense 
que coneguem cap més indicis, ni tan sols 
on poden ser els materials arqueològics 
exhumats. Aquesta intervenció sense control 
va provocar la desaparició de gran part dels 
estrats arqueològics, però els nostres primers 
treballs van evidenciar que només es van 
excavar els estrats més moderns, dels segles III 
i II A.c., mentre que l’estratigrafia dels segles 
IV, V i fins i tot del segle VI A.c. es va poder 
recuperar en els nivells inferiors, evidentment 
molt mal conservats. Tot i la pèrdua de 
part dels nivells arqueològics, cal destacar 
l’extraordinari estat de conservació de les 
estructures arquitectòniques del poblat, amb 
la quasi totalitat de la planta conservada i amb 
murs d’habitació de més d’un metre d’alçada. 
És especialment rellevant la conservació de la 
muralla, amb tota la planta in situ i trams de més 
de 4 m d’alçada i 3 m d’amplada. L’any 1974 es 
va portar a terme una campanya arqueològica 

dirigida per T. Gimeno i E. Sanmartí. 
Bàsicament va consistir en la realització de 
quatre cales arqueològiques (identificades pels 
nostres treballs posteriors) per tal d’obtenir 
una seqüència estratigràfica i poder datar el 
jaciment, i en la realització d’una primera planta 
de l’assentament (Izquierdo/Gimeno 1990). 
Els resultats d’aquesta intervenció romanien 
inèdits, però els materials ja van ser estudiats 
per l’equip de recerca abans de reiniciar-se 
els treballs (Noguera 1999). A partir de 1998 
es van reprendre els treballs, sota la direcció 
de M. Carme Belarte, Jaume Noguera i Joan 
Sanmartí, i van continuar sense interrupció 
fins l’any 2002, any en què la propietària dels 
terrenys on se situa el jaciment va denegar el 
permís per realitzar-hi treballs d’excavació, i per 
tant, el projecte de recerca va ser interromput. 
Aquest problema es va resoldre a partir de 
l’adquisició del terreny pel consistori municipal 
l’any 2005. Després de la realització de treballs 
de consolidació i museïtzació del jaciment, la 
recerca arqueològica es va reprendre a partir de 
l’any 2010, sota la direcció de Jaume Noguera, 
Meritxell Monrós i Meritxell Oliach. Els 

Fig. 3. Vista aèria del jaciment.
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resultats dels treballs obtinguts en el primer 
període d’intervencions (1998-2002) van ser 
objecte de diferents articles i aportacions a 
congressos (Asensio/Belarte/Noguera 2001; 
Belarte/Noguera/Sanmartí 2002 i 2007). 
Així mateix, el 2010 es va elaborar una guia 
del jaciment de caràcter divulgatiu (Belarte/
Noguera 2010). La museïtzació del conjunt va 
ser igualment objecte d’una comunicació dins 
el congrés internacional Iberos del Ebro, celebrat 
a Alcanyís i Tivissa l’any 2011 i publicat el 2012 
(Belarte/Noguera/Santacana 2012).

intErvEnCions EntrE 2010 i 2013

Zona 105 

L’última actuació realitzada al jaciment va ser 
efectuada al carreró 105, espai d’uns 60 cm, 
que separa la zona 5 (a l’extrem sud del jaci-
ment) de la zona 2, amb l’objectiu de verificar 
la funció d’aquest espai, ja que la seva ubica-
ció, a l’extrem del jaciment, així com les di-
mensions, feien pensar que es tractaria d’una 
possible claveguera. 
Per la manca de temps, només va ser possible 
realitzar-hi una excavació molt superficial, que 
afectà tan sols un primer nivell (UE 105001), 
un estrat de terra marró blanquinós que 
s’adossava als murs contigus i que contenia 
gran quantitat de material ceràmic. Destaca la 
documentació de tres punts amb concentració 
de fragments de ceràmica, corresponents pro-
bablement a tres peces esclafades in situ. 
Entre els materials mobles d’aquest primer ni-
vell hem d’esmentar la gran presència de con-
tenidors de grans dimensions, fragments de 
vores exvasades de ceràmica a mà, decoraci-
ons amb cordons i tapadores, així com la tro-
balla d’una fusaiola decorada i un fragment de 
ceràmica a torn amb una decoració de ramifi-
cacions realitzada després de la cocció. Quant 
a la cronologia d’aquest nivell, la presència de 
vores i bases de kalathoi ibèrics, i també d’un 
fragment de ceràmica campaniana A Lambo-
glia 27, ens permet donar una datació provi-

sional de finals del segle III o segle II A.c. per 
aquest nivell. Cal tenir en compte, però, que 
és molt superficial, i que haurem d’esperar a 
l’excavació i datació dels nivells inferiors per 
poder confirmar aquesta cronologia.

Zona 2 

La intervenció a la zona 2 va consistir en l’ex-
cavació de l’interior dels sectors 7, 8 i 9, fins 
arribar al nivell geològic en cadascun d’aquests.
En tots tres sectors es va procedir a retirar la 
capa de graves, col·locades com a protecció 
i adequació del jaciment, per, posteriorment, 
retirar l’estrat superficial, que era de pocs cen-
tímetres. A continuació, en els tres sectors es 
va procedir a excavar els estrats d’enderroc 
(ue 2022, ue 2023 i ue 2024, respectiva-
ment), els quals contenien abundants pedres i 
material arqueològic, i es van deixar al desco-
bert els nivells de paviment de cadascuna de 
les estances (UE 2025, UE 2026 i ue 2027). 
Seguidament, varen ser retirats els paviments 
(sl2025, sl2026 i sl2027) així com els nivells 
anteriors a aquests, que corresponen majorità-
riament a una utilització d’aquest barri prèvi-
ament a la construcció dels esmentats sectors. 

Sector 7

El sector 7 de la zona 2 és una construcció 
de planta rectangular, amb unes dimensions 
aproximades de 4,85 m de llarg per uns 4 m 
d’ample (19,4 m2 aproximadament), amb el 
seu eix més curt seguint l’orientació del car-
rer principal i la disposició general del poblat, 
nord-est/sud-oest. Els murs que el delimiten, 
visibles en una alçada aproximada de 50-70 
cm, són: al nord-est, el mur MR2013, que se-
para l’habitació del carrer 100 i que sembla ha-
ver estat construït sobre un mur anterior del 
qual s’ha conservat tant sols la primera filada; 
al nord-oest, el mur MR2014, que el separa del 
carrer principal i tanca també pel nord-oest els 
sectors 8 i 9; finalment, el mur MR2015, que el 
separa del sector 8. No s’ha pogut identificar 
la porta d’accés a aquesta estança, per la qual 
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Fig. 4. Vista dels sectors 7, 8 i 9 de la zona 2.

cosa suposem que estaria situada a un nivell 
superior de la part dels murs conservada. El 
mur que tancaria el sector 7 pel costat sud-
est no ha estat identificat; versemblantment, 
aquest hauria estat destruït per l’erosió. 
El més destacable d’aquesta estança fou la 
troballa d’una possible banqueta (EC2031) 
per sobre del nivell UE 2030 i adossada al 
mur MR2015, amb una amplada mitjana de 
60 cm i una llargada de 3 m. En aquest nivell 
UE 2030 es va identificar una pedra triangular 
(UE 2036) situada al centre de l’estança, que 
possiblement fos utilitzada com a base d’una 
columna de fusta. 
En darrer terme va aparèixer un estrat (UE 
2041) molt compacte, de color groc amb ta-
ques blanques i graves abundants, cobrint la 
meitat de l’estança, ja que a l’altra meitat aflora 
la roca natural. Cal dir que aquest nivell per-
tany a un moment anterior a la construcció 
dels murs d’aquest sector, que estan clarament 
sobre la UE 2041. En aquest nivell i a l’extrem 

nord-est es va identificar una llar de foc lenti-
cular (LL2037), formada per una capa d’argila 
d’un gruix de 4 a 5 cm, dipositada en un retall 
(UE 2038) a la UE 2041. A l’extrem nord-oest 
del sector, i afectant la UE 2041, es va detectar 
un retall de forma circular (UE 2042) reom-
plert per una acumulació de pedres i terra gri-
sa molt solta (UE 2043).

Sector 8

El sector 8 és una construcció de planta rec-
tangular, amb unes dimensions aproximades 
de 3,85 m de llarg per uns 2,90 m d’ampla-
da (11,16m2 aproximadament). El seu eix més 
curt, com en el cas dels sectors 7 i 9, segueix 
l’orientació del carrer principal i la disposició 
general del poblat, nord-est/sud-oest. L’habi-
tació limita, al nord-est, amb el sector 7, del 
qual està separat pel mur MR2015, al sud-oest, 
limita amb el sector 9, del qual és separat pel 
mur MR2016, i al nord-oest, el límit amb el 
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carrer principal del poblat ve marcat pel mur 
MR2014, mur que també constitueix el tanca-
ment nord-oest dels sectors 7 i 9.  El límit sud-
est no s’ha conservat per l’erosió que pateix 
aquesta zona. Com en el cas de l’estança des-
crita anteriorment, en aquest sector tampoc 
no s’ha pogut documentar la porta d’accés.  
Destaquem d’aquesta estança un nivell de pa-
viment (SL 2026) de terra compacta, argilosa, 
de color marró clar/groguenc. Aquest estrat 
també presentava un mal estat de conservació, 
ja que, com en el sector 7, estava molt afectat 
per l’acció de les arrels i havia desaparegut en 
la meitat sud-est del sector, on apareixia direc-
tament la roca. L’excavació d’aquesta UE va 
aportar abundant material.
El darrer nivell excavat correspon a un estrat 
(UE 2044) de color groguenc i compacte, so-
bre el qual estan construïts els murs, de ma-
nera semblant al que succeeix al sector 7 (UE 
2032).

Sector 9

La planta del sector 9 presenta una forma rec-
tangular, tot i que manca el mur de tancament 
de la part sud-est, amb dimensions internes 
d’aproximadament 2,20 m en sentit nord-est/
sud-oest per 3,25-2,35 m en sentit nord-oest/
sud-est. Aquest espai està delimitat al sud-oest 
pel mur MR2017, que el separa del sector 10, 
al nord-oest, pel mur MR2014, que separa 
aquest recinte del carrer principal del poblat, 
i al nord-est, pel mur MR2016, que el separa 
del sector 8. Al sud-est, el mur que tancaria el 
recinte per aquest costat no s’ha conservat per 
l’erosió que afecta aquesta part del poblat. Els 
tres murs descrits es presenten de forma con-
tínua, sense cap interrupció que pugui orientar 
sobre l’existència de portes d’accés o comu-
nicació amb els recintes annexos. Suposem, 
doncs, que aquesta estaria situada a un nivell 
superior de la part dels murs conservada. 
L’estratigrafia d’aquest recinte és semblant a 
les estances anteriors: enderroc, paviment, es-
trat compacte i rebliment, sense cap fet a des-
tacar.

Pel que fa als materials mobles dels sectors 7, 
8 i 9, el seu estudi ens suggereix la seva cons-
trucció en una data indeterminada del segle III 
A.c., i la seva amortització durant la primera 
meitat del segle II A.c. Cal tenir en compte que 
tots tres recintes van ser construïts en el ma-
teix moment, i que per tant formen part d’un 
mateix programa constructiu, per la qual cosa 
creiem que la documentació recuperada es pot 
relacionar entre tots tres sectors. Així, hem 
vist com s’ha identificat la presència, proba-
blement residual, de ceràmica àtica del segle 
IV A.c., i en tots els nivells, tant d’amortitza-
ció, d’ús, com de construcció, s’ha identificat 
la presència d’àmfora itàlica i campaniana A 
de finals del segle III o de la primera meitat 
del segle II A.c. Aquest fet possiblement indica 
que entre la construcció i l’abandonament dels 
sectors 7, 8 i 9 de la zona 2 no va passar gaire 
temps, és a dir, que aquest barri situat a l’ex-
trem oest del jaciment va ser construït en una 
data indeterminada del segle III A.c., mentre 
que el seu abandonament es va produir durant 
la primera meitat del segle II A.c., més si tenim 
en compte la total absència de ceràmica calena 
de la segona meitat del segle II A.c.

Zona 3

La zona 3 queda situada al nord-oest del ja-
ciment, al costat esquerre del carrer principal 
longitudinal del poblat (carrer 100).

Sectors 5 i 6

Part de la zona 3 ja havia estat excavada als 
anys 70 i a finals dels anys 90, però els sec-
tors 5 i 6 no havien estat objecte d’excavacions 
programades, si bé les actuacions de principis 
del segle passat n’havien afectat l’estratigrafia 
fins al punt d’arribar a la roca. 
L’objectiu de la nostra intervenció en aquests 
dos sectors era verificar si quedava encara al-
guna resta de sediment arqueològic, que per-
metés aportar informació sobre la cronologia 
i ús d’aquests recintes, que semblaven formar 
part d’un edifici destacat.
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Fig. 5. Materials recuperats a la zona 2: 1-5: Campaniana A, ceràmica ibèrica oxidada i ceràmica a mà procedent dels enderrocs del 
sector 8 (UE 2023) i 9 (UE 2024). 6-12: Ceràmica àtica, campaniana A, ceràmica grisa de la costa catalana, fusaiola i ceràmica de 
cuina procedent del paviment (UE 2025) del sector 7.
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La planta de l’edifici format pels sectors 5 i 
6 presenta una forma trapezoïdal, amb di-
mensions internes d’aproximadament 8,50 m 
en sentit nord-oest/sud-est per una amplada 
variable d’entre 3,5 i 4,5m en sentit nord-est/
sud-oest, i amb una superfície total d’entorn 
als 35 m2 (Fig. 3 i 8). Es tracta d’un edifici de 
dimensions superiors respecte la resta de les 
construccions de l’assentament. A més, els 
seus murs també tenen una amplada superior 
a la de la resta d’habitacions.
Un cop retirat l’estrat superficial (UE 3200), 
es va excavar un testimoni localitzat a l’extrem 
est del sector 5, on es va poder documentar 
una gran concentració de ceràmica esclafada 
sobre el paviment (UE 3201), de forma irregu-
lar i tendència rectangular, que correspondria 
a la preparació d’una llar de foc. Sota d’aquesta 
estesa de ceràmica, es van documentar les res-
tes d’aquesta llar (LL3204) que s’adossava al 
mur sud-est de l’estança, així com documentar 
restes de l’arrebossat d’aquest mur, realitzat 
amb argila rogenca.

Corresponent a aquest mateix moment d’ús 
de l’edifici, també es van documentar restes, 
molt malmeses, del paviment de l’habitació 
en diferents zones dels dos recintes —sobre-
tot a tocar de l’esmentat mur sud-est, on es 
conservava una capa d’argila groguenca (UE 
3202) relacionada amb la llar de foc, i al cen-
tre de l’habitació—, i un nivell de terra (UE 
3210) que en diferents punts de les estances 

cobria les irregularitats de la roca, essent pro-
bablement una preparació per al paviment es-
mentat. Per altra banda, en el procés de neteja 
dels murs, es va poder documentar un nivell 
groguenc d’1 cm de potència sota del mur 
MR3042 (UE 3205), part d’un anterior pavi-
ment d’aquesta estança.
Pel que fa al sector 6, la continuació de l’ex-
cavació va permetre documentar un mur (UE 
3206) de 40 cm d’ample i conservat en una 
alçada màxima de 30 cm, —format per un ex-
trem construït amb pedres i un altre aixecat 
amb terra (UE 3207), que probablement cor-
respondria a una refacció— que, girant vers 
l’est fins a adossar-se al mur MR3214, delimita 
un espai tancat (6b). La funció d’aquest espai, 
de reduïdes dimensions, resta desconeguda, ja 
que reblint el seu interior només hi vam poder 
documentar un nivell de terra amb graves. 

A la resta del sector 6, sota un nivell de ter-
ra argilosa amb gran quantitat de còdols (UE 
3208), van aparèixer les restes d’un rebliment 
format a base de toves (UE 3211), la super-
fície del qual probablement hauria funcionat 
com a nivell de sòl, tal com ens van indicar 

Fig. 6. Vista de la preparació de la llar de foc UE 3201 al 
sector 5.

Fig. 7. Vista del sector 6b delimitat per MR3206.
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les traces de foc trobades a diferents punts a 
tocar del mur MR3206. Aquest sòl no hauria 
funcionat amb el mur de compartimentació 
MR3206, sinó que és anterior a ell, ja que dins 
el petit espai 6b, sota el nivell de graves, es va 
poder documentar les restes d’un nivell de ca-
racterístiques similars (UE 3212), i que equi-
valdria molt probablement a aquest. Per sota 
l’esmentat nivell de toves va aparèixer la roca, 
tant al sector 6 com al 6b, donant per exhau-
rit qualsevol resta de sediment arqueològic en 
aquests sectors.
Finalment, pel que fa a estructures, cal afegir la 
detecció a l’extrem nord-oest del sector 6 d’un 
retall practicat al rebliment UE 3211, que afec-
tava també el parament intern del mur MR3040, 
reomplert per graves molt compactes, i proba-
blement destinat a extreure pedra o terra per 
construir, un cop abandonat el sector 6.
Els materials recuperats al nivell d’enderroc 
d’aquest edifici són prou significatius, ja que es 
va poder recuperar una vora de campaniana A, 
probablement una Lamb. 27, una vora d’àm-
fora grecoitàlica i una vora d’àmfora itàlica 
Dressel 1A, acompanyades de ceràmica a mà 
i ceràmica ibèrica oxidada, com bols, kalathoi i 
vores de gerres. Els materials d’importació re-
cuperats i la presència de fragments de nansa 
d’àmfora itàlica en uns estrats que van ser ex-
cavats abans de l’inici de les nostres interven-
cions, ens indicarien una ocupació datada en 
els segles II-I A.c. Per altra banda, malaurada-
ment, els nivells inferiors no han proporcionat 
gaire material arqueològic i escasses impor-
tacions: fragments informes d’àmfora púnica 
del cercle de l’Estret, ceràmica ibèrica oxidada, 
i un fragment de nansa de vernís negre àtic, 
proporcionat per la UE 3208, que confirma 
l’existència de fases anteriors datades a partir 
finals del segle V o segle IV A.c.

Interpretació arquitectònica i evolució de 
l’edifici

Diversos factors dificulten la restitució de l’evo-
lució de l’edifici i els seus diferents moments 
d’ús. Les actuacions realitzades abans de l’inici 

de les excavacions programades en aquest edi-
fici n’han alterat l’estratigrafia i ens impedeixen 
conèixer el seu funcionament en el moment 
final i, d’altra banda, no tots els nivells exca-
vats han proporcionat materials significatius 
per confirmar-ne la datació. No obstant això, 
a partir de l’observació de les relacions entre 
els murs, que s’han anat engruixint a causa de 
l’afegit posterior de paraments, i dels escassos 
materials datables recuperats, hem pogut resti-
tuir diferents fases de funcionament de l’edifici.
Els murs més antics de l’edifici són el límit 
nord-oest (MR3045) i el mur MR3104, que el 
delimita pel nord-est, ja que, malgrat no dis-
posar d’elements de datació per aquests murs, 
la troballa d’un fragment de ceràmica àtica de 
vernís negre a la UE 3208, que s’adossava a 
MR3045, ens permet situar-lo en un moment 
no anterior al s. IV A.c. Probablement a aques-
ta mateixa fase constructiva correspon el mur 
MR3039, que separa el sector 6 del sector 10, 
del qual no tenim indicadors cronològics, el 
mur MR3027, que el separa dels sectors 8 i 9, 
que estan en funcionament des del s. IV A.c., i 
els paviments 3205, 3203 i 32011. Per altra ban-
da, entre els murs MR3039 i MR3045 quedaria 
un espai obert d’1,5 m d’amplada (PR3218) i 
desconeixem quin era el tancament d’aquest 
sector per la banda sud-est (Fig. 8, A).
Posteriorment es realitzen altres construccions 
destinades aparentment a reforçar els murs de 
l’edifici, i que cobreixen els esmentats pavi-
ments. Es construeix el mur MR3213, en part 
sobre el traçat de MR3104, així com el mur 
MR3050, que separa el sector 6 del 4 i que està 
bastit sobre el paviment UE 3202 (Fig. 8, B). 
En una tercera fase, al parament oest de 
MR3213 se li adossarà un reforç construït d’un 
sol parament (MR3214), i el mur MR3039 és 
igualment reforçat per l’estructura MR3042, 
construïda sobre el paviment UE 3205, i  
MR3040, el qual té un traçat en L, de manera 
que, a més de reforçar el mur MR3039, tanca 
l’antiga porta del sector 6, PR3218, i l’accés a 
aquest recinte passarà a fer-se pel costat sud-est 
(Fig. 8, C). Tots aquests elements contribueixen 
a donar monumentalitat a l’edifici, i probable-
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ment a reforçar-ne els murs per tal de bastir-hi 
un pis superior.
En una quarta fase, sobre el paviment UE 3211 
es construeix el mur MR3206, que delimita un 
espai de reduïdes dimensions, i, també adossat 
al MR3214, es construeix el mur de comparti-
mentació MR3217, que separa els sectors 5 i 6 
(Fig. 8, D).
Finalment, cobrint el mur MR3206, el nivell 
UE 3200 correspon al darrer nivell d’ús docu-
mentat, amb una datació dins el s. III-II A.c.
La suma d’aquestes fases expliquen la planta ir-
regular de l’edifici, la qual no respon a una pla-
nificació prèvia ni a la construcció unitària del 
conjunt, sinó que queda delimitada pels murs 
de les habitacions annexes, els quals, mitjançant 
l’afegit posterior de paraments, els confereixen 
un aspecte final de gran solidesa.

Sectors 3 i 7

Els treballs realitzats l’any 2013 també es van 
centrar en els sectors 3, 7 i 19, situats al nord 
de l’edifici anteriorment descrit (Fig. 3), on es 
dugueren a terme les tasques d’excavació dels 
nivells superficials i la neteja dels murs, amb 
l’objectiu de delimitar els sectors 3 i 7 per la 
seva banda nord-oest i verificar el tancament 
del poblat en aquest indret.
El sector 3 és un ampli espai de planta trapezo-
ïdal (40 m2), situat entre la muralla, al nord-est, 
els sectors 6 i 7 al sud-oest i el sector 2 al sud-est 
(Fig. 3). Quant al límit nord-oest, faltava confir-
mar si el mur MR3301, identificat en un petit 
tram en la campanya de 2002 i adossat clara-
ment a la primera fase de construcció de la mu-
ralla del poblat, constituïa efectivament la tanca 

Fig. 8. Planta esquemàtica dels sectors 5 i 6 amb indicació de les diverses fases constructives i proposta de datació: A: Murs de la 
primera fase constructiva - segle IV A.c.; B: Murs de la segona fase constructiva - segles IV-III A.c.; C: Murs de la tercera fase cons-
tructiva - segle III A.c.; D: Murs de la quarta fase constructiva- segles III-II A.c.
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d’aquest espai. A tal efecte es va realitzar una 
rasa al nivell superficial, la qual ens va permetre 
destapar el mur en una longitud de 3,90 m, fins 
a arribar al seu extrem meridional, i comprovar 
que en aquest punt forma un angle amb el mur 
MR3104, vers el sud-est, sense continuar més 
cap al sud, cap al sector 7. Així, la realització 
d’aquesta intervenció ens va permetre compro-
var, d’una banda, que el mur MR3301, efectiva-
ment, delimita el sector 3 pel costat nord-oest i, 
d’altra banda, que no constitueix un mur conti-
nu de tancament del poblat. 
Les intervencions del sector 7 (espai situat al 
sud del recinte 3 de 22 m2) (Fig. 3), seguint amb 
els treballs realitzats al sector 3, venien priorit-
zades pel mateix afany, és a dir, localitzar el mur 
de tancament del sector per la cara nord-oest, 
així com, també, comprovar l’estat de conser-
vació d’aquest sector, ja que havia estat afectat 
per treballs previs a les excavacions programa-
des del jaciment.
Un cop extret el nivell superficial que cobria el 
recinte (UE 3300), va quedar a la vista un estrat 
de terra flonja de color marró clar (UE 3307), 
que correspondria probablement al paviment 
del recinte. El nivell superficial contenia alguns 
materials d’època recent (vidres i plàstics), al-
guns fragments de ceràmica ibèrica i abundants 
restes de material constructiu, que probable-
ment procedirien del nivell d’enderroc de l’ha-
bitació, que no ha estat possible distingir del 
nivell superficial. 
La neteja d’aquest sector va permetre comple-
tar la documentació dels murs que el delimiten 
(MR3104, MR3045 i MR3303) i localitzar per 
primer cop el mur de tanca pel costat nord-
oest (MR3305), que només sembla conservar 
el parament interior, el que dóna al sector 7, 
mentre que el parament exterior ha estat des-
truït, segurament a causa de l’erosió. Aquest 
mur probablement faria angle amb el mur 
MR3045, però tampoc es conserva el seu ex-
trem sud-oest, molt probablement a causa 
també de l’erosió, atès que ens trobem a un 
dels extrems del turó.
Cal destacar d’aquestes actuacions, doncs, la 
constatació que no estem davant d’un mur 

continu de tancament del poblat, sinó de 
dos murs independents, tal com mostren la 
relació entre ells i la diferent orientació que 
prenen, estant el mur del sector 7 (MR3305)  
lleugerament desplaçat vers l’oest en relació a 
MR3301.

Els materials recuperats al sector 7 són prou 
abundants: fragments de ceràmica de vernís 
negre àtic, un fragment de base d’una copa 
sense tija de figures roges, amb decoració de 
garlandes, fragments d’àmfora púnica centro-
mediterrània i abundant ceràmica ibèrica, des-
tacant-ne bàsicament tenalles i àmfores, cerà-
mica ibèrica pintada i ceràmica a mà. La major 
part, però, d’aquests materials procedien pro-
bablement del nivell d’enderroc del sector, el 
qual també contenia fragments de ceràmica 
vidriada, de manera que la seva fiabilitat cro-
nològica és escassa.

Zona 4

L’excavació en aquesta zona tenia com a fina-
litat la continuació del sondeig realitzat l’any 

Fig. 9. Vista nord-est del mur MR3305 del sector 7 de la 
zona 3.
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2000 (Fig. 3), en què es va poder localitzar i 
excavar l’enderroc de la muralla i la trinxera de 
fonamentació d’aquesta. La tasca requeria un 
gran esforç i inversió de temps, degut princi-
palment a la superfície que es pretenia excavar 
i a la quantitat de grans blocs de pedra que es 
preveia extreure. Per aquesta raó, es va fer ús 
d’una màquina retroexcavadora en les campa-
nyes 2010-2013, la qual cosa va permetre rea-
litzar els treballs amb més celeritat.
Sota el nivell superficial (UE 4010) es va identi-
ficar un nivell d’enderroc (UE 4011/UE 4001) 
format per terra groguenca molt compacta, on 
aparegueren grans blocs de pedra procedents 
de la muralla. Per sota d’aquest nivell van apa-
rèixer afloraments de roca natural. A la zona 
més propera a la muralla es localitzà un estrat 
(UE 4012) format per pedres més petites i ter-
ra, corresponent al nivell inferior d’enderroc 
de la muralla. Un cop excavada la UE 4012, es 
va identificar la trinxera de fonamentació no-
més a la zona central de la muralla. En canvi, al 
costat oest, aflora la roca mare i sembla que no 
existia trinxera de fonamentació, ja que la roca 
apareix directament sota l’UE 4012.
La trinxera de fonamentació consisteix en un 
retall (UE 4014) en el terreny natural. Un cop 
retirat el rebliment de la trinxera (UE 4013), 
format per graves i pedres de terra molt solta, 
va aparèixer un altre nivell de rebliment (UE 
4015 ).
Pel que fa a l’estudi del material moble, el 
conjunt de materials procedent de la zona 4 
és escàs i poc significatiu des del punt de vis-
ta cronològic. El nivell superficial que cobria 
l’enderroc (UE 4010) va proporcionar frag-
ments informes d’àmfora itàlica, ceràmica a 
mà  i ceràmica ibèrica oxidada. En el nivell su-
perior de l’enderroc (UE 4011) format per la 
caiguda de la muralla no es va recuperar cap 
fragment ceràmic, mentre que la part inferior 
de l’enderroc (UE 4012) ha proporcionat un 
petit lot de ceràmiques locals a mà i a torn. Fi-
nalment, en el tram de la trinxera de fonamen-
tació del sistema defensiu, en el nivell superior 
(UE 4013) es van identificar dos fragments 
informes de ceràmica de vernís negre precam-

paniana, mentre que a l’inferior (UE 4015) es 
va recuperar un fragment informe de ceràmica 
àtica i un fragment de vora d’àmfora púnicoe-
busitana, molt rodada, però probablement es 
tracta d’una forma PE-13 o PE-14. Per tant, 
malgrat que en el nivell més superficial del re-
bliment de la trinxera s’han recuperat impor-
tacions de ple segle III A.c., en el seu fons, i per 
tant amb més seguretat estratigràfica, s’han 
identificat materials d’importació del segle IV 
A.c., o potser de finals del segle V A.c. Això ve 
a confirmar la datació obtinguda amb la realit-
zació del sondeig de l’any 2000.

ConClusions

Les intervencions arqueològiques realitzades 
entre 2010-2013 es van centrar fonamental-
ment en tres fronts: en primer lloc, l’àrea ex-
terior de la muralla, zona 4, amb l’extracció de 
l’enderroc d’aquesta estructura, la localització 
de la trinxera i el seu buidatge; en un segon 
lloc, la zona 2, amb l’excavació dels sectors 
7, 8 i 9 fins a esgotar-ne l’estratigrafia; i final-
ment, l’edifici format pels sectors 6 i 5 de la 

Fig. 10. Vista de la trinxera de fonamentació de la muralla des 
del sud-est.
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Fig. 11. Ceràmica ibèrica i importacions de vernís negre àtic del reompliment de la trinxera de fonamentació a l’exterior de la 
muralla (UE 4017).
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zona 3. El resultat de l’excavació de la zona 
4 va ser molt positiu ja que es va localitzar la 
continuació de la trinxera de fonamentació, ja 
identificada en el sondeig realitzat l’any 2000, 
i es va confirmar la datació proporcionada per 
l’esmentat sondeig. Malauradament, tot i haver 
documentat ceràmica àtica de vernís negre, es 
tracta de fragments sense forma, que no per-
meten afinar la datació, situada fins al moment 
durant el segle IV A.c. o finals del segle V A.c. 
D’altra banda, l’excavació de l’enderroc de la 
muralla té una important repercussió en el 
jaciment des del punt de vista patrimonial, ja 
que augmenta la monumentalitat de la mura-
lla, actualment visible en una alçada de més 
de quatre metres en els punts on aquesta està 
millor conservada. 
Pel que fa a l’excavació duta a terme a l’interior 
dels sectors 7, 8 i 9, ens va permetre datar la 
construcció d’aquesta bateria de cases a finals 
del segle III A.c., així com identificar que, prèvi-
ament a aquestes construccions, la zona devia 
estar lliure d’estructures —ja que, a diferèn-
cia dels sectors estudiats amb anterioritat a la 
zona 3, no s’hi documenten nivells d’ocupació 
del segle IV A.c. funcionant amb els mateixos 
murs—. En canvi, en aquesta zona s’hi devien 
realitzar activitats de caire domèstic i/o artesa-
nal, identificades per estructures de combus-
tió i concentracions de cendres. L’excavació 
d’aquests sectors ha lliurat un abundant volum 
de material arqueològic, entre el qual una gran 
quantitat de ceràmica fragmentada així com 
material constructiu, consistent en restes de 
fang endurit amb marques negatives de bran-
catge, provinents probablement del sostre de 
les estances o bé d’elements de compartimen-
tació.
Els treballs en els sectors 5-6 de la zona 3 van 
evidenciar la complexitat de l’urbanisme en 
aquest extrem del jaciment, per la qual cosa 
es va decidir ampliar l’excavació al sector 7 i al 
mur de tanca que tanca el jaciment pel nord. 
En definitiva, les futures campanyes se cen-
traran en l’excavació dels sectors que confor-
men l’extrem nord de la zona 3, on tindrem 
un millor coneixement de l’estructura urbana 

de l’assentament i de la seva evolució. Final-
ment, hi ha altres sectors que per les seves ca-
racterístiques tenen un interès específic, com 
la trinxera de fonamentació de la muralla, o 
la possible claveguera a l’extrem occidental de 
l’assentament, que ja estan en curs d’excava-
ció i que es finalitzaran en el present programa 
quadriennal 2014-2017.
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Resum
En aquest treball es presenten els darrers treballs d’excavació realitzats al conjunt arqueològic de 
Sebes, on s’ha pogut documentar un assentament ibèric en vessant datat entre finals del segle VI i 
inicis del segle V A.c., que succeeix l’ocupació de la part superior del turó durant el Primer Ferro. 
Les restes millor conservades corresponen a la terrassa superior de l’hàbitat (zona 9) on hem pogut 
identificar una edifici central compartimentat de grans dimensions. La peculiaritat d’aquest assenta-
ment és l’ocupació continuada del turó entre els segles VII i V A.c., el que fa de Sebes un dels millors 
exemples per estudiar la transició entre el primer ferro i l’ibèric antic a la vall de l’Ebre.

Abstract
In this paper we present the results of  the recent excavations carried out in the archaeological site 
of  Sebes. We have documented an Iberian settlement, built on the slope of  a hill and dating betwe-
en the late 6th and early 5th century b.c., that follows the occupation of  the upper part of  the hill 
in the First Iron Age. The best-preserved remains correspond to the upper terrace of  the habitat 
(zone 9) where a large, compartmentalized building has been identified. The peculiarity of  this site 
is the continued occupation of  the hill from the 7th to the 5th centuries b.c. It makes Sebes one of  
the best examples to study the transition between the First Iron Age and the early Iberian period 
in the valley of  the Ebro River.
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situaCió i aCCés

El jaciment de Sebes està situat en el terme mu-
nicipal de Flix (Ribera d’Ebre), a uns 2,5 km al 
nord-oest de la població, a la dreta de l’aigua-
barreig del barranc de Sant Joan a la riba es-
querra del riu Ebre (Fig. 1). Aquest barranc és 
la via de pas natural cap a les terres de ponent, 
com ho demostra la superposició del traçat de 
l’actual carretera fins a Maials. Està integrat dins 
la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes 
i Meandre de Flix. Les seves coordenades utm 
són Long. 0292410 Lat. 4568880, i es troba en 
el full 444-1-2 del plànol topogràfic de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5000.

Geològicament, aquesta zona està constituïda 
per formacions oligocèniques terciàries amb 
una potència molt variable, entre 20 i 200 m. 
Comprenen dipòsits de margues, conglome-
rats calcaris, sorrenques i argiles, dipòsits di-

fícils de diferenciar a causa dels recobriments 
i dels cultius, sobretot a les zones baixes, a les 
barrancades o prop del riu Ebre, que en aquest 
sector assoleix 42 m s.n.m.

antECEdEnts dE la rECErCa

La primera notícia de l’existència del jaciment 
és de R. Pita (1950, 4), el qual, durant unes 
prospeccions, va recuperar ceràmica a mà 
“posthallstattica” i ceràmica ibèrica a torn. 
El jaciment fou “redescobert” per M. Sanz, 
qui denuncià (1973-74, 21-22) que estava sent 
excavat per furtius, i que les restes materials 
d’època ibèrica podrien datar-se al voltant del 
segle IV A.c.
M. Genera (1982) va proposar dues zones de 
diferent cronologia en el mateix jaciment a 
partir dels materials recuperats; Sebes 2, situ-
ada en el turó, on s’ubicaria un assentament 
preibèric, i Sebes 1, en els vessants i a la pla-
na adjacent a l’est de l’esmentat turó, ocupada 
durant època ibèrica.
C. Garola (1984-85 i 1985) atribueix uns hipo-
tètics fragments de campaniana C a les fases 
d’ocupació més recents, relacionades amb la 
presència de materials romans a la part bai-
xa, prop del riu, i situa dins els segles V i IV 
A.c. l’ocupació de la zona contigua al turó de 
Sebes, si bé menciona la presència de campa-
niana B en aquest mateix sector. Poc després, 
les prospeccions desenvolupades abans de la 
nostra intervenció van permetre concretar 
l’antiguitat de l’ocupació de Sebes, com a mí-
nim des del segle VII A.c., gràcies a la presència 
d’àmfora fenícia (Carta Arqueològica 1987).
Per últim, ja des de la nostra primera inter-
venció, realitzada el 2005, es va constatar la 
riquesa arqueològica de l’indret, amb múltiples 
ocupacions, fonamentalment del segle VII A.c. 
i època ibèrica, però també amb una ocupació 
medieval i fins i tot contemporània.
Quant al poblament protohistòric identificat 
a les proximitats del jaciment, cal mencionar 
la talaia ibèrica documentada a la dreta de la 
desembocadura del barranc del Musselló (Pé-

Fig. 1. Situació del jaciment de Sebes en el curs inferior de 
l’Ebre.
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rez/Jornet/Rams 2002) i el poblat ibèric i la 
necròpolis de la primera edat del ferro dels 
Castellons (Noguera 2002), parcialment ex-
cavat per M. Genera (Genera et al. 2005). Per 
últim, la darrera actualització de la Carta Ar-
queològica de la Ribera d’Ebre ha identificat 
el nucli de la Vallfenosa, situat sobre un turó 
al costat del barranc de Sant Joan en direcció 
nord, probablement de la mateixa cronologia.

intErvEnCions rEalitzadEs i fasEs d’oCu-
paCió dEl jaCimEnt

El jaciment ha estat objecte de 12 campanyes 
d’excavació, entre els anys 2005 i 2015, que 
han permès documentar l’existència d’un hà-
bitat de la primera edat del ferro (zones 1 a 5) 
situada a la part superior i vessants d’un petit 
turó, un assentament ibèric situat al vessant 
oriental (zones 6, 7, 8 i 9), una necròpolis tu-

mular de la primera edat del ferro ubicada al 
peu del turó, a uns 200 m del poblat coetani 
(zona 10), una construcció rectangular d’èpo-
ca medieval o moderna i, per últim, les estruc-
tures defensives construïdes durant la batalla 
de l’Ebre de 1938 (Fig. 2, 3). Al llarg d’aques-
tes intervencions s’ha excavat la totalitat d’ha-
bitacions conservades del poblat de la primera 
edat del ferro, així com la necròpolis coetània, 
i l’hàbitat ibèric. Els treballs d’excavació han 
estat realitzats per la Universitat de Barcelona 
amb la col·laboració de l’IcAc, i han comptat 
amb el suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya1, l’AgAur2, l’Ajun-

1. Subvencions 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, programes bia-
nuals 2010-2011, 2012-2013, programa quadriennal. El primer 
mil·lenni a.c. als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, des-
envolupament i dissolució de la cultura ibèrica (2014-2017).

2. Ajuts 2005 ACOM 00037, 2007 ACOM 00033 i 2009 
ACOM 00005.

Fig. 2. Planta general de les estructures documentades a Sebes entre 2005 i 2015.
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tament de Flix, l’Associació Cultural La Cana 
i la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Flix.
Així mateix, l’any 2014 va tenir lloc una inter-
venció a càrrec de Josep Maria Pérez Suñé i 
Pere Rams Folch, que va consistir en l’excava-
ció parcial de la trinxera de la Guerra Civil que 
discorre just per darrere del mur de tanca de la 
zona 9, per tal de poder continuar l’excavació 
del sector 3 i ampliar l’excavació cap a l’est.
La totalitat d’estructures de la necròpolis ha 
estat objecte de consolidació i adequació per a 
la visita, al llarg de tres intervencions diferents 
(2007, 2011 i 2012) finançades per l’Ajunta-
ment de Flix i el Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, i el 2012 s’hi va 
instal·lar un plafó explicatiu gràcies al suport 
de l’Associació La Cana. A més, el 2013 es va 
dur a terme una intervenció de consolidació 
a la zona 8 de l’hàbitat ibèric finançada per 
l’Ajuntament de Flix.
Els resultats de la recerca realitzada a l’hàbi-
tat de la primera edat del ferro així com a la 
primera sepultura excavada a la necròpolis 
van ser presentats dins el cicle Tribuna d’Ar-
queologia 2007 (publicada a Belarte, Noguera 

2008); així mateix, els resultats de l’excavació 
de la necròpolis es varen presentar a la Taula 
Rodona Internacional Les necròpolis d’incineració 
entre l’Ebre i el Tíber (s. ix-vi a.c.). Metodologia, 
pràctiques funeràries i societat, celebrada a Barce-
lona al 2008 (publicat a Belarte et al. 2012), 
així com al congrés Nuevas tendencias de investi-
gación en Arqueología Funeraria celebrat a Cadis 
del 29 de novembre a l’1 de desembre de 2010. 
Així mateix, en el II Congreso Internacional Iberos 
del Ebro, celebrat a Alcanyís al novembre de 
2011, es varen presentar sengles comunicaci-
ons sobre la necròpolis (Belarte/Noguera/Ol-
mos 2012a) i l’ocupació ibèrica a Sebes (Belar-
te/Noguera/Olmos 2012b), respectivament. 
Finalment, s’ha publicat un treball de síntesi 
sobre la necròpolis dins la revista Trabajos de 
Prehistòria (Belarte et al. 2013). Els resultats de 
la recerca al jaciment també han estat divulgats 
entre la població local a través de la participa-
ció en les Jornades de Patrimoni organitzades 
per l’Associació La Cana i l’Ajuntament de 
Flix.
Tenint en compte les publicacions suara es-
mentades, i que actualment estem preparant 

Fig. 3. Vista general del conjunt de Sebes, amb indicació de les diferents zones d’excavació
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Fig. 4. Vista aèria de la zona 9, amb indicació dels diferents sectors d’excavació.

una publicació monogràfica, hem decidit cen-
trar aquesta comunicació en l’excavació de 
l’hàbitat ibèric, concretament en els resultats 
dels treballs realitzats entre 2011 i 2015 a la 
zona 9 que, a més, és la que ha lliurat més in-
formació sobre aquesta ocupació ibèrica.

l’assEntamEnt ibèriC: la zona 9

L’àrea corresponent a l’assentament ibèric ha 
estat dividida en quatre zones (6, 7, 8 i 9), que 
coincideixen amb les diferents terrasses en les 
quals s’estén aquest assentament. La zona 9 
(primera terrassa per sota de l’assentament de la 
primera edat del ferro), consisteix en una bate-
ria d’habitacions disposades compartint parets 
mitgeres, construïdes mitjançant un retall al ni-
vell geològic al qual s’adossa la paret posterior 
dels recintes i una part dels murs mitgers (Fig. 
4). Com veurem, no tots els recintes tenen una 
paret de fons comuna, sinó que semblen haver 
estat construïts en fases successives (Fig. 5).

El sector 6

És l’espai més occidental documentat a la 
zona 9. Està delimitat a l’E pel mur curvilini 
MR9013 (que el separa del sector 5), mentre 
que al N està limitat pel mur de fons MR9034. 
El límit O no s’ha pogut documentar, proba-
blement ha desaparegut a causa de l’erosió. Fi-
nalment, del límit S, en contacte amb el carrer, 
només ha estat possible documentar el retall 
realitzat a la roca (UE 9037), on s’hauria ados-
sat un mur, actualment desaparegut per l’ero-
sió.
Aquest sector està situat en el punt on el turó 
presenta un pendent més acusat, molt afec-
tat per l’erosió. Com a conseqüència, després 
d’excavar un enderroc de terra i pedres, gaire-
bé sense material ceràmic, només es va poder 
identificar el mur de fons MR9034 i el retall 
a la roca per tal d’encaixar-lo (UE 9035), que 
conformava al mateix temps una banqueta al 
fons nord del recinte (BQ9035), mentre que 
ha estat impossible documentar qualsevol res-
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ta de paviment o agençament intern, tan sols 
l’esmentat retall a la roca UE 9037, situat al 
sud.
El principal interès del sector 6 és la confirma-
ció del mètode constructiu, mitjançant murs 
continus curvilinis; el mur de fons MR9034 
s’adossa al mur curvilini MR9013, del sector 
5. És probable que MR9034 fos també un mur 
continu fins a trobar el mur que delimitava 
amb el carrer, malgrat que no l’hem pogut do-
cumentar per la forta erosió d’aquest extrem 
occidental.

El sector 5

Situat entre els sectors 6 i 4, està delimitat a 
l’E pel mur MR9011 (mitger amb el sector 4), 
mentre que al N i a l’O està delimitat pel traçat 
curvilini del mur MR9013, conservat parcial-
ment. Finalment, no s’ha identificat cap evi-
dència del mur que delimitava aquest sector 
pel S.
La peculiaritat d’aquest sector és que el mur 
de fons i la paret mitgera són en realitat un 
únic mur continu que adopta una forma curvi-
línia (MR9013). Aquesta sembla un manera de 
construir que s’adapta millor a un creixement 
orgànic de l’assentament, en funció de les ne-
cessitats. El mur MR9013 està construït sobre 
un retall (UE 9033) a les margues o calcàries 

del turó, que permet la construcció d’una ban-
queta (BQ9036) que ocupa tot el fons septen-
trional de l’habitació.
Aquest sector també havia estat molt afectat 
per l’erosió. Així, només s’havia conservat un 
nivell d’enderroc de terra i pedres a l’extrem 
N del recinte, que ha proporcionat escassos 
materials ceràmics. Malauradament, per sota 
només va ser possible documentar les restes 
de la banqueta BQ9036, mentre que el pavi-
ment que s’estenia en direcció S (UE 9038), 
constituït per les mateixes margues naturals 
condicionades, només es conservava parcial-
ment en un tram de menys d’un metre. El fort 
pendent i l’erosió gravitacional l’havien tallat, i 
l’única evidència arqueològica de la seva exis-
tència eren les restes d’un molí de granit ados-
sat al mur MR9011, el qual havia d’estar situat 
directament sobre aquest paviment. A més, 
seguint la topografia del turó, l’erosió també 
havia destruït l’extrem meridional del mur 
MR9013, no així MR9011, que es conservava 
gairebé íntegrament.

El sector 4

Situat entre els sectors 3 i 5, està separat de 
l’un i l’altre respectivament pels murs MR9009 
i MR9011; al S queda delimitat per MR9008 i 
al N per MR9017. Aquests murs delimiten un 

Fig. 5. Planta de les estructures excavades a la zona 9 entre 2012 i 2015.
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espai intern de 6 m d’amplada per una lon-
gitud mitjana de 5,5 m, amb una superfície 
útil d’uns 33 m2. Està compartimentat en dos 
àmbits (4a i 4b) mitjançant un envà, MR9010, 
amb una amplada de 0,40 m. Al SE s’adossa al 
mur MR9008, mentre al seu extrem NE s’in-
terromp deixant pas a una possible porta. Al 
N del sector, la roca havia estat retallada (UE 
9033) per tal d’obtenir una banqueta a la part 
posterior de l’habitació (BQ9025).
La totalitat del recinte estava coberta per un 
potent enderroc de terra i pedres (UE 9014 
= UE 9019). Per sota apareixia un rebliment 
de terra compacta, vermellosa (UE 9015), de 
toves desfetes, amb alguns carbons i taques de 
calç. Aquest estrat anivellava les irregularitats 
de la roca i la seva superfície (UE 9023) feia de 
paviment dels sectors 4a i 4b. Sobre ell s’as-
sentava el mur de compartimentació MR9010.
L’excavació de la UE 9014 ha permès identifi-
car, a la part N del sector 4a, en l’angle entre la 
banqueta BQ9025 i el mur MR9009, un retall 
a la roca (UE 9049) que crea una mena de ban-
queta baixa (BQ9049) de forma rectangular.

El sector 3

Correspon a un gran espai de 8 x 5 m apro-
ximadament, molt erosionat, a la part me-
ridional del qual aflora la roca. Al S queda 
tancat per MR9008, a l’O per MR9009, que 
el separa del sector 4; al N, per MR9017 i, a 
l’O, per MR9007. A la seva part septentrional, 
MR9007 es recolza en el retall UE 9033, rea-
litzat a la roca, que serveix de fonament també 
al mur de tancament O del sector MR9009 i 
que permetrà realitzar la banqueta BQ9021 a 
la part N dels recintes 3 i 4.
Aquest sector està compartimentat en dos àm-
bits (3a i 3b) per un mur, MR9030, format per 
una elevació de terra sobre un sòcol de grans 
pedres, disposat directament sobre el nivell 
geològic, i cobert per un enlluït d’argila i calç. 

El sector 3a

Aquest espai estava cobert per una primera 
capa d’enderroc de les parets (UE 9018). Per 
sota, i adossats a la banqueta BQ2021, es van 
documentar encara dos nivells d’enderroc, el 
superior (UE 9022), amb intrusions modernes 
a conseqüència de la construcció de la trinxera 
de la guerra civil, que havia afectat la part N 
d’aquest recinte, i l’inferior (UE 9028), format 
a conseqüència d’un incendi i que va lliurar 
abundants restes de bigues carbonitzades, to-
ves cremades i materials ceràmics in situ.

Al centre es documenta una estructura, 
EC9027, de planta quadrangular, construïda 
sobre les margues naturals regularitzades, amb 
pedres de mida mitjana i revestida d’argila. A 
la part central es disposen un seguit de pedres 
en forma d’U, i la base és una plataforma de 
lloses planes cobertes per una fina capa de ter-
ra cendrosa (UE 9044).
A l’angle O del sector, apareix una recambra 
delimitada per dos murets de terra, MR9031 
i MR9042, reomplerta per diverses capes de 
terra cendrosa (UEs 9040, 9041 i 9043) que 
contenien carbons i restes carpològiques, so-
bretot d’ordi3. Aquest dipòsit de cereals podria 
estar relacionat amb l’estructura EC9027, tal 
vegada destinada a la torrefacció.
Amb aquestes estructures funcionava un ni-
vell d’ús, UE 9032, format per fines capes 

3. Segons estudi carpològic inèdit a càrrec de Dani López 
Reyes.

Fig. 6. Vista de la llar (LL9052) en curs d’excavació.
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d’argila i terra aixafades, amb taques de calç i 
nombrosos carbons, disposades sobre el subs-
trat geològic. Amb aquest paviment funcionava 
una llar (LL9052) (Fig. 6), l’única identificada a 
l’assentament ibèric de Sebes, amb planta pseu-
do-rectangular i dimensions aproximades de 
1,2 per 0,9 m. Construïda mitjançant un retall 
per formar una cubeta (UE 9052), reblerta amb 
cendres i carbons (UE 9048), sobre les quals hi 
havia la solera d’argila (UE 9056) (Fig. 7).

El sector 3b

Comunica amb el 3a mitjançant una àmplia 
obertura a l’extrem S de MR9030, i a l’E està 
separat del sector 2a per MR9007. La part N 
d’aquest mur està formada per la pròpia roca 
retallada (UE 9064; retall UE 9068), mentre 
que la resta està construït mitjançant un sòcol 
de pedra i alçat de toves. Al N, el sector queda 
delimitat pel mur MR9017, que tanca tota la 
bateria de cases de la zona 9; en aquest indret, 
el geològic també havia estat retallat confor-
mant una mena de banqueta o suport per un 
altell. Finalment, el límit S no s’ha conservat, 
si bé és de suposar que quedaria tancat per la 
continuïtat de MR9008.

Aquest àmbit estava cobert per un primer ni-
vell d’enderroc (UE 9046), amb pedres abun-
dants i equivalent a la UE 9018 del sector 3a, 
i que cobria un altre nivell (UE 9047) amb 
menys pedres i amb toves desfetes, equivalent 
a la UE 9022 del sector 3a. Per sota, un estrat, 
UE 9058, de color vermellós amb fragments 
de toves i taques de cendres i carbons, es cor-
respon amb el nivell d’enderroc UE 9028 del 
sector 3a, que contenia abundants restes de bi-
gues de pi carbonitzades procedents de la co-
berta4 així com fragments de toves i abundants 
restes de ceràmica a mà i a torn, i escassos 
fragments d’ossos, alguns molt cremats (Fig. 
8). Aquest nivell cobria la UE 9069, de terra 
marró amb taques de calç i carbons, recobrint 
el nivell geològic, i que faria la funció de pa-
viment, en relació al qual no ha estat possible 
distingir cap agençament domèstic; aquest fet 
junt amb l’amplada d’aquest espai (tan sols 
2 m) fan versemblant creure que es tractaria 
d’un petit rebost.

4. Segons estudi antracologic inèdit realitzat per Itxaso Euba.

Fig. 7. Secció O-E del sector 3 (part superior) i secció N-S del sector 3 (part inferior).
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El sector 2

Situat immediatament al NE del sector 3, se-
parat d’aquest pel mur MR9007, queda deli-
mitat al N pel mur de tanca MR9017 que, en 
l’angle NE, adopta una forma curvilínia i con-
tinua vers el S, per conformar també el mur 
E del recinte. Pel que fa al S, un gran bloc de 
pedra que fa angle amb l’extrem meridional de 
MR9017 és l’única resta d’un mur (MR9002) 
de tanca del recinte. Al fons, la roca havia estat 
retallada (UE 9065) per formar una banqueta 
(BQ9063), com a la resta d’estances. Aquest 
recinte té una amplada total de 5 m per una 
longitud de poc més de 6 m, amb una superfí-
cie útil d’uns 30 m2.
Quant a l’estratigrafia, estava recobert per un 
potent nivell de terra i pedres (UE 9059), sota 
el qual es va documentar un mur (MR9006) 
que dividia longitudinalment el sector 2 en dos 
àmbits de dimensions similars, amb amplades 
de poc més de 2 m: 2a (a l’O) i 2b (a l’E).

El sector 2a

Estava cobert per un estrat de terra argilosa 
(UE 9061), molt compacte, de color ataron-
jat, procedent de l’enderroc de les parets de 
tova, que ha lliurat escassos fragments de ce-
ràmica. Cobria la UE 9066, de terra cendrosa 
amb carbons abundants, però amb evidències 
d’incendi menors que en el cas del sector 3, ja 
que no s’hi van documentar restes de bigues 

cremades. A més, s’hi van recuperar escassos 
fragments ceràmics. Per sota, la UE 9073 de 
terra argilosa, marró, amb taques de calç i car-
bons, cobreix el nivell geològic i devia funcio-
nar com a paviment.

El sector 2b

Per sota de la UE 9059, el sector 2b esta-
va cobert per la UE 9062, de terra argilosa, 
menys compacta que la del nivell equivalent 
en el sector 2A (UE 9061), menys potent i 
de color més grisenc. Per sota, la UE 9067 
és un nivell de terra cendrosa amb carbons 
abundants però dispersos, sense restes de fus-
ta cremada. Aquest sector encara presentava 
menys evidències d’incendi que el sector 2a, i 
els materials ceràmics són gairebé inexistents. 
Finalment, la UE 9074, de terra argilosa, mar-
ró, amb taques de calç i carbons, que devia 
constituir el paviment d’aquest àmbit cobria el 
nivell geològic.
En aquests dos sectors, la banqueta no estava 
tan ben definida com en el recinte 3, ja que 
el retall de les margues naturals no és vertical, 
sinó que configura un suau pendent en sentit 
sud. Només en el cas del sector 2b s’insinua 
una banqueta estreta i irregular (BQ 9063).

La comunicació entre els sectors 3b, 2a i 
2b

En el moment immediatament anterior a la 
destrucció d’aquest conjunt d’habitacions, els 
murs MR9007 i MR9006 són continus i no s’hi 
observa cap obertura. Ara bé, l’excavació dels 
enderrocs i la lectura estratigràfica dels murs 
ha permès documentar que en el moment de 
la construcció dels recintes existia una porta 
entre els sectors 3b i 2a (posteriorment tapia-
da), anterior a la construcció de MR9006. Així 
mateix, és possible que el mur MR9030 hagués 
estat construït en un moment tardà dins el pe-
ríode de vida d’aquestes habitacions.
Així, a nivell dels paviments UE 9069 i UE 
9073 existia una porta (PR9071) formada per 
una obertura de 50 cm (UE 9071) situada en la 

Fig. 8. Vista des del nord de l’interior del sector 3 amb l’es-
tructura quadrangular (EC9027) i la recambra formada pels 
murs MR9031 i MR9042 a l’angle oest del sector.
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meitat sud del mur MR9007, i un llindar de pe-
dres recobertes d’una capa de terra (UE 9072). 
L’obertura UE 9071 va ser tapiada amb pos-
terioritat, mitjançant una acumulació de terra 
i pedres, que contenia igualment fragments de 
toves i de ceràmica. A aquest tapiat s’adossen 
els nivells d’enderroc UE 9058 i 9066, de ma-
nera que la porta va ser tapiada abans de la 
destrucció de l’edifici.
Pel que fa al mur MR9006, a la part central 
d’aquest, a la base, un bloc de grans dimensi-
ons (UE 9075) que sobresurt a banda i banda 
del mur, devia constituir un suport per un pilar 
prèviament a la construcció del mur.
Finalment, l’extrem sud del mur MR9030 re-
colza sobre un bloc de pedra de característi-
ques similars al descrit en el paràgraf  anterior 
(UE 9076), i que també sembla suggerir l’exis-
tència d’una base de pilastra anterior al mur.
Aquests elements indiquen que, tot i la simpli-
citat de la seqüència estratigràfica documenta-
da, existeixen almenys dos moments d’ús en el 
conjunt oriental de sectors de la zona 9. En un 
primer moment, els sectors 3a, 3b, 2a i 2b for-
marien part d’un gran edifici amb dos espais 
(sector 2 i sector 3), comunicant mitjançant la 
porta PR9071. Els murs MR9030 i MR9006 
no existirien, mentre que al seu lloc hi hauria 
dues bases sostenint sengles pilars de fusta.

Estudi dEls matErials moblEs

En aquests moments l’estudi dels materials 
mobles encara està en curs. No obstant, po-
dem dir que aquest està composat majorità-
riament per ceràmica ibèrica oxidada, mentre 
que només un nombre molt baix de fragments 
presenten restes de pintura vermella. Cal atri-
buir aquesta baixa representació al tipus de 
terreny, margues i argiles, que afecta negativa-
ment a la decoració pintada. Un altre factor 
a destacar és el baix percentatge de ceràmica 
feta a mà, entorn d’un 10%. Aquesta propor-
ció entre la ceràmica a torn i la feta a mà és 
coincident amb la documentada en el poblat 
ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet) 

(Belarte/Noguera/Sanmartí, 2002 i 2007), on 
la ceràmica ibèrica a torn representa el 85% 
dels fragments (molts d’ells amb decoració 
pintada geomètrica, ben conservada), mentre 
que la ceràmica a mà representa un 15%, amb 
total absència de la ceràmica grisa i de la cerà-
mica de cuina a torn, a l’igual que succeeix en 
el jaciment de Sebes. La diferència més nota-
ble és la presència en el Castellot de la Roca 
Roja de materials d’importació (molt reduïda, 
tan sols l’1% dels fragments), i no només frag-
ments d’àmfores fenícies residuals, sinó també 
ceràmica fina grega. Potser la major proximitat 
a la costa d’aquest assentament explica aquest 
tret diferencial. En qualsevol cas, el percentat-
ge de materials ceràmics a torn de fabricació 
local vers els fets a mà indica clarament que 
estem en una fase corresponent a les acaballes 
del segle VI o inicis del segle V A.c., perfecta-
ment documentada en altres jaciments con-
temporanis del curs inferior del riu Ebre, com 
el Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra 
Alta), Coll del Moro de la Serra d’Almos (Ti-
vissa, Ribera d’Ebre), Coll Alt (Tivissa, Ribera 
d’Ebre) o Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, 
Terra Alta). La immensa majoria dels materials 
ceràmics de la zona 9 provenen dels sectors 3a 
i 3b; a més, es tracta de conjunts ceràmics que 
han pogut ser en gran part reconstruïts fins a 
aconseguir perfils sencers, cosa que suggereix 
un abandonament sobtat de l’assentament.
Quant a la composició del conjunt de vasos 
ibèrics a torn, des del punt de vista funcional, 
el tipus més corrent són els vasos d’emmagat-
zematge, seguits per les àmfores, mentre que 
la vaixella és escassa. Entre els primers, són 
característiques les abundants tenalles pithoi-
des amb vora exvasada (‘coll de cigne’), i dues 
nanses  horitzontals bífides oposades. Aques-
ta forma està ben documentada en contextos 
de primera meitat o mitjans del segle VI A.c., 
on s’imiten directament els prototipus feni-
cis, com els exemplars del Barranc de Gàfols 
(Sanmartí et al., 2000) de pasta grollera amb 
desgreixant perfectament visible, i decoració 
pintada amb motius de regalims, cercles con-
cèntrics i ‘cabelleres’, així com els exemplars 
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Fig. 9. Selecció de materials ibèrics a torn recuperats a la zona 9.
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amb decoració de bandes i línies procedents 
de Sant Cristòfol de Maçalió, del sepulcre 13 
de Mas Flandí de Calaceit (Sanmartí, Padró, 
1976-1978, 164), i de la necròpolis de Can Ca-
nyís (Vilaseca et al. 1963). També són presents 
altres contenidors tipus ‘pithoi’, però sense 
nanses, amb la vora de coll de cigne’, de di-
verses mides, amb les respectives bases um-
bilicades.
Les àmfores també estan ben representades, 
amb l’alçada de les vores característica, que 
remet a les àmfores ibèriques antigues, inspi-
rades en les Vuillemot R-1/Ramon T-10.1.2.1, 
també presents en exemplars sencers en el 
Coll del Moro de la Serra d’Almos (Cela et al., 
1999, 112, làm. 3, 2 i 3) de finals del segle VI 
A.c.
Finalment, quant a la vaixella, cal destacar 
una tapadora de tancament hermètic i agafa-
dor format per una nansa horitzontal, un bol 
o plàtera carenada amb el llavi exvasat, i una 
tapadora d’una urna de tancament hermètic 
amb decoració de bandes vermelles horitzon-
tals (Fig. 9). Es tracta d’una peça interessant, 
atès que a la necròpolis de Sebes no s’ha recu-
perat cap fragment de ceràmica a torn, mentre 
que a l’assentament ibèric antic es constata la 
presència de les urnes de tancament hermètic 
típiques de les necròpolis ibèriques del perío-
de, tot i que també és habitual documentar-les 
en contextos d’hàbitat.
Quant a la ceràmica feta a mà, cal destacar una 
gran gerra amb el perfil en essa, amb el fons 
pla, on destaca l’empremta de cinc dits en el 
fons intern, un fet que ja havíem documentat 
en peces provinents d’altres zones de l’hàbitat 
ibèric de Sebes. Potser són evidències del seu 
procés de fabricació, però no podem excloure 
algun significat estètic o de caire simbòlic o 
ritual. En aquest cas no presenta decoració de 
cordons a l’estrangulament del coll, ja que no 
s’ha conservat, però probablement una vora 
exvasada amb la mateixa argila forma part de 
la mateixa peça.
Altres gerres més petites presenten la carac-
terística decoració de cordons a l’estrangula-
ment del coll, ja sigui en forma de digitacions, 

excisions en ziga-zaga, o verticals, cap d’elles 
amb base, però que sens dubte es corresponen 
amb les diverses bases planes que hem pogut 
recuperar.
Cal afegir diversos petits vasets bitroncocò-
nics, un d’ells amb vora i nansa i altres dos 
que només conserven la part central del cos, 
que tenen paral·lels en el Coll del Moro de la 
Serra d’Almos (Cela et al. 1999, 114, làm. 5, 4), 
a la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa 
i en altres jaciments del Baix Aragó, com per 
exemple la Gessera (Bosch Gimpera, 1913-14: 
835, figura 72).
Igualment es documenta una tapadora amb 
l’agafador buit, amb una acanaladura a tocar 
de la vora. Es tracta d’una forma habitual en 
el curs inferior de l’Ebre, ja que existeixen 
exemplars similars en el poblat del Puig Roig 
(Genera, 1995), a Sant Cristòfol de Maçalió 
(Bosch Gimpera 1915-20, 646, figura 465) o la 
Gessera (Bosch Gimpera 1913-14, 835, figura 
72), amb cronologies del segle VI A.c.
Finalment cal afegir dues peces que represen-
ten tradicions del Bronze Final en el curs in-
ferior de l’Ebre. La primera és una gran gerra 
carena i vora recta, amb decoració de cordons 
a l’estrangulament del coll i dues garlandes cir-
culars realitzades amb la mateixa tècnica. La 
segona és una petita gerra carenada gairebé 
completa, amb perfil en essa i vora exvasa-
da, amb dos apèndixs de prensió laterals amb 
perforacions dobles abans de la cocció i de-
coració de cinc mugrons a la carena (Fig. 10). 
Conserva tres perforacions a la vora realitzats 
abans de la cocció, tot i que originalment en 
devia tenir quatre.
En definitiva, el conjunt de materials recupe-
rats a la zona 9, en particular als sectors 3a i 
3b, remet clarament a un horitzó cronològic 
de l’ibèric antic, datable a les acaballes del segle 
VI o primers anys del segle V A.c., i plenament 
coincident amb la resta de zones i sectors de 
l’assentament ibèric de Sebes.
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Fig. 10. Selecció de materials ceràmics a mà de tradicions del bronze final recuperats a la zona 9.
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ConsidEraCions finals

L’excavació de la zona 9 de Sebes ha permès 
recuperar dades interessants tant pel que fa als 
elements constructius (restes de toves i bigues 
cremades) com ceràmics (fonamentalment ce-
ràmica ibèrica a torn, però també ceràmica a 
mà) i una rica documentació arqueobiològica. 
Encara des del punt de vista de l’arquitectura, 
destaca l’existència d’un gran edifici amb una 
superfície construïda que s’aproximaria als 100 
m2, format per dues grans sales: el sector 3, 
amb superfície útil de 48 m2, dedicat a activitats 
domèstiques (amb la llar de foc i possible trans-
formació de cereals) i el 2, sense agençaments 
domèstics i superfície útil de 30 m2, tal vegada 
un magatzem. La presència d’aquest edifici su-
posa un canvi important respecte a la visió que 
teníem de l’arquitectura d’aquest assentament, 
que fins ara semblava format per cases d’una o 
dues estances, i ens permet interpretar aquest 
edifici com a residència d’un cabdill local. Des 
del punt de vista de l’estructura i superfície, els 
paral·lels més propers els trobem a la Serra del 
Calvari (La Granja d’Escarp, el Segrià), on s’ha 
documentat una casa compartimentada en tres 
estances i amb una superfície superior als 100 
m2 (Vázquez et al. 2006-2007), i al Calvari del 
Molar (Priorat), on existeix un possible edifi-
ci compartimentat igualment en tres àmbits, i 
amb una superfície aproximada de 80 m2 (Rafel 
et al. 2008, 255), si bé els dos exemples són més 
antics que l’edifici de Sebes (s. VII-VI A.c.). A 
banda de la documentació d’aquest edifici, a la 
zona 9 hem constatat un sistema de construcció 
peculiar, amb murs que eviten l’angle recte als 
extrems, tal vegada per obtenir una construcció 
més resistent a l’erosió del terreny.
Pel que fa a la cronologia, les dades obtingudes 
suggereixen que tota l’àrea excavada de l’assen-
tament ibèric va ser ocupada al mateix temps, i 
en un període relativament breu. Els materials 
arqueològics recuperats es poden datar de finals 
del segle VI A.c. o inicis del V A.c. Tot i la simpli-
citat estratigràfica de les habitacions, a la zona 
9 hem pogut distingir almenys dues fases cons-
tructives. Malauradament, els materials mobles 

no permeten afinar en la datació del conjunt 
ni encara menys precisar la diferència cronolò-
gica entre els dos moments documentats. No 
obstant, la presència de només un paviment 
fa pensar que el temps transcorregut entre la 
construcció dels edificis i les reformes arquitec-
tòniques devia ser molt breu i es devia produir 
molt poc abans de la destrucció del conjunt.
Pel que fa a la relació funcional entre les estruc-
tures d’època ibèrica documentades a les dife-
rents terrasses, la forta erosió de les parts més 
meridionals impedeix apreciar si existeix una 
connexió física entre elles. Sembla versemblant 
que les zones 9 i 6 haguessin funcionat conjun-
tament, separades per un carrer que també les 
comunicava. Quant a les zones 8 i 7, queden 
desconnectades de les anteriors, essent particu-
larment difícil establir-ne la funció en el cas de 
la zona 7, molt arrasada.
Pel que fa al procés que condueix a l’abando-
nament de l’assentament ibèric, els sectors 2 i 3 
de la zona 9 han proporcionat evidències d’in-
cendi —especialment violent en el sector 3a— 
així com també, en menor mesura, les havien 
lliurat els sectors 1 i 2 de la zona 8. Tot i que 
la resta d’habitacions semblen haver estat aban-
donades, la hipòtesi d’un incendi, de naturalesa 
incerta, com a causa inicial de l’abandonament 
ens sembla versemblant. La relativa abundàn-
cia de destruccions per incendi en jaciments del 
curs inferior de l’Ebre en aquestes cronologi-
es fa pensar en una època d’inestabilitat social, 
econòmica i/o política. En el nostre cas, no hi 
ha evidències d’una acció violenta provocada 
per un agent extern, per la qual cosa es podria 
pensar en un procés d’inestabilitat interna que 
continua sent objecte de debat científic, però 
que sens dubte cal relacionar amb les destruc-
cions generalitzades documentades en aquest 
període a tot el nord-est peninsular.
Finalment, cal dir que, en aquests moments, 
considerem finalitzats els treballs d’excavació al 
jaciment, i s’està treballant, gràcies a la impli-
cació de l’Ajuntament de Flix, en la recerca de 
recursos per tal de poder consolidar alguns dels 
recintes actualment coberts i fer el jaciment vi-
sitable.
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Resum
El jaciment ibèric del Castellet de Banyoles es caracteritza per un seguit de trets singulars, com ara 
les grans dimensions (4,2 ha), la complexitat arquitectònica de diverses construccions i l’aparició 
d’objectes sumptuaris o de prestigi. Aquestes característiques corroboren la seva interpretació com 
a nucli urbà de primer ordre, amb un paper central en el territori ilercavó. Un segon fet gens ha-
bitual és la curta durada de la ciutat, formada pocs decennis abans de la seva destrucció violenta 
en el marc de la Segona Guerra Púnica o poc després (entorn el 200 A.c.). Tot i l’escassa potència 
estratigràfica conservada, l’excavació proporciona una planta força completa del nucli urbà just en 
el moment del seu abandonament sobtat. 

Abstract
The Iberian archaeological site of  El Castellet de Banyoles is characterised by a series of  unique 
features, including its large size (4.2 hectares), the architectural complexity of  its buildings and the 
finds of  luxurious or prestige objects. They all corroborate its interpretation as a major urban cen-
tre with a pivotal role in the territory of  Ilercavonia. A second highly unusual fact is the short life 
of  the town, as it was built only a few decades before being violently destroyed during or shortly 
after the Second Punic War (around 200 b.c.). Despite the poor preservations of  its remains, the 
excavation has provided us with a fairly complete and extensive ground plan from the time of  its 
sudden abandonment. 
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introduCCió

La recerca en el nucli ibèric del Castellet de 
Banyoles de Tivissa, després d’un llarg període 
d’inactivitat, es va reprendre l’any 1998, en el 
marc d’un projecte promogut per la Univer-
sitat de Barcelona i dirigit per Joan Sanmartí. 
D’aleshores ençà, s’han desenvolupat divuit 
campanyes consecutives d’excavació (1998-
2015), que han permès incorporar un volum 
important de documentació a la informació 
prèviament coneguda1. Des d’un primer mo-
ment es va constatar que la potència estrati-
gràfica conservada era escassa, així com el fet 
que, malgrat l’evidència de diverses ocupaci-
ons antigues, la gran majoria de restes cons-

1. Molt abundant i variada, producte tant de troballes fortu-
ïtes que remunten a principis del segle xx com de diferents 
campanyes d’excavacions oficials dutes a terme als anys trenta 
i quaranta per J. de C. Serra-Ràfols (1941; 1965), Lluís Brull 
(1930) i Salvador Vilaseca (1949), i als anys vuitanta per Ra-
mon Pallarès (1982, 1984a, 1984b, 1984c, 1987, 1991, 1992)

tructives conservades pertanyen a un mateix 
moment, amb un abandonament sobtat que es 
data dels volts de l’any 200 A.c. Això ha facilitat 
una estratègia de treball basada en l’excavació 
en extensió d’amplis sectors del jaciment, amb 
l’objectiu prioritari de conèixer millor la trama 
urbana d’un assentament de grans dimensions 
(uns 45.000 m2). Aquesta dinàmica ha conduït 
a la documentació d’una zona d’uns 6.000 m2 

de superfície, a l’angle nord-oest del jaciment 
(zona 1), i, en els darrers anys, d’una part im-
portant de les construccions annexes a la torre 
nord, a l’extrem oriental del nucli (zona 2) i 
d’un altre sector constructiu a l’angle sud-oest 
(zona 3). En estudis anteriors s’han anat pre-
sentant el resultats més rellevants d’aquests 
treballs, amb un seguit de consideracions so-
bre la cronologia, naturalesa i funció d’aquest 
nucli (Asensio/Miró/ Sanmartí 2002; 2006, 
Jornet 2006, Asensio et al. 2007, Álvarez et al. 
2008, Asensio et al. 2011, Sanmartí et al. 2012, 
Asensio et al. 2013; Noguera/Asensio/Jornet 

Fig. 1. Mapa de situació del jaciment del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre).

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-
oest de la ciutat ibèrica
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2013; Noguera et al. 2014). En aquest article 
tractarem de l’excavació extensiva de la zona 
3, tasca que s’ha desenvolupat durant les dar-
reres campanyes d’excavació, entre el 2012 i el 
2015, i la única zona que encara resta inèdita 
donat que no ha estat descrita en cap de les 
publicacions abans esmentades.

ExCavaCió dE la zona 3

Les divuit campanyes ininterrompudes realit-
zades en el Castellet de Banyoles (1998-2015) 
han permès realitzar un avenç important en 
el nostre coneixement sobre l’estructura i na-
turalesa de la ciutat ibèrica del segle III A.c. 
Sempre partint de les intervencions dels nos-
tres predecessors, l’estratègia ha estat ampliar 
l’excavació extensiva en sectors diversos de la 
plataforma triangular de 45000 m2 per on s’es-
tenen les construccions de l’espai urbanitzat. 
Així, un sector on s’ha treballat en una primera 

etapa ha estat la Zona 2, la que se situa en el 
vèrtex del triangle, allà on les torres pentago-
nals tanquen i flanquegen l’accés a la ciutat. 
Precisament aquestes estructures emblemàti-
ques es van treure a la llum en els anys 30 del 
segle xx, i un dels objectius inicials ha estat 
recuperar tota la informació que no hagues-
sin exhaurit aquestes primeres excavacions del 
jaciment, sobretot intentant refer la seqüència 
estratigràfica i cronologia de les construcci-
ons. Tot seguit, per tal de completar la docu-
mentació sobre l’estructura urbana d’aquest 
sector, coneguda parcialment a partir del barri 
annex a la torre sud excavat durant els anys 
40 per Sr. Lluís Brull i Dr. Salvador Vilaseca, 
s’ha procedit a l’excavació d’una àrea abans no 
tocada, arrencant de la cara interna de la torre 
nord (Asensio et al. 2011).
Per altra banda, a partir d’uns sondeigs efec-
tuats pel Dr. Ramon Pallarès en els anys 80 en 
l’angle nord-oest de la plataforma es va pro-
cedir a destapar un gran quadrant de 6000 m2, 

Fig. 2. Vista aèria del jaciment, amb la situació de les zones excavades.



332

l’anomenada Zona 1. Aquesta àmplia obertura 
ha permès conèixer una part significativa de 
tres blocs constructius diferents i dels espais 
de circulació que els connecten, obtenint així 
no només una primera imatge del disseny urbà 
del nucli sinó també afrontar qüestions de fons 
sobre el fenomen urbà entre els ibers septen-
trionals. Per exemple en base a la diversitat 
d’edificis existents es poden plantejar hipò-
tesis sobre l’estatus socioeconòmic dels seus 
habitants o el tipus d’activitats econòmiques 
o d’altra mena que es detecten en un context 
urbà com aquest, sens dubte corresponent a 
un nucli de primer ordre.
Tanmateix en aquesta mena d’assentaments de 
grans dimensions la informació obtinguda en 
un sector determinat pot no ser del tot repre-
sentativa del conjunt. Així els prop de 8000 m2 
de superfície destapada torres endins entre les 
Zones 1 i 2 representen menys del 20% del 
total de l’espai urbà intramurs. És per aquesta 

raó que una caracterització més sòlida d’una 
ciutat extensa com aquesta requereix continu-
ar aplicant una estratègia d’excavació extensi-
va. Una altra vegada unes cales realitzades pel 
Dr. Ramon Pallarès, ara en un sector pròxim 
a l’angle sud-oest de la plataforma, ha facilitat 
iniciar en aquest punt una obertura extensiva 
d’una zona poc coneguda del jaciment, el que 
hem anomenat Zona 3. Amb la intervenció en 
aquesta zona s’aconsegueix un nou fragment 
de planta de la ciutat, aconseguint així docu-
mentar porcions de trama urbana dels tres 
sectors més allunyats del nucli, ubicats en els 
tres vèrtexs de la plataforma triangular.
Aquesta Zona 3 consisteix, com la Zona 1, en 
una obertura de forma rectangular que s’estén 
en funció de les estructures que apareixen en 
una àmplia franja paral·lela a la vora del pla-
nell. En l’actualitat (campanya del 2015) aques-
ta finestra destapada i excavada en els darrers 
anys, des del 2012, abasta un espai d’uns 1300 

Fig. 3. Mapa topogràfic del jaciment arqueològic del Castellet de Banyoles.

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-
oest de la ciutat ibèrica
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Fig. 4. Vista aèria de la zona 3 al final de la campanya de 2015, amb la situació dels sectors excavats.

m2. El que apareix en aquest rectangle obert 
és un tram d’una bateria perimetral d’edificis, 
que tot fa pensar resseguia de manera continu-
ada el tres costats de la plataforma, arrencant i 
acabant en cadascuna de les dues torres, esde-
venint en sí mateixa la tanca del nucli, també 
en un sentit defensiu. Així, des d’un punt de 
vista constructiu és la mateixa bateria d’edifi-
cis la que arrenca amb l’Edifici 19 de la Zona 
2, a tocar de la torre nord, se segueix en el 
tram anomenat Bloc A, encara en la vessant 
nord del turó, continua amb el tram destapat 
del Bloc C, ja en la cara oest, la que s’acara 
al riu Ebre, i de la que ara disposem del tram 
de la Zona 3 que aquí presentem, a la vessant 
sud del turó, que uns 200 metres més a l’est 
enllaçaria, completant el perímetre, amb l’ano-
menat ‘Barri Vilaseca’, adossat a la torre sud.
En el tram descobert de bateria constructiva 

de la Zona 3, d’una llargada de 45 metres li-
neals, hem identificat les restes del que seri-
en almenys 9 edificis diferents i un possible 
passadís o carreró. Més concretament ens ha 
estat possible reconèixer el solar gairebé com-
plet de set edificis contigus (Edificis 29 al 35), 
a més de part d’un vuitè (Edifici 36) a l’oest 
del carreró, i tot just l’arrencament d’un novè 
(Edifici 37) a l’extrem est de la zona excavada, 
en el punt que una de les feixes agrícoles mo-
dernes representa un obstacle que interromp 
l’obertura per aquesta banda (de la mateixa 
manera que una altra feixa paral·lela marca el 
límit de l’àrea destapada per l’extrem oposat, 
cap a l’oest).
A nivell arquitectònic, el primer que cal dir 
és que el conjunt d’edificis de la Zona 3 pre-
senta una tipologia clarament diferent al que 
s’havia vist en qualsevol dels altres trams de 
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blocs constructius coneguts, tant de la bateria 
perimetral com de la part del ‘Barri central’ o 
Bloc B de la Zona 1. Malgrat aquesta notòria 
diferència també és indiscutible que hi ha ele-
ments comuns, ben reconeixibles en el patró 
arquitectònic general. És el cas de l’abundàn-
cia d’estances de planta rectangular allargada 
com a espai arquitectònic més recurrent, la 

unitat mínima a partir de la que es defineixen 
els edificis, tant els més senzills (formats per 
una d’aquestes unitats), com els més comple-
xos. En el cas de la bateria perimetral també 
s’observa un tret repetit, com és el de l’exis-
tència d’un seguit d’aquesta mena d’estances 
adossades en perpendicular al mur de tanca 
(evident sobretot en el Bloc A).

Fig. 5. Planta interpretativa dels edificis de la zona 3.

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-
oest de la ciutat ibèrica
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Amb tot, com dèiem abans, les plantes de les 
set unitats constructives ben identificables de 
la Zona 3 responen a models fins ara inèdits 
en el nucli del Castellet de Banyoles. Això sí, 
a només un parell de models nous, donat que 
de manera diàfana sis dels set edificis (tots 
menys l’Edifici 30) presenten una planta molt 
similar, sens dubte pertanyen a un mateix mò-
dul d’unitat constructiva. L’Edifici 32 seria el 
cas més complet i ben conservat i, per tant el 
que millor representa aquest model d’edifici, 
predominant a la Zona 3. D’entrada, es tracta 
d’un edifici amb un solar de planta rectangu-
lar, estret i molt allargassat, d’uns 18 metres de 
llarg per només 4 metres d’amplada (és a dir, 
72 m2 de superfície interna). Aquesta mena de 
solar és poc habitual en l’urbanisme conegut 
fins ara al Castellet de Banyoles, tot i que dues 
cases del Bloc C de la Zona 1, els Edificis 17 i 
18 ja presenten solars similars, tot i que en una 
versió de dimensions molt superiors (als volts 
de 140 m2, gairebé el doble) i amb una distri-
bució d’espais totalment diferents. Quant a les 

dimensions aquests edificis se situen en una 
banda intermèdia, molt per sota de les unitats 
constructives més complexes (les que tenen 
entre una superfície hàbil entre un mínim de 
140 m2 i un màxim 360 m2, aquest darrer en el 
cas de l’Edifici 2) però bastant per sobre dels 
exemplars més modestos, aquells edificis que 
proliferen en el Bloc B de la Zona 1, amb su-
perfícies als volts dels 35 m2. (veure Edificis 14 
o 20, però també l’Edifici 19 de la Zona 2). En 
el grup d’edificis de dimensions similars, tot 
i que amb una planta molt diferent, podríem 
esmentar els casos de l’Edifici 5 en el Bloc A 
de la Zona 1 (amb 75 m2) i el de l’Edifici 8 del 
Bloc B (amb 60 m2). 
Pel que fa a la distribució interna, a l’Edifici 
32 s’observa el que sembla ser una divisió tri-
partita o tres segments clarament diferenciats. 
La part davantera de l’edifici és un cos que 
comprèn els primers 6 o 7 metres del solar 
format per un estret passadís (Recinte 190) i 
una estança rectangular annexa que presenta 
una subdivisió interna (Recintes 187 i 188). A 

Fig. 6. Planta dels diferents edificis més representatius del barri 1 i barri 3, mateixa escala.
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l’extrem nord del passadís s’ubica la porta i es 
tracta d’un corredor que comunica l’exterior, 
un hipotètic carrer o espai obert de circulació, 
amb l’interior de l’edifici. Concretament, amb 
el cos central que correspon a una estança 
més aviat quadrangular (dels volts d’uns 4 per 
4 metres), el Recinte 189, al qual s’obren totes 
les portes interiors, tant les que donen a l’àm-
bit del cos davanter com al recinte o recintes 
de la part posterior. Sens dubte es tracta d’un 
espai amb funcions bàsiques de redistribució, 
tot i que plantegem que tal vegada estaria des-
cobert, és a dir, que podria conformar una 
mena de pati interior o celobert, fonamental 
per la il·luminació de la resta de l’edifici. Final-
ment el cos posterior de l’edifici està format 
per un únic recinte (Recinte 196), altra vegada 
de planta rectangular, que ocupa els darrers 7 
o 8 metres del solar. Es tracta de l’àmbit més 
gran de tot l’edifici i destaca també pel fet que 
és on es localitza l’única llar de foc, en aquest 
cas una estructura de planta circular de dimen-
sions notables (amb 1 m de diàmetre).
La resta d’edificis ben definits de la Zona 3, 
amb l’excepció esmentada de l’Edifici 30, pre-
senten un esquema molt similar, amb petites 
variacions. Una d’elles és la ubicació del passa-
dís del cos davanter, que pot estar a la dreta o 
a l’esquerra del recinte annex. Aquest sempre 
té un envà que genera una subdivisió interna 
i una porta que dóna al distribuïdor central, 
excepció feta de l’Edifici 34 on aquesta ober-
tura no hi és i, en canvi, sembla existir una 
segona porta que comunica directament amb 
l’exterior. Amb tot, el denominador comú que 
creiem més significatiu és el fet de l’existèn-
cia d’una única llar de foc en cadascun de les 
unitats individualitzades, sempre que s’ha con-
servat ubicada en el cos posterior dels edificis. 
En aquest sentit cal dir que en els edificis 35 
i 33 no s’ha localitzat la corresponent llar de 
foc, però creiem que amb molta probabilitat 
van ser-hi. La desaparició d’aquestes possibles 
llars es deu a un gran esvoranc modern que 
ha arrasat gairebé del tot, amb seguretat per 
sota dels nivells de paviment, precisament a la 
part posterior de tots dos edificis. Aquesta llar 

de foc permetria reconèixer aquests àmbits de 
la part posterior com els espais eminentment 
domèstics i, per extensió, la funció residencial 
dels edificis, cadascun d’ells associats a un nu-
cli familiar.
Tant sols en el cas de l’Edifici 31 hi ha dubtes 
quant a la seva interpretació com a unitat emi-
nentment domèstica o residencial, donat el pe-
culiar disseny dels àmbits de la part davantera 
combinat amb la presència d’uns agençaments 
interns ben poc habituals. En primer lloc és 
l’únic edifici de tota la Zona 3 que no té traces 
d’haver tingut façana2, de manera que els dos 
recintes septentrionals (Recintes 182 i 185) 
estan completament oberts, de cara al car-
rer o espai de circulació (que hem anomenat 
R181). En segon lloc és l’únic dels edificis del 
seu model, majoritari a la Zona 3, on l’estret 
corredor d’accés es troba barrat a mitja alçada, 
amb un mur que crea una subdivisió en dos 
recintes inevitablement molt petits (Recintes 
185 i 186), tant que semblen espais inhàbils. A 
més, en el fons del Recinte 186, el que s’obre al 
distribuïdor del cos central de l’edifici (Recinte 
189), hi ha les restes d’una estructura circular 
de pedra, una mena de basament exempt, que 
accentua l’aparença singular d’aquest espai. 
Amb tot, els agençaments interns més infre-
qüents es concentren en els altres dos recintes 
del cos davanter de l’edifici, els Recintes 182 i 
183, els dos que tenen unes mides estàndard. 
D’entrada tots dos tenen uns paviments endu-
rits, com cuits per l’acció del foc a la manera 
de les soleres de les llars, un efecte amb tota 
probabilitat intencional. També a totes dues 
estances hi ha una mena de banqueta o podi 
de tovots que revesteixen els murs de la seva 
banda oriental. Finalment, l’estructura més ex-
cepcional és un basament de pedra, d’un pilar 
o columna, ubicat en un punt excèntric del re-
cinte 182.

2. Si bé és cert que el nivell d’arrasament del jaciment és sem-
pre molt important, i encara més en aquesta Zona 3, preci-
sament la part davantera de  la bateria d’edificis és el sector 
menys afectat, de manera que el mur de façana, tot i arrasa-
ments puntuals (sobretot per arrels d’arbres), s’ha conservat 
prou bé en tota l’extensió destapada d’aquest bloc constructiu.

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-
oest de la ciutat ibèrica
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Es tracta d’una associació d’elements certa-
ment gens habitual però no del tot descone-
guda en el Castellet de Banyoles. De fet, és el 
mateix tipus d’agençament que es troben as-
sociats en l’Edifici 10, en el Bloc B de la Zona 
1 (Sanmartí et al. 2012, 57, fig. 14/15/16). 
Aquest edifici és un cas clarament diferent a 
qualsevol altre, també pel que fa a la seva plan-
ta, de manera que, tot combinat, ens ha portat 
a proposar que la seva funció no era l’estricta-
ment domèstica o residencial, sinó que tal ve-
gada podria vincular-se a activitats comunals o 
grupals de tipus cultual o cerimonial. Seguint 
aquesta mateixa lògica, tot i que l’Edifici 10 
és de més grans dimensions i estructura més 
complexa, cal plantejar una funció d’aquesta 
naturalesa a l’Edifici 31. Cal dir, però, que en 
aquest cas la singularitat es dóna exclusiva-
ment pel que fa a l’associació d’agençaments 
no habituals, ja que la planta correspon a un 
model d’edifici ‘convencional’, de fet el tipus 
majoritari a la Zona 3. Així, els altres cossos 
de l’Edifici 31 segueixen la mateixa pauta de la 
resta, fins i tot amb la presència d’una llar de 
foc, en posició central, en el recinte posterior, 
el Recinte 201. Una opció seria que en principi 
l’edifici es concep destinat a habitatge i en un 

moment donat es reconvertit per a una funció 
diferent, sigui quina sigui amb tota versem-
blança la mateixa que tindria l’Edifici 10 en el 
barri de la Zona 1.
Per completar la descripció arquitectònica i 
funcional del bloc constructiu de la Zona 3 
cal fer esment de l’Edifici 30, l’únic edifici ben 
definit que correspon a un model clarament 
diferent a la resta. D’entrada és un edifici molt 
més gran, amb un total de 150 m2 de superfí-
cie. De fet el seu solar ocupa de manera gaire-
bé exacta dos solars sencers del model d’edi-
fici més estret representat per l’Edifici 32. A 
banda d’això també és possible reconèixer els 
tres cossos diferenciats que hem descrit a la 
resta d’edificis. Hi ha un passadís lateral d’ac-
cés i recintes annexos a la part davantera, un 
espai ample quadrangular en el tram central, i 
àmbits rectangulars més llargs, a la part poste-
rior L’element que condiciona l’estructura glo-
bal de l’edifici, el distribuïdor de la part central 
de l’edifici (Recinte 167), és en aquest cas un 
espai molt extens, massa per a ser cobert, de 
manera que no hi ha dubte que es tracta d’un 
pati interior. Des d’aquest pati s’accediria, di-
recció sud, a una bateria de tres estances con-
secutives (Recintes 168, 169 i 170) que formen 

Fig. 7. Vista dels recintes 182, 183, 185 i 186 de l’edifici 31.
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la part posterior de l’edifici, seguint un patró 
que sí que és força recurrent en altres sectors 
del nucli. També dóna pas a un conjunt de re-
cintes molt més petits que ocupen el cos da-
vanter de l’Edifici (Recintes 164, 165 i 166). 
Cal destacar que aquest Edifici 30 és l’únic que 
presenta una mena de recinte exterior adossat 
a la façana, el Recinte 163, de funcionalitat to-
talment incerta. I que també és l’únic on s’han 
documentat dues llars de foc, una a la part 
davantera, dins del Recinte 166 i una segona, 
com és recurrent a la Zona 3, en un dels recin-
tes de la part posterior, el Recinte 170. De tot 
plegat, malgrat la seva singularitat dins de la 
part destapada d’aquest bloc constructiu, res 
fa pensar que no es tracti d’altra cosa que un 
habitatge, això sí, dels que se situen a la ban-
da alta quant a complexitat i dimensions (però 
lluny dels d’una entitat superior, sens dubte els 
edificis contigus 1, 2 i 3, en el Bloc A de la 
Zona 1) (Fig. 3; Fig. 6).
A l’extrem oest de la successió de set edi-
ficis ben individualitzats fins ara descrits el 
que s’identifica és un llarguíssim espai es-
tret sense interrupcions, l’anomenat Recinte 
174/175/179; aquests sectors els interpretem 
com un mena de carreró o passadís transversal 
del que ja coneixíem algun altre cas, per exem-
ple, el Recinte 41, en el Bloc A de la Zona 1. 
En tots dos casos es tracta d’una mena de car-
reró sense sortida, donat que moren en el mur 
de tanca. També sobta que en tots dos casos 
es documenta una llar de foc, i en tots dos ca-
sos de bona factura i grans dimensions. Sigui 
quina sigui la funció precisa d’aquests espais, 
per altra banda creiem que ben individualit-
zats, el que sembla possible és que marquin 
punts d’inflexió o la separació entre conjunts 
arquitectònics molt diferents. Així, en el Bloc 
A de la Zona 1 el Recinte 41 marca la transi-
ció entre els tres edificis més preeminents (els 
edificis 1 a 3) i la resta d’habitatges que con-
tinuen en direcció est, clarament d’una enti-
tat inferior (Edificis 4 a 7). Un efecte similar 
podria tenir aquest Recinte 174/175/179 que 
separa una bateria força compacta d’edificis 
del que podria ser un canvi de patró que pot 

intuir-se en el poc que es conserva de l’Edifici 
36, que representa la continuació de la bateria 
vers l’oest.
Un darrer apunt de l’evidència arquitectònica 
de la Zona 3 és la seva rellevància en relació a 
l’urbanisme general de la ciutat. Es tracta de la 
constatació que en aquest sector de la bateria 
perimetral no sembla existir el sistema de tan-
cament de muralla de compartiments, identifi-
cat tot al llarg de la banda nord de la mateixa 
(començant en els àmbits adjacents a la tor-
re nord i la primera de les cases, l’edifici 19 i 
acabant a l’altre punta en tots els edificis del 
Bloc A de la Zona 1). A la banda oest el tram 
de bateria perimetral documentat, l’anomenat 
Bloc C, feia sospitar que en aquest sector la 
muralla de compartiments no continuava però 
és ben cert que el nivell d’arrasament de la part 
posterior dels edificis d’aquest bloc (agreujat 
per l’existència d’una trinxera de la Guerra 
Civil que ressegueix la vora de la plataforma) 
no permetia descartar la seva presència de ma-
nera categòrica. En canvi, a la Zona 3, en el 
costat meridional, malgrat que l’arrasament de 
la franja pròxima a la vora de la plataforma 
també és fort, no sembla que hi hagi marge 
per l’existència d’un dispositiu com el de la 
cara nord. Així, en el fons dels Recintes 170 i 
201 s’ha conservat un petit fragment de paret 
gruixuda, al qual clarament s’hi adossa el mur 
mestre que separa els Edificis 30 i 31 que tot 
sembla indicar que cal interpretar com part del 
mur de tanca (del qual es tornen a conservar 
un fragment de la cara interna a l’alçada del 
Recinte 206 de l’Edifici 35). Si aquests tros-
sos de paret corresponen certament al mur de 
tanca per aquesta banda no sembla haver op-
ció per l’existència dels característics compar-
timents, en cap cas cap endins, però tampoc 
cap enfora, donat que el límit de la plataforma 
és massa pròxim, sense espai material per als 
2 o 2,5 metres d’amplada dels compartiments.
Finalment, a banda de l’anàlisi de la planta, a 
nivell de seqüència estratigràfica cal dir que es 
manté la tònica observada a tots els sectors del 
jaciment excavats des de l’any 1998. Es trac-
ta, com arreu, d’una estratigrafia molt bàsica 

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-
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i d’una potència conservada mínima, encara 
més feble del que és habitual en aquesta Zona 
3, amb un arrasament molt potent que fins i 
tot ha fet que en diversos punts aflori directa-
ment el terra natural (especialment en els ex-
trems est, a la part posterior dels Edificis 35 i 
33, i oest, a la part central dels Edificis 36, 34 
i 29). Per sota de la capa superficial apareixen 
directament els estrats d’enderroc de les cons-
truccions conservades, que cobreixen uns ni-
vells de pavimentació, gairebé sempre un únic 
sòl, que anivella la roca natural prèviament re-
gularitzada. En aquests estrats d’enderroc, en 
el cas dels edificis de la Zona 3, són rares les 
traces d’incendi i destrucció que, per contra, 
són abundants en els Blocs A i C de la Zona 1, 
part de la mateixa bateria perimetral. Tan sols 
s’han documentat restes de nivells de cendres i 
terra rubefactada en el carreró transversal (Re-
cinte 175), a la part meridional (Recinte 170) 
de l’edifici 30, en el cos central (Recinte 189) 
de l’Edifici 32 i parcialment en el cos central 
(Recinte 176) de l’edifici 29.
Pel que fa a la cronologia els enderrocs se-
gueixen proporcionant conjunts ceràmics 
d’una fàcies característica que se situa en un 
moment indeterminat dels volts del 200 A.c., i 
per tant, en el context de Segona Guerra Pú-
nica o conflictes immediatament derivats que 
sens dubte són la causa de l’abandonament 
sobtat d’un nucli urbà que s’havia construït 
no gaire temps enrere, amb tota seguretat en 
un moment avançat del segle III A.c. Cal res-
senyar, en darrer terme, que, tal com passa en 
tots els sectors intervinguts fins ara, en els ni-
vells superficials o remenats —farciments de 
forats moderns)— (Jornet, 2006) a la Zona 3 
segueixen recuperant-se materials ceràmics de 
la fase romano-republicana, d’una important 
reocupació del nucli datable a partir de segona 
meitat del segle II A.c., de la que tampoc en 
aquest sector es conserva cap mena de resta 
constructiva.

ConsidEraCions finals

Les restes descrites de la Zona 3, subjecte 
d’aquest treball, han aportat nova informació, 
sempre necessària per a l’objectiu d’aprofun-
dir en una caracterització el més completa i sò-
lida possible de la ciutat ibèrica del Castellet de 
Banyoles. Tal vegada el tret més destacable és 
el comportament predominantment homoge-
ni que presenta l’arquitectura domèstica en el 
tram de bloc constructiu destapat. Cal recor-
dar que a la Zona 1 el que destacava eren els 
forts contrastos entre habitatges molt pròxims 
uns als altres. Així, un parell d’edificis més a 
l’est de les grans residències senyorials 1, 2 i 3, 
comencen a aparèixer cases molt més modes-
tes, de la banda mitjana (Edifici 5), mentre que 
en el bloc que s’estén just a l’altre banda del 
carrer, trobem diversos exemplars de les cases 
de modalitat més senzilla (Edificis 14, 21, 11, 
12, 20...). Aquesta evidència ha permès defen-
sar que la Zona 1 correspon a la materialitza-
ció urbana d’una estructura social fortament 
jerarquitzada, típica de contextos urbans. Es 
tractaria tal vegada d’uns barris ocupats per un 
grup gentilici extens format per nuclis famili-
ars d’estatus molt diferent lligats per vincles 
de dependència de tipus clientelar, que podria 
incloure també un espai cultual de referèn-
cia (edifici 10). Precisament aquest panorama 
no sembla repetir-se en el sector actualment 
destapat de la Zona 3, un sector de la ciutat 
on sembla donar-se una presència compacta i 
predominant d’habitatges d’una entitat ‘mitja-
na’, quant a complexitat i dimensions. Per ex-
tensió es pot pensar en edificis residència de 
nuclis familiars d’un estatus socio-econòmic 
equivalent, entre els quals no deixaria d’existir 
el corresponent indret destinat a activitats cul-
tuals, com podria ser el cas de l’Edifici 31. Per 
completar la caracterització d’aquest barri pot 
ser significatiu retenir el fet de l’absència total 
d’estructures productives o artesanals, espe-
cialment les de tipus metal·lúrgic, per contra, 
freqüents en molts altres sectors de la ciutat 
(Edifici 19 a la Zona 2, Edifici 5 en el Bloc A 
i Edifici 18 en el Bloc C, ambdós a la Zona 1).
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Tot plegat demostra la variabilitat en tots els 
aspectes que es pot donar en un espai urbà 
de gran escala com és el cas del Castellet de 
Banyoles. Aquesta constatació, ja indiscutible, 
recomana mantenir l’estratègia d’excavació ex-
tensiva d’àmplies zones del nucli. En aquest 
sentit, algunes de les interpretacions que aca-
bem d’exposar en relació al barri de la Zona 
3 podran verificar-se o descartar-se en el mo-
ment que disposem de la planta d’una àrea 
molt més extensa. És per aquesta raó que ja 
s’ha iniciat una obertura superficial en direc-
ció al centre de la plataforma, en busca, per 
ara infructuosa, d’un hipotètic barri interior. 
Igualment una sèrie de sondeigs efectuats més 
enllà de la feixa agrícola que marca l’actual lí-
mit oriental de la zona destapada tenen com 
a objectiu verificar la possibilitat de continuar 
els treballs en aquesta direcció. Afortunada-
ment el més oriental dels tres sondeigs practi-
cats sembla mostrar que, després d’una franja 
d’una vintena de metres totalment arrasada 
tornen a aparèixer nivells i estructures cons-
tructives en bon estat de conservació. Aquest 
serà molt probablement el punt de partença 
de la continuació de la recerca arqueològica en 
el jaciment del Castellet de Banyoles, el resul-
tats de la qual podrem exposar en les futures 
Jornades d’arqueologia de les Terres de l’Ebre.
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Resum
L’any 2014 és reprenen les excavacions programades al nucli fortificat de Coll del Moro de Gandesa 
després d’incorporar-lo en un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona titulat: “El primer 
mil·lenni A.c. als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de 
la cultura ibèrica”. Aquestes excavacions han posat al descobert un excepcional cup datat en ple 
segle III A.n.e. Aquests indicis de producció de vi, sumats als ja coneguts del “taller de lli”, ens dóna 
indicis que ens trobem davant d’un barri artesanal segregat. Pel que fa la cronologia d’ocupació, 
hem pogut certificar que l’ocupació durant l’ibèric final s’estén per tots els àmbits excavats, a més 
dels adossats a la gran torre monumental.

Abstract
In 2014 the excavations at the fortified settlement of  Coll del Moro de Gandesa have been restar-
ted, within the framework of  a University of  Barcelona project entitled: “The first millennium b.c. 
in the territories of  the lower Ebro river: formation, development and dissolution of  the Iberian 
culture”. These excavations have uncovered an exceptional wine press dating from the 3rd century 
b.c. This evidence of  wine production, together with that of  the already known “linen workshop”, 
points to a segregated craft neighbourhood. As regards the chronology, we are able to assert that 
all the buildings in the excavated area were still occupied during the Late Iberian period (2nd-1st 
b.c.), in addition to those attached to the great monumental tower.
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introduCCió i situaCió gEogràfiCa dE 
l’assEntamEnt

El conjunt arqueològic del Coll del Moro es 
troba al terme municipal de Gandesa, a la co-
marca de la Terra Alta, en una elevació situ-
ada a peu de la carretera N-420 (41 3’8”N, 0 
23’20”E), a uns sis quilòmetres de la població 
en direcció a Alcanyís. Aquest punt, a uns 480 
msnm és un dels més alts de la zona i té una 
situació de domini sobre una extensa àrea que 
constitueix un eix de comunicació natural en-
tre el curs inferior de l’Ebre i Aragó pels pas-
sos del Matarranya i el Maestrat.

Aquest conjunt està constituït per dos jaci-
ments diferents, una necròpolis amb tres àrees 
d’enterrament, i un recinte fortificat, que pre-
senten també cronologies diferents: la necrò-
polis es troba en ús entre finals del segle Ix 
A.n.e. i el segle V-IV A.n.e., i el recinte fortificat 
entre el segle VI A.n.e. i III d.n.e.

Els tres sectors de la necròpolis estan em-
plaçats al vessant N de la carretera N-420 i 
ocupen una extensa lloma amb una extensió 
aproximada d’un quilòmetre. En sentit E-O 
les diferents àrees se succeeixen en aquest or-
dre: Calars, Camp Teuler i les Maries. El sec-
tor de Calars, on actualment hi ha un monòlit 
que commemora els vencedors de la Batalla de 
l’Ebre, ocupa un espai d’uns 48 metres de llarg 
i 16 metres d’ample, amb una àrea de 786 m2 
i 20 estructures funeràries. A uns 140 metres 
hi ha el sector de Camp Teuler, amb un llargà-
ria de 80 metres i una amplada de 24 metres, 
ocupant una superfície de 1.920 m2; s’hi han 
documentat 60 estructures funeràries. Les Ma-
ries es troba a uns 500 metres; encara no se’n 
coneix l’extensió exacta, si bé s’estima que po-
dria superar els 3500 m2. Fins al moment s’hi 
han localitzat 49 estructures. El recinte fortifi-
cat està situat entre els sectors de Camp Teuler 
i les Maries, però en el costat S de la carretera, 
en un turó que s’imposa sobre la part central 
de la depressió de Bot i la gran muralla geolò-
gica de les Serres de Cavalls i Pàndols, domi-
nant visualment una gran extensió de territori 
que abasta des de Corbera d’Ebre, a l’E, fins a 
Horta de Sant Joan, a l’O.
Sense cap dubte, la ubicació de Coll del Moro 
en una zona on conflueixen les vies de comu-
nicació naturals entre el Baix Aragó i la desem-
bocadura de l’Ebre és immillorable per parti-
cipar en els fluxos d’intercanvis entre la costa 
i les terres d’interior, actius com a mínim des 
de la segona meitat del segle VII A.n.e., i fins i 
tot per controlar-los. En aquest sentit, no es fa 
estrany pensar que el domini del territori sigui 
una raó determinant perquè l’assentament se 
situï en aquest lloc. A part de la ruta principal 
que segueix el curs del riu Ebre, hi ha camins 
alternatius cap a l’interior, entre els quals es 
troba el riu Canaleta i la vall de Xalamera, tots 
dos dominats pel Coll del Moro. Per aques-
tes valls es troben camins que uneixen la de-
sembocadura de l’Ebre amb els cursos del riu 
Algars i el Matarranya, els llits alimenten de 
nou l’Ebre, a Mequinensa (Rafel 1989, 19-21 
i 31-33).

Fig. 1. Situació del jaciment del Coll del Moro en el curs in-
ferior de l’Ebre.



344

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

antECEdEnts dE la rECErCa

A principis del segle xx el conjunt arqueològic 
apareix ja citat per Bosch Gimpera en el seu 
diari d’excavacions. Refereix succintament una 
visita al poblat del Coll del Moro de Gandesa 
realitzada el dia 20 d’octubre de 1914. Explica 
que el jaciment s’ubica en una petita elevació 
prop de la carretera de Calaceit a Gandesa, que 
el va tallar, motiu pel qual van aparèixer restes 
de parets —dels quals diu que no es conserva 
ja res quan ell fa la visita— i restes de ceràmica 
que es van perdre, excepte un got. Diu que es 
veuen encara pedres que podrien ser restes de 
parets, i que es recull ceràmica, de la qual cata-
loga diversos fragments del tipus ibèric a torn 
llisa i amb decoració pintada1. 
Durant els treballs dels anys 80 es van realitzar 
prospeccions superficials en els terrenys de la 
terrassa superior del turó on s’assenta el po-
blat i que actualment queden separats d’aquest 

1. P. Bosch Gimpera: Diaris d’excavació. Manuscrit conservat 
al Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona, pàg. 30-33 
i 46-59, inèdit.

per l’esmentada carretera. En el curs d’aques-
tes prospeccions es van documentar materials 
ceràmics, entre els quals cal destacar la pre-
sència relativament abundant de fragments 
de terrissa de vernís negre del segle IV A.n.e. 
Actualment es poden apreciar encara nivells 
arqueològics i el que semblen restes de murs 
en el tall de la carretera.
El jaciment de Coll del Moro, però, no és cone-
gut fins al 1953, quan, amb motiu de l’erecció 
d’un monument commemoratiu en el lloc de 
comandament que durant la batalla de l’Ebre 
havia tingut el General Franco, S. Vilaseca va 
realitzar una intervenció d’urgència en el curs 
de la qual es van excavar sis túmuls (Vilase-
ca 1954, 1963). Durant el període que s’estén 
entre els treballs de Vilaseca i les posteriors 
excavacions sistemàtiques hi actuà el gandesà 
J. Costa. No és fins als anys 1971-1974 quan 
es reprenen les excavacions, sota la direcció de 
M. Berges (Museu Arqueològic de Tarrago-
na) i M. Ferrer. Se centraran, bàsicament, en 
els sectors de la necròpolis de Calars i Camp 
Teuler. Els resultats d’aquestes actuacions no 

Fig. 2. Mapa topogràfic del conjunt arqueològic de Coll del Moro.



345

Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015)

estan publicats, excepte un breu resum (Ferrer 
1982) i un article sobre les sepultures de Camp 
Teuler (Ferrer 1986, 312-323), però l’estudi 
exhaustiu d’aquestes estructures i els seus ma-
terials va ser objecte d’una tesi doctoral (Rafel, 
1989; 1991). 
El 1984 es van reprendre els treballs a la ne-
cròpolis, al sector les Maries, per part del ma-
teix equip que treballava al recinte fortificat, 
juntament amb Dolors Molas. Els anys 1985 i 
1986 l’excavació va ser dirigida per Núria Ra-
fel i Ferran Puig, i l’any 1987 per Núria Ra-
fel i Gemma Hernández (Molas/Rafel/Puig 
1986a; 1986b; 1987a i 1987b; Rafel 1992; Ra-
fel/Hernández 1992; Rafel 1993a i b; 1995). A 
partir de 1991, la direcció dels treballs a la ne-
cròpolis és assumida per Gemma Hernández; 
durant aquest període s’han fet sis campanyes 
d’excavació i consolidació que han proporci-
onat nous elements per a l’estudi dels rituals 
funeraris.
El recinte fortificat va ser objecte d’excavació 
per primera vegada entre els anys 1972 i 1976, 
sota la direcció de Manuel Berges i Màrius 
Ferrer (Berges/Ferrer 1976; Ferrer 1982b). 
Durant aquestes cinc campanyes es desenrunà 
la torre i es van fer una sèrie de sondejos a 
l’àrea situada al SE d’aquesta i en la línia forti-
ficada al flanc SO del jaciment.
L’any 1982 el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya va comprar els ter-
renys del poblat i els va incloure en els seus 
programes d’investigacions. Els anys 1982 i 
1983 es van fer tres campanyes sota la direcció 
de Núria Rafel i Ferran Puig, amb dos objec-
tius prioritaris: tenir una visió en extensió de 
les estructures relacionades amb la torre i fixar 
la seqüència cronològica de l’assentament. Els 
treballs van permetre situar cronològicament 
la fortificació (Rafel/Puig 1985), i al seu torn 
van posar de manifest una potent sedimenta-
ció i densa superposició d’estructures, que van 
obligar a suspendre les excavacions l’any 1987 
per desenvolupar obres de consolidació; actu-
ació que va ser realitzada per Mònica Blasco 
amb el finançament de la Diputació de Tar-
ragona.

L’any 1988 es reprenen les excavacions sota 
la direcció de Núria Rafel i Mònica Blasco 
fins al 1993 vinculada a la Secció d’Arqueo-
logia, Prehistòria i Història Antiga de la Uni-
versitat de Lleida. Les campanyes d’excava-
ció dels anys 1994 i 1995 van ser dirigides 
per Mònica Blasco i M. Teresa Miró. Part del 
resultat d’aquests treballs han estat publicats 
en diverses ocasions (Rafel/Blasco 1991 i 
1994; Rafel/Blasco/Sales 1994; Blasco/Ra-
fel 1995).
El conjunt d’aquests treballs va permetre do-
cumentar una ocupació que remunta al segle 
VI A.n.e. i que perdura fins a l’alt imperi romà. 
Dins aquesta ocupació destaca una primera 
fase amb un conjunt format per una tor-
re exempta i una cisterna (s. VI-V A.n.e.), un 
abandonament de la torre a principis del s. IV 
A.n.e. i colmatació progressiva de la cisterna 
entre els s. VI-III A.n.e.; segueix una fase d’hà-
bitat important, durant el s. III A.n.e., amb la 
creació d’un nou bastió fortificat al S de la 
torre, i una reocupació al s. II-I A.n.e., que in-
clou una reutilització i monumentalització de 
la torre.
A causa del projecte d’ampliació de la car-
retera N-420, que afectava inicialment bona 
part del conjunt arqueològic —bàsicament el 
sector Maries de necròpolis i els camps de 
davant el recinte fortificat—, el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya va 
incoar el juliol de l’any 1991 expedient de 
declaració de Zona Arqueològica, declaració 
que es va fer efectiva per la resolució publi-
cada al Diari Oficial de la Generalitat núm. 
1813 de 25 d’octubre de 1993. El traçat de la 
nova carretera al seu pas pel Coll del Moro 
va ser modificat per no afectar la zona de-
clarada.
L’execució de la carretera es va iniciar el 
2005, el mateix any en què el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya va encarregar l’elabo-
ració d’un Pla Director per al conjunt arque-
ològic de Coll del Moro, text que marcarà el 
full de ruta pel que fa al desenvolupament de 
la investigació, consolidació, museïtzació, or-
denació de l’espai, difusió i models de gestió 
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projectat en diverses etapes fins al 2015. En 
aquest sentit, entre els anys 2006 i 2007 es 
van executar algunes obres contemplades en 
la Fase 1 del Pla Director. Aquestes excavaci-
ons es van dur a terme amb fons de l’Institut 
Català del Sòl i el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya; els treballs es van realitzar princi-
palment en el poblat fortificat i es van centrar 
en l’excavació intensiva i consolidació de la 
torre. El 2006 aquests treballs van ser dirigits 
per David Garcia i Isabel Moreno, i el 2007 
per Núria Rafel i David Garcia, mitjançant 
la contractació de l’empresa Món Iber Rocs 
SL “Recerca i Difusió de la Cultura Ibèrica” 
(Rafel/Garcia/Jornet 2015). 
L’any 2012 es renova la tanca del sector de 
la necròpolis de Les Maries i es completa la 
consolidació de la torre, després d’haver-la 
iniciat prèvia excavació d’un sondeig d’abast 
molt limitat efectuat a l’extrem S d’aquesta 
estructura; aquesta intervenció fou dirigi-
da per Lourdes Forcades i M. Carmen Ruiz 
mitjançant la contractació de l’empresa Àtics. 
Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i 
Històric. 
L’any 2014 es reprenen les excavacions pro-
gramades al poblat fortificat de Coll del Moro 
de Gandesa sota la direcció de Joan Sanmar-
tí, Maria Carme Belarte, Rafel Jornet, David 
Asensio i Jordi Morer, després d’incorporar 
el jaciment al projecte de recerca quadrien-
nal de la Universitat de Barcelona El primer 
mil·lenni als territoris del curs inferior de l’Ebre: 
la formació, desenvolupament i dissolució de la cul-
tura ibèrica (2014/100756). Aquest projecte 
engloba excavacions sistemàtiques en altres 
nuclis ibèrics de les Terres de l’Ebre com El 
Castellet de Banyoles (Tivissa), Castellot de 
la Roca Roja (Benifallet), Sebes (Flix), Les 
Esquarterades (Ulldecona), subvencionades 
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya. Els treballs d’exca-
vació al jaciment del Coll del Moro compten 
igualment amb el suport de l’Ajuntament de 
Gandesa.

El rECintE fortifiCat

Durant aquest quadrienni les excavacions s’es-
tan centrant en l’interior del conegut com a 
recinte fortificat. S’hi han distingit tres zones, 
de les quals la 2 i la 3 han estat objecte d’inter-
venció els dos primers anys de realització del 
projecte, a més de l’obertura en extensió pels 
costats NE i SO per tal de delimitar la superfí-
cie real de l’assentament.

— La zona 1 correspon a la torre i estructures 
defensives que se li adossen. La torre té una 
amortització datada en l’últim terç del segle V 
A.n.e. i una reocupació a les darreries del segle 
II A.n.e. (Rafel/Garcia/Jornet 2015). 

— La zona 2, al S de la zona 1, correspon a un 
conjunt de recintes adossats a la muralla interi-
or, formada per un pany corregut amb estruc-
tures de planta absidal o torres semicirculars 
adossades. Els àmbits més occidentals van ser 
excavats als anys 90 i interpretats com un taller 
dedicat a la producció de lli (Rafel/Blasco/Sa-
les 1994). Durant la intervenció de 2015 hem 
continuat l’ampliació d’aquesta zona vers el 
NE delimitant-ne els sectors 1A, 1B, 2A, 2B, 
2C, 2D, 2F, 3A, 3B i 4.

— La zona 3 se situa al S de la zona 2, a una 
cota inferior, i durant aquestes campanyes s’hi 
ha intervingut, per primer cop, en extensió. El 
sector està gairebé del tot arrasat pels treballs 
l’aterrassament, però, malgrat això, conserva 
restes de murs corresponents a dos recintes, si-
tuats a l’extrem més meridional de la terrassa, la 
qual cosa ens permet ampliar la superfície urba-
nitzada dins la fortificació en uns 300 m2 i dóna 
opcions a que hi hagi més superfície construïda 
a la terrassa immediatament inferior.

la intErvEnCió a la zona 2

Durant la intervenció de 2014, els treballs en 
aquesta zona s’havien limitat a retirar les ter-
reres dipositades durant les excavacions ante-



347

Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015)

Fig. 3. Esquema topogràfic amb les caixes de murs i representació pedra a pedra de les estructures documentades durant les cam-
panyes de 2014 i 2015. 
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riors i a l’excavació manual de les restes del 
nivell superficial (UE 2001), per tal d’identi-
ficar les estructures constructives subjacents. 
Com a resultat, es van poder documentar en 
planta diverses estances o sectors, que han es-
tat excavats durant la campanya de 2015, i que 
descriurem a continuació.

El sector 1

El sector 1 és una construcció de planta absi-
dal, al NE de l’anomenat taller de lli, que havia 
estat parcialment documentat durant inter-
vencions anteriors al projecte quadriennal en 
curs, i que probablement correspon a un edifi-
ci amb planta absidal, de característiques for-
mals similars a l’esmentat taller de lli (fig 3 i 5). 
Té unes dimensions aproximades de 8 x 5,5 m 
de superfície total i es troba compartimentat 
en dos espais (sectors 1A i 1B). Els nivells ex-

cavats en aquest sector corresponen versem-
blantment a la darrera ocupació documentada 
en aquesta zona, d’època romano-republicana. 

El sector 2

El sector 2 se situa al SE del sector 1 i corres-
pon en realitat a un conjunt de recintes adossats 
a la muralla (sectors 2A, 2B, 2C, 2E i 2F), dels 
quals només els dos situats immediatament al 
SE del sector 1 (sectors 2A i 2B) es conserven 
en la seva totalitat, ja que la resta han estat par-
cialment destruïts pels treballs d’aterrassament 
agrícola realitzats en aquest punt.
El sector 2A és un recinte de planta rectan-
gular, d’unes dimensions aproximades de 5 x 
3 m. (fig. 3 i 5). L’accés al recinte es realitzava 
a través d’una porta situada al centre del mur 
meridional. S’hi distingeixen dos nivells d’ocu-

Fig. 4. Vista aèria del jaciment al final de la campanya de 2014, amb la situació de les zones i sectors excavats.
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Fig. 5. Ortofotografia de la zona 2, amb indicació dels sectors excavats durant la campanya de 2015.

pació. En el primer, destaca entre els materials 
recuperats —en procés d’estudi— la ceràmica 
campaniana B, que ens dóna una cronologia 
de finals del segle II A.c. i que certifica la reuti-
lització d’aquest espai en època romano-repu-
blicana. Seguidament apareix l’enderroc d’una 
fase anterior; entre els materials recuperats en 
aquest nivell destaca la vaixella de vernís negre 
tipus campaniana A de la fàcies antiga, que ens 
marca un horitzó de destrucció vers 220-180 
A.n.e. En aquest estrat s’han recuperat un gran 
nombre de resquills de fauna i granes carbo-
nitzades on predominen els fruiters, entre ells 
la figuera i el raïm (Cano et al. 2015).
Ocupant l’angle occidental d’aquest espai hi 
ha una estructura d’argila de planta rectangular 
que mesura aproximadament 2 x 0,75 m. Pre-
senta un sòl pla de toves amb un lleuger desni-
vell vers el costat SE que permet decantar vers 
una fossa excavada al sòl i delimitada per una 
revora d’argila. Reomplint l’espai entre les to-
ves, es troben disposats una sèrie de fragments 
petits de pedra en forma de cunya. Pel que 
fa la seva funcionalitat, creiem que es tracta 

d’una instal·lació artesanal per a la decantació 
de líquids. La troballa de llavors de raïm sobre 
l’estructura (1 llavor), dins la fossa (2 llavors) 
i especialment en els sectors adjacents 2B (92 
llavors) i 2F (30 llavors) ens fa pensar espe-
cíficament en un cup o trull per a fer vi. En 
aquest sentit, una estructura gairebé idèntica a 
la nostra, apareguda al Castellet de Bernabé, es 
faria servir, segons els seus excavadors, per al 
procés de vinificació (Guérin 2003, 62).
Dins el mateix sector hem diferenciat altres es-
tructures, com una raconera de pedra, situada a 
l’angle N del recinte i en relació amb un pavi-
ment sota el qual es va documentar una inhu-
mació infantil. En el mateix angle N del sector 
es va distingir una concentració de toves gro-
guenques informes amb l’aparença de bancada. 
L’excavació de la capa de terra que formava el 
sòl de circulació del recinte vinícola ha permès 
recuperar diversos fragments d’una pàtera de 
Roses de la forma Lamb.26 (probablement 
del taller de Nikia-ion) que data la construcció 
d’aquest recinte i els seus arranjaments interns 
en ple segle III A.n.e.). 
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El sector 2B és un recinte de planta quadrada 
i dimensions aproximades de 4 x 4 m (fig. 3 i 
5). L’accés al recinte es realitzava inicialment 
a través d’una porta situada en l’extrem S del 
mur MR2108, que va ser tapiada posterior-
ment, durant la utilització d’aquesta habitació 
en època romano-republicana. Sota aquest ni-
vell es documenta una potent capa d’enderroc, 
amb un gruix entre 50 i 70 cm, que correspon 
clarament a un incendi, amb la posterior des-
trucció de les parets i coberta, que devien cau-
re al mateix temps, provocant la barreja dels 
materials. Conté abundant material ceràmic, 
així com diversos pondera, fusaioles, toves i ob-
jectes de ferro. 
Aquest enderroc està dipositat directament 
sobre la roca natural, que devia fer la funció 
de paviment del recinte. En aquest nivell de 
circulació funcionava una estructura en forma 
de prisma quadrangular, situada al centre de 
l’habitació i orientada amb una lleugera des-
viació respecte de les parets d’aquesta. Estava 
totalment construïda amb terra i acabada amb 
un revestiment del mateix material en totes 
les seves cares.

 Es conserva en una alçada mitjana de 70 cm 
des de la roca, i probablement va ser escap-
çada en el moment de l’aplanament del nivell 
d’enderroc, en la fase romano-republicana, 
per tal d’utilitzar-lo com a superfície de cir-
culació. La funció d’aquesta estructura roman 
desconeguda. Les dimensions de l’habitació 
on se situa no recolzen una interpretació com 
a element de suport de la coberta, i més avi-
at ens decantem per interpretar-la en relació 

Fig. 6. Vista del sector 3A, amb les instal·lacions relacionades 
amb el premsat de vi.

Fig. 7. Vista del sector 3B al final de l’excavació, amb l’estruc-
tura de terra en posició central i les dues fosses excavades a 
la roca.

Fig. 8. Vista del sector C-D, a nivell de paviment, i amb la llar 
de foc.
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Fig. 9. Detall de la fossa documentada al sector 2F.

Fig. 10. Vista del sector 3A al final de l’excavació.

Fig. 11. Vista general de les estructures documentades a la 
zona 3.

amb alguna activitat que necessités moure’s al 
seu voltant. L’absència d’altres estructures a 
l’interior del recinte impedeix precisar-ne el 
caràcter d’aquesta activitat (domèstica? arte-
sanal?), i l’absència d’una comunicació amb el 
recinte 2A dificulta interpretar-la en relació a 
les instal·lacions vinícoles documentades en 
aquest espai. En efecte, a banda d’aquesta es-
tructura només s’ha identificat un altre possi-
ble element de suport, que consisteix en una 
gran tova disposada plana en l’angle N del re-
cinte. L’estudi del material moble, actualment 
en curs, tal vegada aporti més dades sobre l’ús 
d’aquest element. En aquest sentit destaquem 
la recuperació de 92 llavors de raïm dins l’es-
trat d’enderroc del recinte (Cano et al. 2015).
Retallades en el sòl rocós, probablement apro-
fitant les esquerdes de la roca, s’han documen-
tat també dues fosses. La primera d’elles, a l’O 
de l’estructura esmentada, està formada per 
un retall de planta quadrangular i una fondària 
de 18 cm. A la part superior contenia un gan-
xo de ferro i a la inferior alguns fragments de 
ceràmica. L’altra fossa, de forma pentagonal, 
està situada a la banda E de l’estructura; com 
en la fossa ja descrita, es va recuperar un gan-
xo de ferro, en aquest cas fragmentat, així com 
alguns fragments de ceràmica i, al fons, un 
fragment de granit. La funció d’aquestes fos-
ses podria tenir a veure amb l’element de su-
port, com suggereix la troballa de dos ganxos, 
que tal vegada podrien estar relacionats amb la 
fixació d’algun element relacionat amb el fun-
cionament de l’estructura. El nivell d’ocupació 
correspon a la fase del segle III A.c. de l’assen-
tament, amb un abandó a finals d’aquest segle.

Al costat est del sector 2A hi ha una porta que 
dóna accés al sector 2C/D; aquest és un re-
cinte de planta rectangular d’aproximadament 
5 m. de llargada. El costat est està totalment 
trencat per l’aterrassament de la feixa inferior 
(zona 3), i no podem saber-ne l’amplada. Pel 
que fa a l’estratigrafia d’aquest sector, es conti-
nua produint la reutilització del recinte durant 
la fase romano-republicana. Sota, es distingeix 
una aglomeració de pedres calcàries de grans 
dimensions situades al centre del recinte. Els 
estrats d’enderroc i l’aglomeració de pedres 
cobrien un nivell de circulació de terra com-
pactada i endurida en relació amb una llar de 
foc de planta quadrangular, d’un metre de cos-
tat (mutilada per l’aterrassament de la feixa al 
costat E). Aquest sòl va per sota el mur que se-
para 2A i 2C/D; es tracta, per tant, del mateix 
nivell de circulació que el darrer sòl del sector 
2A (data del segle III A.c. per la presència del 
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bol del Taller de Roses);  per tant, en un pri-
mer moment hi havia un gran recinte amb llar.
El sector 2F és un recinte de planta rectangu-
lar d’aproximadament 2 m2, tot i que el costat 
E està totalment trencat per l’aterrassament de 
la feixa inferior (zona 3), i probablement con-
tinuava vers l’E.
Pel que fa els nivells d’ús d’aquest sector, se’n van 
diferenciar dos; el més recent correspon, com en 
els altres sectors, a la reocupació d’aquest espai 
en època romano-republicana sobre la super-
fície del nivell de destrucció de la fase anterior, 
probablement aplanat prèviament. La fase ibè-
rica correspon clarament a un incendi, amb una 
especial concentració de cendres sobre el sòl de 
circulació, i posterior destrucció de les parets i 
coberta, que devien caure al mateix temps, pro-
vocant la barreja dels materials. Conté abundant 
material ceràmic, especialment tenalles de vora 
plana i reentrant del tipus “Ilturatin”, així com 
material constructiu format per fragments de 
toves i sostre, objectes de ferro, fauna i llavors 
carbonitzades (les més representades del conjunt 
són 30 llavors de raïm).
L’enderroc està directament sobre la roca na-
tural, que devia fer la funció de sòl del recinte. 
A la roca es localitzà una fossa d’uns 40 cm de 
diàmetre, l’excavació de la qual ha donat una 
sèrie de materials mobles força heterogenis, 
en procés d’estudi: una dena de collaret, un 
camafeu el·lipsoïdal amb gravats, de moment, 
indesxifrables, a les dues cares planes, un vaset 
de fireta de ceràmica a mà i un fragment d’os 
de porc. El rentat posterior del sediment ha 
donat l’únic fragment de lleguminosa de tot 
el mostreig, així com una llavor de raïm. Con-
siderem, d’acord amb la significació d’alguns 
d’aquests materials, que podria tractar-se d’al-
guna fossa de caràcter cultual, potser lligada a 
algun tipus de ritual de fundació. L’excavació 
de la resta del sector pel costat SO, així com 
l’estudi específic de la resta dels materials que 
conformen el dipòsit —en concret el camafeu, 
de possible procedència hel·lènica—, haurà 
de permetre aprofundir més en la significació 
d’aquesta fossa i el possible ús del recinte o el 
mateix sector.

El sector 3 se situa al N i NE del sector 2 i cor-
respon en realitat a un gran recinte comparti-
mentat en dos àmbits (sectors 3A i 3B), dels 
quals el situat immediatament al N del sector 
2 havia estat excavat parcialment en treballs 
anteriors, testificant una fase posterior a la del 
taller de lli (Rafel/Blasco/Sales 1994). És un 
edifici de planta rectangular, de 6,5 m per 3,5 
m, orientat d’E a O a partir de l’eix de la tor-
re. Els murs d’aquest sector estan construïts 
a base de fileres força regulars de pedres amb 
cara plana, i amb una amplada de gairebé un 
metre, significativament més grans que els dels 
sectors 1 i 2.
Aquest sector està delimitat per un mur cen-
tral, orientat en direcció N-S, que comparti-
menta l’edifici en dos recintes (3A i 3B), tot 
i que en un moment posterior de datació no 
precisable. En efecte, sota el mur, d’una sola 
filada conservada, s’estén un estrat format 
majoritàriament per grans blocs de pedra cal-
cària. Aquest enderroc pertany a la fase roma-
no-republicana de l’assentament, com demos-
tren els fragments de campaniana calena que 
s’hi han recuperat, els quals situen l’abandó 
d’aquesta nova construcció a les acaballes del 
segle II A.n.e. En efecte, es tracta d’un edifi-
ci construït ex novo, que funciona juntament 
amb la remodelació de la torre i el reaprofita-
ment dels àmbits dels sectors 1 i 2. 
Entre els materials recuperats destaca un mà-
nec de ganivet d’os amb la part proximal de 
l’emmanegament en forma de testa d’au. A la 
superfície s’observen lleus excisions en forma 
geomètrica per tal d’incrustar-hi aplics d’un al-
tre material, probablement de vidre. 
En el sector 3B, després d’excavar el segon ni-
vell de circulació s’han documentat una sèrie  
de murs, probablement de la fase ibèrica, es-
pecialment un mur de planta absidal, similar a 
les torres que defensen la muralla.

la intErvEnCió a la zona 3

Hem denominat zona 3 la terrassa situada al 
S de la zona 2, i a una cota inferior a aquesta 
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Fig. 12. El mur de tanca SO vist des del NO.

(fig. 3 i 4). Aquesta zona no havia estat objecte 
d’intervenció amb anterioritat, i a l’inici de la 
campanya de 2014 estava totalment coberta de 
vegetació, arbusts i fins i tot fruiters. Prèvia-
ment als treballs realitzats amb màquina, es va 
procedir a recuperar una acumulació de toves 
que havien estat dipositades a l’est del taller 
de lli, i que provenen probablement de l’ex-
cavació d’aquest edifici. Aquest material està 
encara en estudi, però de l’observació preli-
minar es pot apreciar l’existència d’almenys 
dos mòduls diferents, tots dos rectangulars. 
Un d’ells, el més abundant, correspon a peces 
amb una amplada de 20-25 cm i longitud total 
mal conservada, però que tal vegada doblava 
l’amplada; l’altre està format per peces molt 
allargades i estretes, amb amplada mitjana de 
15 cm i longitud mínima de 30 cm. Algunes 
d’aquestes peces estan acabades amb revesti-
ments i en una cara conserven solcs fets amb 
els dits, amb forma d’aspa en les quadrades, i 
longitudinals a la peça, en les més allargades.
S’han identificat dues habitacions (sectors 1 i 
2) separades per un mur mitger. El seu perí-
metre està delimitat per un retall a la roca, al 
qual es devien adossar les parets, actualment 
desaparegudes. Aquestes habitacions són de 
dimensions reduïdes, amb una amplada de 2 
m i longitud conservada de 5 m aproximada-
ment. Al S d’aquests recintes, just al costat del 
taller de lli, s’aprecia una mena de recambra de 
2,30 m d’amplada per una longitud visible de 
80 cm, delimitada per unes parets de terra de 
40 cm d’amplada. En tota aquesta zona entre 
l’extrem SE del taller de lli i els sectors 1 i 2 
de la zona 3 s’aprecia un nivell d’incendi amb 
restes de toves i revestiments cremats.
Els treballs a la zona 3 han permès identificar 
la muralla al SE del taller de lli, que estava to-
talment oculta per la vegetació, amb un gruix 
de 60 cm i que està constituïda per algunes 
pedres de grans dimensions i forma allargada 
(60-70 x 20 cm) alternant amb d’altres de mida 
mitjana, i el seu estat de conservació és força 
dolent. A més s’ha verificat l’existència d’un 
mur de tanca pel costat S i SO. Els treballs han 
permès confirmar que el mur de tanca SO, ja 

identificat durant les intervencions anteriors, 
continua vers el S, i s’obre per adaptar-se a les 
corbes de nivell del turó. Aquest mur només 
ha estat delimitat parcialment, i el seu segui-
ment continuarà durant posteriors campanyes, 
tot i que advertim que sobresurt de l’espai de-
limitat per la tanca del jaciment.

ConClusions

Els treballs desenvolupats al jaciment del Coll 
del Moro durant les campanyes de 2014 i 2015 
han permès aprofundir en el coneixement de 
les estructures documentades durant les inter-
vencions efectuades durant els anys 90 a l’in-
terior del recinte fortificat. 
Les estructures excavades corresponen a un 
complex entramat de recintes, adossats al ta-
ller de lli, que formen part d’un probable gran 
edifici amb 5 estances (sector 2). Pel que fa 
a la funcionalitat dels àmbits excavats, espe-
cialment el 2A, suggerim que es tracta d’un 
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espai dedicat a la manufactura de productes 
agrícoles; és a dir, un complex barri artesanal 
amb una sèrie d’instal·lacions de les quals des-
taquem un cup d’argila per trepitjar raïm que 
decanta cap a un trull. En el conjunt de sec-
tors excavats hem recuperat unes 200 llavors 
carbonitzades (de raïm entre d’altres taxons). 
Aquestes troballes converteixen el Coll del 
Moro en l’assentament que alberga el cup con-
servat més antic de l’actual Catalunya i amb 
una associació més que clara i fefaent amb la 
producció vinícola. Les estances adossades al 
cup presenten una gran quantitat de tenalles 
on, creiem, és devia dur a terme la fermen-
tació del most. Properes investigacions aniran 
encaminades a la possibilitat d’extreure l’Adn 
de les llavors de raïm per mirar d’aportar in-
formació sobre la varietat que es conreava a 
la zona i afinar els estudis referents a l’entorn 
durant l’època ibèrica.
El sector 2B, amb una estructura d’argila al 
mig del recinte, podria haver tingut una des-
tinació artesanal, potser relacionada amb la 
vinificació —recordem la troballa de gairebé 
un centenar de llavors de raïm— si bé aquesta 
resta encara per definir. 
Aquest edifici, bastit probablement a les dar-
reries del segle IV A.n.e., té una cronologia 
d’amortització de finals del segle III A.n.e. o 
inicis del segle II A.n.e. És en aquest període 
quan un incendi generalitzat i sobtat ens ha 
permès que recuperem un gran nombre dels 
materials mobles que s’utilitzaven dins les ca-
ses en el moment de la destrucció. L’estudi 
d’aquest material està encara en curs.
Les excavacions també ens han permès cons-
tatar que la reocupació de l’espai en època 
ibero-romana (cap a les darreries del segle II 
A.n.e.) no és gens residual; ben al contrari, 
s’edifica de nou tot l’espai ocupat per l’assen-
tament ibèric, i fins i tot es reocupen els pro-
pis edificis ibèrics destruïts. Tot l’aparell edilici 
es vertebra al voltant de la gran torre d’origen 
ibèric que es refà i remonumentalitza. La ve-
lla torre residencial tal com estava concebuda 
pels ibers que l’erigeixen continua sent un va-
luós element simbòlic de poder i coerció sobre 

la resta de la comunitat, ara sota administració 
romana. 
Futures intervencions arqueològiques hauran 
de permetre acabar d’excavar la resta d’estan-
ces del complex artesanal per tal d’estudiar-ho 
de manera global. Finalment, un cop acabats 
els treballs de recerca, s’iniciaran les tasques 
de consolidació d’estructures, restauració dels 
elements arquitectònics i adequació de les res-
tes per possibilitar-ne les visites. 
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La ceràmica a torn de l’assentament protohistòric del Castell 
d’Amposta

Dr. Joan Canela Gràcia

Investigador adscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Resum
L’any 2015 el Museu de les Terres de l’Ebre va encarregar a l’autor la realització d’un estudi de la 
ceràmica a torn dels nivells protohistòrics del Castell d’Amposta, que procedien de les nombroses 
intervencions preventives que s’hi havien realitzat des dels anys 80 del segle passat.
La documentació de nivells protohistòrics en aquestes intervencions havia estat problemàtica, de-
gut sobretot a les fortes reformes realitzades al jaciment en el període andalusí i posteriors. Malgrat 
això, l’estudi ha permès aportar nova informació cronològica sobre les fases del jaciment, datant el 
moment de col·lapse de la muralla protohistòrica i documentant una potent ocupació de l’indret a 
finals del segle II A.c. 

Abstract
In 2015 the Terres de l’Ebre Museum contacted the author in order to entrust him the task of  
studying the pottery artifacts from the Castle of  Amposta. This ceramic set was recovered during 
the archaeological excavations that took place from the 80’s of  the 20th century.
Identifying and documenting Protohistorical levels during these campaigns was complicated, due 
to intense mediaeval and modern age architectural reforms, which affected the oldest levels. Despi-
te this fact, the realization of  this study allows us to contribute with new chronological data about 
the archaeological phases of  the site. In this sense the collapse of  the Protohistorical wall can be 
dated at the end of  the 3rd century b.c., and an intense occupation of  the settlement can be dated 
during the last decades of  the 2nd century b.c.
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introduCCió

El Castell d’Amposta es localitza dins del nucli 
urbà de la capital de la comarca del Montsià 
(Fig. 1 i 2), en el marge dret de l’Ebre i en una 
terrassa quaternària prominent respecte el seu 
entorn. El recinte fortificat va ser adquirit per 
l’ajuntament d’Amposta el 1983, i des de l’any 
1985 ha estat objecte de diferents intervenci-
ons arqueològiques que han aportat informa-
ció sobre la seva ocupació en el passat.
En general els nivells d’època protohistòri-
ca estan fortament afectats per les reformes 

d’època andalusina i de períodes posteriors, fet 
que ha dificultat l’estudi i una major compren-
sió de com hauria estat l’assentament proto-
històric i la seva evolució amb el pas del temps 
(Artigues/Villalbí/Forcadell 1994; Villalbí 
2007). Les intervencions que han proporci-
onat major informació sobre l’assentament 
ibèric són les realitzades el 1992 en l’edifici 
central, avui Escola d’Art d’Amposta (Villal-
bí/Forcadell 1993) i els anys 2000 i 2001 en el 
pas de ronda (Montañés 2001a i 2001b). Tam-
bé es van revisar els materials procedents de 
les intervencions de 1989, 1991, 1993 i 1995, 
excavacions en les quals els materials antics es 
trobaven descontextualitzats. 
A l’hora d’estudiar i classificar els materials,s’ha 
seguit la classificació marcada en la tesi de 
Moisés Díaz (Díaz 2012). Els materials cerà-
mics han estat agrupats en tres grans grups: 
vaixella fina de taula, ceràmica comuna i àm-
fores. S’ha procedit a classificar-los a partir del 
Dicocer (Py 1993a), completant la informa-
ció que proporciona aquesta gran recopilació 
amb els estudis precedents sobre la ceràmica 
campaniana (Lamboglia 1952; Morel 1981) o 
treballs posteriors (Ramon et al. 1998; Aqui-
lué et al. 2000; Pedroni 2001; Principal 2002; 
Ribera/Principal 2013). En el cas de l’estudi 
de la ceràmica comuna i de les àmfores tam-
bé s’ha basat en el Dicocer, si bé en el cas de 
les produccions púnico-ebussitanes i púni-
ques del centre del mediterrani s’ha consultat 

Fig. 2. A l’esquerra la situació del Castell d’Amposta dins del nucli urbà de la ciutat, senyalat amb un quadrat blanc i ampliat en la 
imatge de la dreta. BM: Ortofotomapa 1:2.500 vigent Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. 

Fig. 1. Ubicació de la ciutat d’Amposta en el tram final del riu 
Ebre. BM: Topogràfic 1:250.000 Institut Cartogràfic i Geo-
gràfic de Catalunya.
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l’obra de Joan Ramon (Ramon 1981; 1991; 
1995). La quantificació dels mateixos resulta 
difícil per la parcialitat del registre conservat, 
amb un nombre molt important de materials 
descontextualitzats, pel que s’ha fet de manera 
parcial a partir dels estrats protohistòrics que 
aportaven més quantitat de material. Degut a 
les nombroses contradiccions constatades en 
els inventaris de les excavacions, s’ha cregut 
convenient no fer també la quantificació per 
individus.

tipologia dEls matErials

Vaixella fina

Vernís Negre Àtic
La presència d’aquest tipus de ceràmica al 
Castell d’Amposta en les intervencions estu-
diades és anecdòtica, documentant-se només 
uns pocs fragments informes descontextua-
litzats. Aquesta producció apareix amb força 
a la península ibèrica a les darreries del segle 
V A.c., sent predominant durant el segle IV 
A.c.(Adroher 1993, 117).

Taller de Roses
Poc present en el Castell d’Amposta, aquesta 
producció es situa de manera àmplia dins del 
segle III A.c. Les formes segueixen la tradició 
de la vaixella grega, si bé a les darreries de la 
producció rep influències itàliques, especial-
ment de la Campaniana A (Ribera/Principal 
2013, 130). 
Forma documentada: 24-25

Campaniana A
És el tipus de vernís negre més predominant 
amb diferència en l’assentament del Castell 
d’Amposta. Les formes identificades es cor-
responen sobretot amb la fase antiga (220-180 
A.c.) i en menor mesura, amb la clàssica-mitja-
na (180-100 A.c.) (Ribera/Principal 2013).
Formes documentades: 5, 27, 31, 33, 36, 48, 
49, 68.

Calena
En un nombre molt menor que la ceràmica 
Campaniana A, també les produccions del Ta-
ller de Cales són presents en el jaciment del 
Castell d’Amposta. Els fragments localitzats 
es corresponent a la variant antiga d’aquesta 
producció (200-120 A.c.), amb un repertori 
formal a mitjans de segle II A.c.que consisteix 
en un ampli conjunt de formes que superen la 
trentena, amb plats, bols, pàteres, tapadores, 
tinters, copes, copes nansades i brocals  (Ribe-
ra/Principal 2013, 85). 
Formes documentades: Lamboglia 1, Lambo-
glia 3, Lamboglia 9

Parets fines
La ceràmica de Parets fines, d’origen itàlic, ar-
riba a la península ibèrica a partir de la segona 
meitat del segle II A.c. Aviat les formes de les 
Parets fines són imitades per tallers locals (Pas-
sel A.c.1993, 511). Amb una presència força 
testimonial, apareix en els estrats més recents. 
Formes: Mayet I o II

Grisa de la Costa Catalana
Vaixella fina de producció local, s’inicia en 
el segle IV A.c.i té continuïtat fins al segle I 
A.c.(Castanyer/Sanmartí/Tremoleda 1993). 
En una part dels contextos estudiats de les 
intervencions del Castell d’Amposta es docu-
menta una quantitat destacable d’aquest tipus 
de ceràmica, tan del segle III com II A.c.

Ceràmica comuna

Itàlica
La presència de ceràmica comuna itàlica és 
anecdòtica i es localitza en els estrats crono-
lògicament més recents, datables en el segle 
II A.c. Vinculada amb les àmfores itàliques, a 
Catalunya aquesta producció comença arribar 
en el segle III A.c., però no ho fa en quantitats 
significatives fins al segle I A.c.(Bats 1993).
Formes: 6c
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Comuna Ibèrica
La producció local de ceràmica comuna és 
àmpliament majoritària i presenta un repertori 
molt divers, format per plats, bols, gerres i te-
nalles, tant amb decoració pictòrica com sen-
se. En els estrats cronològicament més recents 
es documenta la presència de càlats.

Ceràmica a mà
Destinada sobretot a cuinar els aliments, on és 
més present és en els estrats cronològicament 
més antics. 

Àmfora

Itàlica
Dins aquesta producció s’hi inclouen les àm-
fores greco-itàliques i itàliques, ja que les dar-
reres són una evolució de les altres (Py 1993b; 
1993c). Les àmfores greco-itàliques es difonen 
sobretot durant el segle III A.c. i en la prime-
ra meitat del segle II A.c., tenint una presència 
destacable en el Castell d’Amposta. Les àm-
fores itàliques apareixen en la segona meitat 
del segle II A.c. i són majoritàries en els estrats 
datats en el segle II A.c.. 
Formes: bd2, bd3, bd4, Dressel 1A, Dressel 
1BC, Lamboglia 2

Púnico-ebussitana
Tot i que en els jaciments catalans sol ser una 
producció amfòrica present entre els segle V i 
II A.c., en el cas del Castell d’Amposta és testi-
monial. Pensem que això és degut a la parciali-
tat del registre arqueològic de l’àrea excavada, 
fortament afectat per les ocupacions posteri-
ors. 
Formes: PE 17, PE 23

Púnica del Centre del Mediterrani
La presència d’importacions de produccions 
amfòriques al Castell d’Amposta és minorità-
ria, a excepció de les àmfores itàliques i greco-
itàliques. Es documenta en aquest jaciment de 
forma testimonial.
Formes: Ramon T-77.11, Mañá C

Fenícia
L’existència d’àmfora fenícia en el jaciment es 
correspon amb un possible fragment descon-
textualitzat de vora de Ramon T-10.1.2.1.
Formes:  Ramon T-10.1.2.1

Ibèrica
La presència majoritària de contenidors amfò-
rics són de producció local. 

ContExtos CEràmiCs i quantifiCaCions

Degut a la parcialitat del registre, l’anàlisi dels 
contextos ceràmics per fases cronològiques és 
complex. La realització d’un exercici de quan-
tificacions també, però hem procedit a realit-
zar-lo a partir dels estrats procedents de les 
excavacions que han proporcionat horitzons 
cronològics protohistòrics clars (campanyes 
dels anys 2000 i 2001), per a les fases de l’Ibè-
ric ple i final, a partir del total de fragments re-
cuperats. Els estrats que podrien ubicar-se en 
moments anteriors es conserven tan parcial-
ment i aporten tant poca quantitat de ceràmica 
que ha estat impossible realitzar incloure-les 
en aquest exercici.

650-450 a.C.

Els estrats més antics de l’assentament es lo-
calitzen sobre el terreny geològic; pel seu es-
tat de conservació és difícil atribuir-los-hi una 
funcionalitat clara. Segurament es tracta de 
regularitzacions del terreny o bé de clapes de 
paviment. Els materials recuperats d’aquests 
estrats són sobretot ceràmica a mà i comuna 
ibèrica pintada. Entre els fragments estudiats 
hi ha un fragment de vora d’àmfora ibèrica 
susceptible de ser adscrita a l’ibèric antic per la 
factura i la forma, així com un fragment d’ur-
na d’orelletes i fragments informes de ceràmi-
ca fenícia. 
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450-200 a.C.

Els nivells datats en l’ibèric ple estan formats 
sobretot per superposicions de paviments a 
l’interior del poblat, si bé també hi ha alguns 
farciments de retalls (sitges). Entre tots els 
conjunts estudiats, el més interessant és el pro-
vinent de l’enderroc de la muralla que permet 
establir una data aproximada d’amortització 
d’aquesta estructura. En l’enderroc es recupe-
raren fragments de les formes 27 i 36 de la 
Campaniana A, corresponents a la fase antiga 
d’aquesta producció (220-180 A.c.), així com 
fragments d’àmfora púnica PE 17, Lancel 312 
A.c. i d’àmfora greco-itàlica bd4. D’aquesta 
manera, situaríem el col·lapse de la muralla 
entre el darrer terç del segle III A.c. i la primera 
meitat del segle II A.c. 
En l’estudi global dels estrats s’observa sobre-
tot la presència de Campaniana A (27 a-b, 27c, 
31b, 68), però també Roses (24-25) i àmfora 
greco-itàlica (bd2), així com fragments infor-
mes d’àmfora púnica i púnico-ebusitana. Una 
producció amb una àmplia representació en 
aquests nivells és la ceràmica grisa de la costa 
(gerres i bols) així com la ceràmica comuna 

ibèrica, tant pintada com sense pintar (càlats, 
bols, gerres, tenalles i àmfores).(Fig. 6)

La quantificació de materials del període si-
tuat entre el 300 i el 200 A.c.mostren un vo-
lum d’importacions destacat respecte el total 
(15,6%), sent la major part Campaniana A 
(6,5%) i àmfora greco-itàlica (8,6%). A nivell 
comercial hi ha un clar predomini del món 
itàlic, de manera que la resta d’importacions 
són testimonials. La ceràmica comuna ibèrica 
(sumada la que presenta decoració pictòrica i 
la que no en té) arriba al 60% del total de frag-

Fig. 3. Castell d’Amposta 2000 i 2001. UE 989-5 Fragment d’àmfora ibèrica de l’ibèric antic. UE 70-41 Fragment d’urna d’orelletes.

Fig. 4. Castell d’Amposta 2001. UE 50-4 Campaniana A 27. 
UE 50-6 Calena Lamboglia 9. UE 50-240 Campaniana A 36
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ments recuperats, mentre que la ceràmica grisa 
de la costa assoleix una representació impor-
tant (7,5%).
En certa manera és difícil interpretar aquests 
resultats sense obviar que el registre arqueolò-
gic antic està molt afectat, per les actuacions 
que s’han fet en el castell en períodes poste-
riors. 

Classe Producció Fragments (2045) % Classe % Total

Vaixella fina Camp. A
Calena
V.N.ind
Roses
Grisa costa

133
1
2
1
154

45,7
0,34
0,68
0,34
52,9

6,5
0,05
0,1
0,05
7,5

C. Comuna C. Ibèrica
A mà

1210
238

83,6
16,4

59
11,6

Àmfores Greco-Itàlica
Púnica
Ibèrica

177
4
125

57,8
1,3
40,9

8,6
0,2
6,1

És sorprenent que un assentament que segur 
que va ser molt important en la navegació pel 
riu Ebre tingui un volum d’importacions molt 
baix anteriors al segle III A.c., en un moment 
en el qual ja hi ha un comerç molt actiu en tota 
la costa catalana. També és estranya la poca 
presència d’importacions púniques en l’assen-
tament, sobretot les procedents d’Eivissa. 

Fig. 5. Castell d’Amposta 2001. UE 50-299 Àmfora PE 17 UE 50-300 Àmfora púnica del centre del mediterrani Ramon T-77.11 
equivalent a Lancel 312 ab. UE 50-303 A-GR-ITA bd4.



362

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

Fig. 6. Castell d’Amposta 2001. Ibèric ple (450-200 aC). Una part del repertori de ceràmica grisa de la costa (UE 19-90, UE 19-92 i 
UE 50-243) i de ceràmica comuna ibèrica pintada (UE 19-135, UE 19-140, UE 958-4, UE 958-5 i UE 962-1).

Pensem que això és degut sobretot a l’impor-
tant arrasament que haurien sofert els nivells 
arqueològics més antics, a partir de les refor-
mes andalusines. 

200-100 a.C.

Els estrats més ben conservats es corresponen 
amb paviments, murs i llars de foc que s’ubi-
quen en una fase de l’assentament situable en 
el segle II A.c., sobretot en la segona meitat. 
També és interessant esmentar un conjunt de 

set sitges que s’haurien amortitzat majoritàri-
ament en aquest moment (Villalbí/Forcadell 
1993). Destaca la presència d’àmfora itàlica, 
especialment una vora d’àmfora Lamboglia 
2 amb segell al llavi (Berni/Járrega 2012, 20-
21), però també Dr1A-bd1, Dressel 1A – bd2 
i Dressel 1BC –bd1. Altres importacions àm-
foriques són greco-itàliques tardanes (bd3) i 
púnico-ebussitanes (PE 17). El vernís negre 
majoritari continua sent la Campaniana A (for-
mes 5, 27, 31b, 33a, 33b, 36, 48, 49 A, 68), amb 
algunes bases que presenten una decoració in-
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Fig. 7. Castell d’Amposta 2001. UE 13-1a Campaniana A 33. UE 13-4 Calena Lamboglia 9. UE 13-14 Calena Lamboglia 3. 
UE 57-2 Campaniana A 48. UE 65-180 Comuna itàlica 6c. UE 79-1Campaniana A 68.

Fig. 8. Castell d’Amposta 2001. UE 12-134 Àmfora itàlica Lamboglia 2. UE 14-154 A-GR-ITA bd3. UE 34-96 A-GR-ITA 
bd3. UE 53-438 Àmfora itàlica, possible Dressel  1BC – bd1.UE 79-34 Àmfora itàlica Dressel 1A-bd1.
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cisa de cercles concèntrics al fons que apareix 
en la fase clàssica-mitjana d’aquesta producció 
(180-100 A.c.), però que sobretot és caracte-
rística de la fase final (100-40 A.c.) (Ribera/
Principal 2013, 111). De manera anecdòtica 
es documenta ceràmica calena (forma 1 o 8, 
3 i 9). També de manera testimonial apareixen 
parets fines (Mayet I o II) i comuna itàlica (6c).
La ceràmica grisa de la costa continua tenint 
una gran difusió en aquest període, mentre 
que la ceràmica comuna ibèrica presenta una 
gran varietat de formes (càlats, bols, gerres, te-
nalles i àmfores).
La quantificació d’aquest període presenta di-
ferències respecte el moment anterior, amb un 
augment del percentatge d’importacions res-
pecte el volum total de fragments (22,6%). De 
fet, el que realment creix és l’arribada d’àm-
fora itàlica respecte a l’àmfora greco-itàlica 
(8,6% al 17%), ja que la Campaniana A decreix 
(del 6,5% al 4,9%), tot i que continua sent de 

manera indiscutible el vernís negre més pre-
dominant. El volum d’arribada de la ceràmica 
grisa de la costa també es veu reduït (7,5% al 
6,3%). Es consolida el domini comercial itàlic, 
si bé la immensa majoria de ceràmica recupe-
rada de les excavacions és indígena (55,3% de 
ceràmica comuna ibèrica). També és estranya 
la presència tan testimonial de ceràmica Ca-
lena i Parets Fines, en especial en estrats ben 
datats en el darrer terç del segle II A.c.

Fig. 9. Castell d’Amposta 2001. Ibèric final (200-100 aC). Una part del repertori de ceràmica grisa de la costa (UE 57-95 i UE 57-96) 
i de la ceràmica comuna ibèrica amb i sense decoració pictòrica (UE 11-32, UE 11-35, UE 53-12, UE 53-239 i UE 53-415).
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ConClusions

En l’estudi de la ceràmica a torn de l’assen-
tament protohistòric del Castell d’Amposta 
s’han hagut d’enfrontar certes dificultats, que 
són les habituals quan s’estudien materials 
procedents d’intervencions urbanes. Aquestes 
presenten estratigrafies molt complexes, en els 
quals sovint els nivells més antics o bé no s’ar-
riben a excavar o bé estan molt afectats per 
fases posteriors, sent aquest darrer cas el del 
Castell d’Amposta. 
Els resultats de l’estudi han corroborat una 
ocupació del lloc des dels segles V-IV A.c., com 
ho demostra la presència descontextualitza-
da de fragments de vernís negre àtic i estrats 
datats en l’ibèric ple. L’aparició de fragments 
informes de ceràmica fenícia i d’un fragment 
d’urna d’orelletes podrien ser indicis d’una 
freqüentació més antiga de l’indret, si bé no hi 
ha estructures documentades fins al moment 
que es puguin datar en aquesta època. 
Una de les aportacions més rellevants és la da-
tació de l’enderroc de la muralla, que situem 
entre finals de segle III A.c. i primera meitat 
del segle II A.c. Malgrat que és un marc crono-
lògic ampli, ens situa en un moment de gran 
estrés bèl·lic, període en el qual es produeix 
la Segona Guerra Púnica (218-202 A.c.) i la 
campanya de Cató (195 A.c.). De moment és 

difícil relacionar el col·lapse de la muralla amb 
cap d’aquests dos episodis militars, ja que tam-
poc s’han documentat nivells de destrucció a 
l’interior de l’assentament. Malgrat això, és in-
negable el valor estratègic que devia tenir el 
poblat per controlar el riu Ebre, sobretot en 
moments de conflicte.
Un altre fet que hem constatat és l’existència 
d’una potent fase d’ocupació situada cronolò-
gicament en la segona meitat del segle II A.c. 
És factible que la reocupació de l’assentament 
pugui tenir un rerefons militar, en un moment 
en el qual també es produeixen conflictes com 
la Tercera Guerra Celtibèrica (143-133 A.c.) i 
en un punt que manté un control estratègic, 
com accés i sortida del riu. Un altre indici que 
podria indicar una certa presència militar és 
l’augment de les importacions d’àmfores ità-
liques, que es dobla respecte al període pre-
cedent amb les àmfores greco-itàliques (del 
8,6% al 17%), potser motivat per la necessi-
tat de proporcionar vi als soldats establerts 
en aquest punt. Un altre element destacat és 
la presència de sitges, que són amortitzades a 
finals del segle II A.c. Aquestes podrien estar 
indicant un punt d’acumulació d’excedents 
de cereal, potser destinats a l’avituallament de 
tropes o bé a l’intercanvi comercial.

Classe Producció Fragments (2254) % Classe % Total

Vaixella fina Camp. A
Calena
Parets fines
Grisa costa

111
2
2
141

43,3
0,8
0,8
55,1

4,9
0,09
0,09
6,3

C. Comuna C. Ibèrica
Itàlica
Ind.
A mà

1248
1
18
219

84
0,07
1,2
14,7

55,3
0,04
0,8
9,7

Àmfores Itàlica
Púnica
Ibèrica
Massaliota

383
7
118
4

74,8
1,4
23
0,8

17
0,3
5,2
0,2
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Intervenció de consolidació de les estructures muraries al jaciment 
arqueològic del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre)

Aida Alarcos Ballart

ArtIfex, conservació i recreació del patrimoni arqueològic

Resum
Es descriu la intervenció de consolidació sobre les restes arquitectòniques conservades al jaciment 
arqueològic “Barranc de Gàfols”, datat entre els segles VIII i VI A.c. L’estat d’abandonament al que 
havia estat sotmès després de la intervenció arqueològica que el va documentar a principis dels anys 
90 del segle passat havia provocat una greu alteració de les restes. La intervenció ha servit per pro-
tegir els elements originals amb una “capa de sacrifici” lligada amb morter de calç que mantindrà 
el parament original protegit. Tanmateix, no es tracta, ni molt menys, d’una intervenció definitiva, 
doncs l’exposició a les inclemències naturals tornaran a deteriorar les estructures amb el temps.  

Abstract
We describe the consolidation intervention on the architectural remains preserved at the Archaeo-
logical site of  “Barranc de Gàfols”, dated among VIII and VI cent. b.c. The state of  abandonment, 
to which it was subjected after the Archaeological intervention that documented the place in the 
early 90’s of  the past century, had caused a severe alteration of  the remains. This intervention has 
served to protect the original elements with a “layer of  sacrifice” bound with lime mortar that will 
keep the original walls protected. However, we can’t consider this intervention as a definitive one 
because the natural inclemencies will deteriorate the remains again in time. 
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ubiCaCió dEl jaCimEnt

En l’orografia del paisatge del terme municipal 
de Ginestar, destaquen tres barrancs de traçat 
curt i irregular: són el Barranc de Gàfols, el 
Barranc de Sant Antoni i el Barranc dels Co-
muns. Precisament al Barranc de Gàfols es tro-
ben les restes arquitectòniques d’aquest des-
poblat que conserva perfectament una planta 
on es poden identificar clarament tres barris o 
sectors i una estructura sinuosa excavada que 
es va interpretar com una cisterna (Sanmartí et 
al. 2000). Del traçat dels seus murs s’identifi-
quen una o dues filades de pedra calcària local, 
aparentment sense carejar, de diverses mides i 
argila de la zona fent d’argamassa. 
Com ja hem esmentat, aquest jaciment, també 
conegut com “El Pomeralet”, es troba ubicat 
al municipi de Ginestar a la comarca de la Ter-
ra Alta, província de Tarragona. Es tracta d’un 
assentament que ocupa una superfície d’uns 
600 m2 aproximadament, construït al capda-
munt d’una gran terrassa a la dreta del torrent 
homònim. Es tracta d’una ocupació proto-ur-
bana, probablement de caràcter pluri- familiar, 
distribuïda en àmbits repartits aparentment en 
tres blocs (A, B i C), dedicada a l’explotació 
agrària i ramadera a petita escala, com propo-
sen els seus excavadors (Sanmartí et al. 2000).

història dE la rECErCa

Els treballs d’excavació arqueològica que van 
deixar al descobert les evidències d’una ocu-
pació del Bronze Final i Primer Ferro es van 
desenvolupar entre 1990 i 1998 sota la direc-
ció dels professors J. Sanmartí i J. Santacana, 
dins un projecte de recerca de la Universitat de 
Barcelona. La intervenció va permetre la do-
cumentació de dos fases d’ocupació (Sanmartí 
et al., 2000) de l’assentament. La primera fase, 
datada entre els segles VIII i VII A.c., constava 
d’alguns espais domèstics que no compartien 
murs mitjaners. La segona fase, datada dins el 
segon quart del segle VI A.c, quedava definida 
per un conjunt de nombroses cases, magat-

zems i espais funcionals de producció (teixits, 
mòlta i cuina), construïdes amb sòcol de pedra 
sobre el qual es va disposar un aparell de to-
vots, i agrupades en tres blocs que quedaven 
separats mitjançant carrerons. Aquest conjunt 
d’hàbitats es va complementar amb l’excava-
ció d’una possible cisterna per recollir l’aigua. 
Pel que fa a la tècnica constructiva, les habita-
cions de l’assentament del Barranc de Gàfols, 
es va constatar que els edificis havien estat ai-
xecats amb sòcols de pedra calcària de dimen-
sions petites i mitjanes, de procedència local, 
sobre els quals s’havia construït un alçat en 
tovots, lligats amb morter preparat a partir de 
la mateixa terra (Sanmartí et al. 2000). És per 
aquesta raó, la utilització de terra com a mate-
rial constructiu bàsic, que de forma constant 
es produeix el floriment intens de la vegeta-
ció damunt les restes arquitectòniques un cop 
desprovistes de la protecció que proporcionen 
les pròpies parets i teulades. Aquesta prolife-
ració, va anar provocant amb el pas del temps, 
el despreniment i la caiguda d’alguns elements 
del parament constructiu, desfigurant alguns 
trams muraris, els quals, en general només 
conservaven ja una filada o dos com a màxim. 
D’ençà la darrera campanya d’excavació del ja-
ciment al 1998, les intervencions dutes a terme 
sobre les restes van consistir exclusivament en 
puntuals extraccions de vegetació. Per tant, 
l’exposició de les restes als agents atmosfèrics, 
principal enemic dels elements arquitectònics 
en terra, com l’exemple que ens ocupa, va pro-
vocar el progressiu deteriorament de les restes 
fins al punt de posar en perill la seva perdura-
bilitat, lectura i interpretació. L’estat de con-
servació en què es trobaven les restes requeria 
una intervenció urgent per evitar més pèrdu-
es en els murs de pedra. Aquesta intervenció 
constituïa la passa prèvia a qualsevol acció 
destinada a la posada en valor de les restes. 
La intervenció que descriu aquest article va 
ser promoguda pel Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat de Catalunya i 
preveia la neteja, la consolidació i l’adequació 
de les restes arqueològiques per tal de perme-
tre les visites al jaciment, que es trobava en 
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un pèssim estat de conservació, com a mitjà 
de preservació de les restes arqueològiques. La 
intervenció va tenir lloc del 13 al 17 d’agost de 
l’any 2012.
L’estat d’abandonament que van patir les restes 
durant aquests anys, va suposar la pèrdua de les 
propietats aglutinants i adherents de les arga-
masses originals, i, per tant, la pèrdua o movi-
ment de les pedres que conformaven les restes. 
Els agents climàtics i la abundant proliferació 
de la vegetació local, han donat com a resultat 
unes estructures en perill de desaparèixer.
D’altra banda, la pedra de naturalesa calcària, 
força porosa, pateix l’acció de les sals minerals 
i les pressions derivades del flux d’humitat i 
dels contrastos tèrmics, produint el seu afe-
bliment, i accentuant la seva tendència a es-
querdar-se. Originàriament, el sòcol de pedra 
es va recréixer amb tovots, com bé es va poder 
documentar durant les tasques d’excavació di-
rigides per J. Santacana i J. Sanmartí (Sanmartí 
et al. 2000). Aquesta part del mur protegia el 
sòcol dels efectes erosius dels agents atmosfè-
rics. Tanmateix, en desaparèixer aquesta part 
arquitectònica més perible, el parament de pe-

dra va restar com a únic receptor de les humi-
tats i els canvis de temperatura que van patir 
al llarg d’aquest anys ha comportat una impor-
tant erosió que podríem definir com d’estat de 
conservació semi-ruïnós.

mEtodologia i dEsEnvolupamEnt dEls 
trEballs

Com ja hem vist, l’activitat de la vegetació ha-
via esdevingut el principal focus de deteriora-
ment de les restes arquitectòniques. Amb la 
intenció d’anular aquest efecte, la primera part 
de la intervenció va consistir en l’eliminació 
manual dels elements vegetals, tan de les restes 
com del seu entorn immediat, incloent-hi els 
sectors muraris que ja havien estat objecte de 
restauració. La seva retirada es va dur a terme 
sempre tenint en compte la integritat de les 
restes. D’altra banda, seguint els paràmetres 
habituals assenyalats per a la restauració arqui-
tectònica convencional a les diferents Cartes 
de restauració internacionals (Del Restauro, 
Icomos) i propugnades per diversos autors 

Fig. 1 Estat de conservació del jaciment previ a la intervenció
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que defensen el restabliment de la funciona-
litat del objecte (Brandi, 1977), ocasionalment 
va ser necessària l’anastilosi1, habitualment uti-
litzat en restauració amb la finalitat de recu-
perar l’aspecte original i detenir el procés de 
deteriorament (Sanpaolesi, 1973).
En aquest sentit, durant aquesta intervenció, es 
va intentar restablir el màxim nombre possible 
d’elements caiguts a la seva ubicació original, 
sempre que hi havia prou  evidències per fer-
ho. Com a argamassa es va fer servir un mor-
ter elaborat amb calç hidràulica barrejada amb 
sorra rentada de granulometria fina i argiles 
de procedència local per acabar de donar una 
pigmentació el més semblant possible als pa-
raments originals. L’elecció d’aquest tipus de 
morter es fonamenta en el fet que és totalment 
reversible i gens agressiu vers les restes origi-
nals, a més que presenta unes propietats hi-
dròfugues i termodinàmiques molt adequades 

1. L’anastilosi (del grec άνά “cap amunt” y στύλος “columna”) 
és un terme arqueològic que defineix la tècnica de reconstruc-
ció d’un monument enrunat a partir de l’estudi sistemàtic i 
metòdic de l’ajustament dels diferents elements que integren 
la seva arquitectura (Giannini/Roani 2008).

per impedir la descomposició per saturació del 
mateix. D’altra banda, la presència de la calç 
impedeix la proliferació de vegetació entre les 
pedres que, com ja hem vist, esdevenien una de 
les principals causes de despreniment de mate-
rial en aquest tipus d’estructures. 
Es van lligar totes les pedres dels coronaments 
originals sense afegir-ne cap filera, excepte en 
alguns llocs puntuals on calia estabilitzar l’es-
tructura. Gràcies a això, es va  aconseguir que 
els paraments quedessin fixats i que els mor-
ters originals es conservessin coberts per la 
nova argamassa. Aquesta pot ser definida com 
una capa de sacrifici davant els agents d’altera-
ció: pluja, vent, insolació, glaçades i prolifera-
ció vegetal. 
Paral·lelament, es va procedir a l’abocament i 
distribució manual de graves a l’interior dels 
espais per tal de guanyar l’alçada dels pavi-
ments i per garantir un recolzament per a la 
base dels murs. Sota les graves, s’havia dispo-
sat una capa de fibra geotèxtil amb la finalitat 
d’impedir la germinació i creixement de vege-
tació. D’aquesta forma es van reomplir tots els 
àmbits dels blocs A i B.

Fig. 2 Perspectiva general del jaciment un cop finalitzats els treballs de consolidació.
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Malauradament, la falta de recursos i el poc 
temps disponible no van permetre una inter-
venció sobre la totalitat de les restes. Efectiva-
ment, algunes estructures muraries van restar 
sense consolidar. Hem de destacar, en aquest 
sentit, la petita estructura de combustió que 
havia quedat pendent d’excavació a la canto-
nada se de l’Àmbit I (Bloc A), motiu pel qual 
no va ser objecte d’una estabilització rellevant, 
més enllà de la seva neteja i retirada exhausti-
va de vegetació. Una nova intervenció acaba-
ria d’unificar tot el jaciment amb els criteris 
de restauració tot garantint la seva estabilitat 
durant alguns anys més. 

ConClusions

Després d’anys d’abandonament, el jaciment 
prehistòric del Barranc de Gàfols ha estat ob-
jecte d’una humil intervenció per estabilitzar 
les seves restes arqueològiques i preservar-les 
de la degradació. Els objectius de la interven-
ció han estat prioritàriament els murs, molt 
castigats per l’erosió, i l’adequació dels espais 

domèstics mitjançant l’aportació de graves 
fins a nivell de paviment. Malauradament, no 
es pot parlar d’una intervenció definitiva. En 
alguns casos, només va ser possible actuar de 
forma parcial, eliminant la vegetació, assegu-
rant alguns blocs calcaris i netejant la zona. 
Aquesta intervenció hauria de donar pas a un 
seguiment respecte a les necessitats de con-
servació de les restes arqueològiques, el qual 
hauria de procurar el seu manteniment espe-
cialitzat i sistemàtic segons les necessitats del 
jaciment. Bàsicament una retirada d’herbes 
i reparacions que compleixin els criteris de 
restauració, per evitar que les lesions arribin 
a punts irreversibles de deteriorament dels 
materials originals i requerir més inversió que 
permeti un manteniment programat i rutinari, 
gens agressiu i completament reversible (Ma-
rino, 2002). 
D’altra banda, creiem que no s’ha de me-
nysprear la idea d’integrar el jaciment dins un 
discurs didàctic i pedagògic sobre el període 
del Bronze Final i Primer Ferro a la zona, 
propiciant la seva inclusió en xarxes turísti-
ques i impulsant la seva revalorització social. 

Fig. 3 Estat de conservació d’un dels murs del jaciment abans de la intervenció
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Entenem que la valorització dels elements 
patrimonials de caire arqueològic, i el cas del 
“Barranc de Gàfols” constitueix un clar exem-
ple en aquest sentit donada la seva ubicació, 
passa necessàriament per la seva difusió i po-
sada en valor mitjançant activitats científiques 
i lúdiques com ara l’arqueologia experimental, 
la recreació històrica o d’altres. Les polítiques 
de gestió patrimonial han de superar la barrera 
de l’estrictament definit com a “manteniment” 
per tal d’arribar a punts de vista que esdevin-
guin més rentables tant a nivell administratiu 
com, sobretot, social i econòmic. 
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Fig. 5 Una de les estructures no consolidades i en risc

Fig. 6 Estructura de combustió per excavar
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Intervenció de consolidació de les estructures muraries al 
jaciment arqueològic del “Turó del Calvari”

Aida Alarcos Ballart

(ArtIfex, conservació i reparació del patrimoni arqueològic)
Diplomada en Restauració de bens culturals, d’especialitat arqueologia,
per l’escola esrcbcc de Barcelona

Resum
Presentem els resultats de la intervenció de restauració sobre les restes arquitectòniques del jaci-
ment arqueològic del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta). Ja restaurat amb anterioritat 
als anys 90 del segle passat, presentava força alteracions estructurals degut a la seva estada a l’in-
tempèrie sense cap protecció. El tractament ha servit d’una banda, per a protegir el mur transversal 
de tovots i la base lítica d’un pilar central i, per l’altra, per a reomplir els intersticis del paraments 
muraris originals amb l’objectiu d’evitar els despreniments.

Abstract
We present the results of  the restoration works developed on the architectural remains of  the arc-
haeological site of  Calvary Hill (Vilalba dels Arcs, Terra Alta). Already restored before the 90’s of  
the past century, they showed structural alterations due to their unprotected exposure to weather. 
The treatment used has served, by one side, to protect the mudbrick transversal wall and a lithic 
central pillar and, secondly, to fill the interstices of  the original walls in order to avoid landslides.
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ubiCaCió dEl jaCimEnt

El jaciment del Turó del Calvari es troba ubicat 
al municipi de Vilalba dels Arcs, a la comarca 
de la Terra Alta, al capdamunt d’un petit turó 
allargat amb orientació nord-oest i a uns 440 
metres d’altitud s. n. m. La seva situació respon 
a la topografia clàssica de la comarca de la Ter-
ra Alta: relleus ondulats, poc elevats, amb una 
alçada generalitzada entre els 300 i els 350 me-
tres, que enmarquen petites valls constituïdes 
a partir de rierols de tipus intermitent. El petit 
turó que acull el jaciment corona la capçale-
ra de dos barrancs, el de Voravall i el de Sant 
Pau, que moren a les aigües de l’Ebre, situat a 
uns 20 quilòmetres en direcció nord. Aquest 
fet condiciona en forta mesura el camp visual 
del jaciment, que es desplega bàsicament vers 
el nord, sempre condicionat per l’alçada del 
relleu que l’envolta, es concentra en el curs del 
rierol que es forma als seus peus i sobre les 
valls que s’estenen a les seves vessants. Pel que 
respecta als accessos, també apareixen limitats 
pel relleu; el pas sud-est és l’únic practicable 
amb comoditat.

història dE la rECErCa 

El jaciment del Turó del Calvari va ser excavat 
entre 1999 i 2004 com a conseqüència d’una 
remoció de terres que es va dur a terme al cos-
tat del cementiri de Vilalba dels Arcs, l’objec-
tiu del qual era col·locar tres creus. Arran de 
la intervenció, dirigida pels arqueòlegs Jordi 
DiIoli, David Bea i Albert Vilaseca de la urV, 
es va exhumar un conjunt arquitectònic que 
es va poder datar entre el s. VII i el s. VI A.c., 
és a dir, entorn de la I Edat del Ferro i l’Ibèric 
Antic (DIlolI/BeA/VIlAsecA 2005). Aquest 
conjunt arquitectònic constava d’un edifici, 
aparentment construït en el mateix moment, 
de planta ovalada i potents murs. Al seu interi-
or, es va trobar un petit mur que dividia l’espai 
transversalment en dos, les denominadades 
Habitacions 1 i 2. Al centre de l’Habitació 2 
es va documentar una gran pedra calcària amb 

evidents símptomes d’haver patit altes tempe-
ratures, el mateix fenòmen que s’observava als 
tovots que integraven el mur divisori. Això va 
fer plantejar els arqueòlgs que l’edifici va patir 
un potent incendi que va provocar el seu en-
derrocament i abandonament.
La singularitat de l’edifici i la sumptuositat 
dels materials trobats al seu interior mostren, 
segons els arqueòlegs, l’existència per a aque-
lla època d’una sèrie de nous mecanismes de 
poder i control geo-polítics fonamentats en 
l’articulació de la litúrgia com a mitjà de co-
hesió per part d’un grup social emergent. Se-
gons els arqueòlegs, aquest model s’inspira-
ria, afegint trets propis, en un sistema cultural 
orientalitzant. Tot això va fer plantejar als 
arqueòlegs que es tractava d’un edifici amb 
un alt component religiós/cultual i probable-
ment polític, lligat al control territorial. De 
fet, van plantejar que es tractava del primer 
recinte de culte en funcionament durant la 
Primera Edat del Ferro al nord-est peninsular 
(BeA/DIlolI2005) 

mEtodologia i dEsEmbolupamEnt dEls 
trEballs

La present campanya de restauració es va cen-
trar fonamentalment en l’estabilització de dos 
elements que presentaven un avançat estat de 
deteriorament i més perill potencial de desapa-
rició. Es tractava, d’una banda, del gran bloc 
de pedra calcària central de l’Habitació 1, pro-
bablement, restes d’una base de pilar, i de l’al-
tra, les restes del mur de tovot i sòcol de pedra 
que separa en dos habitacions l’espai intern. A 
més, es va actuar sobre el mur de tovots prò-
piament dit i els nivells argilosos que quedaven 
per sota del mateix
El bloc de pedra calcàrea, un tipus de roca 
força porosa i, amb tota probabilitat, afectada 
intensament per les altes temperatures provo-
cades per l’incendi que es va poder documen-
tar arqueològicament, es trobava molt afectat 
pels canvis tèrmics que provoquen l’acció 
d’entrada i sortida de sals i els efectes de glaç 
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i desglaç, factors que han determinat la seva 
fragmentació.
Primerament, es van individualitzar la totali-
tat dels fragments que suposadament l’inte-
graven, la majoria dels quals havien quedat en 
dispersió entorn al nucli central. Això ens va 
permetre determinar que, de fet, en algun mo-
ment, es van afegir fragments procedents d’un 
altre nucli fent servir morter en base ciment 
de tipus “Portland”, la qual cosa ens va fer 
caure al principi en interpretacions errònies de 
remuntatge. Un cop individualitzats els frag-
ments, es va procedir al remuntatge del bloc 
central, tot esperant trobar la major quantitat 
de fragments posibles. Una petita part d’ells 
van quedar finalment descartats en tractar-se 
de fragments d’un nucli diferent i es van em-
magatzemar a l’espai dins el cementiri habilitat 
amb aquesta finalitat.
Com a element aglutinant es va fer servir un 
adhesiu específic per aquest tipus de material. 
En concret, es tracta d’una resina epoxi bi-
component que es va aplicar sobre les cares 
dels blocs que havien de quedar en contacte. A 
l’hora de triar el producte adhesiu, es va tenir 
en compte que havia de gaudir d’unes propie-
tats de resistència molt elevades per no tenir la 
mateixa problemàtica en un temps breu, ja que 
les condicions climàtiques que havia de patir la 
pedra són molt variables i adverses. Això im-
plicava que la reversibilitat del material havia 
de quedar, en aquest cas, subordinada al prin-
cipi de resistència. 
Amb la intenció de evitar futures incidències 

hidrants sobre el bloc restaurat, es va aplicar 
una capa d’un producte hidrofugant d’àmplia 
utilització en intervencions de restauració que 
garantirà la seva protecció de l’aigua de pluja. 
Es tracta d’estel 1000 de la marca c.t.s., un 
potent impermeabilitzant químic amb base de 
Silicat d’Etil. La seva aplicació es va fer manu-
alment, buscant sempre una impregnació total 
del bloc, menys a la zona que resta en contacte 
amb el sòl, un altre causant d’aportació d’hu-
mitats. 
També es va intervenir sobre les restes argi-
loses de l’envà fet, probablement, amb tàpia. 
L’erosió dels agents atmosfèrics havia provo-
cat una important pèrdua de material construc-
tiu que s’havia quedat disgregat junt a la base 
del sòcol de pedra sobre el qual es trobava. Per 
poder protegir adequadament aquestes restes 
arquitectòniques, generalment de complexa 
conservació a l’aire lliure, ens vam inclinar per 
aplicar-hi indirectament una capa de morter de 
calç pigmentat amb la pròpia argila caiguda. El 
morter no havia de ser aplicat directament so-
bre de les restes per evitar altres efectes erosius 
derivats del contacte directe. En comptes d’ai-
xò, es va preveure la col·locació d’una malla 
reticulada de fibra de vidre que faria de límit 
entre la part original i la part afegida. Aques-
ta capa de morter ha de ser entesa com a una 
“capa de sacrifici”, és a dir, en cap cas constitu-
eix una solució definitiva a la problemàtica de 
la conservació a la intempèrie. 
Els coronaments restaurats dels murs perime-
trals de l’edifici, aplicats l’any 1999, han desen-

Fig. 1 Reompliment d’esquerdes a les pedres per evitar més 
despreniments

Fig. 2 Adhesió dels fragments solts de la base de pilar
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volupat fins ara la seva funció protectora de 
les restes arquitectòniques originals, però la re-
sistència mecànica dels morters utilitzats havi-
en quedat totalment esgotats i ja no complien 
la funció d’evitar noves pèrdues de pedres i de 
material constructiu. Aquesta problemàtica es 
va superar afegint un morter de calç resistent i 
fàcilment reversible que aporta als murs origi-
nals protecció davant els agents atmosfèrics i 
preseva en el seu interior els morters originals 
que encara es conserven. 

ConClusions

Qualsevol jaciment arqueològic conservat a la 
intempèrie requereix desprès de la seva con-
solidació un manteniment periòdic, doncs cap 
intervenció pot acabar amb els efectes de les 
oscil·lacions tèrmiques, les variacions humídi-
ques i el la proliferació biològica dels agents 
naturals, principalment vegetals. 
El jaciment del Turó del Calvari, a més, té 
l’agreujant d’haver patit un incendi a l’antigui-

Fig. 3 Protecció del mur de tovot conservat Fig. 4 Rejuntat dels murs originals per protegir l’estructura

Fig. 5 Conjunt després de l’intervenció
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tat, raó per la qual els elements que es conser-
ven pateixen actualment unes clares alteracions 
a tots els seus elements. Les altes temperatures 
van alterar i transformar les propietats dels 
elements arquitectònics fent pràcticament in-
viable la seva pervivència directament expo-
sats a les inclemències atmosfèriques.
D’altra banda, l’escassetat de jaciments on es 
conserven parets de tovots in situ i la (plausi-
ble) degradació de la capa de sacrifici aplicada 
durant aquesta campanya per protegir aquesta 
estructura, ens indueix a recomanar una pro-
tecció puntual més agressiva, com podria ser 
la construcció d’una estructura amb tovots 
moderns cuits. Això permetria respectar els 
paràmetres estètics i, paral·lelament, garantir 
el seu aïllament. 
Per tant, davant l’absència d’una coberta pro-
tectora, considerem necessari futures inter-
vencions, la intenció de les quals ha de ser la 
realització de determinades tasques de man-
teniment, encara que sigui molt puntualment, 
que garanteixin la correcta pervivència de les 
restes originals. 
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Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romano-
republicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí 
del Castellet de Banyoles i les Aixalelles

Jaume Noguera
Eduard Ble
Pau Valdés

Universitat de Barcelona

Resum
Es presenten els resultats científics obtinguts en tres jaciments que formen part del projecte de 
recerca sobre l’estudi de les evidències arqueològiques relacionades amb activitats bèl·liques durant 
època romana republicana en el curs inferior del riu Ebre. A banda de la identificació d’indicis clars 
d’ocupació durant la Segona Guerra Púnica o la Guerra Sertoriana, es detallen els diferents mèto-
des i tècniques utilitzats per recuperar-los, així com els seus avantatges i inconvenients. Finalment, 
es defensa la prospecció sistemàtica d’aquests tipus de jaciments, sense estructures constructives 
conservades o identificables,  com a mètode eficaç per a la seva anàlisi i comprensió.

Abstract
Our paper presents the scientific results from three sites surveyed within the framework of  a re-
search project on the archaeological evidence of  Roman military activities during the republican 
period in the lower Ebro. In addition to the identification of  clear traces of  occupation during the 
Second Punic War or the Sertorian War, we describe the different methods and techniques used 
to recover them, as well as their advantages and disadvantages. Finally, we defend the systematic 
survey of  sites without preserved or identifiable architectonic structures as an effective method 
for their analysis and understanding.
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introduCCió

El projecte de recerca arqueològica sobre els 
campaments militars d’època republicana en 
el curs inferior de l’Ebre es va iniciar l’any 
2006 en el jaciment de la Palma (l’Aldea, Baix 
Ebre). D’aleshores ençà, el projecte inicial ha 
estat reformulat1, de manera que actualment 
les intervencions s’han ampliat a dotze jaci-
ments, i està previst intervenir en una desena 
de jaciments més abans de l’any 2017. Així, si 
en un principi el nostre interès es va centrar 
a la zona de l’Ebre durant la Segona Guerra 
Púnica i els primers aixecaments indígenes, 
actualment la recerca ha estat ampliada al tot 
el nord-est peninsular i a altres períodes histò-
rics, com els conflictes vinculats a les guerres 
civils romanes, bàsicament en època de Serto-
ri i Cèsar. Aquest dinamisme s’explica per les 
característiques de la metodologia aplicada: es 
tracta bàsicament de prospeccions arqueològi-
ques, executades de forma intensa i sistemàti-
ca en un breu lapse de temps. Això ens permet 
obtenir resultats científics ràpidament, analit-
zar aquests resultats, i arribat el cas, reorientar 
els objectius i plantejaments del projecte.
En qualsevol cas, aquest article pretén oferir 
un resum de les intervencions realitzades en 
tres jaciments situats a tocar del riu Ebre, en 
el seu curs inferior: la Palma, el Camí del Cas-
tellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre) i les 
Aixalelles (Ascó, Ribera d’Ebre). En el primer 
cas es van fer sis intervencions entre 2006 i 
2011; en el segon cas altres sis intervencions 
entre 2007 i 2011, i en el darrer tres interven-
cions entre 2012 i 2016.
A nivell metodològic aquest projecte s’enqua-
dra dins de l’anomenada “Conflict Archaeo-
logy” (Coulston 2001; Pollard/Banks 2005; 
Sutherland/Holst 2005). Aquest corrent ar-
queològic es va iniciar a partir dels treballs re-
alitzats al camp de batalla de Little Big Horn 
(Fox 1997), on es van plantejar noves perspec-

1. A partir de 2012 Projecte de recerca arqueològica sobre els assenta-
ments militars d’època republicana a Catalunya, i a partir del quadri-
ennal 2014-17: Guerra i conflicte al nord-est de la Península Ibèrica 
en època romanorepublicana (segles iii-i ac).

tives d’estudi basades en la georeferenciació 
dels objectes metàl·lics recuperats mitjançant 
detectors i en l’anàlisi balística dels projectils 
identificats. Evidentment, un dels trets més 
característics d’aquesta metodologia és l’ús 
extensiu del detector de metalls, una eina rei-
vindicada per diversos arqueòlegs en els últims 
anys i que, combinada amb un registre exhaus-
tiu de les troballes, ha demostrat ser extrema-
dament útil (Connor/Scott 1998; Quesada 
2008; 2014, 86; Scott/McFeaters 2011).
El seu ús en l’arqueologia del conflicte es va 
estendre ràpidament a altres cronologies com 
època moderna (Rubio 2008), guerra civil es-
panyola (González-Ruibal 2011) o les guerres 
mundials (Nolab 2009). En l’àmbit del món 
romà va arribar més tard, però ha estat clau 
en l’estudi de batalles com Baécula (Bellón et 
al. 2009, 2016) o Teutoburg (Harnecker 2004; 
Rost/Wilbers-Rost 2010). La seva aplicació 
destinada a la localització de campaments de 
campanya encara era reduïda en el moment de 
l’inici dels nostres treballs, si bé en la actualitat 
té una major difusió (Menéndez Blanco et al. 
2013).
Ara bé, a banda de l’ús dels detectors de me-
talls, les nostres intervencions inclouen, com 
no podria ser d’una altra manera, la prospec-
ció visual sistemàtica, la prospecció geofísica, 
la realització de fotografies aèries i, arribat el 
cas, l’excavació. Així, és la combinació dels re-
sultats obtinguts amb aquestes diferents apro-
ximacions la que ens permet aconseguir un 
significatiu i heterogeni volum d’informació, 
malgrat un dels grans problemes de la pros-
pecció arqueològica, i que és inherent al mèto-
de: el fet de recuperar materials sense context 
arqueològic, i per tant la manca de cronolo-
gies fiables. A aquest problema hem d’afegir 
un segon, que l’agreuja: la reocupació d’assen-
taments és un fenomen habitual en els esta-
bliments humans, per raons lògiques, però és 
especialment freqüent en el cas dels assenta-
ments de caire militar. Evidentment, un indret 
estratègic, de control visual o del pas, un gual 
d’un riu, etc., és un lloc reocupat en tots els 
conflictes, i, com veurem tot seguit, dos dels 
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tres jaciments objecte d’aquest article en són 
un perfecte exemple.
Una altra característica compartida per tots 
tres jaciments és el fet d’ocupar una zona on 
no es documenten estructures constructives, 
ni positives (murs, paviments, etc.), ni nega-

tives (fossats), o, en qualsevol cas, no hem 
pogut identificar-les. Evidentment és possible 
que originalment hi hagués hagut fosses o pot-
ser terraplens, però qualsevol possible rastre 
ha estat esborrat per les activitats agrícoles 
posteriors.

Fig. 1. Mapa de situació dels jaciments prospectats o amb intervencions en curs en el marc del projecte: 1) La Palma / Nova Classis; 
2) Castellet de Banyoles; 3) Les Aixalelles 4) El Vilar de Valls; 5) Tres Cales; 6) Cabra del Camp; 7) El Catllar; 8) Agramunt; 9) L’Es-
pluga de Francolí; 10) El Rourell; 11) Terrer Roig; 12) Puig Castell.
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Arribats a aquest punt, sovint se’ns planteja el 
problema de com podem arribar a definir un 
determinat jaciment com un assentament mi-
litar ocupat breument, allò que es coneix ha-
bitualment com un campament de campanya. 
Creiem que aquesta identificació és possible a 
partir de la recuperació d’una quantitat signifi-
cativa de materials mobles específics, concen-
trats en una zona concreta, bàsicament restes 
d’armament (sobretot llancívol, com projectils 
de plom, pila, puntes de fletxa, etc.), monedes 
(sobretot d’escàs valor, de bronze) i elements 
d’indumentària i equipament militar (fíbules, 
botons, tatxes de càligues, estaques de tendes 
de campanya, ...).
D’altra banda, també cal tenir en compte allò 
que no es recupera, com, per exemple, frag-
ments de peces ceràmiques de la mateixa 
cronologia que els objectes metàl·lics. Així, 
l’absència sistemàtica de vaixella sovint és un 
argument afegit per defensar la presència de 
tropes en campanya, les quals evidentment no 
transportaven aquests fràgils objectes a l’es-
quena.
Finalment, abans d’entrar en la descripció de 
les intervencions realitzades a cada jaciment, 
voldríem destacar un darrer aspecte del pro-
jecte: la seva vinculació amb les pràctiques 
docents dels alumnes del Grau d’Arqueologia. 
Així, des de l’inici d’aquests nous estudis a la 
Universitat de Barcelona, es va plantejar la ne-
cessitat d’oferir als alumnes activitats formati-
ves en jaciments reals i en el marc de projectes 
de recerca en curs. D’aquesta manera, des de 
l’any 2010 uns 540 alumnes han realitzat pràc-
tiques de prospecció arqueològica en diferents 
jaciments, i uns 360 ho han fet en els jaciments 
del Camí del Castellet de Banyoles i les Aixa-
lelles. Cal dir que aquesta experiència ha estat 
positiva, tant des del punt de vista de la in-
vestigació com des de la perspectiva docent. 
Certament aquesta última requereix un ritme 
de treball més lent, ja que allò que importa 
és la comprensió dels diferents processos per 
part de l’alumnat, però els resultats científics 
han estat integrats sense cap problema en el 
projecte, i fins i tot han permès validar els mè-

todes aplicats en la recerca, com veurem més 
endavant.
 

lEs intErvEnCions arquEològiquEs a la 
palma2

El jaciment de la Palma es localitza a la riba 
nord del riu Ebre, molt pròxim a la seva anti-
ga desembocadura i sobre una terrassa fluvial, 
una gran extensió plana, fàcilment defensable, 
proveïda d’aigua i ancoratges naturals. Reu-
neix unes condicions estratègiques immillora-
bles, ja que totes les comunicacions terrestres 
que ressegueixen la costa han de passar pel 
jaciment, i per una altra banda controla l’ac-
cés al riu Ebre, en aquest tram perfectament 
navegable.
Els treballs d’investigació es van iniciar l’any 
2006 després de l’estudi d’un conjunt de ma-
terials dipositat en el Museu de les Terres de 
l’Ebre (Amposta, Tarragona) i en col·leccions 
privades. Cal dir que la superfície de l’assen-
tament podria haver superat les 30 ha, però, 
a conseqüència dels profunds canvis soferts a 
la zona en l’actualitat (construcció de l’auto-
pista AP7, peatges, urbanització...), únicament 
ha estat possible treballar sobre una superfície 
propera a les 7 ha.
Inicialment, l’any 2006 les feines es van centrar 
en la prospecció visual de ceràmica superfici-
al. A efectes de planificació del treball, l’àrea 
intervinguda va ser dividida en dues zones: A 
i B, separades artificialment pel talús del ferro-
carril. La zona B també va ser dividida en dues 
subzones, la B1, al nord, i la B2, al sud, separa-
des per un camí de terra. La prospecció visual 
es va realitzar seguint dos mètodes diferents 
per tal d’avaluar l’eficàcia de cadascun. La sub-
zona B1 es va prospectar mitjançant una grae-
lla amb quadres de 30x10 metres. En canvi, a la 
subzona B es va prescindir de qualsevol malla, 

2. Les intervencions desenvolupades van ser finançades grà-
cies al premi Pons d’Icart d’Arqueologia 2006 de l’Ajuntament de 
Tarragona, i a les subvencions arqueològiques del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2007, 2008-09 
i 2010-11.
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Fig. 2. Mapa dels resultats obtinguts a la Palma amb la prospecció visual sistemàtica de 2006, utilitzant una graella amb quadres de 
10x30 m (zona B1), i amb situació de cada fragment mitjançant estació total (zona B2).

situant cada fragment ceràmic de forma indi-
vidual amb una estació total. Els dos mètodes 
van identificar una dispersió similar de la cerà-
mica, però si tenim en compte el rendiment, el 
mètode de dividir el terreny mitjançant trans-
septes va resultar més eficaç. Quant als resul-
tats, es va constatar una densitat molt baixa 
(en torn als 125 fragments ceràmics per ha) i 
un predomini de l’àmfora grecoitàlica, en torn 

del 60%. En aquesta primera campanya també 
es va decidir aplicar també l‘ús del detector de 
metalls, però només es van trobar tres mone-
des, i un parell de projectils de plom, fet que 
contrastava amb el centenar de monedes que 
havíem pogut estudiar prèviament (Noguera/
Tarradell-Font 2009; Noguera 2008).
La segona campanya, l’any 2007, es va plan-
tejar amb dos objectius. Per una banda, exca-
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var un conjunt de sitges situades a la zona A 
del jaciment, ja que era possible que es docu-
mentessin rebliments de finals del segle III A.c. 
dins d’aquestes estructures. Malauradament 
els resultats van ser negatius, ja que les sitges 
estaven plenes de pedres i materials moderns. 
Un segon objectiu va consistir en realitzar un 
rebaix sistemàtic i controlat d’un sector d’1,3 
ha de la zona B2, amb bons resultats, ja que 
es van recuperar 23 monedes. Aquest fet és 
conseqüència d’haver retirat uns 20/30 cm 
dels nivells superiors superficials, ja rebuscats 
anteriorment. L’eficàcia d’aquest mètode tam-
bé es constata en el tipus de peces que s’han 
anat recuperant en les diferents campanyes. 
És revelador que durant les darreres campa-
nyes els materials trobats fossin majoritària-
ment fragments metàl·lics i monedes de peti-
tes dimensions (divisors hispanocartaginesos, 
d’Emporion, i de Massalia, bàsicament). Una 
conseqüència lògica de la repetició de les pros-
peccions en un mateix emplaçament, i que ha-
vien anat recuperant els elements de més vo-
lum, més fàcilment detectables.
A banda d’aquest rebaix sistemàtic, durant 
totes les campanyes es va seguir treballant 
amb l’objectiu de poder identificar estructures 
constructives, positives o negatives.
En aquest sentit, es van estudiar les fotogra-
fies aèries disponibles, amb l’objectiu d’iden-
tificar indicis de possibles estructures, a partir 
d’anomalies en el creixement de la vegetació 
o restes actualment desaparegudes. Igualment, 
es van contractar els serveis d’un globus aeros-
tàtic per tal de disposar de fotografies a baixa 
alçada des de diferents angles i orientacions. 
Aquestes fotografies mostraven com una ano-
malia cromàtica de grans dimensions coincidia 
amb la major densitat de troballes, i per una al-
tra banda, una fotografia antiga mostrava una 
estructura quadrangular a tocar del pont del 
ferrocarril.
L’any 2009 es va intervenir a la zona ocupada 
per aquesta estructura. Es va documentar un 
mur de 3,60 metres d’amplada identificat per 
la seva cara interna sobre uns 6,20 metres, i 
sobre 1,60 metres per la seva cara externa. La 

tècnica constructiva evidenciava que es trac-
tava d’una construcció moderna, i entre el 
morter dels murs es van recuperar fragments 
d’àmfores grecoitàliques i ceràmica vidriada. 
Aquest fet, i la potència dels murs, suggerien 
que es tractava d’alguna mena d’edifici de ca-
ràcter militar, tal vegada un dels nombrosos 
fortins construïts en el curs inferior de l’Ebre 
durant les guerres carlines.
Durant la mateixa campanya es va encarre-
gar una prospecció geofísica a l’àrea de major 
concentració de material ceràmic i metàl·lic, la 
qual coincidia amb l’anomalia cromàtica iden-
tificada a les fotografies aèries. Aquests treballs 
van ser realitzats per l’empresa sot Prospection, 
i van consistir en la prospecció amb gradiò-
metre magnètic d’una superfície de 8.300 m2. 
Els resultats van ser posteriorment verificats 
mitjançant cinc sondejos, en els punts on s’ha-
vien detectat anomalies magnètiques. En cap 
d’ells es van documentar estructures arqueo-
lògiques, constatant-se únicament la presència 
d’una capa de terra d’espessor variable amb 
alguns fragments ceràmics i, al fons, la grava 
natural. També cal ressaltar l’escassa potència 
del jaciment, trobant-se les graves naturals a 
pocs centímetres de la superfície en el sondeig 
número 3 i a un metre en els sondejos 1, 2, 4 i 
5. Finalment, l’explicació de la coincidència de 
l’anomalia cromàtica amb la major densitat de 
materials arqueològics probablement rau en 
el fet que en aquesta zona el terreny natural 
es caracteritza per una extensa depressió que 
al llarg dels continus treballs agrícoles ha anat 
concentrant un major nombre de materials, a 
banda de retenir més fàcilment la humitat.
Malgrat que tots els nostres esforços per do-
cumentar estructures relacionables amb el 
material recuperat en superfície han estat in-
fructuosos, es va decidir continuar el rebaix 
sistemàtic del jaciment, amb un doble objec-
tiu. Per una banda continuar recuperant ma-
terials en els estrats inferiors dels nivells re-
moguts pels treballs agrícoles. I per una altra 
banda, realitzar el decapatge controlat d’una 
superfície de gairebé 5 ha, per tal d’identifi-
car en extensió alguna estructura constructiva 
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que no s’hagués localitzat amb les fotografies 
aèries, amb la prospecció geofísica o amb els 
sondejos.
Després d’extreure i desplaçar més de 50.000 
m3 de terra, podem confirmar que a la zona 
explorada no hi ha cap mena de vestigi cons-
tructiu (o si més no, no s’ha conservat). Ara 
bé, el conjunt de materials mobles recuperats 
durant les nostres campanyes de prospecció 
ha estat especialment nombrós, amb gairebé 
dues-centes monedes, projectils de plom, fí-
bules (essencialment de formes La Tène I i 
anular hispànica), tatxes de càliga, possibles 
estaques de tendes de campanya, etc. (Nogue-
ra/Ble/Valdés 2013).
La localització estratègica del jaciment, les se-
ves característiques i el conjunt de materials 
indica que estem davant d’una important con-
centració de tropes romanes durant la Segona 
Guerra Púnica, amb tota probabilitat un cam-
pament de campanya (Noguera 2008). L’estu-
di de les fonts escrites permeten relacionar-lo 
amb un topònim mencionat per T. Livi durant 
les fets bèl·lics de l’any 217 (Liv. XXII, 21, 
1-6): el campament escipiònic de Nova Classis 
(Noguera 2012), un campament de campanya 
que cal datar aproximadament entre 218 i 209 
A.c. A banda d’aquesta ocupació, sens dubte 
la més significativa, també ha estat possible 
identificar una segona ocupació relativament 
important, datada en època sertoriana a partir 
de la troballa de monedes, armament, fíbules, 
restes de vaixella de bronze i altres objectes.

El Camí dEl CastEllEt dE banyolEs3

Les intervencions en el marc del projecte de 
recerca en aquest jaciment es van efectuar 
durant quatre campanyes de prospecció en-
tre 2007 i 2009, si bé en el marc d’un projecte 
d’innovació docent es van tornar a executar 
dues campanyes de prospecció més, durant 

3. Treballs d’investigació realitzats gràcies a l’ajut 
2007ACOM00030 de l’AgAur i l’Ajuntament  de Tivissa, i per 
les subvencions 2008-2009 del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

els anys 2010 i 2011, amb la participació dels 
alumnes del Grau d’Arqueologia de la Univer-
sitat de Barcelona.
El jaciment ocupa una extensa plataforma 
d’11 ha situada a l’oest de l’accés a la ciutat 
ibèrica homònima, un nucli ibèric de primer 
ordre que controla el gual del riu Ebre situat 
als seus peus. A l’oest està delimitat per l’estret 
accés de cent metres de longitud i cinc me-
tres d’amplada que permet arribar a les torres 
pentagonals de l’assentament, i a l’est per un 
segon pas estret, d’uns vint metres d’amplada. 
L’interès per explorar aquesta zona va ser con-
seqüència d’una sèrie d’indicis previs.
En primer lloc, per la localització d’una ocupa-
ció extramurs de la ciutat ilercavona, que està 
sent excavada pel nostre equip de recerca des 
de l’any 1999. Efectivament, una observació 
preliminar permetia observar la presència de 
ceràmica ibèrica i àmfora romana republicana 
en superfície (Noguera 2007, 256; làm. 34, 16-
34). A això cal sumar les referències de tro-
balles de monedes de bronze de la República 
romana a l’exterior del jaciment (Serra Ràfols, 
1949, 200).
En segon lloc, per l’estudi preliminar d’un 
conjunt de materials (12 monedes de plata i 
24 monedes de bronze) procedents d’aquesta 
zona i dipositats en el Museu de les Terres de 
l’Ebre, a Amposta (Tarradell-Font/Noguera 
2009).
En tercer lloc, per l’estudi dels materials inè-
dits procedents de les excavacions de les tor-
res pentagonals realitzades per Lluís Brull els 
anys 1930 (torre sud) i 1937 (torre nord), con-
servats en el mAc-Barcelona.
I, finalment, per la possibilitat de consultar 
documentació escrita, també inèdita, corres-
ponent a les campanyes realitzades en el Cas-
tellet de Banyoles de Tivissa durant els anys 
30 i 40 del segle passat, conservada a l’arxiu 
familiar del senyor Adolf  Brull, nebot de l’ex-
cavador.
Els treballs de prospecció van consistir en la 
instal·lació d’una quadrícula amb 287 quadres 
de 30x10 metres, idèntica a la de la Palma, per 
tal de poder comparar els resultats (en total 
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8,6 ha) i la posterior prospecció i recollida 
sistemàtica de materials, tant ceràmics com 
metàl·lics, gràcies a l’ús de detectors de me-
talls. La relativa concentració de les troballes 
superficials en l’extrem nord-est del jaciment 
ens va permetre delimitar una superfície d’es-
pecial interès de 3.000 m2. En aquesta zona 
es va realitzar una prospecció geofísica amb 
gradiòmetre magnètic, però malgrat detectar 
certes anomalies magnètiques que suggerien 
la presència d’estructures constructives soter-
rades, els sondejos arqueològics de comprova-
ció van ser totalment estèrils. Finalment també 
es van realitzar una sèrie de fotografies aèries 
mitjançant un globus aerostàtic, amb l’objectiu 
de detectar anomalies en el creixement de ve-
getació, humitat diferenciada o qualsevol altre 
indici que suggerís la presència d’estructures 
en el subsòl, però els resultats també van ser 
negatius.
En definitiva, una vegada més, malgrat recu-
perar un gran nombre d’objectes arqueològics 
en superfície, va ser impossible documentar 
estructures constructives, ni tan sols negati-

ves. En aquest mateix sentit cal recordar que 
el jaciment està travessat d’est a oest per un 
gasoducte, instal·lat després d’excavar una 
gran rasa. Malgrat que es va fer un seguiment 
continuat dels treballs, no es va documentar 
cap estructura arqueològica seccionada, per 
la qual cosa tots els indicis indiquen que en 
aquest jaciment, o bé mai es van construir, o 
bé no s’han conservat estructures constructi-
ves de caràcter estable.
En qualsevol cas, els resultats de la prospecció 
van confirmar una gran dispersió de materi-
als ceràmics en tota la superfície. En total es 
van recollir 1.481 fragments, dels quals 1.335 
són ibèrics (88%) i 146 fragments pertanyen a 
àmfores grecoitàliques (11%), com ja hem co-
mentat amb una major concentració d’aques-
tes últimes (fins al 14%) en el sector localitzat 
a l’extrem occidental de la terrassa fluvial, a 
300 metres al nord-est de les torres del Caste-
llet de Banyoles (fig. 4). Les àmfores grecoità-
liques són similars a les recuperades a l’interi-
or del jaciment i amb una cronologia de finals 
del segle III o inicis del segle II aC. Quant a 

Fig. 3. Fotografia aèria de la zona de prospecció obtinguda des de l’est. En primer terme, travessat longitudinalment per una canalit-
zació de gas, el Camí del Castellet de Banyoles. Al fons, sobre el riu Ebre, la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles.

Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí 
del Castellet de Banyoles i les Aixalelles
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la ceràmica ibèrica, cal destacar que es tracta 
de vores, bases i nanses d’àmfores, tenalles o 
grans recipients, i en canvi la vaixella és pràc-
ticament inexistent. Finalment, la ceràmica a 
mà i les importacions de vernís negre itàliques 
estan presents en percentatges molt baixos, in-
feriors a l’1% del total de fragments.
Quant a la prospecció realitzada amb detectors 
de metalls, va permetre recuperar cinc glandes 
de plom, una gran virolla (34 mm de diàme-
tre intern) i monedes. Al conjunt inicial de 36 
monedes es van afegir altres vuit, concretament 
un triens, un semis, una unça, dos victoriats i 
un quinari rrc, un tetartemorion i una dracma 
d’Emporion. Ara bé, cal dir que en aquest jaci-
ment no es va poder realitzar un rebaix siste-
màtic i controlat, similar al realitzat a la Palma, 
ja que els camps estan ocupats per plantacions 
d’arbres de secà. De ben segur que una actuació 
d’aquest tipus incrementaria significativament 
els materials mobles relacionats amb l’ocupació 
extramurs del Castellet de Banyoles.
L’anàlisi i quantificació dels materials, recupe-
rats en el jaciment situat a 300 metres de dis-
tància del Castellet de Banyoles, suggereix una 
ocupació coetània a la de l’oppidum ibèric, però 
amb una funcionalitat diferent. Així, men-
tre que a l’interior del jaciment els fragments 
d’àmfores grecoitàliques representen un 0,5 
% del total, a l’exterior aquest percentatge és 
superior, de l’11%. A més els fragments de 
ceràmica a mà representen el 13,5 % a l’inte-

rior, mentre que no apareixen a l’exterior. Fi-
nalment els fragments de produccions a torn 
locals presenten percentatges molt similars, 
entorn del 85%, però mentre a l’interior un 
66% d’aquestes peces corresponen a vaixella, 
a l’exterior aquesta és inexistent, ja que pràcti-
cament la totalitat correspon a fragments d’en-
vasos de transport i emmagatzematge. Quant 
a les monedes dels últims anys del segle III 
A.c., la immensa majoria de la peces trobades a 
l’interior són encunyacions de plata indígenes, 
mentre que una petita proporció correspon a 
monedes de plata romanes, quadrigats, victo-
riats i denaris. Aquesta proporció s’inverteix a 
l’exterior, on el 83% de les monedes són ro-
manes, però potser la dada més significativa 
és que la major part correspon a divisors de 
bronze romanorepublicans, moneda fracci-
onaria inexistent a l’interior (Tarradell-Font/
Noguera 2009, 152).
En definitiva, la suma d’indicis recuperats en 
el Camí del Castellet de Banyoles suggereix 
que estem davant un assentament de caracte-
rístiques molt específiques: un campament mi-
litar de campanya. Només així podem explicar 
la baixa densitat de material ceràmic en super-
fície, la presència d’armament, les monedes de 
bronze romanes, l’elevada proporció d’àmfo-
res grecoitàliques i d’altres materials de trans-
port i emmagatzematge, l’absència de vaixella i 
de ceràmica a mà, així com la inexistència d’es-
tructures constructives (Noguera 2008).

Fig. 4. Mapa dels resultats obtinguts al Camí del Castellet de Banyoles a partir de la prospecció visual sistemàtica de 2007-2009, amb 
la quantitat de fragments ceràmics d’inicis dels segle II A.c. per transects.
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Com hem comentat, durant els anys 2010 i 
2011 el Camí del Castellet de Banyoles va ser 
utilitzat com a camp de pràctiques dels alum-
nes de l’assignatura “Metodologia Arqueolò-
gica I. Localització. Formació i datació dels 
jaciments arqueològics” del nou Grau d’Ar-
queologia de la Universitat de Barcelona. En 
total es van repetir les prospeccions sobre 3 
ha, després de llaurar el terreny. Es va recollir 
1.893 fragments ceràmics, dels quals un 90,1% 
corresponen a ceràmica ibèrica i el 9,1 àmfora 
grecoitàlica, mentre que només es van recu-
perar cinc fragments de ceràmica campaniana. 
Com veiem, uns resultats quantitatius i per-
centuals pràcticament idèntics als obtinguts en 
el marc durant les prospeccions desenvolupa-
des anteriorment, cosa que ens permet validar 
el mètode utilitzat. Val a dir que també es van 
repetir les campanyes de fotografia aèria i de 
prospecció geofísica, amb resultat negatiu.
Per acabar, volem destacar la importància que 
en el futur de la recerca pot tenir l’estratègia de 
combinar les dades de prospecció realitzades a 
l’exterior d’un jaciment amb evidències d’ha-
ver estat destruït violentament (com el Caste-
llet de Banyoles), amb les dades procedents de 
les excavacions al seu interior. En aquest cas, 
ens ha permès identificar com l’assentament 
va ser destruït per tropes romanes, dotades 
d’artilleria de torsió, a inicis del segle II A.c., en 
el context de la repressió de les rebel·lions in-
dígenes immediatament després de la Segona 
Guerra Púnica (Noguera et al. 2014).

lEs prospECCions a lEs aixalEllEs4

La partida de les Aixalelles està situada a la 
riba esquerra del riu Ebre, entre les actuals po-
blacions de Flix, al nord, i d’Ascó, al sud. Es 
tracta d’una zona plana d’una superfície apro-
ximada d’unes 70 ha, amb un lleuger pendent 
en direcció al riu, i protegida al nord per una 

4. Els treballs de prospecció van ser finançats per les subven-
cions 2012-13 del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, així com per la partida dedicada a les pràctiques 
docents de la Universitat de Barcelona.

línia de petits turons, la Serra de les Planes, 
amb una altitud màxima de 125 metres s.n.m. 
El riu Ebre en aquesta zona dibuixa un gran 
meandre i per tant el seu corrent s’eixampla 
i alenteix, cosa que facilita el seu pas; per tant 
es tracta d’un gual natural, tot just situat sobre 
l’eix de comunicacions Lleida-Gandesa-Cala-
ceit. De fet, és el mateix eix que dibuixen les 
carreteres C-12 (Lleida-Flix), C-233 (la Grana-
della-Flix), C12B (Flix-Camposines) i N-420 
(Camposines-Calaceit).
Aquest era un jaciment inèdit en la bibliogra-
fia arqueològica, que va despertar el nostre 
interès a partir de la troballa de dues glandes 
de plom amb inscripcions sertorianes i de tres 
monedes de bronze hispanocartagineses.
Els treballs de prospecció es van desenvolupar 
durant dues campanyes realitzades durant els 
mesos d’octubre de 2012 i 20135, una vegada 
més en el marc de les pràctiques dels alumnes 
de l’assignatura “Metodologia Arqueològica 
I” del Grau d’Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona. Cal dir que aquestes pràctiques 
implicaven una certa complexitat organitzativa, 
ja que s’havien de desenvolupar en un termi-
ni breu, de només dos dies, amb un centenar 
d’alumnes dividits en petit grups de 15 perso-
nes, que en torns de dues hores realitzaven les 
diferents activitats, en tot moment assistits per 
un membre de l’equip investigador (prospecció 
visual a peu, detector de metalls, prospecció 
geofísica i fotografia aèria). Evidentment cal 
agrair la col·laboració dels membres del De-
partament de Geoquímica, Petrologia i Pros-
pecció Geològica, així com d’investigadors 
predoctorals del Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia, tots ells de la 
Universitat de Barcelona, sense els quals hauria 
estat impossible la realització d’aquests treballs.
Els treballs de prospecció a peu es van rea-
litzar sobre 3,3 ha, durant l’any 2012 a partir 

5. A finals de febrer de 2016 hem realitzat una darrera campa-
nya de prospecció, aquesta vegada només amb els membres 
de l’equip de recerca, i exclusivament mitjançant detectors de 
metalls i fotografia aèria. Els resultats confirmen totes les hi-
pòtesis i conclusions científiques resultants de les campanyes 
de 2012-13.

Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí 
del Castellet de Banyoles i les Aixalelles
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d’una quadrícula obtinguda a partir de la dis-
tància regular entre els ametllers plantats, i el 
2013 utilitzant estaques de ferro i goma elàsti-
ca amb quadres de 30x10 metres. Es van reco-
llir tots els materials ceràmics de forma siste-
màtica, sense cap mena de discriminació. Val 
a dir que durant la campanya de 2012 es van 
recuperar 2.112 fragments, mentre que la de 
2013 només ho van ser 299 fragments. Això 
és conseqüència directa de les diferents con-
dicions de visibilitat del terreny: mentre que el 
2012 es va poder treballar sobre un camp que 
havia estat llaurat feia uns mesos, i on la pluja 
posterior havia millorat la visibilitat dels ob-
jectes superficials, el camp prospectat el 2013 
havia estat llaurat poques setmanes abans de la 
nostra prospecció, i a més no havia plogut, de 
manera que els fragments ceràmics eren pràc-
ticament invisibles en un terreny sec i polsós.
En qualsevol cas, l’estudi del material ceràmic 
va identificar un període d’ocupació descone-
gut fins al moment, el qual cal vincular amb 
un establiment rural d’època romana imperi-
al, que s’inicia a finals del segle I A.c. o ini-

cis del segle I d.c., a partir de la presència de 
sigil·lades itàliques, (formes Consp. 32 i 33) i 
sudgàl·liques (bases indeterminades i vores de 
Drag. 15-17). Però el conjunt més nombrós de 
vaixella està format per les sigil·lades hispàni-
ques, la gran majoria de la segona meitat del 
segle I d.c. i inicis del segle II d.c. Es tracta 
de vores i bases de probables Ritt. 8, vores de 
Drag. 27, Drag. 37 i Drag. 15-17, més algu-
nes bases i fragments de paret indeterminades. 
Igualment cal afegir diverses bases i vores de 
ceràmica comuna romana, sobretot de grans 
contenidors, i de dolia, així com alguns frag-
ments d’àmfora, bàsicament vores i nanses de 
Dressel 1 i Dressel 2-4. En canvi, són abun-
dants els fragments de ceràmica de cuina afri-
cana, especialment vores de plats Lamb. 10A 
i 10B (Hayes 23B i 23A), de cassoles Hayes 
197/Ostia III-267, i tapadores Heyss 196 i 
Heyss 185, o una vora de copa Hayes 131.
Podem descartar la presència d’una ocupació 
estable més antiga que l’establiment agrícola 
d’època romana. No hem documentat restes 
ceràmiques anteriors al segle II A.c. Les restes 

Fig. 5. Mapa dels resultats obtinguts a les Aixalelles combinant les dades de la prospecció visual sistemàtica i amb detector de metalls 
de 2011 i 2012.
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més antigues corresponen a dos fragments 
de base de campaniana A indeterminada, i 
un únic fragment de base de campaniana B, 
que podríem datar entre mitjans del segle II 
i mitjans del segle I A.c. Igualment les restes 
de ceràmica ibèrica són molt escasses, gairebé 
testimonials. Aquesta absència és molt signi-
ficativa, ja que és un element important per 
definir els dos moments d’ocupació militar de 
l’indret, el primer durant la Segona Guerra Pú-
nica i el segon durant la Guerra Sertoriana. En 
ambdós casos es tracta d’una ocupació espo-
ràdica, eventual, no estable, és a dir, probables 
campaments de marxa, segurament vinculats 
al pas del riu Ebre.
Pel que fa a la prospecció geofísica, es va cen-
trar sobre uns 200 m2, tot just a la zona on 
s’havien detectat les majors concentracions 
de ceràmica. Durant la pràctica docent es van 
emprar dues tècniques diferents. Inicialment 
es van realitzar tomografies elèctriques amb 
l’aplicació de 48 elèctrodes, per acabar amb 
una sèrie de perfils de georadar. Els resultats 

van ser negatius, i de fet la roca o substrat na-
tural es va localitzar prop de la superfície, a 
uns 30-40 cm, sense cap indici de restes es-
tructurals en el subsòl.
Per una altra banda, també es va planificar una 
campanya de fotografia aèria mitjançant un 
globus aerostàtic, gràcies als serveis de l’em-
presa mrw. L’objectiu era disposar de fotogra-
fies a baixa alçada i des de diferents angles, 
per tal d’intentar identificar anomalies en el 
paisatge (creixement anòmal de la vegetació, 
diferències en la humitat del terreny, etc.), amb 
resultat negatiu.
Finalment, quant a la prospecció amb detec-
tors de metalls, es va realitzar sobre un total 
de 10 ha, i tots els objectes van ser georefe-
renciats mitjançant gps. Els resultats definei-
xen perfectament el tres períodes d’ocupació 
mencionats.
El primer moment es defineix per la presència 
de setze monedes de bronze hispanocartagi-
neses. Es tracta de deu unitats i dos divisors de 
la classe VIII i estil tosc, una unitat de la classe 

Fig. 6. Mapa dels resultats obtinguts a les Aixalelles combinant les dades de la prospecció visual sistemàtica i amb detector de metalls 
de les campanyes de 2012 i 2013.

Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí 
del Castellet de Banyoles i les Aixalelles
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IX i dos exemplars de la classe X (Villaron-
ga 1973), sense que de moment s’hi hagi re-
cuperat cap moneda romana contemporània. 
Creiem que aquesta concentració de monedes 
d’aquest tipus només pot correspondre al pas 
de tropes cartagineses o mercenaris a sou du-
rant l’any 218 A.c.
El segon moment cal datar-lo durant la Guerra 
Sertoriana (83-72 A.c.), a partir de la troballa 
de fins a sis glandes, dues d’elles amb noves 
inscripcions. En total, doncs, s’han recuperat 
quatre glandes amb la inscripció q(uintus) 
sertorI(us) proco(n)s(ul) en un costat, mentre 
que a l’altra cara una presenta la inscripció 
VerItAs, una altre el símbol timó (gubernacula) i 
les altre dues el símbol fasces.
També s’han documentat diverses puntes de 
fletxa: tres de bronze, emmanegament d’espi-
ga i amb aletes i peduncle, en concret dues del 
tipus C1 i una del B1 de Ruiz Zapatero, una 
altra de bronze, amb emmanegament tubular 
i arponet lateral, del tipus 11a de Ramón, i  sis 
puntes bipiramidals de ferro, sovint anomena-
des dards (rods) o puntes de tipus Numància. 
Les dues primeres formes es podrien vincular 
a un horitzó de Segona Guerra Púnica, però 
les darreres són de més difícil atribució cro-
nològica, documentant-se durant tot el perí-
ode romà republicà. Igualment cal afegir una 
gran quantitat de tatxes de ferro de sandàlia 
romana o clavi caligarii (hem comptabilitzat una 
trentena entre les campanyes de 2012 i 2013, 
però després de la darrera intervenció al 2016 
es possible que aquesta xifra es dupliqui). Fi-
nalment, cal afegir denaris romans del període 
immediatament anterior a la Guerra Sertoria-
na i monedes ibèriques de bronze dels segles 
II-I A.c., principalment d’Iltirta, Kese i Kelse.
Les fonts escrites no mencionen explícita-
ment campaments o enfrontaments bèl·lics 
en aquesta zona durant la Guerra Sertoria, 
però si seguim la dinàmica dels esdeveniments 
històrics, aquestes evidències arqueològiques 
podrien ser indicis de l’activitat de tropes del 
lloctinent de Sertori, Perpena, situat al curs in-
ferior de l’Ebre per intentar barrar el pas cap 
el sud de les tropes de Pompeu l’any 76 A.c.

Finalment, el tercer moment d’ocupació, a 
partir d’època augustal, i amb un caràcter emi-
nentment agrícola, es completa amb un lot de 
metalls definit per elements com ara quatre fí-
bules (dues de tipus Alesia, una Aucissa i una 
altra cruciforme), anells de ferro i bronze, un 
botó de bronze esmaltat, un aplic amb forma 
de fulla, o diverses monedes, com ara dos asos 
de Dertosa (un d’August i un altre de Tiberi). 
Ara bé, la majoria de peces corresponen al se-
gle II d.c., com un denari de Vespasià, un semis 
de Trajà, i asos de Còmode, Antonino Pius i 
Marc Aureli. Finalment un tercer conjunt el 
formen les monedes del Baix Imperi, sobretot 
del segle IV d.c., com tres peces de Constantí 
II, una de Constanci II, una de Valentinià I i 
dues més de Gracià.
Finalment, a banda d’aquestes troballes anti-
gues, també cal ressaltar la recuperació de pro-
jectils d’avantcàrrega, monedes i botons d’uni-
forme de soldats de la guerra del francès i de la 
primera i tercera guerra carlina, i una enorme 
quantitat de fragments de metralla i munició 
de la guerra civil de 1936-39, sens dubte con-
seqüència de la batalla de l’Ebre de 1938.

ConClusions

Les intervencions arqueològiques realitzades 
en els jaciments de la Palma, del Camí del Cas-
tellet de Banyoles i de les Aixalelles, tots ells si-
tuats en el curs inferior del riu Ebre, han tingut 
com a fil conductor l’aplicació d’una sèrie de 
mètodes i tècniques de prospecció sistemàtica 
en jaciments de grans dimensions (30, 11 i 70 
ha, respectivament), caracteritzats per la ine-
xistència d’estructures constructives (si més 
no, conservades) i la reocupació de l’indret, 
sovint amb un mateix caràcter militar, i sens 
dubte relacionat amb la seva importància es-
tratègica, ja que tots tres estan sobre vies de 
comunicació o guals del riu Ebre.
Només aquest tipus d’intervencions arqueolò-
giques, relativament ràpides i de baix cost, per-
meten recuperar un tipus d’informació molt 
particular: la produïda per la concentració de 
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tropes en campanya, que normalment no ens 
deixa restes excavables, però sí una enorme 
quantitat de restes mobles. La seva recuperació 
sistemàtica, conjuntament amb la seva minuci-
osa georeferenciació, en certa manera “relati-
vitzen” un dels principals problemes d’aquest 
tipus d’evidència arqueològica: la manca de 
context estratigràfic. En aquest sentit, consi-
derem que un correcte registre d’aquest mate-
rial superficial, vinculat a la quantitat i qualitat 
de les troballes, ens permet plantejar hipòtesis 
de treball, caracteritzar el jaciment i, fins i tot, 
arribar a delimitar-lo cronològicament amb 
una precisió que podria semblar inversem-
blant a partir de restes superficials.
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Domènech (Tortosa, Baix Ebre)
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Director (gresepIA)
Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili.

Resum
Entre els anys 2006 i 2007 el gresepIA va dur a terme una sèrie d’intervencions arqueològiques al 
carrer i l’església de Sant Domènech (Tortosa, Baix Ebre) per tal d’estudiar la possible ocupació 
d’aquest indret de la ciutat en època antiga. Els treballs van consistir en tres sondejos estratigràfics i 
una excavació en extensió d’un sector limitat, els quals van permetre descobrir part d’una fortifica-
ció d’època ibèrica, restes murals possiblement tardoibèriques, dos inhumacions d’època romana, i 
diversos elements d’època medieval. 

Abstract
In the years 2006 and 2007 gresepIA conducted a series of  excavations in the street and the church 
of  Sant Domènech (Tortosa, Baix Ebre) to study the possible use of  this area of  the city in ancient 
times. The work consisted of  three stratigraphic surveis and an extensive excavation of  a limited 
sector, which uncovered part of  a fortification from the Iberian period, possible late Iberian wall 
remains, two Roman burials, and several middle age elements.
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introduCCió

En els anys 2006 i 2007 el Grup de Recerca 
Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la 
Universitat Rovira i Virgili va emprendre un 
seguit d’investigacions arqueològiques en el 
sector del tram final del carrer de Sant Do-
mènech, aprofitant que en aquells moments es 
van estar duent a terme obres de millora tant a 
l’interior del temple, com al carrer del mateix 
nom.

situaCió

El carrer de Sant Domènech està situat al casc 
antic de la ciutat de Tortosa, en un punt a mitja 
vessant entre la falda del turó de la Suda i la 
llera del barranc del Rastre. El traçat del carrer 
segueix una orientació adaptada a la forma del 
relleu imposada pel turó i el barranc. Aquesta 
situació condiciona en bona mesura les carac-
terístiques de les troballes arqueològiques del 
sector.

antECEdEnts

De la zona propera al carrer de Sant Domè-
nech es disposa de nombroses notícies de 
troballes arqueològiques fortuïtes, sobretot 
de tipus funerari, que testimonia el seu paper 

com a necròpolis a partir del Baix Imperi. A 
“la calleja que va en dirección al Castillo de 
la Zuda”, a la Costa del Castell, veïna de Sant 
Domènech, es va trobar, durant la segona 
meitat del segle xIx, una àmfora quasi bé sen-
cera acompanyada de restes humanes (Bayerri 
1956, 587)
El 1915 Pastor explica que en unes obres em-
preses al costat del Col·legi de Sant Domènech 
i Sant Maties, “aparegueren una gran quantitat 
d’ossos humans, àmfores i lluernes de fang 
amb el pic recremat, indicant que havia existit 
allí una necròpoli romana” (Pastor 1915).
Del molt proper carrer de la Mercè se’n conei-
xen troballes importants en la construcció de 
la cripta de l’església de la Reparació, el 1901, 
on es van trobar gran quantitat d’enterraments 
en àmfora i en tegulae, datades al seu dia entre 
els segles I i III d.n.e. (Abril 1928).
A principis dels anys seixanta del segle xx, en 
l’excavació dels fonaments de la casa situada 
entre la plaça dels Estudis i els carrers Jurista 
Miralles i del Vall, també van aparèixer nom-
brosos enterraments i materials, encara que les 
troballes foren ràpidament tapades o destruï-
des. En un altre edifici de la mateixa plaça hi 
havia problemes de fonamentació, en rebentar 
les àmfores funeràries sota el  mateix pes de la 
casa, fet que va obligar a apuntalar-la (Miravall 
1986, p. 16). 
L’any 1965, Jesús Massip va efectuar-hi el 
seguiment d’unes obres que van proporcio-
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nar ceràmica romana, ibèrica, i possiblement 
de cronologies encara més antigues (Massip 
1965).
També es tenen notícies que al carrer de la 
Mercè fou descobert un tresor de monedes de 
plata el 1538, corresponent a monedes encu-
nyades per partidaris de Cèsar durant les guer-
res civils, i que datarien entre el 48-49 A.n.e. 
(Despuig 1557).
A partir de l’edat mitjana aquest espai va esde-
venir un vial intramurs de la ciutat, anomenat 
carrer de Gènova. El carrer anava a parar al 
Portal de l’Olivar, pel que sembla ja existent 
abans de la remodelació del circuit de muralles 
de la ciutat iniciat en el tercer quart del segle 
xIV. Aquest portal se situa on posteriorment 
es va construir el convent de Sant Domènech. 
Durant la segona meitat del segle xIV, la cons-
trucció de la Lectoria de la Seu i una capella 
dedicada a Sant Pere i Sant Pau van iniciar la 
transformació de l’entorn de la part final del 
carrer en un complex religiós-educatiu que va 
culminar amb la construcció del gran complex 
renaixentista, en el qual a l’edificació del col-
legi dels dominics, anomenat de Sant Domè-
nech i Sant Jordi, es va afegir la construcció 
d’un segon col·legi per als conversos, el de 
Sant Jaume i Sant Maties, i una mica després 
l’església de Sant Domènech.
La forma de l’espai urbà de l’extrem nord-est 
del carrer ha romàs pràcticament inalterat des 
del segle xVI fins els nostres dies.

mEtodologia

Pel que fa als objectius de la investigació, la 
idea inicial era realitzar alguns sondatges estra-
tigràfics de superfície limitada per tal de com-
provar la presència o absència d’una ocupació 
humana d’aquest sector de la ciutat en època 
romana i protohistòrica. Per a portar-ho a ter-
me es va aprofitar l’enretirada de les pavimen-
tacions modernes en motiu de les obres de 
millora que s’hi estaven efectuant en el mateix 
moment

l’ExCavaCió

Església de Sant Domènech (2006)

La intervenció arqueològica va consistir en 
l’excavació de dos cales en dos punts diferents 
de la nau.

Cala 1

Sota el cor es va excavar una primera cala 
d’uns 2,90 x 3,30 m. En els estrats més su-
perficials es va posar de manifest l’ús cemen-
tirial de la nau de l’església, amb la troballa 
d’una inhumació orientada en sentit nord-est 
– sud-oest. La fossa funerària està retallant un 
mur pertanyent a un edifici anterior al basti-
ment de l’església. Es tracta una construcció 
de maçoneria d’uns 45 cm d’amplada que es 
conserva en una altura d’1,5 metres, dels quals 
la meitat corresponen a la fonamentació. El 
registre ceràmic mostra com els estrats que es 
lliuren a la meitat superior del mur —la part 
vista del mateix—, corresponen a abocaments 
de sediment relacionats amb la construcció de 
l’església, i destinats a augmentar la cota d’ús, 
amb la presència de vaixella de reflex metàl·lic 
que no seria anterior a la segona meitat del se-
gle xVI. Per altra banda, els estrats relacionats 
amb la part inferior del mur —la fonamen-
tació—, van proporcionar fragments de verd 
i manganès i de vaixella de blau sobre blanc. 
Tot i la poca quantitat de materials amb valor 
cronològic, aquests apunten a una datació poc 
precisa però ubicable en la segona meitat del 
segle xIV o inicis del segle xV per a situar l’ai-
xecament del mur.
El mur baixmedieval es recolza en un para-
ment anterior que segueix la mateixa alineació 
i mesura prop d’un metre d’altura. Pel que fa 
a l’estratigrafia s’observa un canvi important 
en els tipus ceràmics dels nivells associats a 
aquest mur, els quals també es relacionen amb 
una estructura documentada en el tall del cos-
tat oposat de la cala, i que podria tractar-se 
d’una canalització, potser una claveguera. En-
tre els materials hi ha una barreja d’elements 
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de vaixella i de cuina de formes andalusines, 
amb olles, safes, gerres, i restes de grans con-
tenidors. L’existència d’un fragment estam-
pillat de recipient d’emmagatzematge, propi 
del segle xII, suggereix que el mur dataria dels 
darrers temps del període andalusí, encara que 
també podria indicar la deposició de materials 
en aquest punt al llarg del segle següent. La 
presència d’una possible claveguera alineada 
amb un segment de mur fa pensar que l’espai 
de la cala pot estar coincidint amb un espai de 
carrer d’època andalusina. El mur es recolza 
sobre una acumulació de runa, tal volta abo-
cada intencionadament per a fonamentar les 
construccions que hi ha a sobre. 

Sota aquesta capa de runa es va documentar 
una inhumació, orientada en sentit nord-est – 
sud-oest. Malauradament, l’escassa superfície 
practicable al fons de la cala va impedir deixar 
al descobert res més que el crani, la part supe-
rior de la caixa toràcica, i la meitat de les ex-
tremitats superiors. La fossa de l’enterrament 
retalla i se situa per sobre de diverses capes 
de terra sorrenca, entre el contingut de la qual 
destaquen numèricament les produccions de 
cuina africana, amb una presència menor de 
sigil·lades hispàniques, sudgàl·liques, i africa-
nes del tipus A. Degut al llarg període de vi-
gència de la vaixella de cuina africana, no es 
pot atorgar una datació molt precisa a l’enter-
rament que, en tot cas, no és anterior al segle II 
d.n.e., i la presència d’un fragment d’Ostia III 

170 aportaria una cronologia més pròpia del 
segle III d.n.e. Els espais funeraris de l’entorn 
que han pogut ser ben datats se situen entre fi-
nals del segle IV i el segle VI d.n.e., fet pel qual 
és possible que aquest enterrament es pugui 
assimilar al mateix període.
Les dificultats per a seguir excavant i l’augment 
de la perillositat de la cala van fer que aquesta 
fos tancada en una cota situada a quatre me-
tres per sota de la pavimentació de l’església.

Cala 2

La segona cala, de 2 x 2 m, es va excavar en 
un punt central de la nau. També en aquesta 
cala es va localitzar una inhumació en els pri-
mers centímetres per sota de la pavimentació 
de l’església. En aquest cas el difunt estava ori-
entat en sentit est – oest. 
El primer metre de profunditat es correspon 
amb la deposició de materials de farciment 
necessària per a l’anivellament de la pavimen-
tació de l’església. En relació al registre ma-
terial, va donar diversos fragments de reflex 
metàl·lic, i restes residuals de blau català del 
segle xV. 
Per sota, però, es va documentar una gran 
estructura mural amb una amplada superior 
al metre, aixecada en encofrat de morter i pe-
dres. L’orientació del mur és en sentit nord-
oest – sud-est, perpendicular al mur de tanca-
ment lateral de l’església, i alhora a la muralla 
medieval sobre la qual aquesta es recolza. La 
petitesa de l’espai de la cala no ocupada pel 
mur va fer impracticable la continuïtat de 
l’excavació, fet pel qual la cala es va tancar 
en aquest punt. Es desconeix la naturalesa de 
l’edifici al qual pertany el mur. Per les seves 
dimensions no sembla tractar-se d’un edifici 
domèstic vulgar. Podria relacionar-se amb les 
obres de la Lectoria de la Seu o amb la ca-
pella de Sant Pere i Sant Pau dutes a terme 
a la segona meitat del segle xIV, tot i que la 
proximitat de la muralla fa que no es pugui 
descartar algun ús de tipus defensiu.

Fig. 1 Mur medieval localitzat a la cala 1 (Ferré 2006)
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Carrer de Sant Domènech (2007)

La intervenció arqueològica va consistir, en 
primer terme, en el control arqueològic de les 
obres de reurbanització del carrer, les quals es 
van aprofitar per a excavar una tercera cala que 
hauria de complementar les dos efectuades a 
l’interior del temple l’any anterior.

Cala 3

La cala es va obrir en l’espai rectangular deli-
mitat per la fonamentació del mur de tanca-
ment de l’església i tres altres estructures més 
deixades al descobert durant les obres que es 
feien al carrer, amb una superfície d’uns 3,30 
x 2,10 m. 

La part més superior d’aquestes estructures 
semblen la fonamentació d’una hipotètica 
construcció moderna adossada sobre el mur 
de l’església. Tal volta es pot relacionar amb 
les bastides i grues necessàries per al basti-
ment de l’edifici i el seu campanar.
Per sota hi ha dos línies paral·leles de murs 
de maçoneria que mesuren un metre i escaig 

d’altura. Un d’aquests sembla poder-se datar 
en un horitzó baixmedieval, ja que se li associa 
un estrat que va proporcionar un fons d’es-
cudella de blau català decorat amb un motiu 
heràldic, malgrat que la fonamentació del mur 
estaria retallant un estrat més antic. La data-
ció del segon mur és més complexa, ja que 
l’estrat que s’hi recolza conté una barreja de 
materials andalusins i romans, juntament amb 
altres d’escàs valor cronològic. L’absència de 
materials clarament datables amb posterioritat 
al segle xII no ha de fer perdre de vista que 
podria tractar-se d’un anivellament postanda-
lusí, probablement relacionable amb les trans-
formacions constructives d’aquest sector de la 
ciutat durant la segona meitat del segle xIV. En 
aparença aquest parament connectaria amb el 
localitzat a la cala 1 de l’interior de l’església. 
Aquest segon mur es recolza sobre un tercer 
amb el qual no està del tot alineat ja que es 
dóna una lleugera desviació dels respectius 
traçats. La cota a la qual es documenta aquest 
tercer mur coincideix amb un canvi d’estrat i 
amb el traçat d’una claveguera, gairebé paral-
lel al del mur.
Tal i com esdevenia en la cala 1 de l’església, 
es configura un context arqueològic andalusí 
en el que prenen part una línia de mur amb el 
qual es relaciona una claveguera. Els materials 
provinents d’aquest horitzó són produccions 
andalusines comunes i de cuina, combina-
des amb una presència important de material 
romà i ibèric, fet que impossibilita una datació 
acurada.
Tant el mur com la claveguera reposen sobre 
un estrat de cronologia força més antiga. De 
fet, es va observar que el mur andalusí està si-
tuat sobre el cap d’un difunt dipositat en el 
seu enterrament. El cos estava col·locat en 
direcció Nord-Sud, i fou inhumat a l’interior 
d’un taüt de fusta, tal i com ho demostren els 
claus de ferro localitzats al seu entorn. Les 
característiques dels estrats associats a l’en-
terrament són els mateixos que els comentats 
anteriorment en el cas de la cala 1 de l’interior 
de l’església, amb una barreja de produccions 
romanes entre les quals hi ha sigil·lades hispà-

Fig. 2 Inhumació romana a la cala 3 (Ferré 2007)
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niques, sudgàl·liques, africanes del tipus A, i 
ceràmica de cuina africana. En aquest darrer 
grup cal destacar la presència de fragments 
d’Ostia III 170 i Ostia I 264, les quals apunten 
a una cronologia postquem del segle III d.n.e.
A una cota inferior a la de l’enterrament es va 
detectar part d’una estructura semicircular a 
base de pedres de petites dimensions lligades 
amb fang. Potser es podria interpretar com un 
pou, tot i que sense gaires garanties en aquest 
sentit.
Les dificultats per a seguir aprofundint en l’ex-
cavació de la cala van fer donar-la per acabada 
en una cota situada a 3,20 metres per sota del 
pla del carrer.

L’excavació del carrer

L’excavació d’una rasa per a la instal·lació 
d’una conducció va posar al descobert a es-
cassos metres de la cala 3 una estructura amb 
unes característiques especials, en estar forma-
da per una filada de pedres de grans dimen-
sions lligades amb fang, al costat d’una acu-
mulació compactada de pedres més petites, 
col·locades en aparent desordre. La volumino-
sitat de la construcció i l’antiguitat dels mate-
rials associats —ceràmica romana altimperial i 
republicana, ceràmica ibèrica—, van motivar 
la seva excavació en profunditat.
L’element més destacable del conjunt exhu-
mat és un gran mur del qual es va deixar al 
descobert un tram de 5,40 m. La seva amplada 
és de 1,5 m, la meitat del qual correspon a una 
filada de grans blocs de pedra no escairada que 
formen la cara vista del mur, mentre que dar-
rera s’acumula una gran quantitat de pedres de 
dimensions mitjanes i petites com a rebliment. 
Les dimensions mitjanes dels blocs de pedra 
que formen la base de l’estructura oscil·la en-
tre 0,60 i 1,20 metres de longitud, i 0,50 i 1 
metre d’alt. D’aquest parament se’n conserven 
dos filades amb una altura d’un metre i escaig. 
L’extrem sud de la construcció consta d’una 
única filada al llarg d’un metre, formada per un 
únic bloc de pedra. La cara interna del mur no 
posseeix la solidesa de la cara externa, sinó que 

darrera del rebliment ja hi ha l’argila del turó. 
No es tracta d’una construcció exempta, sinó 
que folra el mateix turó. Amb aquestes carac-
terístiques de solidesa i amplada està clar que 
es tracta d’una fortificació, però alhora també 
d’un aterrassament artificial que esglaona el 
terreny. Per altra banda, l’aparell de l’estruc-
tura a base de grans blocs de pedra sense es-
cairar és una mostra de monumentalitat com-
patible només amb un tipus de construcció 
pública, com seria el cas de les fortificacions 
d’un assentament important. Alguns dels seus 
blocs mesuren més d’un metre de costat, que 
són les dimensions a partir de les quals alguns 
especialistes en arquitectura defensiva ibèrica 
creuen convenient parlar d’aparell megalític 
(Moret 1996, 86). L’ús de blocs de pedra de 
grans dimensions pot ser atribuït a la voluntat 
d’oferir una imatge de força i invulnerabilitat 
respecte a un possible agressor extern, i con-
trasta amb les més modestes dimensions dels 
aparells emprats normalment a les fortificaci-
ons ibèriques de la regió, amb l’excepció del 
Castellot de la Roca Roja, el qual també empra 
blocs megalítics (Belarte et al. 2002). 

La direcció del mur segueix un trajecte que 
recorreria, tot i que només fos parcialment, el 
vessant sud de la Suda, protegint l’assentament 
ibèric que ocuparia el cim del turó. La fortifi-
cació pren la forma d’un gran mur  de terras-
sament possiblement coronat per una platafor-
ma artificial des de la qual es podria gestionar 
la defensa amb facilitat de moviments. 

Fig. 3 Muralla ibèrica al carrer Sant Domènech (Ferré 2007)
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El desnivell existent entre la part superior del 
bloc de conglomerat i la resta del sòl de la ves-
sant podria haver jugat un paper important en 
el plantejament de la construcció de la forti-
ficació, ja que aquesta se situa en una posició 
elevada en relació a les cotes inferiors prope-
res a la llera del barranc. És curiós el fet que el 
tram de muralla documentat no es recolza so-
bre el sòl natural de roca de conglomerat, tot 
i tenir una cresta de roca a menys d’un metre 
de la cara externa, sinó sobre una acumulació 
d’argila. La cresta de roca i el mur segueixen 
una direcció divergent fins a convergir en un 
punt del seu traçat. A partir d’aquest punt el 
sòl natural s’estén en una lleu progressió des-
cendent per davant de la muralla fins que da-
valla en sec. 
La muralla estava coberta per un nivell arque-
ològic no posterior al segle I d.n.e. Recolzats 
sobre la cara externa de la muralla es van do-
cumentar dos estrats, la formació dels quals 
cal situar entre la seva construcció i la seva 
destrucció. D’aquests el més modern data del 
segle I A.n.e., ja que hi ha diverses mostres 
d’àmfora itàlica, amb una vora de Dressel IA i 
un pivot de Lamb. 2. El més antic no compta 
amb indicadors tan fiables. Conté fragments 
informes de campaniana A, i també una vora 
de Lamb. 27, a banda d’una major part de ce-
ràmica ibèrica. A partir d’aquests materials cal 
deduir que l’estrat es va formar durant el segle 
II A.n.e. Aquests estrats no s’estenen longitu-
dinalment per sobre de la plataforma rocosa, 
sinó que es troben adossats a la cara frontal 
del mur, de tal forma que s’han d’interpretar 
com acumulacions de sediment produïdes se-
gurament en un moment en el que la funció 
original de l’estructura havia perdut part del 
seu sentit. La resta de la plataforma rocallosa 
sembla que va estar al descobert fins a les dar-
reries del segle II d.n.e., que és quan es gene-
ra un estrat d’abocament equiparable amb els 
sediments sobre els quals es van dipositar les 
inhumacions de les cales 1 i 3. S’observa que 
la muralla s’assenta sobre un estrat preibèric 
ric amb fragments de ceràmica elaborada a mà 
i amb alguns fragments d’àmfora fenícia del 

cercle de l’Estret. Entre la datació d’aquests 
estrats i l’aixecament de la fortificació hi ha 
d’haver un decalatge important, potser de di-
versos segles. La gran quantitat de fragments 
de ceràmica feta a mà recuperats, indica l’exis-
tència d’un assentament preibèric a la zona.
Amb aquestes dades es pot afirmar que es trac-
ta d’una construcció d’època ibèrica, de difícil 
datació, però que potser podria relacionar-se 
amb la Segona Guerra Púnica, o amb l’apari-
ció dels primers oppida de grans dimensions 
del territori, tot el qual cal situar a les darreries 
del segle III A.n.e. i es veu reflectit en el relat 
de Livi, amb esdeveniments com l’atac romà 
sobre Hibera (Liu. XXIII, 28, 9-12).
La destrucció de la muralla ja era un fet en 
la primera meitat del segle I d.n.e., tal i com 
ho demostra la datació de l’estrat que cobreix 
la seva superfície, tot i que l’inici del seu des-
muntatge podria arrencar d’un segle abans. En 
una primera fase de destrucció, segurament es 
va tractar d’un desmuntatge selectiu, i les seves 
restes s’haurien aprofitat com a mur de terras-
sament sense funcions defensives.
A l’extrem sud-est de la fortificació s’adossa 
un mur de dimensions més petites —uns 60 
cm d’amplada—, que es prolonga en aquesta 
mateixa direcció. Sobre aquest mur s’ha do-
cumentat l’arrencament de dos murs més que 
parteixen en direcció sud-est, però dels quals 
només se’n coneix una longitud inferior al me-
tre. És possible que a l’extrem oest se n’adossi 
un tercer. Les limitacions de la intervenció no 
han permès anar més enllà en l’estudi d’aquest 
conjunt. Són construccions aixecades amb pe-
dres de mitjanes dimensions lligades amb fang, 
i es fonamenten sobre els mateixos estrats que 
es recolzen a la cara exterior de la muralla. 
Tant la tècnica constructiva arcaica dels para-
ments com la cronologia dels estrats sobre els 
que es recolza, segles II-I A.n.e. suggereixen 
que es podrien datar en època tardoibèrica/
tardorepublicana, si bé manca un estudi més 
complet que permeti afirmar aquest extrem 
amb plena seguretat. 
Aquest conjunt és amortitzat segurament en 
època imperial. S’ha detectat un segment de 
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mur que hi passa per sobre, i també l’existèn-
cia de dos lletades de morter de calç que co-
breixen dos dels antics murs de maçoneria i 
fang, i que almenys en un cas serveix per a 
fixar un carreu escairat. 

ConClusions

La intervenció arqueològica efectuada l’any 
2007 al carrer de Sant Domènech va perme-
tre documentar per primer cop l’existència de 
restes estructurals d’època ibèrica a la ciutat de 
Tortosa. Concretament es tracta d’un tram de 
fortificació que estaria protegint un nucli d’hà-
bitat situat al turó de la Suda, indret en el que 
tradicionalment s’ha suposat la presència d’un 
important assentament ibèric que s’ha identi-
ficat amb el topònim Hibera, present en l’obra 
de Tit Livi i en la numismàtica antiga (Diloli i 
Ferré 2008, Diloli et al. 2012, Diloli et al. 2013, 
Ferré 2015, 134-150).
L’excavació de l’entorn d’aquesta estructura 
va permetre detectar una certa quantitat de 
fragments ceràmics elaborats a mà, i acom-
panyats d’alguns fragments amfòrics fenicis 
procedents de la zona de l’Estret. Aquesta tro-
balla permet definir una ocupació del turó de 
la Suda i/o del seu entorn durant la Primera 
Edat del Ferro (Diloli i Ferré 2008, Diloli et al. 
2012, Diloli et al. 2013, Ferré 2015, 134-150).
Tanmateix en el mateix indret es va localitzar 
un petit conjunt arquitectònic possiblement 
datable entre els segles II i I A.n.e., format per 

diversos segments de mur que no van poder 
ser estudiats amb deteniment (Diloli i Ferré 
2008, Diloli et al. 2012, Diloli et al. 2013, Ferré 
2015, 134-150).
L’excavació de les cales va permetre localitzar 
els que per ara són els enterraments romans si-
tuats més a l’est de la ciutat documentats en un 
context arqueològic. La seva cronologia és poc 
precisa, però sembla que es podria assimilar a 
la dels conjunts coneguts al carrer Montcada, 
la Mercè i Sant Felip Neri, en un horitzó entre 
les darreries del segle IV i el segle VI d.n.e.
Les intervencions tant de l’any 2006 com de 
2007 també van servir per a comprovar el 
brusc desnivell de la vessant mitja-baixa del 
turó de la Suda per a arribar a la llera del bar-
ranc. Els enterraments de les cales 1 i 3 —que 
podem considerar contemporanis—, estan 
separades uns cinc metres de distància, però 
la diferència de cota és d’1,50 metres, el que 
suposa una inclinació de 15º. Aquest valor fa 
referència només a la superfície dels aboca-
ments de sediment produïts a partir de l’any 
200 d.n.e., els quals ja haurien suavitzat en 
una mesura fins ara desconeguda el desnivell 
existent en el sector, que en època ibèrica hau-
ria estat molt més abrupte. 
La cota a la qual es troba l’enterrament de la 
cala 3, 12 m s.n.m., és inferior a la de la super-
fície del bloc de conglomerat, per sobre la qual 
s’alça la fortificació ibèrica. Entre la superfície 
descoberta de conglomerat i l’enterrament de 
la cala 3 hi ha menys de tres metres de distàn-
cia. No obstant això, a la cala 3 no es va arribar 
a assolir en cap punt el sòl de roca natural, tot 
i aprofundir fins la cota de 10,71 m s.n.m. El 
desnivell existent entre la base de la fortifica-
ció i la llera del barranc del Rastre en època 
ibèrica, per tant, seria molt brusc, accentuant 
el caràcter defensiu de la relació entre la mura-
lla i el barranc. Aquest desnivell s’hauria anat 
suavitzant mitjançant abocaments massius de 
sediment, segurament ja en temps altimperi-
als a causa de la urbanització de la vessant sud 
de la Suda, però sobretot a partir d’un horitzó 
cronològic de l’entorn de l’any 200 d.n.e., i 
hauria tingut continuïtat en les reocupaci-

Fig. 4 Murs possiblement datables entre els segles II i I A.n.e. 
adossats a la fortificació ibèrica (Ferré 2007)
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ons del mateix espai en els període andalusí i 
baixmedieval.
El darrer capítol de l’anivellament i terraple-
nament d’aquest sector el constitueix la cons-
trucció del complex renaixentista dels Reials 
Col·legis, el qual hauria suposat una ruptura 
amb l’urbanisme terrassat de caire  força més 
gradual que existiria fins aquell moment. La 
magnitud dels treballs en aquest sentit es va 
posar de manifest mitjançant el contrast ob-
servat entre l’estratigrafia del subsòl de l’esglé-
sia de Sant Domènech i la del costat nord-oest 
del carrer. D’aquesta manera, en el solar on 
es va construir l’església fou necessari apor-
tar grans quantitats de sediment per a acon-
seguir una superfície àmplia i plana, fet que, 
alhora, va permetre la bona conservació de 
les construccions medievals preexistents. Per 
altra banda, però, en el costat nord-oest del 
carrer el procediment hauria estat ben bé el 
contrari: l’eliminació d’un gran volum de ma-
terial, entre el qual hi hauria tota l’estratigrafia 
corresponent a l’ocupació medieval, andalusi-

na i romana de l’indret. Aquest fet hauria estat 
fonamental per a la localització de restes ibè-
riques a escassa profunditat de la cota d’ús del 
carrer en els nostres dies.
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Resum
Es presenten els resultats dels 4 anys de campanyes de prospecció arqueològica duta a terme en el 
marc del projecte Ager Dertosanus a la comarca del Montsià. Aquestes prospeccions van permetre 
la revisió de diversos jaciments, la situació d’altres coneguts per referències i la localització de nous 
assentaments. 

Abstract
We present the results of  the 4 years research project Ager Dertosanus developed in the Montsià 
shire. During this project, we restudied some settlements, we situated others from which we had 
some informations, and we identified new archaeological sites.
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En totes les àrees prospectades, a excepció del 
Pla de la Galera, els resultats foren positius, 
tant en els casos en els que es buscaven jaci-
ments concrets ja coneguts, com en aquells 
casos en els que es cercaven possibles nous ja-
ciments. En aquestes tasques es va establir una 
col·laboració constant i estreta amb l’equip de 
la UAB integrat pel Dr. Ramon Martí i pel Dr. 
Joan Negre
La prospecció d’aquests espais diversos i el fet 
que en molts d’ells el resultat fora positiu, ens 
mostra que el nombre d’assentaments d’èpo-
ca antiga que van existir en aquest territori és 
més elevat del conegut fins al moment, i que 
foren diverses les activitats econòmiques de-
senvolupades, adaptant-se aquestes a les carac-
terístiques de cada punt, des de la ramaderia a 
l’agricultura intensiva i extensiva. 

tèCniquEs dE prospECCió apliCadEs

En el transcurs d’aquest projecte es van aplicar 
diverses metodologies de prospecció, des de 

les més tradicionals a altres més innovadores, 
mitjançant l’ús de sistemes geogràfics d’infor-
mació. 
La prospecció tradicional camp a camp, s’ha 
complementat en l’ús de gps diferencial. 
Aquesta metodologia només s’ha emprat en 
aquells jaciments en els que la dispersió del 
material era àmplia i quedava clara l’existència 
del mateix. Amb aquesta tècnica s’han geo-
rerefenciat tots els fragments ceràmics recu-
perats, permeten a posteriori realitzar anàlisis 
espaials, separar per cronologies sobre el mapa 
els elements recuperats, permetent així hipo-
tetitzar sobre els possibles canvis d’ubicació 
d’un assentament al llarg del temps, o fins i tot 
funcionalitat d’espais a partir de la tipologia de 
la ceràmica recuperada.
En el cas de la vil·la romana de la Carrova, es 
van aplicar tècniques de prospecció geofísica 
per tal de conèixer l’existència de nous edificis 
en aquest espai. Aquestes prospeccions es van 
dur a terme conjuntament amb el Dr. David 
Weatley i la Dra. Patricia Murrieta, de la Uni-
versitat de Southampton. Els resultats d’aquest 

Fig. 2. Prospeccions amb gps diferencial.
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estudi han permès identificar l’existència d’un 
nou edifici sota l’actual zona de picnic que es 
trobaria en un estat de conservació força bo a 
nivell de planta, sense que en poguem deter-
minar la potència conservada.
Finalment, afegir que en paral·lel a les feines 
de prospecció es va dur a terme, i continua 
encara ara, la recerca en arxius que permeti 
recuperar informació de tipus cadastral per a 
avançar en l’estudi de la centuriació d’aquest 
territori. Fins al moment, s’han pogut identi-
ficar diverses traces a la Foia d’Ulldecona i a 
la Cubeta de Móra, les quals caldrà verificar o 
desmentir amb el suport de la recerca docu-
mental.

jaCimEnts doCumEntats

Les Senioles (La Sènia, Montsià)

Les restes arqueològiqueses localitzen en els 
dos darrers bancalsque hi ha abans d’arribar 

a la bassa i on hi ha un canvi sobtat de cota. 
En aquests dos bancals es va localitzar un bon 
nombre de fragments de ceràmica de factura 
romana, concretament fragments de tsg, tsh, 
i tsA A i d, així com fragments atribuïbles a 
àmfores o altres contenidors, i algun fragment 
de ceràmica comuna romana. Aquestes restes 
ens donen una cronologia de primera meitat 
del segle I d.c. fins a ben entrat el segle V d.c. 
A més de la ceràmica romana, també s’han 
documentat alguns fragments atribuïbles a 
produccions islàmiques i amb una cronologia 
entre els segles Ix i x. Les formes i producci-
ons recuperades en la nostra prospecció i que 
han pogut ser identificades que permeten fer 
aquesta afirmació són:

Fig. 3. Estudi de distribució de materials posteriors a les prospeccions.

Sigla Producció Tipologia Cronologia 

CMP’10-3040-55 TSA Hayes 29 s. III D.C. 
CMP’10-3040-53 TSG Drag. 29 s. I D.C. 
CMP’10-3040-50 TSA Hayes 46 275-325 D.C. 
CMP’10-3040-47 TSG Ritt. 8 30-80 D.C. 
CMP’10-3040-31 TSA Hayes 93 470-540 D.C. 
CMP’10-3040-20 TSA Hayes 15 200-250 D.C. 
CMP’10-3040-15 TSA Hayes 14A 140-160 D.C. 
CMP’10-3050-6 TSA Hayes 50 s. III-IV D.C. 
CMP’10-3050-4 TSA Hayes 61B 400-450 D.C. 
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objECtius i durada

El projecte ager dertosanus es va desenvolu-
par al llarg dels anys 2009 a 2013 mitjançant 
un conveni entre la Universitat Rovira i Vir-
gili i el Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre, que va permetre dur a terme una cam-
panya anual d’una setmana de durada.
El projecte tenia com a objectiu la localització 
de nous jaciments de cronologia antiga per tal 
de completar la visió que es té d’aquest perío-
de al tram final de l’Ebre, i poder-ne precisar la 
seva cronologia, distribució en el territori, així 
com poder observar i determinar els patrons 
d’assentament.
També es treballava amb l’objectiu de situar 
en el mapa alguns jaciments dels que es tenien 
materials al fons del Museu de les Terres de 
l’Ebre, però no es disposava de gaire infor-
mació sobre la situació del jaciment, així com 
localitzar jaciments dels que es tenien referèn-
cies orals, però no havien estat situats en el 
mapa. 

Al mateix temps, les prospeccions es vincula-
ven a la formació dels alumnes del màster en 
arqueologia clàssica en prospecció de camp, 
arqueologia del territori i identificació de ma-
terials sobre el terreny, maneig de gps diferen-
cial, etc.
En el marc d’aquest projecte també s’han assa-
jat noves formes de prospecció i anàlisis dels 
resultats, i s’han aplicat noves tecnologies en 
alguns jaciments ja coneguts i/o parcialment 
excavats per tal d’obtenir una major informa-
ció. 

àrEEs prospECtadEs

En el marc d’aquest projecte es van prospec-
tar diferents punts de la comarca del Montsià, 
des de les planes, com la Foia d’Ulldecona i el 
Pla de la Galera, fins a àrees dels Ports i de les 
vessants de la Serra de Godall o la riba del diu 
de la Sènia, així com turons aïllats de l’interior 
de la comarca.

Fig. 1. Àrees prospectades en el transcurs del projecte.
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A més d’aquestes peces, comptem amb els 
materials ceràmics que ja es trobaven al Museu 
Comarcal del Montsià i que corresponen a:

Aquests dos bancals han estat dedicats recent-
ment al cultiu de fruiters, concretament pres-
seguers, substituint les oliveres, que ocupen 
la resta de la finca. L’àrea de dispersió de les 
restes és d’aproximadament 12.000m2, essent 
l’àrea de màxima concentració d’uns 5.500m2.

Les Hortes de l’Arbolí (Ulldecona, 
Montsià)

L’existència d’aquest assentament fou comu-
nicada per l’equip del Dr. Martí i Dr. Negre.
El jaciment es troba enclavat entre la carrete-
ra TV-3319 que uneix Ulldecona amb la Sènia 
remuntant el curs del riu homònim, i la Sèquia 
Mare. La seva situació fa pensar que el jaci-
ment s’estenia pel punt on ara discorre la car-
retera, ja que els materials es localitzen fins a 
l’inici del seu traçat. El jaciment també apareix 
creuat per un camí agrícola de certa antiguitat, 
tot i que molt desfigurat en la seva part est per 
l’existència de diverses plantacions de cítrics 
que han alterat el terreny de manera notable. 
És possible que l’assentament també ocupés 
els terrenys actualment plantats amb aquests 
arbres fruiters.
Per contra, no sembla que tingués continuïtat 
més enllà del traçat de la Sèquia Mare, punt 
on hi ha un canvi de nivell considerable que 
les hortes bastides en època medieval dissi-
mulen, però que s’observa amb l’alçada que 
tenen els marges que aguanten les diferents 
terrasses.  
L’assentament es va instal·lar a la confluència 
del Puig Garrets i del turó de les Tosses, en la 
vessant que mira sobre el riu de la Sènia, en el 
punt on es suavitza la vessant i s’obre formant 

un petit pla, que queda fora de la zona d’inun-
dació del riu. 
Aquest pla es troba orientat en sentit sud-oest 
i té un ampli domini de les planes que s’obren 
a l’altre costat del riu, mentre que pel nord-est 
i el sud la visió li queda totalment tallada pels 
esmentats turons. 
La superfície que ocupen els materials do-
cumentats és d’uns 30.500m2, repartits en 
dues parcel·les, tot i que apareixen especial-
ment concentrats en la part central i orien-
tal d’aquestes. Val a dir, que les dimensions 
d’aquest assentament podrien ser encara més 
grans, ja que tal i com s’ha apuntat, existeix la 
possibilitat que aquest s’estengués per sota de 
la carretera i per les finques actualment ocupa-
des per plantacions de tarongers que es troben 
a tocar. 
En la prospecció efectuada s’han documentat 
diversos fragments de ceràmica, molt esmico-
lada, corresponents a vaixella, àmfora i materi-
al constructiu d’època romana imperial.
Entre les formes ceràmiques que s’han pogut 
identificar hi ha:

Aquestes formes ens situen el jaciment en un 
moment que podem datar entre els darrers 
decennis del segle I d.c. i el inicis del segle III 
d.c. L’absència de materials més antics que la 
vaixella de procedència gala, indiquen que el 
jaciment no estava en actiu amb anterioritat a 
la primera meitat del segle I d.c.
Els materials documentats no mostren conti-
nuïtat amb el petit assentament ibèric que exis-
tia al cim del turó de les Tosses, avui totalment 
arrasat i només conegut pels materials dipo-
sitats al Museu del Montsià. Dels pocs frag-
ments localitzats, tres corresponen a ceràmica 
comuna ibèrica, la qual té un ventall cronolò-
gic ampli entre el segle V A.c. i el I A.c., mentre 
que la peça que permet una millor aproxima-
ció cronològica es limita a un únic fragment 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
QEA 301 TSA Hayes 107 600-650 
QEA 301 TSAD Hayes 88? 520-540 
QEA 301 TSA Hayes 49 230-300 
QEA 301 TSH 77  
QEA 301 TSH 15/17 60-120 
QEA 301 TSG Drag.15/17? 0-60 D.C. 
QEA 301 TSH 24/25 15-40 D.C. 
QEA 301 TSH 18  
 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
FU’11-HA-10023 Comuna africana Hayes 197 170-250 dC 
FU’11-HA-10018 Comuna africana Hayes 131 180-310 dC 
FU’11-HA-10021 Comuna africana Hayes 23 70-150 dC 
FU’11-HA-10020 TSH Drag. 15/17 50-120 dC 
FU’11-HA-10025 TSH Drag. 37 60-150 dC 
FU’11-HA-10021 TSAA Hayes 14 150-210 dC 
FU’11-HA-10021 TSA Hayes 25 100-200 dC 
FU’11-HA-10021 TSA Hayes 17 150-200 dC 
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de ceràmica campaniana A, concretament una 
carena indeterminada, amb una datació entre 
els segles III A.c. i I A.c.
Tenint en compte l’escassa àrea de dispersió 
del jaciment, així com el poc material recu-
perat, cal pensar en un assentament rural de 
reduïdes dimensions, o bé en algun edifici de-
pendent d’algun assentament més gran, com 
podria ser La Torreta. 

La Torreta (Ulldecona, Montsià)

La partida de la Torreta es situa al bell mig de 
la Foia, en una zona actualment molt altera-
da per la construcció de l’autopista AP7, la 
qual creua en sentit nord sud aquesta plana. 
La construcció d’aquesta infraestructura va 
implicar grans moviments de terra per tal de 
construir els talussos que l’eleven al llarg de 
tot el seu recorregut per aquest indret; evidèn-
cies d’aquest moviment de terra es troben a 
escassos metres d’aquesta zona, on queda un 
gran forat fruit de l’extracció de terres per als 
talussos.
El topònim li ve donat per l’existència d’una 
petita torre a l’extrem occidental de la parti-
da, a tocar del camí de la Sèquia de les Foies. 
Aquesta construcció, de cronologia incerta, 
no sembla tenir una antiguitat superior als 150 
anys, i es pot relacionar amb algunes cons-
truccions existents en el territori bastides en 
el transcurs de les guerres carlines. Es tracta 
d’una torre circular d’uns 3m de diàmetre bas-
tida amb pedres petites i mitjanes sense treba-
llar i lligades amb morter. Presenta una cober-
ta a doble vessant, i en general el seu estat de 
conservació és bo.
Tot i estar al mig de la plana, aquesta parti-
da presenta una elevació en el seu punt cen-
tral que sobresurt de manera exagerada de 
l’entorn pla que la circumda. L’alçada sobre 
els terrenys que envolten aquest punt està al 
voltant dels 10 m. Una part d’aquesta dife-
rència de cota correspondria al relleu original 
del terreny, formant aquí un pujol d’escàs re-
lleu, però assimilable per la seva naturalesa al 
Turó del Calvari o del Castell, tots dos situats 

a tocar. Una altra part del relleu, segurament, 
correspondria a les restes de les estructures de 
l’assentament romà que s’hi localitza en aques-
ta zona, el qual ocupa tot el cim i la vessant 
sud i oest d’aquest pujol, des d’on es domina 
la part més fonda de la foia en la seva totalitat 
i la vessant de llevant de la Serra de Godall, 
així com el Puig del Castell. Aquesta situació li 
permet de quedar fora de la zona inundable de 
la vall, ja que fins que no es va bastir la xarxa 
de drenatge actual, en episodis de fortes plu-
ges, moltes de les zones baixes d’aquesta vall 
quedaven inundades.
Les restes d’aquest assentament foren dona-
des a conèixer per primer cop per la Dra. Mar-
garida Genera, qui va realitzar la primera pros-
pecció en el marc de la transformació agrícola 
que es va fer a la dècada de 1970. Amb poste-
rioritat a aquesta prospecció altres autors que 
s’han interessat per aquest jaciment han estat 
el Dr. David Garcia (Garcia, D., 2000) i el Dr. 
Ramon Járrega (Járrega, R., 2010, ), els quals 
han aportat poques dades noves sobre aquest 
assentament, datant-lo fonamentalment entre 
els segles I i III d.c., basant-se en les poques 
ceràmiques recuperades i especialment en els 
contenidors amfòrics identificats.
En la prospecció realitzada per nosaltres, a 
la que li hem dedicat fins a tres dies de fei-
na, hem pogut delimitar el jaciment, i recollir 
una gran quantitat de material ceràmic, el qual 
ens permet d’aproximar-nos a aquest jaciment 
des d’una perspectiva més àmplia i intentar 
contextualitzar-lo en el marc dels jaciments 
propers. Al mateix temps, s’ha realitzat una 
revisió dels marges que aterrassen aquesta 
elevació, on s’han documentat una gran quan-
titat de carreus de pedra reutilitzats, la major 
part a la vora d’un camí veïnal i la resta en un 
marge, que semblen haver format part de les 
estructures de l’edifici romà que investiguem. 
En alguns d’ells encara eren observables les 
restes del morter de calç que els unia. Algunes 
pedres treballades, de dimensions considera-
bles semblen correspondre a algunes parts de 
l’alçat de l’edifici que no hem pogut identificar. 
Fins ara, aquest és l’únic edifici d’època antiga 
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a la comarca del Montsià que tindria les se-
ves estructures construïdes amb carreus. A les 
Terres de l’Ebre, l’únic jaciment conegut fins 
a la data amb aquesta tècnica constructiva és 
el Mas de Mauricio (Ribaroja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre), tot i que els carreus d’aquest assenta-
ment de la Ribera d’Ebre són més petits. En 
els marges també s’han pogut observar frag-
ments de dolium i de tegula emprats com a ma-
terial constructiu dels murs d’aterrassament.  
Pel que fa a les restes de vaixella, contenidors 
i altres elements recuperats, cal dir que en ter-
mes generals segueixen el ja comentat pels au-
tors abans esmentats; tot i així considerem adi-
ent de realitzar una breu presentació d’aquests 
materials així com una síntesi de tot el que es 
coneix fins ara sobre aquest assentament.
En la taula de sota es presenta un recull de les 
produccions i formes ceràmiques que s’han 
pogut identificar.

A més de les formes que figuren en la taula, cal 
esmentar la recuperació de diversos fragments 
de plaques de revestiment de brocatello, dues 
fusaioles, així com una possible dena de vidre. 
A aquests materials, hem d’afegir un petit lot, 
concretament 8 fragments, dipositats al Mu-

seu de les Terres de l’Ebre. Tot i que no s’es-
menta directament el jaciment, hi ha una nota 
a la bossa que diu “Partida de la Torre. Vila 
romana en un camp erm al mig de la foia” Els 
fragments ceràmics recuperats corresponen a:

La Torrassa (Freginals, Montsià)

En la prospecció efectuada s’han documentat 
diversos fragments de ceràmica, molt esmico-
lada, corresponents a vaixella, àmfora i materi-
al constructiu d’època romana imperial.
Els fragments que han pogut ser atribuïts a un 
objecte concret, ens apropen a la realitat d’un 
assentament que hauria iniciat la seva activitat 
al segon quart del segle I d.c. i que hauria estat 
actiu fins a mitjans del segle III d.c. 
Entre les formes ceràmiques que s’han pogut 
identificar hi ha:

En el mateix solar s’han documentat frag-
ments de ceràmica comuna andalusina, sen-
se que hi hagi, però, continuïtat entre els dos 
moments d’ocupació. Els pocs materials me-
dievals andalusins recuperats, ens mostren un 
assentament de reduïdes dimensions que es 
pot datar entre els segles x i xII. Possiblement 
fos en aquest moment quan es bastí la torre, 
la torrassa, que dóna nom a la partida. Alguns 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
LTU’11-73 Comuna africana Hayes 131 200-300 
LTU’11-214 Comuna africana Hayes 181 150-250 
LTU’11-358 Comuna africana Hayes 197 170-250 
LTU’11-61 Comuna africana Hayes 23A 100-150 
LTU’11-295 Comuna africana Hayes 23B 70-250 
LTU’11-227 Comuna africana Ostia I, 261 200-300 
LTU’11-56 Comuna africana Ostia I, 267 200-350 
LTU’11-270 Comuna africana Ostia II, 302 40-100 
LTU’11-518 TSA Hayes 103B  
LTU’11-199 TSA Hayes 107 600-650 
LTU’11-84 TSA Hayes 14A 80-150 
LTU’11-159 TSA Hayes 60 350-400 
LTU’11-17 TSA Hayes 8 80-160 
LTU’11-94 TSA Hayes 9 80-200 
LTU’11-268 TSA Hayes 49 230-300 
LTU’11-544 TSA Hayes 16 200-500 
LTU’11-444 TSG Drag. 37 60-150 
LTU’11-161 TSG Drag. 29 10-90  
LTU’11-372 TSG Drag. 33 20-160 
LTU’11-290 TSG Drag. 42  
LTU’11-292 TSG Herm. 15b 10-120 
LTU’11-265 TSG Herm 7/15  
LTU’11-397 TSH 15/17 10-120 
LTU’11-497 TSH 18 10-160 
LTU’11-450 TSH 24/37 40-150 
LTU’11-435 TSH 33 20-160 
LTU’11-264 TSH 37 60-100 
LTU’11-524 TSH 46  
LTU’11-237 TSH 77  
LTU’11-370 TSH 8 15-80 
LTU’11-92 TSI 3.1 -10-50 
LTU’11-394 TSI 8 -30/10 
LTU’11-183 TSI 20-21 10-50 
LTU’11-31 Àmfora Beltran II 10-150 
LTU’11-507 Àmfora Dr. 2/4 Tarraconense 15aC-90 dC 
LTU’11-432 Àmfora Dr.2/4 Itàlica 25 aC-25 
LTU’11-147 Àmfora Dr.16 10-90 
LTU’11-469 Àmfora Keay 13A 375-525 
LTU’11-531 Àmfora Keay 13C-D/ Keay 25 200-450 
LTU’11-520 Àmfora Keay 19-A-b 350-425 
LTU’11-283 Àmfora Keay 68/91C 300-450 
LTU’11-323 Llàntia Dr.20 s.III 

 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
 Comuna africana Hayes 23A 100-150 
 Comuna africana Ostia I, 267 200-350 
 Comuna africana Ostia II, 302 40-200 
 TSG  s. I dC 
 TSH Drag. 15/17 10-120 
 TSH Drag. 8 15-80 
 TSH Drag. 37 60-100 
 TSA Hayes 8 80-160 

 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
LTF'12-156 Campaniana B Lamb 5/7 100-50 aC 
LTF'12-117 Àmfora itàlica Dr 2/4 25 aC- 25 dC 
LTF'12-57 Àmfora bètica Dr 20 20-300 dC 
LTF'12-254 Comuna Vegas 4  
LTF'12-271 TSI Conspectus 22 15 aC- 75 dC 
LTF'12-171 TSG Hermes 31? 40-60 dC 
LTF'12-274 TSH Drag. 24-25 15-120 dC 
LTF'12-34 TSH Ritt. 12 40-70 dC 
LTF'12-42 TSH Drag. 16 15-60 dC 
LTF'12-205 TSH Drag. 3  
LTF'12-59 TSH Drag. 29 10-90 dC 
LTF'12-65 TSH Drag. 70  
LTF'12-150 TSH Drag. 83  
LTF'12-20 TSH Drag. 37 60-100 dC 
LTF'12-21 TSH Drag. 27 30-120 dC 
LTF'12-44 TSA Hayes 27 150-200 
LTF'12-82 TSA Hayes 40 200-250 
LTF'12-219 TSA Hayes 8B 80-175 
LTF'12-229 Comuna africana Hayes 181 150-250 
LTF'12-25 Comuna africana Hayes 184 o 197 125-250 
LTF'12-50 Comuna africana Hayes 191 75-100 
LTF'12-3 Comuna africana Hayes 197 175-250 
LTF'12-185 Comuna africana Hayes 23A 70-150 
LTF'12-112 Comuna africana Hayes 23B 150-220 
LTF'12-215 Comuna africana Ostia I, 261 200-300 
LTF'12-202 Comuna africana Ostia II, 302 40-100 
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veïns de Freginals ens han comentat que fins 
a mitjans de segle xx es conservava part d’una 
construcció de dimensions considerables, la 
qual podria correspondre a la base de la dita 
Torre. 

La Corralissa (Freginals, Montsià)

Aquesta finca s’ubica en un dels estreps me-
ridionals de la serreta de Freginals, sobre la 
vessant suau que mira vers el sud i ponent. Es 
tracta d’una finca que ha estat transformada 
recentment, menys de 10 anys, i que està plan-
tada amb oliveres joves.
El nom ve donat per l’existència, fins a mitjans 
segle xx d’unes estructures molt velles identi-
ficades popularment amb un corral, les quals 
podrien correspondre, en part a les estructu-
res d’època antiga.
Durant les feines de transformació de la finca, 
es va recuperar un petit conjunt de monedes 
que abracen des del segle III-II A.c. fins a l’èpo-
ca contemporània. De les 6 monedes recupe-
rades, 1 correspon a època romana republi-
cana, 2 a època romana imperial, una a l’edat 
mitjana i la restant al segle xIx.
En aquesta finca vam realitzar una prospecció 
superficial terrestre al llarg de tota ella, recu-
perant fragments ceràmics corresponents a 
àmfores, vaixella i material constructiu d’èpo-
ca romana imperial. Destaca la presència de 
fragments ceràmics decorats, els quals no són 
gaire abundants en els jaciments rurals de les 
Terres de l’Ebre. 

Mas d’en Torres (Masdenverge, Montsià)

Aquesta partida es troba a la confluència de 
4 camins antics i a tocar d’un dels pocs punts 
d’aquesta comarca on hi ha aigua emergida la 
major part de l’any, les basses o el Toll de Sol-
só. L’ús de l’aigua d’aquest lloc ja va ser regulat 
al segle xIV, per part de la ciutat de Tortosa, 
cosa que en demostra la seva importància, 
especialment per a abeurar ramats i per a la 
cacera.
Al Museu de les Terres de l’Ebre hi ha diver-
ses donacions de particulars de fragments ce-
ràmics atribuïts a l’època romana provinents 
d’aquesta zona, tot i que amb claredat tan 
sols 1 s’adiu plenament. A aquesta evidència 
cal afegir la presència d’un conjunt de sitges 
d’època indeterminada situades a tocar de 
l’antic Mas d’En Torres. 
La zona prospectada ha estat un ampli sector 
d’aquesta partida, situat a sobre del Barranc de 
Solsó pel seu costat sud i delimitat pel traçat 
de la via del tren. Les prospeccions han afec-
tat la totalitat de la vessant d’aquesta terrassa, 
limitada a la base per un petit barranc, i les 
finques situades a l’altre costat d’aquest mateix 
barranc.
Durant aquests treballs s’ha recuperat un petit 
lot de fragments ceràmics corresponents a vai-
xella i àmfores d’època romana imperial. Tot i 
així, el fet que els fragments s’hagin recuperat 
als dos costats del petit barranc, fa pensar que 
l’assentament es podria haver localitzat al punt 
que avui en dia està tot cobert per una impor-
tant capa de terra de més de 3m de potència 
aportada per les obres de la via de tren, o bé 
que aquest hagués estat al punt per on actual-
ment transcorre la via fèrria. 
En aquesta prospecció tan sols s’han recupe-
rat 37 fragments de ceràmica, dels quals no-
més 21 corresponen a època antiga. De tot el 
conjunt, tan sols s’han pogut identificar amb 
seguretat 4 formes i una de dubtosa, motiu pel 
qual són poques les conclusions que se’n po-
den extreure.

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
LCF'12-20001 Àmfora itàlica Dr. 1 218-25 aC 
LCF'12-20001 Àmfora itàlica Dr. 2/4 25aC-50dC 
LCF'12-20001 Àmfora 

tarraconense 
Dr. 2/4 15aC-90dC 

LCF'12-20001 TSG Dech. 67 60-100 
LCF'12-20001 TSG Drag. 24/25 15-110 
LCF'12-20001 TSG Drag. 29B 10-90 
LCF'12-20001 TSG Ritt. 12 15-110 
LCF'12-20001 TSH Drag. 5 o 15/17 10-120 
LCF'12-20001 TSH Drag.8 15-80 
LCF'12-20001 TSH Drag. 24/25 15-120 
LCF'12-20001 TSH Drag. 29/37 60-120 
LCF'12-20001 TSH Drag. 37 60-150 
LCF'12-20001 TSH Drag. 37A 60-100 
LCF'12-20001 TSA Hayes 14 100-150 
LCF'12-20001 TSA Hayes 14/17 150-200 
LCF'12-20001 TSA Hayes 14A 125-175 
LCF'12-20001 TSA Hayes 31 200-225 
LCF'12-20001 TSA Hayes 3C 100-150 
LCF'12-20001 TSA Hayes 8 80-200 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 23 125-225 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 23B 150-225 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 121 75-100 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 181 150-200 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 183 100-200 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 184 100-290 
LCF'12-20001 Comuna africana Hayes 197 175-250 
LCF'12-20001 Comuna africana Ostia I, 261 80-400 
LCF'12-20001 Comuna africana Ostia II, 302 75-200 
LCF'12-20001 Comuna africana Ostia II, 332 95-200 
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Les poques formes identificables ens apropen 
a un assentament rural que estaria funcionant 
al llarg de tot el segle I d.c. i fins a mitjans o 
finals del segon. Val a dir, que amb les poques 
formes identificades, aquestes apreciacions re-
sulten arriscades. 
Pel que fa a les formes identificades, presen-
ten el típic repertori que es documenta en la 
resta d’assentaments de la zona, havent indi-
vidualitzat aquelles formes obertes i llises que 
apareixen en major freqüència en tots els as-
sentaments rurals. 

Els Borxos (Godall, Montsià)

L’existència d’aquests jaciments va ser comu-
nicada per part de l’equip del Dr. Martí i del 
Dr. Negre
Aquesta partida es situa a la zona sud-est del 
terme de Godall, a mitja vessant de la Serra 
de Godall, a tocar de l’antic camí de Godall a 
Ulldecona, el qual en aquest punt es conver-
teix en un camí fondo que talla, fins i tot, el 
nivell geològic, cosa que demostra la seva anti-
guitat i tràfec. Aquest camí fondo es pot seguir 
aproximadament uns 4 km. 
En una finca que queda més elevada que la 
resta en aquest punt, plantada de ametllers, 
oliveres i garrofers s’han recuperat restes de 
diversos objectes ceràmics d’època romana 
imperial. 
En la prospecció realitzada en aquest punt 
s’han pogut identificar les formes següents:

El Pou de les Piques (Godall, Montsià)

A escassos 500 m en línia recta del punt on 
es va localitzar l’assentament dels Borxos, s’ha 
documentat la presència de fragments cerà-
mics corresponents a vaixella d’època romana 
imperial. Els fragments recuperats són molt 
pocs i en un estat de conservació força degra-
dat, cosa que no ha permès la identificació de 
cap forma. Tot i així, els pocs fragments de 
comuna identificats, semblen correspondre a 
produccions alt imperials.
La baixa presència de materials i el fet que no 
s’hagin localitzat més fragments per les fin-
ques de la vora, fa pensar que es tracta d’un 
petit assentament dependent de l’anterior o, 
potser, de la seva necròpolis. 

ConClusions

Els materials recuperats, en general, ens apro-
pen a uns assentaments rurals que podem 
considerar de segona onada, és a dir, assen-
taments que s’inicien al llarg del segle I d.c. i 
que deixen de funcionar al llarg del s. III d.c. 
Aquesta tendència també s’observa en altres 
punts del territori, com per exemple al territori 
de Tarraco, d’Ilerda o d’altres ciutats de l’occi-
dent de l’Imperi Romà. Per contra, els assen-
taments que havien començat la seva activitat 
al llarg del segle I A.c. o amb anterioritat, so-
breviuran a aquest període de crisi i en alguns 
casos s’observen ocupacions ininterrompudes 
fins a la Baixa Edat Mitjana. 
Així mateix, al llarg d’aquests 4 anys de pro-
jecte, s’ha posat de manifest que el poblament 
d’època antiga d’aquesta comarca és més dens 
del que es creia, amb assentaments importants 
que van més enllà de la vall de l’Ebre. La Foia 
d’Ulldecona es perfila com un dels llocs de 
major concentració d’assentaments, on a més 
s’observa una jerarquització dels mateixos, 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
MTM'12-30009 Àmfora 

tarraconense 
Dr. 2/4 15 aC-90 dC 

MTM'12-30009 TSH Drag. 8 15-80 dC 
MTM'12-30009 TSH Drag. 29 60-120 dC 
MTM'12-30002 TSH Drag. 37 60-150 dC 
MTM'12-30005 Comuna africana Ostia II, 302 75-200 dC 

 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
EBG'12-40003 Comuna africana Hayes 197 175-250 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 23A 125-225 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 153  
EBG'12-40001 Comuna africana Ostia II, 302 75-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 181 150-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Ostia I, 261 80-400 
EBG'12-40005 Comuna africana Ostia III, 332 95-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 23B 150-225 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 185 100-290 
EBG'12-40001 TSA Hayes 46  
EBG'12-40001 TSA Hayes 17 150-200 
EBG'12-40001 TSA Hayes 14A 125-175 
EBG'12-40001 TSA Hayes 2  
EBG'12-40001 TSA Hayes 8 80-200 
EBG'12-40001 TSA Hayes 7B  
EBG'12-40001 TSA Hayes 15  
EBG'12-40001 TSA Hayes 31  
EBG'12-40003 TSA Hayes 3 100-150 
EBG'12-40001 TSA Hayes 14 125-175 
EBG'12-40001 TSA Hayes 91C  
EBG'12-40001 TSG Drag. 29  
EBG'12-40001 TSH Drag.8 15-80 
EBG'12-40001 TSH Drag.37 60-150 
EBG'12-40001 TSH Drag. 27 30-120 
EBG'12-40001 TSH Drag. 77  

 

Sigla Producció Tipologia Cronologia 
EBG'12-40003 Comuna africana Hayes 197 175-250 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 23A 125-225 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 153  
EBG'12-40001 Comuna africana Ostia II, 302 75-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 181 150-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Ostia I, 261 80-400 
EBG'12-40005 Comuna africana Ostia III, 332 95-200 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 23B 150-225 
EBG'12-40001 Comuna africana Hayes 185 100-290 
EBG'12-40001 TSA Hayes 46  
EBG'12-40001 TSA Hayes 17 150-200 
EBG'12-40001 TSA Hayes 14A 125-175 
EBG'12-40001 TSA Hayes 2  
EBG'12-40001 TSA Hayes 8 80-200 
EBG'12-40001 TSA Hayes 7B  
EBG'12-40001 TSA Hayes 15  
EBG'12-40001 TSA Hayes 31  
EBG'12-40003 TSA Hayes 3 100-150 
EBG'12-40001 TSA Hayes 14 125-175 
EBG'12-40001 TSA Hayes 91C  
EBG'12-40001 TSG Drag. 29  
EBG'12-40001 TSH Drag.8 15-80 
EBG'12-40001 TSH Drag.37 60-150 
EBG'12-40001 TSH Drag. 27 30-120 
EBG'12-40001 TSH Drag. 77  
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amb alguns jaciments que es poden identifi-
car sense cap dubte com a villae, mentre que 
d’altres semblen correspondre a petits assen-
taments, i d’altres fins i tot a ocupacions tem-
porals o punts de refugi. 
La vessant de ponent de la Serra de Godall és 
un altre espai amb un poblament important 
situat a mitja vessant, en punts propers a sur-
gències naturals d’aigua i d’una de les princi-
pals vies de comunicació de la zona. 
Finalment, la vessant de llevant dels Ports 
també concentra un nombre considerable 
d’assentaments rurals romans. Situats a una al-
çada considerable, al voltant dels 500m s.n.m., 
es tracta de petits assentaments, alguns amb 
una llarga cronologia, que compten amb àm-
plies visuals sobre el Pla de la Galera, la vall 
de l’Ebre i el seu delta, i fins i tot, la costa del 
nord de Castelló.
El que sí sembla quedar clar és la manca de 
poblament a la zona del Pla de la Galera, cosa 
que necessàriament ha de fer replantejar el 
traçat que fins ara s’havia proposat de la Via 
Augusta per la part central d’aquesta plana. En 

aquest sentit, proposem de desplaçar-lo vers la 
vessant de ponent de la Serra de Godall, se-
guint el traçat, avui mig desaparegut, del Camí 
Vell de Godall a Traiguera, a la vora del qual 
es concentren la major part dels assentaments 
d’aquesta zona i que a més condueix directa-
ment al pas del riu de la Sènia per Sant Joan 
del Pas i enllaçant amb les restes de la Via Au-
gusta documentades a l’altre costat del riu, ja 
al País Valencià.

Fig. 4. Jaciments documentats en relació a les principals vies d’època antiga al territori.
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Intervenció arqueològica a la vil·la romana de l’Ereta (Batea, 
Terra Alta)

Josep Maria Pérez Suñé 
Pere Rams Folch 

Resum
Intervenció arqueològica programada a la vil·la rural romana de l’Ereta (Batea, Terra Alta) situada 
a la riba esquerra del riu Algars, en el límit entre les comunitats de Catalunya i l’Aragó, per deter-
minar l’extensió real de les estructures conservades i la seva distribució interior, a més de realitzar 
una primera topografia i planimetria del jaciment que s’estenen sobre un rectangle de 50 metres 
de llarg per 30 metres d’ample, el qual estava compartimentat en diferents estances molt espaioses. 
L’abundant material ceràmic ha permès determinar dos fases d’ocupació: un període alt-imperial, 
que abraçaria des de la segona meitat del segle I d.c., tot el segle II d.c., arribant fins un moment 
indeterminat del s. III d.c.; i un període baix imperial, que abraçaria el segle IV d.c. fins un moment 
indeterminat del segle V d.c.

Abstract
Archaeological excavations scheduled  in the Roman rural villa Ereta (Batea Terra Alta) located 
in the left border of  the river Algars on the border between Catalonia and Aragon communities, 
to determine the actual extent of  the conserved structures and internal distribution in addition to 
performing a first topography and mapping of  the site extending over a rectangle 50 meters long 
by 30 meters wide, which was compartmentalized into different large rooms .
The abundant ceramic material has identified two phases of  occupation: a high-imperial period, 
stretching from the second half  of  the 1st century A.d., or around the 2nd century A.d., reaching 
an indeterminate time of  3rd century A.d.; and under imperial period, which would cover the 4th 
century A.d. until an undetermined time of  the 5th century A.d.
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situaCió

A la riba esquerra del riu Algars i ocupant una 
elevació aturonada de 268 metres d’altitud, hi 
ha restes d’una vil·la romana que s’estenia pel 
vessant planer que mira al sud-est. Les coorde-
nades UTM 31N/ETR S89 són: E(X): 265514; 
N(Y): 4553992. L’esmentat turó es trobava a 
cavall del curs del riu i dels seus aiguavessants 
per l’esquerra i dels plans del Mas Nou i de 
Santa Càndia que s’estenen als seus peus per 
la banda de Ponent. L’horitzó nord-occidental 
ve tancat per les elevacions orogràfiques de les 
partides de Balaguer i de Gratallops del terme 
de Maella. Per les espatlles i molt prop del po-
blat passa l’antiga carrerada o lligallo de la Vall 
de les Planes, que fa de línia fronterera entre 
els termes de Batea i Maella, a la vegada que 
entre Catalunya i Aragó.
La vil·la dominava els turons dels Barberans i 
tossals d’en Tubes fins el Tossal del Moro de 
Pinyeres, a més d’un llarg tram del riu Algars, 
un curs fluvial de caràcter torrencial, mediter-
rani, d’ample llit, que neix en els contraforts 
orientals dels Ports de Beceit, i que de SE a 
NW travessa la comarca de la Terra Alta; la 

seva longitud és de 75 km, dels quals la meitat 
final travessa per terres d’Aragó, on fa l’aigua-
barreig amb el riu Matarranya, afluent de la 
riba dreta de l’Ebre. El paisatge de la conca de 
l’Algars defineix un colorit mosaic format per 
amples terres de conreu de cereal, bancals de 
vinyes, oliveres i presseguers, i per pronunciats 
barrancs de pinyeres i matolls.

antECEdEnts

D’aquest jaciment es fa referència per prime-
ra vegada, amb el topònim de “Barberans” 
a la monografia El poblado ibérico del Tossal del 
Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta, Tarragona), 
(Artega/Padró/Sanmartí 1990). Després, es 
va tornar a fer esment amb la denominació de 
“Jaciment ibèric de l’Algars d’Espanya” (Ala-
nyà 2000). En el període de temps comprés 
entre ambdós referències bibliogràfiques, van 
tenir lloc les prospeccions arqueològiques de 
superfície al riu Algars, desenvolupades, sota 
la direcció Josep M. Pérez, Pere Rams i Marc 
Jornet, dins del projecte d’investigació Estudi 
de l’estructura i cronologia del poblament romà a la 
comarca de la Terra Alta (1996-1999). Quan va-
ren prospectar aquest jaciment es va corrobo-
rar que el material ceràmic documentat en su-
perfície era exclusivament de filiació romana i 
abundaven les importacions africanes. Prenent 
en consideració aquestes darreres troballes i 
les estructures encara visibles, el Patronat Pro 
Batea i l’Àrea d’Història Antiga de la Universi-
tat de Barcelona (amb el recolzament financer 
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca, expedient 2005ACOM00010) van 
decidir emprendre (l’agost de 2005) una pri-
mera intervenció arqueològica en aquesta vil-
la romana ubicada en una finca propietat de 
l’avui difunt Pere Busom i Llop, al qui pòstu-
mament reiterem el nostre agraïment per totes 
les facilitats que llavors ens va proporcionar.

Fig. 1. Plànol de situació de la vil·la romana de l’Ereta (Barea, 
Terra Alta).
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objECtius

Prenent en consideració que les intervencions 
de prospecció superficial en jaciments romans 
realitzades abans de l’any 2000 a la comarca, 
van aportar una informació limitada per com-
pletar el coneixement del model de romanit-
zació de la Catalunya meridional interior, així 
com de la base econòmica sobre la que es 
sustentà, es va prendre la decisió de realitzar 
una campanya d’excavació en extensió a la 
vil·la romana de l’Ereta per determinar l’ex-
tensió real de les estructures conservades, la 
seva distribució interior i realitzar una primera 
topografia i planimetria del jaciment, establint 
els punts de referència topogràfics per a cam-
panyes successives.

dEsCripCió dE la intErvEnCió

Amb una vintena de estudiants molt joves del 
poble i membres del Patronat Pro Batea, es 
va realitzar la primera intervenció arqueològi-
ca a la vil·la romana de l’Ereta. El treball de 
camp, dotze dies feiners, es va planificar en 
tres fases consecutives: 1) neteja de la coberta 
vegetal (amb tisores de mà i una màquina des-

broçadora manual es va tallar el matoll baix) 
per deixar visibles els diversos elements es-
tructurals i la superfície de l’estrat superficial; 
2) l’excavació va començar resseguint els murs 
visibles per determinar si hi havia canvis de di-
recció en parets i mur, o si s’intuïen possibles 
perllongacions dels mateixos; posteriorment 
es va excavar l’estrat superficial fins deixar al 
descobert la filada superior dels murs i els di-
ferents àmbits de cadascun dels sectors; i 3) 
el topògraf  Marcial Martínez va efectuar una 
completa planimetria del jaciment.

rEsultats

En funció de l’objecte d’aquesta primera in-
tervenció a la vil·la de l’Ereta i dels recursos 
econòmics disponibles, aquesta es va limitar a 
posar al descobert la trama murària del jaci-
ment per poder efectuar un primer alçat plani-
mètric del mateix. En campanyes successives 
s’havia de realitzar l’excavació en extensió de 
tot el jaciment.
Les estructures arquitectòniques documen-
tades ocupen una superfície de 1500 m2, que 
s’estenen sobre un rectangle de 50 m de llarg 
(eix sud-nord) per 30 m d’ample, les quals 

Fig. 2. Planta general del jaciment de l’Ereta.
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s’assenten sobre un aflorament rocós de pedra 
sorrenca. La pronunciada pendent oest-est i 
l’aridesa del clima han afavorit l’important 
procés d’erosió superficial, que ha incidit en 
el material mòbil, desplaçant-lo, i també en 
els propis elements estructurals, parets i murs, 
desfent-los parcialment. Atenent a les estruc-
tures constructives emergents, i exclusivament 
per raons d’organització i planificació de la 
present i futures intervencions, el jaciment 
s’ha dividit en tres sectors: 1, 2 i 3. 
El sector 1, situat a l’extrem sud-oest del jaci-
ment, està format per una estructura rectan-
gular de 12 m de llarg (eix sud-nord) per 3,40 
m d’ample (de 40,8 m2). Aquesta està dividida 
per una paret mitgera (en sentit oest-est), en 
dues meitats simètriques que formen dos àm-
bits: I i II. Al mur de l’angle sud-oest se l’hi 
adossa l’arrencament d’un altre possible mur, 
molt deteriorat per l’erosió, o bé per tractar-se 
d’una fase anterior. 
El sector 2 ocupa la meitat septentrional del 
jaciment. Està format per dos conjunts d’es-
tructures rectangulars, dividits en tres àmbits: 
III, IV I V, que ocupen una longitud mínima 
de 18,7 m (eix sud-nord) i un ample de 6,65 
m (de 125 m2). La imprecisió de les mides és 
deguda a que l’extrem meridional està molt 
erosionat. L’àmbit III sembla que és quadran-
gular d’uns 7,70 m de llarg i 6,65 m d’ample 
(de 51 m2); en ell es disposa una estructura cir-

cular d’1,40 m de diàmetre amb basament de 
pedra, localitzada a la meitat del terç nord de 
l’àmbit, mentre que adossada a la paret oest 
hi ha el que podria ser una llar de foc rectan-
gular de 0,90 m de llarg per 0,60 m d’ample. 
Les dimensions i les estructures posades al 
descobert suggereixen que ens troben davant 
d’una instal·lació artesanal (taller de forja) o 
de transformació de productes agrícoles. Els 
murs perimetrals d’aquest àmbit s’adossen al 
conjunt estructural format pels àmbits IV i V. 
Els àmbits IV i V formen un rectangle d’11 m 
de llarg per 6,65 m d’ample (de 73 m2) dividits 
en dos àmbits de mides ben diferents. L’àmbit 
IV és un estret rectangle de 4,5 m de llarg per 
6,65 m d’ample (de 30 m2) i l’àmbit V, pràctica-
ment un quadrat de 6,5 m de costat (de 43 m2), 
on més o menys al mig hi ha el que podria ser 
un basament de columna que podria sostenir 
una estructura de pòrtic obert.
El sector 3 resta encara sense excavar, però és 
possible que hi hagin grans dolia soterrades, 
corresponents a un magatzem de vi, activitat 
econòmica a què podia estar dedicada aquesta 
vil·la.
Respecte a la tècnica constructiva, el basament 
de les parets interiors, de 40-45 cm d’ample, 
és de doble parament de pedra mitjana, ben 
carejada i disposada en filades horitzontals re-
gulars. Els murs exteriors són més amples i de 
mides menys regulars: 50, 60 i 80 cm d’ample. 

Fig. 3. Situació de les Unitats Constructives identificades.
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Per sobre s’alçava la paret de tàpia o tuvot, i al-
gunes estaven arrebossades de guix. Els àmbits 
documentats són espaiosos i descriuen figures 
geomètriques regulars: rectangles i quadrats. 
En relació al material arqueològic documen-
tat, el 98’60% és ceràmica, la resta (elements 
constructius, indústria lítica i metall) és pràcti-
cament testimonial. Aquest divers i abundant 
material ceràmic (un total de 425 fragments) 
l’hem classificat en dos grups atenent a la 
funcionalitat de la mateixa: ceràmica de cui-
na i taula (que representa el 37,47% del total) 
i d’emmagatzematge (el 62,52% del total). El 
primer grup, el de cuina i taula, el dividim en-
tre ceràmica fina (produccions hispàniques i 
importacions africanes) que representa el 28% 
de total d’aquest conjunt, i la ceràmica comu-
na (oxidada i reduïda) que representa el 72% 
del conjunt. 

Aquest conjunt ceràmic, ben datat a la biblio-
grafia, ha permès establir una primera seqüèn-
cia cronològica d’ocupació de l’assentament 
dividida en dos grans períodes o fases: un pe-
ríode alt-imperial, que abraçaria des de la se-
gona meitat del segle I d.c., tot el segle II d.c., 
arribant fins un moment indeterminat del s. III 
d.c.; i un període baix imperial, que abraçaria 
el segle IV d.c. fins un moment indeterminat 
del segle V d.c.

D’altra banda, considerem molt significatiu 
que pràcticament dos terceres parts del ma-
terial ceràmic (62,52%) correspongui a frag-
ments (individualitzats) de grans contenidors: 
dolia i tenalles, per a gra o líquids (oli o vi). Es 
tracta de grans recipients de gruixudes parets 
(1 cm per a les tenalles i 2-3 cm per a les dolia), 
amb abundant desgreixant. Generalment de 
cocció oxidant, encara que alguns exemplars 
presenten una cocció tipus sandvitx (oxidant-
reductora-oxidant). La base és plana i les vores 
també planes amb llavi arrodonit més o menys 
diferenciat.
El material arqueològic documentat es com-
plementa amb petits fragments de tuvot que 
conjuntament amb la tàpia constituirien els 
materials amb què s’alçarien els murs i parets 
sobre els basaments de pedra dels àmbits IV i 
V; també s’han documentat fragments de l’ar-
rebossat interior de les parets de l’àmbit IV. 
La indústria lítica està representada per tres 
fragments de roca volcànica d’un molí de gra, 
tipus catillus que podrien estar associats a l’es-

 
 
Estan representades per 
terra sigillata (TSH llisa i 
decorada) 7 i 3 exemplars 
respectivament, terra 
sigillata hispànica tardana 
(TSHT), 2 exemplar de 
decorada, i 2 exemplars de 
parets fines. 
 

 
 
TSH llisa 

7 exemplars, distribuïts de la forma següent:  
2 Drag. 18: meitat s. I i s. II dC. 
1 Drag. 24/25: meitat s. I i s. II dC. 
1 Drag. 29: segona meitat s. I dC. 
3 indeterminats. 

 
TSH decorada 

3 exemplars:  
Drag. 29/37: darrer quart s. I dC. 

 
TSHT  

2 exemplars:  
1 Drag. 37t llisa: finals s. III fins s. V dC. 
1 Drag. 37t. decorada: finals s. III fins s. V dC 

Parets fines 2 petits fragments de parets. 
 

Taula 1. Taula de classificació de la ceràmica de cuina i taula: 
produccions hispàniques.

 
 
Estan representades per 
dos grups: vaixella de taula 
de les produccions de 
TSA-A (7 exemplars) i 
vaixella de cuina (23 
exemplars). 

TSA-A 7 fragments de parets de formes indeterminades. 
 
 
 
Cuina 
africana 

23 exemplars distribuïts de la forma següent: 
2 Ostia I, fig. 261: segon quart s. IV - inicis del s. V dC 
3 Ostia II, fig. 302: de finals s. I dC a la segona meitat 
del s. II dC 
1 Ostia II, fig. 306: primer quart s.I dC a meitat s. II dC 
2 Ostia III, fig. 267: primera meitat s, II a finals del s. 
IV- inicis s.V dC 
1 Ostia III, fig. 332: tot el s. II dC. 
14 indeterminats 

 

Taula 2. Taula de classificació de la ceràmica de cuina i taula: 
importacions africanes.

Fig. 4. Fragments de Terra Sigillata documentada i del frag-
ment del catillus.
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tructura semicircular de pedra carejada de 140 
cm de diàmetre també documentada a l’àmbit 
III. Mentre que el metall està representat per 
dos fragments de plom. 
Per concloure, amb les dades actuals (distribu-
ció, disposició i mides dels àmbits i l’elevada 
desproporció de ceràmica d’emmagatzemat-
ge respecte a ceràmica de taula/cuina) es pot 
hipotitzar, que almenys en la darrera època de 

funcionament, més que una vil·la rústica es 
tractaria d’una factoria, amb les instal·lacions 
productives en el sector 2 i la zona d’hàbitat en 
el sector 1. No obstant, al no haver pogut realit-
zar posteriors campanyes d’excavació a l’Ereta, 
encara no s’assolit l’objectiu de completar el co-
neixement del model de romanització de la Ca-
talunya meridional interior, així com de la base 
econòmica sobre la que es sustentà.

Fig. 5. Fragments del material ceràmic documentat a la US 1000.
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Resumen
Con esta comunicación pretendemos dar a conocer los resultados de la intervención arqueológica 
realizada en el yacimiento Mas de Maurisio. Los restos documentados se han vinculado con una 
interesante instalación agropecuaria situada junto al río Ebro, una de las principales vías de comu-
nicación desde la antigüedad. Los resultados permiten caracterizar parte de las zonas productivas 
del yacimiento, recuperando una estancia dedicada al prensado de la oliva (torcularia), junto con otra 
destinada al almacenaje (cella). Cronológicamente todo el conjunto se ha enmarcado en un momen-
to altoimperial, con un desarrollo entre los siglos I y II d.c.

Abstract
With this communication we intend to publicize the results of  the archaeological excavation car-
ried out at the site Mas de Maurisio. The documented remains have been linked to an interesting 
agricultural facility located near the Ebro River, one of  the main comunication routes since anti-
quity. The results allow us to characterize a part of  the productive areas in the site, thus recovering 
one room dedicated to the pressing of  the olive (torcularia), along with another used for the stora-
ge (cella). Chronologically the whole site has been dated in a late imperial time, developing between 
the 1st and 2nd centuries A.d.



423

El objetivo de esta comunicación es dar a co-
nocer los resultados obtenidos tras la interven-
ción arqueológica efectuada en el yacimiento 
de época romana Mas de Maurisio (Riba-roja 
D’Ebre) con motivo de los trabajos previos 
vinculados con el proceso de tramitación am-
biental de una Central de Ciclo Combinado 
promovida por Iberdrola Generación s.A.u1. 
La información obtenida avala la importancia 
del yacimiento y abre nuevas líneas de traba-
jo e investigación que podrán plasmarse en 
futuros trabajos sobre el yacimiento, el mar-
co geográfico en el que se integra y sus posi-
bles relaciones con otros enclaves de similares 
características crono-tipológicas. Teniendo 
en cuenta las características de esta comuni-
cación, hemos optado por dar a conocer las 
principales evidencias recuperadas, intentando 
una primera aproximación a la funcionalidad 
del yacimiento, sin entrar en particularidades 
técnicas sobre los elementos recuperados, 
cuyo análisis detallado se encuentra recogido 
en las memorias redactadas.

situaCión

Mas de Mauricio se localiza en el término mu-
nicipal de Riba-roja d’Ebre, población perte-

1 Queremos agradecer las facilidades y el apoyo prestado por 
Iberdrola y sus técnicos para el correcto desarrollo de la inter-
vención arqueológica.

neciente a la provincia de Tarragona, Comarca 
de la Ribera d’Ebre. Se asienta en la margen 
izquierda del río Ebro al pie de la ladera erosi-
va del valle encajado, entre las cotas 47 y 90 m 
s.n.m., sobre un terreno  jalonado por barran-
cos torrenciales que desembocan en el cauce 
(p.e., el de Maials). Nos encontramos ante un 
espacio escalonado por su acondicionamiento 
mediante bancales sobre los que se han rea-
lizado plantaciones de cultivos arbóreos (al-
mendros, olivos, frutales), que se diseminan a 
lo largo de todo el yacimiento. 

antECEdEntEs

En el año 2005 la promotora del proyecto 
encargó a la empresa codex Arqueología i 
Patrimoni la realización de la prospección 
arqueológica del área que ocupará la futura 
Central de Ciclo Combinado con el fin valo-
rar la incidencia sobre el posible patrimonio 
arqueológico y etnológico existente en la zona 
de afección y aportar las medidas oportunas 
para su documentación y salvaguarda. Fruto 
de las dos campañas de prospección realizadas 
fue la constatación de la existencia, entre otros 
elementos patrimoniales de Mas de Maurisio, 
que caracterizan como una villa de cronología 
romana alto-imperial, sin estructuras en su-
perficie aunque con amplia dispersión de ma-
terial. Recogen un interesante conjunto de res-
tos de cultura material entre los que destacan 

Fig. 1 Situación del yacimiento

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)



424

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

fragmentos de ánfora, de producción africana, 
ibicenca, tarraconense (Dressel 2-4), tegulae, 
imbrices, terra sigillata hispánica (Drag. 15/17 y 
29), y cerámica de cocina africana (Lamb. 10Ay 
10B), que se distribuyen por todo el área, sin 
altas densidades pero con una constante apa-
rición de los mismos. Definen un extenso ya-
cimiento con una dispersión de evidencias a lo 
largo de 7,40 ha., apreciando una cierta concen-
tración de evidencias al sur de la masía que da 
nombre al enclave, que ocupa unas 3,60 ha. Su 
aparición obliga a la definición de una serie de 
medidas correctoras, a realizar en una fase pre-
via a la ejecución de la futura Central proyec-
tada, tendentes a su exhaustiva delimitación 
arqueológica para determinar la presencia o 
ausencia de restos estratigráficos y/o estructu-
rales en el subsuelo, y definir las posibles áreas 
de concentración de evidencias2.
Toda esta información fue recogida en los 
distintos documentos ambientales y sirvió de 
base para que desde la promotora del proyecto 
se nos realizara el encargo de ejecutar el con-
junto de medidas correctoras allí recogidas. 
Nuestra intervención partió de una primera 
revisión superficial del terreno con el fin de 
concretar las zonas sobre las que se ejecutaría 
el conjunto de zanjas de delimitación proyec-
tadas, diseñadas donde se observó una mayor 
concentración de evidencias, y en aquellos sec-
tores sobre los que la afección sería más inten-
sa. Su ejecución confirmó la existencia de una 
secuencia estratigráfica de interés patrimonial 
con estratos claramente antrópicos, destacan-
do tanto por las evidencias de cultura material 
recuperadas, como por los restos constructi-
vos reconocidos (paramentos y pavimentos), 
que permitió la plasmación topográfica de las 
zonas con mayor concentración de elementos 
patrimoniales. El lote cerámico aporta una ti-
pología que permite aventurar que nos encon-
tramos ante un núcleo de ocupación de época 
romana alto-imperial, con elementos que de-
terminan su ámbito cronológico centrado en 
los siglos I y II d.c.

2. Datos extraídos de los informes redactados por Codex.

La confirmación de la importancia de los ha-
llazgos determina la necesidad de plantear una 
intervención arqueológica complementaria 
para documentar y precisar sus características 
morfológicas, estado de conservación, crono-
logía, relación con los elementos constructi-
vos, etc., cuyos resultados son los que se resu-
men en esta comunicación.

objEtivos y mEtodología

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el 
objetivo fundamental planteado fue la pro-
tección del posible Patrimonio Arqueológico 
existente en “Mas de Maurisio”, constatando su 
secuencia estratigráfica, rescatando la infor-
mación subyacente en el subsuelo, valorando 
la viabilidad del proyecto, y permitiendo, de 
esta manera, planificar un programa de medi-
das correctoras tendentes a la protección de 
los elementos patrimoniales localizados. La 
finalidad de la intervención se concretó en la 
plasmación de los siguientes objetivos:

• Analizar la secuencia estratigráfica del  
subsuelo.
• Datar adecuadamente todas las evidencias 
patrimoniales localizadas.
• Determinar la existencia de otros elementos 
patrimoniales distintos a los documentados.
• Valorar la entidad de los restos conservados 
y su estado de conservación.
• Concretar el desarrollo y posible límite espa-
cial del enclave, a partir de la plasmación topo-
gráfica de las evidencias exhumadas. 
• Confirmar y precisar el alcance de la afección 
del proyecto de infraestructura sobre las evi-
dencias patrimoniales, proyectando las actua-
ciones necesarias para minimizar el impacto 
de las obras sobre el yacimiento.

Para su consecución se diseñó una interven-
ción centrada en los dos ámbitos en donde se 
recuperaron las principales evidencias cons-
tructivas, disponiendo tres amplios módulos 
de excavación (Zonas), junto con un conjunto 
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de zanjas de delimitación que permitían preci-
sar el desarrollo topográfico del enclave. Du-
rante el proceso de excavación, y a raíz de las 
características de las evidencias que se estaban 
recuperando y su posición en la secuencia, se 
consensuó el abandono de la intervención al 
haberse conseguido los objetivos inicialmente 
propuestos. En este sentido debemos indicar 
que gran parte de la excavación no ha alcanza-
do el nivel geológico, que sí pudo constatarse 
en unos pequeños sondeos abiertos a tal efec-
to en los que se confirma la continuidad de la 
secuencia. Con ello se facilitaba, caso de que 
la infraestructura no se llevara a cabo, la salva-
guardara de gran parte del enclave, permitien-
do su documentación en un futuro con apli-
cación de otros métodos de trabajo distintos 
a los actuales, el empleo de nuevas técnicas, y 
la incorporación de otras disciplinas auxiliares 
que no han podido emplearse en esta inter-
vención. 
Esta comunicación plasma únicamente los 
resultados aportados en las tres zonas, pese a 

que las zanjas de delimitación aportan tambi-
én datos, aunque parciales, sobre su desarrollo 
topográfico y la secuencia estratigráfica parcial 
en distintos sectores del enclave3. 

prinCipalEs EvidEnCias

A la hora de evaluar y caracterizar los resul-
tados obtenidos, consideramos conveniente 
particularizar cada una de las zonas sondeadas 
para, en una fase posterior, integrar sus con-
clusiones y enmarcar el yacimiento en su en-
torno geográfico y cultural:

Zona 1

Del conjunto de evidencias recuperadas desta-
ca una estancia de 25 m2, delimitada por muros 
de mampostería de muy buena factura, sobre 

3. La información de estas zanjas se detalla en las distintas 
memorias redactadas al efecto y presentadas por Arquetipo 
s.c.l.

Fig. 2 Metodología de la intervención. Zonas de actuación

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)



426

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

la que parecen girar el resto de las exhumadas. 
Presenta forma cuadrangular y se encuentra 
completamente recubierta por un pavimento 
de “opus signinum” que presenta continuidad 
en los muros delimitadores del espacio. En 
uno de sus lados se conserva un bloque de 
piedra tallado e insertado en el solado que se 
ha identificado como un “lapis pedicinorum”4. 
Sus características y situación ha permitido la 
interpretación general del espacio en el que 
se localiza como una “sala de prensado” o de 
“extracción”, y permitir su integración den-
tro de uno de los sistemas más evolucionados 
del proceso de transformación de la materia 
prima: la prensa de viga. El elemento central 
de este sistema lo constituye una larga viga de 
madera (praelum) que transmite e incrementa 
la fuerza sobre el cargo o masa a prensar me-
diante la ley de la palanca, generando la fuerza 
en uno de sus extremos y contrarrestándola en 
el contrario. 
El aquí recuperado, localizado donde estaría 
la cabeza del praelum, muestra dos oquedades 
en la zona central de sus extremos cortos, abi-
ertos para recibir en ellos dos vigas verticales 
de madera denominados “arbores” que actua-
rían como guías sobre las que se sustentaría el 
praelum a través de fibulae o trabones de madera 
insertados de forma transversal en los “arbo-
res”. Lógicamente no se ha podido documen-
tar la conexión superior de los arbores con la 
cubierta, aunque suponemos que ésta debería 
estar reforzada suficientemente para soportar 
la fuerza generada durante el prensado. No se 
han observado evidencias en la superficie de 
la sala que avalen la disposición de otro par de 
vírgenes delanteros, situados cerca de la zona 
de acción de la viga evitando que posibles os-
cilaciones laterales de la misma bloqueen el 
sistema de accionamiento del mecanismo de 
prensado; en este caso no podemos descartar 
que sea el propio muro el que realizara esta 
función.

4. En la denominación y caracterización de las piezas se ha 
mantenido el esquema de Peña (2010).

Teniendo en cuenta la ubicación de la cabeza 
del praelum y el muro que cerraría la estancia 
en su extremo contrario, podemos indicar que 
la viga tendría una longitud en torno a los 5,5 
m, que según señala Peña (2010:80) estaría en 
consonancia con salas de “pequeño tamaño (en 
torno a los 20-30 metros cuadrados) con prensas de 
entre 5 y 6 metros de longitud.”
Su presencia parece corroborar que este espa-
cio estaría dedicado al proceso de prensado, 
lo que avalaría su pavimentación mediante el 
mortero hidráulico documentado, que asegu-
ra la estanqueidad, evitando filtraciones del 
producto, y facilitando la limpieza de la sala. 
No se ha reconocido el área concreta sobre la 
que se dispondría el producto, que en ocasio-
nes queda remarcado en el propio pavimento 
mediante un pequeño rebaje en el mismo que 
canaliza el producto hacia la zona de depósito. 
En este caso la propia inclinación observada 
en el solado permite que el líquido fluya hacia 
el punto de conexión con las cubetas de recep-
ción donde se depositaría. 
El mecanismo de accionamiento de la prensa 
se produciría en el extremo distal del praelum, 

Fig. 3 Resultados de la Zona 1
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mediante el empleo de un contrapeso que fa-
cilitaría el descenso de la viga y, con ello, la ge-
neración de la fuerza de palanca necesaria para 
el prensado del producto. La excavación ha re-
cuperado, en un ámbito anexo al este de la sala 
y fuera del recinto de prensado, un bloque de 
piedra de gran tamaño que se ha interpretado 
como uno de estos elementos.
Sus características han sido un elemento útil a 
la hora de clarificar si la prensa de viga respon-
de al tipo de torno o cabrestante, o de tornillo. 
En el primero el sistema utiliza un elemento 
fijado en el suelo a un bloque que, ayudado 
por una cuerda, facilitaría la bajada del prae-
lum; en la segunda el praelum es atravesado por 
un eje atornillado cuyo extremo se fija al con-
trapeso, que puede permanecer fijo o elevarse 
junto a la viga. La morfología del contrapeso 
se ha utilizado para su caracterización, según 
presente o no una perforación circular o cu-
adrangular en la cara superior del contrape-
so o cuente con encajes laterales o hendidu-
ras transversales para afianzar el cabrestante 
(Peña, 2010:70). 
La pieza recuperada presenta forma paralelepí-
peda y muestra una perforación cuadrangular 
en la zona central de su cara superior. Tanto la 
posterior como parte de uno de sus extremos 
no ha podido ser descrita, por lo que los datos 
sobre su tipología son parciales. De acuerdo 
a los criterios que acabamos de señalar, este 
elemento servía para asimilar la prensa como 
de viga y tornillo, de acuerdo con la tipología 
recogida por Brun (1986), generalmente acep-
tada. En nuestro caso no se conserva el encaje 
lateral, necesario para la disposición de parte 
del mecanismo de la prensa, aunque este sec-
tor del bloque muestra señales de alteración.
El contrapeso se recuperó fuera de la habita-
ción de prensado, en un ámbito documentado 
de forma parcial, y en sus cotas más superfici-
ales, a través de la constatación de dos de sus 
muros de cierre (oeste y sur), apreciándose su 
continuidad bajo sectores no excavados. Este 
espacio es el empleado para localizar el siste-
ma de maniobra, situándose en él el contra-
peso que permite la subida y bajada de la viga 

liberando, por tanto, el espacio de la sala de 
prensado de elementos que dificulten el uso 
para el que se diseñó. Al no haber completa-
do su excavación desconocemos la cota ori-
ginal y la articulación que pudo tener, sin que 
hayamos detectado, así mismo, el sistema de 
anclaje necesario para el perfecto funcionami-
ento del sistema. El pequeño sondeo de docu-
mentación abierto constata la continuidad del 
paramento bajo las cotas en las que se aban-
dona la excavación, pero no ha identificado 
solados claramente diferenciados ni elementos 
en el muro (zapatas de cimentación, marcas en 
enlucido) clarificadores a este respecto. Debió 
desarrollarse a una cota inferior de la del tor-
cularium, en consonancia con lo observado en 
otros enclaves similares donde la situación de 
esta zona de accionamiento a una cota inferior 
a la del pie de prensa mejora el rendimiento 
general del sistema, facilitando que la bajada 
del praelum se realice con mayor facilidad.
Una vez prensado, el líquido discurriría hasta 
los depósitos de recepción o lacus. En nuestro 
caso los restos de mortero embutidos dentro 
del muro que delimita el torcularium refleja que 
sirvió de base a algún tipo de pieza, hoy de-
saparecida, que facilitaba su conducción fuera 
de la sala de prensado. A través de él se pro-
duce la conexión con una estructura anexa, de 
forma rectangular, no caracterizada por com-
pleto al introducirse uno de sus extremos bajo 
el perfil del módulo, y el otro quedar cubierto 
por un conjunto de estratos no retirados en 
esta intervención. Sus características morfo-
lógicas, la situación y vinculación estratigráfica 
con el espacio anexo, los materiales empleados 
(mortero hidráulico) y la propia morfología en 
su disposición (empleo de cuarto de bocel en 
la conexión solado-muro) avalan su caracte-
rización como un lacus o depósito de recep-
ción. Al no haber alcanzado sus límites, no 
podemos determinar posibles conexiones con 
otros ámbitos, aunque debemos reseñar que 
el desnivel que muestra la estructura apuntaría 
a la canalización del producto transformado 
—o una parte de él— hacia un lugar no reco-
nocido en esta intervención.

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)
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La excavación ha recuperado un elemento que 
aporta datos sobre el producto que podría 
prensarse en la sala. Se ha recuperado la base 
circular (solera) cuya tipología permite defi-
nirla como una “mola olearia”. Presenta una 
superficie prácticamente plana, conservando 
en su zona central una pieza, también de pi-
edra, con un agujero central que albergaría la 
viga vertical sobre la que giraría el sistema de 
piedras molederas que triturarían el producto. 
Tanto la base como parte de las paredes —
ligeramente cóncavas— conservan restos de 
una fina capa de mortero de cal, muy decan-
tado, recubriendo la superficie. La presencia 
de este elemento apoya la hipótesis de que los 
elementos recuperados estén vinculados con 
una instalación relacionada con la transforma-
ción del aceite5.
El prensado de la oliva requiere de una fase 
previa e ineludible consistente en la moltura-
ción del fruto para obtener una pasta homo-
génea sampsa que se dispondrá en el pie de 
prensa areare en distintas capas intercaladas y 
separadas por cofines de esparto. La presión 

5. La realización de análisis de residuos de la capa de mortero 
o de la pieza podría confirmar o refutar esta interpretación.

ejercida por la prensa sobre esta sampsa genera 
un líquido en el que se entremezcla elementos 
líquidos (aceite, agua) y sólidos que será con-
ducido al lacus donde reposará para su poste-
rior decantación.
La intervención localizó así mismo dos piezas 
también vinculadas con estos elementos de 
molienda, denominados orbes, que fricciona-
rían sobre la base de la mola, permitiendo la 
molturación del producto. Han sido exhuma-
dos de forma parcial por lo que su completa 
recuperación deberá llevarse a cabo en futu-
ras intervenciones, por lo que su definición 
debe ser valorada con las debidas reservas. 
Junto a estos tres espacios (sala de prensado, 
sala de accionamiento y lacus), se han definido 
cinco ámbitos de ocupación complementarios, 
en ocasiones con una proyección física fuera 
del espacio excavado. Avalan la continuidad 
de las estructuras tanto en superficie como en 
cotas inferiores, confirmando relaciones es-
tratigráficas más complejas, cuya clarificación 
no ha sido objeto de esta intervención. Los 
espacios ocupacionales definidos se basan en 
el desarrollo espacial de los distintos paramen-
tos, que se reconocen en ocasiones de forma 
parcial. De hecho, uno de ellos se encontraba 

Fig. 4 Desarrollo hipotético de las estructuras recuperadas
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colmatado por una capa de pintura mural que 
no fue levantada, quedando protegida in situ 
para su posible extracción en futuras interven-
ciones. Por tanto, la distribución espacial po-
drá ser matizada si se plantearan actuaciones 
de futuro sobre la totalidad de esta estancia, y 
su caracterización tanto en extensión como en 
profundidad. 
A la hora de establecer el ámbito cronológi-
co en el que esta instalación desarrollaría su 
actividad nos hemos basado, a parte de otras 
consideraciones vinculadas con el propio 
desarrollo del proceso productivo del que 
formaría parte, en el conjunto de evidenci-
as materiales recuperadas. Si bien dentro de 
la secuencia hay evidencias de época tardor-
republicana, y otras bajoimperiales, el grue-
so de las piezas recuperadas (un 94% de las 
diagnósticas) señalan que la ocupación de 
este sector del yacimiento se desarrollaría 
en época alto-imperial. Consideramos, por 
tanto, que este sector del yacimiento tuvo su 
máximo apogeo a lo largo de los siglos I y II 
d.c., con cierta continuidad durante el siglo 
III d.c., periodo en el que que adscribimos el 
conjunto de restos constructivos y espacios 
recuperados, así como la actividad a la que se 
dedicaba la instalación. Más complejo resul-
ta determinar el momento de amortización y 
la forma en la que se produce su abandono; 
los estratos superficiales no aportan potentes 
niveles de derrumbe ni evidencias suficien-
tes que avalen su destrucción por causas vi-
olentas. La secuencia más parece indicar su 
abandono paulatino y posterior reutilización 
de sus elementos constructivos, bien en el 
propio yacimiento o sirviendo como cante-
ra para otras edificaciones. La presencia de 
evidencias bajoimperiales avala su ocupación 
durante este momento, aunque dado el esca-
so volumen recuperado parece poco proba-
ble que se mantenga en uso la explotación 
a la que consideramos se dedica parte de las 
evidencias recuperadas.

Zona 2

Pese a situarse a cierta distancia de la anterior, 
las evidencias recuperadas permiten relacio-
nar ambos espacios, vinculando la actividad 
económica al que parece dedicarse la instala-
ción. Se han exhumado, total o parcialmente, 
paramentos de buena factura y parcialmente 
enlucidos, que definen un espacio delimitado 
por completo en tres de sus lados conforman-
do una estancia de planta rectangular con una 
anchura de 5,50 m en su eje menor y 14 m 
en su lado mayor (sur), longitud ésta obtenida 
de forma parcial con los datos recopilados en 
una de las zanjas de delimitación. La caren-
cia de datos sobre su cierre meridional impi-
de completar sus características, sin descartar 
compartimentaciones del espacio en áreas no 
excavadas.

La estancia está definida por muros de buena 
factura caracterizados únicamente en su cara 
interior, conservando una altura máxima de 
1,20 m. La posición en la secuencia de los ni-
veles de gravas naturales parecen denotar que 
en su determinación fue necesaria su retirada 
—al menos de forma parcial—, originando 

Fig. 5 Resultados de la Zona 2

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)
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una arquitectura que en parte parece integrar-
se dentro de la ladera original. Esta disposición 
ha propiciado su buen estado de conservación 
y permite plantear una disposición aterrazada 
de los espacios ocupacionales sobre distintos 
niveles. 
La excavación ha alcanzado la base original de 
la estancia reconocida por la presencia de dos 
elementos que lo confirman. La conservación 
en varios puntos del solado de restos de una 
lechada similar a la que recubre los paramen-
tos confirma que el suelo, una vez regulariza-
das las gravas, sería nivelado con este tipo de 
mortero. El otro elemento es la presencia de 
dos bloques de piedra de forma circular, in-
tegrados en el nivel geológico, interpretados 
como sendos pies derechos sustentantes de la 
cubierta, cuyas características no han podido 
ser reconocidas en esta intervención.
Inmediatamente sobre este solado se recuperó 
un nivel definido por la presencia de gran can-
tidad de fragmentos cerámicos, en su práctica 
totalidad pertenecientes a grandes vasijas de 
almacenamiento (dolias). A partir de la valora-
ción del número de bordes y fondos recupe-
rados se ha podido establecer que la estancia 
pudo llegar a albergar, al menos, 11 de estas 
piezas. 
En un momento posterior el cierre norte de 
este espacio se complementó con otro para-
mento de similares características (aunque 
sólo documentado en su nivel de coronación), 
dispuesto en paralelo y a un metro de distan-
cia, con un espacio intermedio regularizado 
mediante un pavimento formado por una capa 
de cantos de río perfectamente nivelada. A la 
hora de establecer posibles relaciones entre el 
pavimento y la base de la estancia debemos 
considerar que la base de la sala se encuentra 
1,20 m por debajo de la zona pavimentada, 
por lo que su posible conexión —caso de que 
existiera— debería realizarse a través de esca-
leras manuales, al no quedar reflejadas eviden-
cias que señalen otro tipo de conexiones. 
La presencia del conjunto de dolias recupera-
das nos ha llevado a asignar a esta sala un uso 
como zona de almacenamiento que vincula-

mos con la producción obtenida en la zona 
de caracterizada en la Zona 1. A falta de reali-
zar análisis complementarios de residuos, que 
no han podido efectuarse hasta el momento 
y aportarían datos sobre este aspecto, consi-
deramos que este recinto correspondería con 
una cella olearia, donde se almacenaría el acei-
te previamente extraído tras su prensado. Las 
dolia se asentarían directamente sobre el suelo 
de tierra batida acondicionada a tal efecto, sin 
que se hayan observado rebajes en el terreno 
para facilitar su acomodo o posibles excavaci-
ones sobre el terreno para mejorar la conser-
vación del producto.

Zona 3

Con ello se pretendía confirmar la continui-
dad de las evidencias recuperadas en la Zona 
1 sobre la terraza superior. El proceso de ex-
cavación se limitó a la constatación y carac-
terización de las evidencias constructivas, fi-
nalizando la intervención una vez confirmada 
su presencia, sin alcanzar en ningún punto los 
niveles naturales, ni extraer, por tanto, los es-
tratos con evidencias de ocupación.
Las estructuras recuperadas presentan simili-
tud constructiva respecto a las ya documen-
tadas, si bien observamos que, frente a lo que 
venía constatándose, presentan un peor esta-
do de conservación. A la hora de establecer 
las relaciones entre los distintos paramentos 
nos basamos en su posición en la secuencia, 
ya que únicamente hemos confirmado la rela-
ción directa entre dos de los recuperados. En 
cualquier caso, y a falta de que futuras actua-
ciones puedan precisar en mayor medida es-
tas conclusiones, hemos individualizado dos 
ámbitos de ocupación, ambos de tendencia 
rectangular. No se han reconocido zonas de 
paso, ni tampoco el nivel de ocupación con 
el que relacionarlos, sin identificarse pavimen-
tos ni cambios en la secuencia que confirmen 
la presencia del nivel de uso de los distintos 
espacios, complicando la determinación de la 
funcionalidad de ambos espacios. No obstan-
te, y dada su proximidad con la Zona 1 plan-
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teamos que se trata de ámbitos vinculados 
con las actividades propias de la actividad allí 
señalada (p.e. almacenes, zonas de acopio de 
productos,...).

Cultura matErial

La mayor parte de los restos de cultura mate-
rial exhumados son principalmente cerámicos 
con una muestra muy fragmentada y un por-
centaje poco significativo de las piezas diag-
nósticas (un 16% del total). Los fragmentos 
más numerosos se han incluido dentro del ser-
vicio de mesa, englobando en él las diferentes 
variedades de terra sigillata, cerámicas de bar-
niz negro, pastas grises ampuritanas, acabados 
engobados, vasos de paredes finas, copas de 
vidrio y vasos de procedencia africana. 
Dentro de la terra sigillata se han constatado 
tanto tipos importados como de producción 
hispana, con elementos mayoritariamente li-
sos aunque con representación de sencillas 
decoraciones de ruedecilla y pequeños roleos 
aplicados. 
Entre la producción itálica se observan cuatro 
piezas con referencias al alfar, bien en cartela 
rectangular o in planta pedis, aunque sólo tres 
de ellas nos permiten identificar al artesano. El 
primero [x]Anth[I], sería un liberto de AteIVs 
con el que aparece firmando la producción en 
los talleres de La Muette de Lyon, alrededor 
del año 10 a. C., que abasteció los mercados 
del limes germánico, y Pisa, en torno al 5 A.c. 
y se distribuyó por el Mediterráneo occidental 
(Roca, 2005:87-88). El segundo, rAs·lyc, se 
localiza en la copa Consp. 23.2 y podría cor-
responderse con C. Rasinius —de localización 
desconocida y hacia el año 10 d.c.—, L. Rasi-
nius Pisanus —afincado en Pisa, entre el 50 y 
120 d.c.— y Rasticanius —ubicado en la Italia 
central, en la segunda mitad del siglo I d.c. Fi-
nalmente, el sello c.ennA podría relacionarse 
con Ennius o Q. Ennius, de Puteoli, datado en 
el cambio de era. 
Entre la producción gálica se ha constatado las 
formas Ritt 5 y 8, así como las Drag. 15/17, la 

18/31, la 24/25 o la 27. Uno de ellos conserva 
el perfil completo y conserva en el fondo in-
terno el sello del alfarero, Vof AngIV, en carte-
la rectangular con los extremos redondeados. 
Se corresponde con el fabricante Angius que 
tenía taller en La Graufesenque entre los años 
70 y 100 d.c. (Genin, 2007:174). Así mismo, 
otro fragmento de fondo muestra la firma de 
AcVtVs (con la S del revés) con producción 
en ese taller galo entre los años 20 y 50 d.c. 
(Beltrán, 1990:92).
La alfarería hispánica irrumpe con fuerza en 
la segunda mitad del siglo I, y se correspon-
den con la mayoría de las piezas exhumadas. 
Entre las formas lisas, las más abundantes son 
la Hisp. 8, de amplia perduración, así como 
el servicio constituido por el plato 15/17 y la 
copa 27. Entre las decoradas predominan los 
círculos, con o sin elementos centrales (gene-
ralmente vegetales), dispuestos en composi-
ciones metopadas, motivos que se inician en 
época temprana pero se hacen más frecuen-
tes a partir de finales del siglo I d.c. y en el 
II. Su procedencia habría que localizarla, con 
altísima probabilidad, en los talleres de Tricio 
y Varea dado que el Ebro es navegable hasta 
esta última ciudad. 
En el grupo de la terra sigillata africana se iden-
tifican las producciones denominadas A y D; 
entre las primeras se diferencia los tipo Hayes 
6, 8A, 9A, 14, 17, 26 y 27, mientras que el Tipo 
D está representado por las formas Hayes 56, 
59, 61, 61 A y B, 67, 89, 91B y 93A. La técnica 
decorativa utilizada en la terra sigillata africana 
es la estampación de diversos motivos sobre 
el fondo interno, tipos que fueron generalizán-
dose desde el siglo IV hasta mediados del VI, en 
pleno proceso de producción del tipo D.
Dentro del grupo de vajilla de mesa de lujo, se 
incluyen algunos fragmentos acabados con bar-
niz negro que, atendiendo a sus características 
físicas (pasta beige o rosada y barniz negruzco, 
a veces con brillo metálico) podría catalogarse 
dentro de los ámbitos de las producciones re-
publicanas (Talleres de Roses, Grupo de las Pe-
queñas Estampillas, Campaniense B,...) o sus 
imitaciones de la costa catalana.

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)
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Se han recuperado algunos fragmentos de 
cerámica gris ampuritana con cuencos, platos 
y vasos, algunos de los cuales son imitaciones 
de otras producciones cerámicas (p. e. paredes 
finas). Las decoraciones son sencillas: corona 
circular de estrías en el fondo interno de los 
platos o líneas paralelas en la pared exterior 
del vaso, tipo que tuvo un gran desarrollo du-
rante el alto imperio.
Está presente también la cerámica engobada, 
propia del área navarro-aragonesa, con un 
acabado de arcilla diluida que proporciona a 
la pieza, una vez cocida, un recubrimiento co-
loreado que oscila entre el naranja y el marrón 
oscuro o negro. 
Se ha recogido una muestra de fragmentos de 
paredes finas con formas que nos llevan a un 
momento Alto-imperial, ya que a comienzos 
del siglo II desaparecen por la competencia de 
los vidrios soplados.
Dentro del servicio de cocina hemos diferencia-
do las producciones autóctonas, entre las que la 
olla es, sin duda alguna, la forma más abundante 
con acabados muy sobrios y decoración muy es-
casa. Están también representadas las cazuelas, 
de paredes verticales o exvasadas y fondo pla-
no, los cuencos, los morteros, los platos —en-
tre los que podemos reseñar alguno con engobe 
interno rojo-pompeyano— y alguna tapadera. 
Las producciones importadas se limitan a las de 
procedencia africana, con las cazuelas como las 
piezas más representadas en la muestra, seguidas 
por los plato/tapadera y pucheros. 
En el servicio de transporte y almacenamiento 
destacan los dolia recipientes de gran tamaño 
con borde entrante y engrosado, cuerpo piri-
forme y fondo plano y remarcado. En ocasio-
nes los hombros muestran tres asas, de sección 
geminada, en posición vertical, que presentan 
digitaciones en sus uniones con la pared. Las 
marcas del alfarero no nos han permitido lo-
calizar el taller de procedencia, bien por ser la 
muestra demasiado fragmentada o por no ha-
ber podido encontrar los paralelos. Entre las 
ánforas están registradas, básicamente, todos 
los tipos que se producen en Cataluña en épo-
ca Alto-imperial, salvo la Pascual 1.

Finalmente podemos destacar una serie de 
elementos diferenciadores entre los que in-
cluimos las lucernas, destacando entre ellas 
una Dressel 20, que se incluye dentro de las 
lucernas de disco. Se han recuperado algunas 
pesas de telar, pequeños bloques de arcilla, de 
forma trapezoidal o rectangular, perforadas en 
la parte superior. 
Los elementos metálicos se corresponden con 
clavos de hierro, una cucharilla, un punzón en 
bronce y una moneda de bronce, casi frustra, 
con el busto del emperador laureado y togado 
a la derecha, en el anverso y Alegoría y a los 
lados SC, en el reverso, con leyendas ilegibles.
Finalmente, indicar la presencia residual de 
otros elementos como las piezas líticas o una 
pequeña muestra de vidrio. Este material co-
menzó a fabricarse a mediados del siglo I A.c., 
posiblemente en la costa sirio-palestina (Paz, 
2001:53), con una difusión por Hispania con-
firmada a partir de los años 14/20 d.c. y su 
manufactura hacia mediados del siglo I d.c., 
aunque es posible que la mayor parte del vi-
drio de buena calidad fuera importado.
Se ha recuperado parte del recubrimiento de la 
pared que ha quedado in situ en su mayor par-
te que permite observar motivos sobrios con 
bandas de colores planos (rojos y amarillos) 
y moteados sobre fondos blancos y azules de 
imitación al mármol. Algunos paneles negros 
y rojos podrían presentar esquemática decora-
ción de tipo vegetal. 

CaraCtErizaCión dEl EnClavE

La excavación de Mas de Maurisio, aunque 
parcial, permite su valoración como un intere-
sante yacimiento que podrá ser incorporado a 
los ya conocidos en este ámbito geográfico y 
tenido en cuenta a la hora de entender el pro-
ceso de romanización y la dinámica de ocu-
pación del territorio, así como los procesos 
económicos en los que se enmarcaría. 
El yacimiento se localiza en el curso inferior 
del río Ebro, aprovechando uno de los mean-
dros que traza en su discurrir por esta zona. 
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Frente a lo que ocurre en la desembocadura, 
con terrenos llanos y amplios, este sector del 
valle ofrece un relieve mucho más abrupto 
que obliga al río a discurrir de forma encaja-
da, quedando limitado y enmarcado por las 
Sierras dels Masos de Flix y de les Deveses, 
al norte, y de Fites y la Fatarella, al Sur. Las 
márgenes más próximas al cauce se abancalan 
para ampliar las zonas cultivables, e ir desapa-
reciendo según se asciende en altura, dando 
paso a otras mucho más abruptas, con laderas 
de fuertes pendientes y barrancos encajados. 
Las condiciones físicas permiten el aprovec-
hamiento económico de las llanadas próximas 
al río donde es posible cultivar cualquiera de 
los productos de la tríada mediterránea (cere-
al, vid y olivo), mientras que las zonas de sier-
ra más elevadas situadas al norte favorecen el 
aprovechamiento ganadero. 
La proximidad al río le confiere, además, la 
facilidad en la comunicación ya que el cauce 
ha constituido una vía natural a lo largo de la 
historia, como lo demuestran los yacimientos 
arqueológicos que desde época prehistórica se 

localizan en sus riberas. A través de él se facili-
tan intercambios económicos y culturales, favo-
reciendo el tránsito de personas y mercancías, 
constituyendo uno de los principales ejes de 
comunicación a lo largo de todo la romanidad. 
La vía fluvial, además, resulta menos costosa al 
no necesitar el mantenimiento que requieren las 
vías terrestres, por lo que en periodos de crisis 
económica resulta más práctica para el trans-
porte tanto de mercancías como de viajeros.
Desde el yacimiento se pueden establecer, por 
tanto, relaciones comerciales tanto con el pu-
erto abierto al Mediterráneo (Dertosa), como 
con las principales ciudades del valle medio 
del Ebro —y a través de ella con toda la mese-
ta—, así como con el norte de Península (Iler-
da) siguiendo otras vías naturales (Río Segre). 
Así mismo, a través de caminos que siguen la 
margen derecha del río, contactar la Vía Au-
gusta, ruta fundamental a lo largo de la costa 
mediterránea (Járrega, 2012:183-184), pasan-
do por alguno de los principales yacimientos 
de la zona (p.e. l’Aumedina en Tivissa).
Por consiguiente, su posición estratégica y las 
propias condiciones geográficas permiten la 
explotación económica de un territorio, y la 
posible comercialización de los excedentes de 
producción generados tanto al exterior de la pe-
nínsula como hacia núcleos urbanos peninsula-
res que requieren de dichos productos. 
Las características de las estructuras documen-
tadas evidencian que la práctica totalidad de los 
espacios corresponden con lo que se ha venido 
denominando pars fructuraria, sin que podamos 
descartar que alguno de ellos pudiera vincularse 
con la pars rustica. No obstante, la presencia de 
un nivel de pintura parietal —que no fue exca-
vado— es un indicativo que ha servido en nu-
merosas ocasiones como aval de la existencia 
de la pars urbana ocupada por los propietarios 
del establecimiento. La intervención no ha re-
cuperado otros elementos de lujo —mármoles, 
estatuaria, …—, que avalen la localización de 
estos ámbitos de ocupación (mosaicos, hipo-
caustum, baños, etc.).
No podemos acercarnos a la organización 
espacial que pudo tener ya que para ello de-

Fig. 6 Representación de las evidencias de cultura material 
recuperadas

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)
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beríamos contar con más datos y tendríamos 
que aplicar modelos comparativos con otros 
yacimientos —tanto de la zona como de ter-
ritorios similares del noreste peninsular—, un 
análisis que consideramos superaba los obje-
tivos de la intervención y los propios de esta 
comunicación. Evidentemente el diseño de su 
construcción debería responder a una plani-
ficación del espacio por parte de sus “propi-
etarios” según a las necesidades productivas 
con la que lo vinculamos, aunque no podemos 
precisar cómo se articularía el resto del espa-
cio no excavado, delimitándose únicamente 
una pequeña parte del establecimiento. 
Como hemos recogido en el capítulo anterior, 
el conjunto de estructuras pertenecen a una 
fase de la ocupación del complejo, si bien los 
datos permiten suponer que la vida del yacimi-
ento conllevó, sin duda, otras fases construc-
tivas que no han tenido reflejo en esta inter-
vención, aunque se reflejaron de forma muy 
puntual en alguno de los sondeos de compro-
bación. La falta de conexión directa entre par-
te de los paramentos recuperados en las tres 
zonas complica, así mismo, la definición de es-
pacios ocupacionales distintos a los que se ob-
servan en cada uno de los ámbitos excavados. 
La individualización de estos espacios y el 
análisis detallado de cada una de ellos —reco-
gido en las memorias de intervención redacta-
das—, permiten vincular Mas de Maurisio con 
una instalación dedicada a la producción de 
aceite mediante un sistema de prensado pro-
pio de este periodo. La presencia de una sala 
para el almacenaje del producto completaría 
el conjunto de estructuras industriales recupe-
radas en el yacimiento, que parecen evidenci-
ar, tal y como indican algunos autores (Peña, 
2010:85), que la instalación excede del auto-
consumo, dedicando parte de la producción, 
en mayor o menor medida, a su comercializa-
ción, para lo que resulta fundamental la situa-
ción junto a la vía natural a través del río. Esta 
caracterización se basa en los datos materiales 
aportados por los restos documentados, sin 
llevar a cabo análisis específicos que podrían 
corroborar y/o precisar este planteamiento.

Del resto de ámbitos recuperados apenas po-
demos indicar la aparición de estructuras que 
deberían vincularse con esta instalación, pero 
sin poder concretar nada más al respecto. Sus 
características permiten relacionarlos con la 
pars fructuraria del yacimiento, al responder a 
una tipología similar a la que ofrece el resto de 
los ámbitos claramente documentados.
A la hora de proponer una secuencia cro-
nológica para este enclave debemos señalar 
como primer aspecto que la excavación no ha 
aportado una secuencia completa desde los 
niveles superficiales hasta la base geológica, 
abandonándose la intervención en cotas, en 
ocasiones muy superficiales, pero suficientes 
para documentar la presencia de evidencias 
y, por tanto, cumplir los objetivos propuestos 
inicialmente. Por otro lado observamos que 
el material ofrece una fragmentación bastante 
acusada, lo que complica en parte la adscrip-
ción tipológica de las piezas y, con ello, su ads-
cripción cronológica. 
Un análisis porcentual de los elementos diag-
nósticos permite observar que la mayor parte 
de los caracterizados tienen un desarrollo en 
época alto-imperial, con algunos fragmentos 
que retrotraen su origen a época tardo-repu-
blicana y otros con pervivencia hasta el siglo 
III d.c. El grueso de las piezas, no obstan-
te, parecen señalar una fuerte ocupación del 
yacimiento a lo largo de los siglos I y II d.c. 
No obstante, y aunque en un porcentaje es-
casamente relevante frente al resto del lote 
cerámico, se han recuperado fragmentos que 
claramente deben adscribirse a época bajo-im-
perial, con algunos ejemplares que alcanzan su 
desarrollo incluso hasta el siglo VI d.c. 
Como primera interpretación consideramos 
que el yacimiento parece tener su máximo 
apogeo a lo largo de los siglos I y II d.c., con 
cierta continuidad durante el siglo III d.c. Es 
en este periodo en el que adscribimos el con-
junto de restos constructivos y ámbitos recu-
perados, momento en el que se enmarcaría, 
asimismo, la actividad trasformadora a la que 
se dedicaba la instalación. No podemos pre-
cisar el momento de amortización y la forma 
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en la que se produce su abandono; los estratos 
superficiales no aportan potentes niveles de 
derrumbe ni evidencias suficientes que avalen 
su destrucción por causas violentas; la secu-
encia parece indicar su abandono paulatino y 
posterior reutilización de sus elementos cons-
tructivos, bien en el propio yacimiento o sir-
viendo como cantera para otras edificaciones. 
La presencia de evidencias bajo-imperiales ava-
la su ocupación durante este momento, aun-
que, dado el escaso volumen recuperado, pa-
rece poco probable que se mantenga en uso la 
explotación oleica con la que hemos vinculado 
la mayor parte de las estructuras recuperadas.
No entramos en la discusión recogida en la bi-
bliografía especializada sobre si el yacimiento 
debe ser considerado o no como una villa, a 
partir de la valoración de distintos criterios de 
identificación que han sido objeto de discu-
sión en numerosas publicaciones especializa-
das, respondiendo o no a la villa ideal definida 
por los agrónomos latinos (Catón, Columela). 
Las propias características de la intervención 
condicionan el establecimiento de conclusio-
nes definitivas a este respecto, al actuarse en 
zonas puntuales y con una secuencia estrati-
gráfica parcial, que no alcanza la base geológi-
ca, por lo que los resultados deben valorarse 
con las debidas reservas.
Sería interesante analizar qué papel jugó el 
yacimiento dentro del modelo de ocupación 
económica del territorio, valorando si corres-
pondería o no con el centro de un fundus bajo 
cuya dirección estarían otro/s establecimientos 
de menor tamaño que complementarían la ac-
tividad productiva del enclave y/o ampliarían 
aprovechamientos de otras fuentes económi-
cas (ganadería). Podemos reseñar la presencia 
en una zona próxima, aunque diferenciada to-
pográficamente, de un pequeño asentamiento 
caracterizado por Codex (2005) por la presen-
cia de escasos fragmentos cerámicos disemi-
nados por una zona deprimida, que se sitúan 
cronológicamente en época alto imperial. 
Al contrario de lo que ocurre en otros yacimi-
entos, no tenemos información sobre quién es 
el propietario de esta instalación, si formaría 

parte de una gran explotación agrícola perte-
neciente a uno de los grandes personajes de 
la élite de las ciudades, fuera propiedad de un 
pequeño propietario establecido o no en las 
proximidades, o, como señalan algunos estu-
dios, dentro de algún tipo de actividad coo-
perativa. La aparición de sellos en algunas 
piezas de almacenaje resulta un elemento de 
interés a la hora de aproximarnos a este tema, 
al corresponder en algún caso con personajes 
perfectamente documentados aunque no pue-
da determinarse si eran propietarios o incluso 
negotatores de la producción. Las dos marcas 
documentadas no han podido ser enmarcadas 
en su lugar de procedencia, una por ser de-
masiado fragmentaria, y no haber encontrado 
paralelos para las otras dos (-t mA sVr y Anth 
mVse-). Pese a que las hemos vinculado más 
con la propiedad que con la producción a la 
que se vinculan, no hemos podido precisar 
más a este respecto. La aparición en el yaci-
miento de algunos fragmentos de cerámicas 
de talleres italianos tampoco creemos que sea 
suficiente aval para vincularlo con propietarios 
de procedencia itálica.
Mas de Maurisio, por tanto, parece responder 
a una ocupación del terreno perfectamente 
planificada que debió integrarse en una red co-
mercial en la que las ciudades debieron jugar 
un papel fundamental. A la hora de estable-
cer las posibles vinculaciones del yacimiento 
debemos señalar, en primer lugar, la presencia 
de Dertosa en la propia desembocadura del 
Ebro, con la que podría tener, como hemos 
visto, una relación directa a través del propio 
río. Járrega (2012:185) señala que la existencia 
de ese importante núcleo “que l’evident preemi-
nència que tinqué Dertosa a aquesta àrea /…/ ha 
fet oblidar l’existència d’altres ciutats malaurada-
ment desconegudes en l’actualitat”. A través de las 
referencias de Ptolomeo se tiene constancia de 
varias ciudades ilercavonas de las que, a excep-
ción de Dertosa, no se conoce su ubicación 
(Adeba, Theana o Theava, Sigarra, Karchedon 
Palaia —o Carthago Vetus, Tiariulia y Biscar-
gis), aunque en algún caso fueron ciudadanos 
de derecho romano. El que las propias coor-

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera 
d’Ebre)
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denadas aportadas por Ptolomeo no sean del 
todo fiables impide determinar la vinculación 
de estos núcleos con algunos yacimientos de 
la zona, estén éstos en las comarcas del Ebro 
o incluso en el norte del País Valenciano. Jár-
rega (2012:185) señala que “hi la possibilitat de 
que dos d’aquests nuclis corresponguin als jaciments 
de Berrús (Riba-Roja) i els Castellons (Ascó), a la 
Ribera d’Ebre”. Este mismo autor señala que 
el territorium de Dertosa puede alcanzar por 
el interior hasta el Pas de l’Ase i el Matarraña, 
quedando Mas de Maurisio algo más al norte 
de la zona delimitada.
Este nuevo asentamiento romano puede for-
mar parte de futuros estudios del territorio6, 
valorando la propia funcionalidad con la que 
lo vinculamos e integrándolo en los nuevos 
sistemas de explotación agraria propiciados 
por Roma (viña y olivo fundamentalmente). 
Los cambios que se observan durante el peri-
odo tardorepublicano, en los que intervienen 
factores socioeconómicos, políticos y cultura-
les, conllevan un dominio y explotación efecti-
va sobre los territorios conquistados, con nu-
evas estrategias económicas y una evolución 
en las zonas de ocupación. La incorporación 
de la villa como parte de este nueva manera de 
explotar el territorio a la manera itálica, y las 
modificaciones que ello conlleva con la incor-
poración de nuevos cultivos extensivos cuyos 
excedentes se introducen en un complejo sis-
tema de relaciones comerciales, es un tema de 
amplia discusión tratado en distintas publica-
ciones, y en el que no pretendemos profundi-
zar en esta comunicación.
En época alto-imperial, momento en el que 
consideramos tiene su máximo desarrollo Mas 
de Maurisio, se ha establecido ya un nuevo sis-
tema que parece mantenerse sin grandes cam-
bios hasta el siglo III d.c. y donde la villa parece 
jugar un papel fundamental: “En altres paraules, 
la villa, entesa como a sistema econòmic, articula i or-
ganitza el territori com a combinació d’espais i activi-
tats complementàries” (Revilla/Zamora, 2006:49). 

6. Para una visión general de la comarca ver, entre otros, Gar-
cia (2004), Revilla (2004) o Járrega (2012).

Este proceso se observa también en esta co-
marca del Ebro donde “la implantació del model 
de les villae sembla que fou un procés progressiu que es 
va anar afermant al llarg del segle I d.c.” (Járrega, 
2012:189).

a modo dE ConClusión

Mas de Maurisio se ha caracterizado, por tanto, 
como una instalación agropecuaria dedicada a 
la transformación de aceite excedentario, que 
entraría a formar parte de un sistema comercial 
favorecido por la presencia del Ebro. Su con-
sideración como instalación oleica se ha basa-
do, fundamentalmente, en la presencia de un 
molino cuya existencia ha sido considerada por 
algunos autores como elemento relevante a la 
hora de identificar la funcionalidad concreta 
del torcularia. El análisis de alguno de los prin-
cipales trabajos que han recopilado y analizado 
gran parte de los datos arqueológicos relativos 
a este aspecto de la producción económica mu-
estra algunas contradicciones respecto a esta 
interpretación, discrepancias que queremos 
dejar patentes y dejar abiertas otras posibles in-
terpretaciones. Consideramos que las conclu-
siones aquí recogidas no deben ser valoradas 
como irrefutables, siendo posible que nuevas 
excavaciones en el yacimiento, reinterpretacio-
nes de las piezas recuperadas o incluso análisis 
químicos sobre algunos elementos del enclave 
puedan matizar las valoraciones aquí plantea-
das. Para facilitar estas posibles nuevas inter-
venciones, todas las zonas excavadas fueron 
convenientemente selladas, disponiendo sobre 
todas las estructuras una capa de tela geotextil 
para su protección, sobre la que se depositó 
una capa de arena colmatada finalmente con 
las tierras previamente extraidas.
Queremos reiterar que el objeto de la inter-
vención se vinculaba con la recuperación de 
información suficiente para valorar la inciden-
cia de las obras proyectadas, paralizando la ex-
cavación en ocasiones en niveles muy super-
ficiales, evidenciando su continuidad en cotas 
inferiores que se mantuvieron intactas.
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Una de las líneas de trabajo que pueden abrir-
se a partir de las conclusiones establecidas  
tras la excavación, susceptibles de valorarse en 
otros estudios complementarios, podría vin-
cularse con la confirmación de la funcionali-
dad aportada a la instalación, con la valoración 
del lugar en el que se sitúa y la forma en la que 
se articula respecto al entorno. Para ello sería 
conveniente llevar a cabo estudios de paleo-
ambiente complementados con análisis geo-
lógicos que nos aproximen al relieve original 
sobre el que se asentó el establecimiento. Con 
ello podríamos aproximarnos a la evaluación 
de cómo se encuentran los edificios respecto 
al terreno y su articulación en el paisaje, enten-
diendo el yacimiento como un elemento sim-
bólico “asociado a la función del lugar como 
residencia y centro de gestión; en particular, 
la necesidad de hacer evidente la presencia de 
un propietario en el territorio, materializando 
sus derechos de propiedad, su riqueza y su po-
sición social. Por un lado, el emplazamiento 
realza la monumentalidad de la arquitectura 
del conjunto, creando una escenografía que 
destaca del paisaje” (Revilla, 2012:110-111). 
Otro aspecto a tener en cuenta, y que requeri-
ría de un mejor y más amplio conocimiento del 
yacimiento en zonas no excavadas, sería deter-
minar la posible planta de la villa a partir de 
la articulación de sus espacios ocupacionales. 
En este momento hemos constatado la distri-
bución de una pequeña parte vinculada con la 
producción agrícola de la misma (pars fructura-
ria). En principio parece tener un desarrollo 
sobre una zona más o menos limitada sobre 
una plataforma continua, aunque se confirma 
su continuidad fundamentalmente hacia cotas 
más elevadas de las terrazas. La posibilidad de 
documentar espacios abiertos que pudieran 
articular la circulación entre distintos ámbitos 
del enclave, la posible documentación —si la 
hubiera— de la parte residencia (pars urbana), 
la precisión de la funcionalidad de alguno de 
los espacios ahora simplemente reseñados o 
de los que pudieran aflorar en excavaciones 
de mayor entidad, etc. serían elementos a con-
siderar en posibles intervenciones de futuro. 

Todo ello permitiría evaluar la organización 
arquitectónica de Mas de Maurisio y las rela-
ciones con otros modelos bien documentados 
en el resto de la Cataluña romana que parten 
de esquemas generales procedentes de Italia 
(perfectamente reflejados en los trabajos de 
los agrónomos romanos) que se importan a 
la Península donde se adaptan a la realidad ge-
ográfica, política y económica. Como señala 
Revilla (2004:123), “Aquests models es desenvolu-
pen a Itàlia durant el període tardorepublicà i són el 
reflex material d’uns principis d´ordre socioeconòmic 
i cultural ben definits /…/ L’analisi dels paral-
lels d’aquesta organització arquitectònica i d’alguns 
dels seus components permetria conèixer millor la im-
plantació real de certes formes de residència i la seva 
relació amb l´estructura social.”
En cualquier caso, Mas de Maurisio es 
un centro de producción agropecuaria, 
situado junto a una de las principales vías 
de comunicación natural —río Ebro— que 
le facilita el establecimiento de relaciones 
comerciales a lo largo del cauce, aguas abajo, 
hacia el puerto de Dertosa y, aguas arriba, hacia 
las importantes ciudades del valle medio del 
Ebro.
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Resum
La present investigació es centra en l’estudi del conjunt numismàtic trobat a la  zona de la Carrova 
(Amposta, Montsià), on hi ha indicis arqueològics d’un vil·la romana. Juntament amb altres estudis 
de materials ceràmics s’han elaborat hipòtesis sobre l’ocupació de la vil·la, des de l’Ibèric-tardà o 
Època romano-republicana fins l’Època romana baiximperial, i del seu paper dins del teixit comer-
cial del món romà.

Abstract
This research focuses on the study of  the numismatic set found in the area of  Carrova (Amposta, 
Montsià), where there is archaeological evidence of  a Roman villae. Taking into consideration ot-
her studies of  ceramics found in the same area, an hypothesis about the villae occupation has been 
developed comprehending a period from the Iberian period or Roman Republican period until 
Roman Imperian times, including its role in the commercial network in the Roman world.
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Ocupació de la vil·la romana de la Carrova (Amposta, Montsià) a través de l’estudi del conjunt numismàtic

CirCumstànCiEs arquEològiquEs dE la 
troballa

El conjunt numismàtic de la Carrova està for-
mat per les monedes trobades en la campanya 
de prospecció realitzada l’any 1998, dirigida 
per l’arqueòleg Albert Vilaseca (Cota 64), i en 
les dues següents campanyes d’excavació dels 
anys 2000 i 2003, dirigides per l’arqueòleg i 
professor David Garcia (Universitat de Barce-
lona). Dites monedes procedeixen de la zona 
de la parcel·la en la qual ha estat localitzada la 
vil·la romana.
Del conjunt format per un total de 144 mone-
des, on hi predominen clarament les romanes 
baiximperials, només 24 monedes van aparèi-
xer en estrat arqueològic. La resta foren troba-
des en l’estrat superficial, fruit dels moviments 
de terra causats per les activitats agrícoles, o 
bé en les terreres ocasionades per les excavaci-
ons arqueològiques1. L’anàlisi de les monedes 
trobades en estrat, juntament amb els materi-
als ceràmics apareguts, ha permès datar algu-
nes de les estructures. La cronologia que apor-
ten dits materials és gairebé en la seva totalitat 
d’època constantiniana (segle IV), excepte en 

1. Això s’explica en les memòries i en articles publicats poste-
riorment pels arqueòlegs que han intervingut en les diferents 
excavacions arqueològiques.

el cas d’un estrat on tots els materials trobats 
aporten una cronologia anterior a la construc-
ció de la vil·la.

CatàlEg numismàtiC dE la Carrova

El conjunt numismàtic de la Carrova consta 
de 144 monedes trobades al jaciment. Un 80% 
corresponen a monedes romanes, mentre que 
un 10% són monedes contemporànies, segui-
des d’un 4% de monedes modernes, un 3% 
de monedes medievals i, finalment, un 1% de 
monedes ibèriques, andalusines i indetermina-
des. De les 115 monedes romanes trobades a 
la vil·la, un 4% corresponen a encunyacions 
d’època de la república; un 17% són d’època 
altimperial i un  79% corresponen al Baix Im-
peri.

anàlisi dE lEs monEdEs

Les encunyacions d’època republicana

Contextualitzant històricament les dades que 
ens aporta l’estudi numismàtic, trobem que, 
pel que fa a les monedes d’època republicana 
o tardo ibèrica, dues s’han de relacionar amb 

Fig. 1. Planta general de la vil·la romana de la Carrova organitzada per sectors de l’àrea excavada. Font: Imatge proporcionada per 
David Garcia, presentació de l’any 2003.
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el context històric de la Segona Guerra Púnica 
(218 A.c.-202 A.c.), unes altres dues s’han de 
relacionar en el context del segle II A.c. i, les  
dues restants, s’han d’emmarcar en el context 
de les Guerres Sertorianes (82 A.c.-72 A.c.) i 
les Guerres Civils entre Cèsar i Pompeu (49 
A.c.-45 A.c.).  
Dins del context de la Segona Guerra Púni-
ca, on la moneda era utilitzada com forma de 
pagament als soldats de l’stipendium (Campo 
2003, 60-61), es poden situar les dues mone-
des trobades a la zona de la Carrova. Aquestes 
són una unça encunyada entre els anys 215 i 
210 A.c. a la seca de Roma, i una meitat encu-
nyada a la seca de Kastilo abans del 212/214 
A.c2. D’altra banda, s’ha de saber que durant el 
conflicte i el segle II A.c., algunes poblacions 
iberes encunyaren moneda3. Aquestes emis-
sions, juntament amb la moneda romana, es-
devindran un dels elements de monetització 
dels ibers, els quals pagarien tributs a Roma o 
finançarien les seves pròpies tropes (Campo 
1999, 61-62). Dins d’aquestes emissions, co-
negudes com a emissions militars, es podria  
emmarcar una unça encunyada a Roma sota 
el consolat de L. Cornelius Lentulus (199 A.c.) 
(Fig. 2) i el semis ibèric encunyat a Kelse des-
prés de l’any 133 A.c. (Fig. 3). Aquesta última 
moneda pot resultar ser la prova que indica 
que l’emissió de monedes ibèriques servirien 
per cobrir les despeses de les tropes auxiliars 
de l’exèrcit i poder pagar  el seu stipendium.
Finalment, durant en el període de les Guer-
res Sertorianes (82-72 A.c.) i les Guerres Civils 
entre Cèsar i Pompeu (49-45 A.c.), a Hispània 
es tornà a encunyar moneda, a més de que 
continuava arribant moneda de la capital, per 

2. Un comentari a fer sobre aquesta moneda és que de vega-
des es podia trobar la llegenda en caràcters ibers i, d’altres, es 
podia trobar en caràcters llatins. Això no vol dir que la seva 
utilització es practiqués de forma separada (VIllArongA, be-
nAges, 2011, p. 409).

3. A la Carrova trobem el cas de les monedes de Kastulo i 
Kelse, la primera pertanyent a l’última dècada del segle III A.c. 
i la segona encunyada després de l’any 133 A.c. S’ha de dir, que 
la primera podia haver arribat amb les tropes cartagineses que 
des del sud de la península van a buscar el pas dels Pirineus, 
mentre que la via d’arribada de la segona degué de ser l’Ebre.

cobrir les necessitats de l’exèrcit. La funció 
d’aquestes encunyacions seria la mateixa que 
les emissions de moneda anterior en relació 
a les despeses bèl·liques. Podem dir que les 
dues monedes republicanes restants, el semis 
d’imitació encunyat a una seca local hispànica 
i el sesterci-as encunyat a la seca de Roma, es 
poden classificar en aquest context històric de 
conflictes bèl·lics del segle I A.c. (Campo 1999, 
63-64). Un tret a comentar és que seria pos-
sible relacionar el semis ibèric de Kelse amb 
aquest context de les Guerres Sertorianes, ja 
que la seva encunyació és posterior al 133 A.c., 
i  dites guerres tenen la vall de l’Ebre com un 
dels principals escenaris. Per tant, la moneda 
podia haver estat circulant encara i haver arri-
bat a la Carrova.

Segons els resultats extrets de les investiga-
cions de David Garcia dels materials trobats 
d’aquesta cronologia, el que esdevingué la 
zona en aquesta època, podria ser d’una ban-
da, un establiment rural tardo-ibèric que des-
prés evolucionaria fins a desembocar en una 
vil·la romana o, d’altra banda, es podria tractar 
d’un establiment rural romà republicà o una 
protovil·la que ja treballava econòmicament la 
zona (Garcia et al. 2005, 233).

Fig. 2. Unça encunyada sota el mandat de L. Cornelius 
Lentulus (199 A.c.).

Fig. 3. Semis de Kelse (Velilla de Ebro), posterior al 133 A.c.
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Les encunyacions d’època romana: la 
moneda altimperial a la vil·la la Carrova

A la vil·la de la Carrova, les monedes d’èpo-
ca romana altimperial, representen el 17% del 
total de les monedes romanes, constituint una 
quantitat de vint peces monetàries, els valors 
de les quals varien entre denaris, asos i anto-
ninians. Aquesta petita quantitat de monedes 
altimperials s’emmarquen en un context histò-
ric on la Península Ibèrica està totalment con-
querida pels romans, i, per tant, els models de 
vida propis de la cultura romana s’introduïren 
en el territori i s’expandiren entre la població. 
Des del punt de vista econòmic, el període 
històric que comprèn l’època d’August i el 
segle III d.c., es caracteritza per la creació de 
les villae en el curs inferior de l’Ebre. Aquest 
és el cas de la vil·la de la Carrova, construïda 
en la vessant d’un turó a la riba dreta del riu 
Ebre, en una zona alta i plana que formava 
part del territorium de Dertosa. La seva posició 
permetia establir un control complet sobre el 
territori que ocupava i, en conseqüència, so-
bre els recursos agrícoles i marins que oferia el 
territorio. Possiblement, es podria relacionar 

l’establiment de la vil·la amb algun membre 
de l’oligarquia de Dertosa (Revilla et al. 2003, 
135- 137). Dins d’aquest context d’explotació 
intensiva del territori i el comerç dels exce-
dents, es justifica l’aparició de monedes pro-
cedents d’altres indrets de l’Imperi, pel seu ús 
obligatori com a element de pagament a partir 
de la consolidació de la presència romana a la 
Península. 
Dins d’aquest context històric, podem situ-
ar vuit de les vint monedes recuperades, les 
quals daten entre el segle I A.c. i el segle I d.c. 
Aquestes monedes corresponen a un denari i 
tres asos encunyats sota el mandat d’August 
(27 aC- 14 d.c.); un as encunyat sota el man-
dat de Tiberi (14-37 d.c.); dos asos encunyats 
baix mandat de Claudi (41-54 d.c.) i, un últim 
as encunyat sota el mandat de Nerva (96-98 
d.c.). Si es té en compte la moneda altimperi-
al més antiga, datada de l’any 2 A.c., es troba 
que aquesta correspon a un denari encunyat a 
Lió sota el mandat d’August (Fig. 5). Aquest 
fet concorda amb la primera reforma d’Au-
gust d’encunyar les monedes de més valor a 
la seca de Lió. La seva aparició a la vil·la de la 
Carrova es relaciona amb el comerç, ja que els 

Fig. 4. Nominals i seques de les monedes altimperials de la vil·la romana de la Carrova.
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denaris també s’usaven, a més del pagament 
de l’exèrcit, en les transaccions comercials. Per 
tant, possiblement hi hauria hagut un possible 
contacte comercial entre la zona que s’estudia 
i Lió.

Pel que fa a la resta dels asos, de tres d’ells no 
se’n coneix la procedència i, els altres tenen 
origen en diferents llocs de la península (Fig. 
4). De fet, mentre que els dos asos d’August 
procedeixen de Tarraco i de Caesaraugusta, 
l’as emès sota el mandat de Claudi fou encu-
nyat en una seca hispànica que no ha pogut ser 
identificada. La presència d’aquestes monedes 
encunyades en diferents indrets peninsulars 
mostra el possible contacte comercial entre la 
vil·la i la capital de província, Tarraco, junta-
ment amb una altra ciutat important de l’èpo-
ca com va ser Caesaraugusta (Saragossa). És 
precís esmentar en aquest punt la importància 
que tingué el riu Ebre en l’antiguitat. Les fonts 
clàssiques, així com les diferents troballes ar-
queològiques, evidencien que el riu es convertí 
en una important via de comunicació, tant en 
època ibèrica com en època romana, que con-
nectava el litoral amb l’interior del territori. El 
seu cabal va permetre, a més, el desenvolupa-
ment d’un important comerç fluvial entre la 
costa i l’interior, sent la ciutat de Caesaraugus-
ta una de les més beneficiades, o també va per-
metre enriquir les relacions comercials a nivell 
extrapeninsular (Arbeloa 2006, 14-16).
La informació que aporten les monedes es pot 
contrastar amb les formes ceràmiques apare-
gudes al sector 1 i al sector 2 de la vil·la. En 
el primer sector aparegueren exclusivament 
formes de tipologia TSI. Entre els diferents 
estrats en els quals apareix, aquesta tipologia 

ceràmica aporta una cronologia que va des 
d’August-Tiberi fins a finals de l’època clàu-
dia. Pel que fa al segon sector, apareixen gai-
rebé exclusivament formes de TSSG que per-
meten aportar una cronologia d’època flàvia 
(Garcia et.al. 2005, 233-235). Per tant, amb la 
informació obtinguda dels elements ceràmics 
i dels elements monetaris, es pot concloure 
que hi ha una certa activitat en els primers 
moments de la vil·la que es poden datar des 
del principat d’August, inicis del segle I A.c., 
fins a finals d’aquesta mateixa centúria o ini-
cis de la dinastia antonina que podria arribar 
als primers anys del segle II d.c. Es proposa 
aquesta cronologia perquè la última moneda 
que es pot incloure dins d’aquest grup és un as 
de l’emperador Nerva.
En relació a les monedes del segle II, només 
apareixen dos asos encunyats a Roma. Un 
d’aquests fou encunyat sota el mandat de Trajà 
(98-117 d.c.) i l’altre sota el de Faustina (161-
175 d.c.).

Aquesta fugaç presència de dues monedes en-
cunyades al segle II, juntament amb el fet que 
no apareixen elements ceràmics propis de dit 
segle, fa pensar que durant tot aquest període 
cronològic, la vil·la no té gaire activitat fins al 

Fig. 5. Denari d’August procedent de Lió (any 2 A.c.).

Fig. 6. As de Trajà, encunyat entre l’any 114 i 117.

Fig. 7. As de Faustina, encunyat entre l’any 161 i 165.
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primer quart del segle II, ja que la troballa de 
la moneda de Trajà podria tancar una primera 
fase d’ocupació de la vil·la. Pel que fa a la mo-
neda de Faustina, aquesta podria haver estar 
circulant encara durant el posterior segle III i, 
per tant, podria formar part de la segona fase 
d’ocupació de la vil·la. Així doncs, es podria 
interpretar que durant la major part del segle 
II, la vil·la quedà abandonada i no fou habitada 
de nou fins al segle III.  
Les nou monedes restants són monedes que 
es contextualitzen dins del  segle III, concreta-
ment són nou antoninians. Dos d’aquests foren 
encunyats sota el mandat de Gal·liè (253-260), 
quatre sota Claudi II el Gòtic (268-270) i tres 
més sota mandat de Quintilià (270). Aquestes 
pertanyen al període cronològic que comprèn 
des de l’any 253 fins a l’any 270. Sorprèn el fet 
que aquests nou antoninians esmentats ocu-
pin un espai cronològic de 17 anys, tenint en 
compte que, posteriorment, fins al mandat de 
Constanci I Clor (293-306) no tornà a aparèi-
xer cap moneda. És possible que aquest petit 
conjunt numismàtic pugui significar que cap 
a finals de l’altimperi hi hagi un intent d’atre-
sorament per part dels residents de la vil·la. 
Aquesta proposta vé determinada pel fet que 
els antoninians estan compostos per una pe-
tita porció de plata que en un context histò-
ric marcat per la crisi econòmica en el món 
romà, incrementava el seu valor i, per tant, l’ús 
d’aquestes monedes era molt ocasional.
Els dos antoninians de l’emperador Gal·liè fo-
ren encunyats a la seca de Roma, mentre que 
els de Claudi II, un fou encunyat a Roma i l’al-
tre a Siscia, i dels dos restants no es coneix la 
seca d’encunyació. Sobre els dos antoninians 
de Quintilià, sabem que un es va encunyar en 
una seca hispànica local i a l’altre no se li ha po-
gut identificar la seca d’encunyació. La presèn-
cia d’aquest tipus de moneda, juntament amb 
fragments ceràmics que apareixen en estrat4, 

4. Els fragments ceràmics que es poden relacionar en aquesta 
època de la segona meitat del segle III són fragments trobats 
en estratigrafia, però que per context cronològic es podrien 
relacionar amb l’aparició d’aquestes monedes. Un d’aquests 
materials podria ser, per exemple, una vora de TSH forma 

dóna evidències d’una nova fase d’ocupació de 
la zona.
L’aparició de monedes encunyades a la capi-
tal no és estranya ja que ens trobem en una 
època en què Roma continuava proporcionant 
la immensa majoria del numerari trobat a la 
Península (Lledó 2007, 247). D’altra banda, les 
monedes encunyades en seques hispàniques 
podrien ser originàries de seques locals pro-
peres a la zona o bé de seques de qualsevol 
punt peninsular, el que denota que en l’àm-
bit peninsular el comerç continua funcionant, 
mentre que a nivell extra-provincial, les trans-
accions comercials de la ciutat només es prac-
tiquen amb la capital de l’Imperi.

Les monedes baiximperials a la vil·la de 
la Carrova

Les monedes baiximperials constitueixen el 
79% del total de les monedes romanes troba-
des a la vil·la. Aquest conjunt es composa de 
91 monedes, la gran majoria de les quals són 
fraccions de centenional, i juntament amb les 
monedes de valor nominal més alt, s’emmar-
quen dins del període de la dinastia constanti-
niana (306-363), principalment pertanyen als 
mandats de Constant (333-350) i Constanci II 
(324-361), factor que deixa entreveure que va 
ser l’època de màxim auge de la vil·la. Tot i 
així, s’ha d’esmentar que també apareixen mo-
nedes pertanyents a dinasties posteriors, com 
és el cas de la dinastia valentiniana o la dinastia 
teodosiana. 
Dins d’aquest context, apareixen únicament 
tres follis. Un es va emetre sota el mandat de 
Constanci I Clor, concretament fou encunyat 
entre els anys 305 i 306; un altre fou encunyat 
abans de l’any 335, sota el mandat de Cons-
tantí II i el tercer fou encunyat sota mandat 
de Constanci II, entre els anys 324-329. El fet 
d’haver-hi dues monedes referents a mandats 

30, produïda a mitjans del segle ll o també una vora d’àmfora 
Keay 13 C/D produïda durant la primera meitat del segle III. 
Tot i això, no es pot assegurar que aquesta presència estigui 
relacionada amb aquesta cronologia en concret, ja que són 
formes que s’utilitzen fins ben entrat el segle IV.
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anteriors als de Constanci II i Constant, es pot 
interpretar com la continua utilització d’aques-
tes peces monetàries, donat el seu valor nomi-
nal. Pel que fa als centenionals (AE 2), s’han 
identificat quatre exemplars pertanyents a la 
dinastia constantiniana, un a la dinastia valen-
tiniana i un darrer propi de la dinastia teodosi-
ana. De la dinastia constantiniana, apareix un 
centenional de Magnenci, encunyat entre els 
anys 350 i 353; un centenional de Constant, 
posterior a l’any 348, un de Constanci II, en-
cunyat entre els anys 352 i 355 i un de Cons-
tant Gal, encunyat entre el 351 i el 354. Res-
pecte a la dinastia valentiniana, ens apareix una 
maiorina reduïda de Valentinià II, encunyada 
entre el 378 i 383 i, finalment, en referència a 
la dinastia teodosiana, trobem una altra maio-
rina reduïda de Magne Màxim (383-388).

La resta de les monedes trobades correspo-
nents a la dinastia constantiniana són, en la 
seva majoria a petites fraccions, centenional 
(AE4) i, una minoria a mitjos centenionals 
(AE3). L’ús de les monedes d’aquests valors 
fou característic d’aquesta època pel fet del 
continu procés de devaluació pel qual havia 
passat la moneda. De fet, s’ha de dir que totes 
les monedes introduïdes a partir de reforma 
monetària de Dioclecià, foren contínuament 
devaluades a causa de la inestabilitat política 
arran de les guerres i els greus problemes eco-
nòmics de l’imperi. A part de canviar el valor 
nominal del nummus, tot convertint-lo en una 
moneda de pes feble i sense contingut de pla-
ta,  va fer que les monedes de més valor fossin 
retirades per fondre-les i encunyar noves emis-
sions amb les normes ponderals actualitzades. 
Aquest fet fou el que provocà el sorgiment 
d’un fenomen d’atresorament de les monedes 
més antigues per part dels particulars ja que 
aquestes presentaven millor qualitat metàl-
lica (Revilla et al. 2003, 253). L’atresorament 
de monedes continuarà al llarg de tot el segle 
IV i, per això, no és gens estrany que trobem 
un petit tresor d’onze monedes de la dinas-
tia constantiniana a la Carrova. D’aquest petit 
tresoret, trobem que la moneda de més valor 
és un centenional, seguida de quatre monedes 
que tenen valor de mig centenional i, la resta 
són fraccions d’aquest mateix valor. 
Pel que fa als elements monetaris posteriors 
a la dinastia constantiniana, com bé són les 
monedes encunyades per la valentiniana i teo-
dosiana, aquests són presents  però en menor 
quantitat. De la dinastia valentiniana hi ha mig 
centenional de Valent (364-378) i una maiori-
na reduïda (AE2) i una fracció de centenional 
de Valentinià II (383-392). Respecte a la dinas-
tia teodosiana apareixen només tres fraccions 
de centenional, una emesa sota el mandat de 
Teodosi I (379-395), l’altra per Aèlia Flacil·lia 
(379-395) i una darrera de Valentinià III (425-
455). La presència d’aquestes monedes fa pen-
sar que, probablement, a partir de la dinastia 
valentiniana la vil·la no tingué tanta activitat 
com en temps anteriors, però sí que tingué 

Fig. 8. Nominals i seques de les monedes baiximperials de la 
vil·la romana de la Carrova.

Fig. 9. Follis de Constanci I Clor, encunyat entre el 305 i 306.
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continuïtat en l’ocupació de l’edifici i l’apro-
fitament del territori en els segles V i VI com 
manifesten les restes materials trobades. Un 
apunt a fer sobre l’escassa presència de mone-
des i materials (fins ara) d’aquest període pot 
ser degut a la  reutilització de materials i mo-
nedes pertanyents a la dinastia constantiniana, 
donat la crisi econòmica i estructural que viu 
el món romà.  
Tenint en compte els factors exposats, junta-
ment amb el fet que la majoria de materials 
ceràmics estudiats són de tipologia i forma 
pròpies del segle IV, com ara les formes de 
TSL, les de TSA o alguna àmfora baiximperial, 
es pot plantejar la hipòtesi que el moment de 
major activitat de la vil·la de la Carrova sigui el 
període que compren l’any 340/348 fins l’any 
361, tot i que els elements trobats semblen in-
dicar que la ocupació hauria continuat fins al 
segle V-VI. 
Donat que a partir de les reformes de l’empe-
rador Dioclecià no es va fixar un taller mone-
tari a Hispània, els que més abastiren de mo-
nedes a la Península foren, principalment, els 
tallers d’Arles i de Lió per ser els més propers 
(Fig. 8). De fet, aquests es van consolidar com 
a principals proveïdors de numerari al llarg de 
tot el segle IV (Revilla et al. 2003, 252). Aquest 

fet s’observa tan en la vil·la romana de la Car-
rova com en la vil·la romana de Casa Blanca 
(Tortosa, Baix Ebre), on les seques del sud de 
la Gàl·lia, Arles i Lió, juntament amb la seca 
de Roma, aportaren la major part del nume-
rari de l’època (Revilla et al. 2003, 253). Tot i 
així, s’ha de posar en manifest que, en menor 
mesura, apareixen monedes encunyades en se-
ques locals hispàniques i, també n’hi ha pro-
vinents d’indrets orientals de l’Imperi. Dins 
d’aquest context històrico-cronològic del segle 
IV, destaca el fet que el subministrament mo-
netari de la seca de Roma és present, la major 
part de monedes provenen de tres seques del 
sud de la Gàl·lia: la seca d’Arles, la de Treveri 
i la seca de Lió. Segons N. Lledó (2007, pàg. 
259) és significatiu el subministrament mone-
tari per part de seques gal·les, especialment 
de la seca d’Arles, en àmbits rurals. Aquest fet 
està relacionat amb el desenvolupament de les 
relacions comercials de les villae via terrestre, 
on els tallers gals són els més representats, la 
qual cosa es contraposa  amb el subministra-
ment de monedes als àmbits urbans que vénen 
principalment de Roma (relacionats amb el 
comerç marítim). Dit fet és notori a la vil·la de 
la Carrova, no tan sols per l’arribada de mo-
neda procedent de la seca d’Arles, seguida de 

Fig. 10. Monedes del tresoret baiximperial de la vil·la romana de la Carrova.
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Treveri i de Lió, sinó que també per l’arribada 
de formes ceràmiques pertanyents a la pro-
ducció de TSL, característica en els contextos 
d’aquest segle (Aicart/ Llinàs/ Sagrera 1991, 
197). S’ha de dir que quatre de les monedes de 
la vil·la de Casa Blanca també procedeixen de 
seques gal·les, el que permet reafirmar que en 
aquest context destaquen les relacions comer-
cials entre els àmbits rurals del curs inferior de 
l’Ebre amb ciutats del sud de la Gàl·lia.  
Tanmateix, les relacions entre la ciutat i el seu 
ager no es trenquen. Així ho indica la presència 
de monedes encunyades en seques orientals 
en els àmbits rurals, monedes que només po-
den arribar a la zona que s’estudia a través del 
comerç marítim de les ciutats orientals amb les 
ciutats de la zona. D’aquesta manera, la seva 
presència en les vil·les vé donada per la relació 
que hi ha entre aquestes i les ciutats més pro-
peres (Lledó 2007, 259). Dita relació també és 
present entre la vil·la de la Carrova i Dertosa, 
ja que malgrat que només apareix una repre-
sentant de cada una de les seques, apareixen 
monedes orientals encunyades a Aquileia (est 
de la península itàlica), Nicomedia (Turquia), 
Cysicus (Grècia), Sisquia (Croàcia), Sirmium 
(Sèrbia) i Tessalònica (Grècia). Destaca el fet 
que totes elles provenen d’una zona geogràfica 
que comprèn el centre-sud del continent euro-
peu, la qual cosa pot significar que en aquest 
moment el contacte amb Orient es limités al 
nord de la Mediterrània, expansionant-se des-
prés cap a altres indrets de l’Orient Imperial. 
Cal esmentar que en aquest període hi ha al-
gunes encunyacions, en menor mesura,  fetes 
per seques locals hispàniques, per la qual cosa 
es justifica la presència de moneda d’imitació. 
Aquest fenomen explicaria la continuïtat que 
el comerç entre ciutats hispanes no es perd 
però possiblement no fou tan intensiu com en 
altres èpoques.
Un apunt important a fer, referent a les seques, 
és que algunes de les petites fraccions monetà-
ries són frustres i, en conseqüència, no se’ls hi 
pot identificar la seca d’encunyació. Aquest fet 
fa que dificulti esbrinar la seva procedència da-
vant la forta presència de monedes provinents 

d’Arles. Però, també hi ha algunes monedes 
que mostren indicis relativament clars sobre 
el seu origen gal, tant d’Arles, com Treveri o 
Lió. Tampoc es pot afirmar que la seva proce-
dència sigui realment aquesta, ja que existeixen 
moltes marques de seca que són bastant sem-
blants i, degut a l’estat de conservació de la 
peça monetària, no es poden distingir. 
S’ha de tenir ben present que com gairebé en 
tots els moments de la vida quotidiana, tant 
les monedes com els materials ceràmics es dei-
xen de produir a gran escala. Tanmateix, això 
no significa que es deixin de fabricar sinó que 
s’opta per una producció local i el reaprofita-
ment dels materials d’anteriors èpoques. Això 
és el que trobem al jaciment que s’ha treballat, 
que té ocupació fins al segle V-VI però la majo-
ria dels materials trobats pertanyen al l’època 
del segle IV, moment de major esplendor de 
la vil·la.

apunts finals

Totes les dades que es presenten en aquesta 
investigació són les aconseguides a partir de 
l’estudi numismàtic i també de les formes ce-
ràmiques més rellevants, algunes de les quals 
ja foren estudiades amb anterioritat per Albert 
Vilaseca i després per David Garcia. Cal tenir 
en compte, però, que aquestes hipòtesis són 
les que ens permeten plantejar els resultats 
dels estudis realitzats fins ara i que convindria 
esperar a futures intervencions per tal de po-
der reafirmar dits resultats.
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Intervenció arqueològica al carrer de Sant Felip Neri (Tortosa, 
Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix

Director (gresepIA)
Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili.

Resum
En els anys 2008 i 2009 el gresepIA va efectuar una intervenció arqueològica al carrer Sant Felip 
Neri, de Tortosa. Aquest estudi va deixar al descobert un espai urbà situat en vessant que ha experi-
mentat diverses reformes al llarg dels segles. L’aspecte més notable és potser la troballa de les restes 
d’un edifici romà de cronologia augustal que és habitat fins a l’entorn de l’any 200 d.n.e., però tam-
bé cal destacar la urbanització terrassada d’època andalusina, i les profundes reformes dutes a ter-
me en època moderna, entre les quals destaca la construcció d’un complex de voltes subterrànies.

Abstract
In 2008 and 2009, the gresepIA carried out an archaeological excavation in Sant Felip Neri’s Street, 
in Tortosa. This study uncovered an urban area located on hillside that has undergone several 
renovations over the centuries. The most remarkable is perhaps the discovery of  the remains of  
a Roman building of  Augustan chronology which was inhabited until around 200 A.d. It is also 
necessary to emphasize the Andalusian terraced development, and the deep reforms undertaken in 
modern times, most notably the construction of  a complex of  underground vaults.
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introduCCió

Durant els anys 2008 i 2009 el Grup de Recer-
ca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de 
la Universitat Rovira i Virgili va desenvolupar 
un programa d’investigacions arqueològiques 
al solar situat al costat nord del carrer de Sant 
Felip Neri, aprofitant l’enderrocament dels 
immobles que ocupaven l’espai

situaCió

L’indret dels treballs està situat al vessant sud 
del turó de la Suda, en un indret de la ciutat 
antiga de gran potencial arqueològic condici-
onat per la presència propera de tres unitats 
geomorfològiques bàsiques com són el mateix 
turó de la Suda, el barranc del Rastre, i l’altiplà 
ocupat pel conjunt catedralici medieval.

antECEdEnts

Deixant de banda les funcions d’espai fune-
rari que va complir aquest sector de la ciutat 
durant la Tardoantiguitat, juntament amb al-
gunes altres notícies de troballes d’època an-
tiga efectuades a la mateixa zona (veure co-
municació sobre les intervencions al carrer 
de Sant Domènech), cal destacar l’existència 
d’un complex subterrani format per diverses 

cambres cobertes amb volta de canó i unides 
mitjançant passadissos, l’accés al qual es troba 
en els baixos d’una de les cases enderrocades 
al carrer de Sant Felip Neri. Aquest conjunt 
fou objecte d’intervencions arqueològiques en 
els anys 1983 i 1984. Tot i la manca de resul-
tats conclusius, es va aventurar una possible 
interpretació com a edifici de banys andalusí 
(Curto et al. 1986). 
També cal tenir en compte les excavacions 
emmarcades en la construcció de la veïna Bi-
blioteca Pública Marcel·lí Domingo entre els 
anys 2000 i 2003 (Montañés 2006), les quals 
van deixar al descobert part d’un espai urbà 
andalusí atapeït, amb espais residencials i ar-
tesanals estructurades a l’entorn d’un carrer. 

mEtodologia

En primer lloc es van portar a terme les diver-
ses tasques arqueològiques lligades a l’ender-
rocament dels edificis, el qual va comportar 
diversos controls arqueològics per a cada una 
de les seves fases. En segon lloc es va efectuar 
una intervenció preventiva destinada a conèi-
xer la complexitat arqueològica del sector en 
previsió de la seva futura reurbanització. En 
tercer lloc es va dur a terme una excavació en 
extensió en el sector del solar en el qual s’havi-
en detectat restes romanes.
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l’ExCavaCió

En una primer moment es van distingir tres 
plataformes diferents. Aquests terrassaments 
han estat aprofitats al llarg de la història per 
successives ocupacions i reaprofitaments 
d’aquesta zona de la ciutat, motiu pel qual el 
nivell d’ús ha anat pujant a causa de l’acumu-
lació de sediments necessaris per a anivellar 
el sector, encara que també son notables els 
retalls sobre el terreny efectuats en aquest ma-
teix sentit al llarg de l’edat moderna, els quals 
han fet desaparèixer completament l’estra-
tigrafia medieval en amplis sectors del solar. 
Bona part d’aquests anivellaments s’ha acon-
seguit mitjançant l’acumulació sistemàtica de 
sediments, que en alguns punts originen grui-
xos de més d’un metre.

Plataforma superior

Aquesta plataforma està delimitada per una 
sèrie de murs que formen un front continu, 
d’aparent unicitat si s’observen frontalment. 
En realitat, es va posar al descobert que es 
tracta d’una sèrie d’estructures d’èpoques di-
ferents superposades entre elles que es poden 
situar al llarg d’un ventall que s’estén entre els 
segles xVI i xVIII. En alguns punts es va po-
sar de relleu l’existència d’antigues habitacions 
que haurien estat reomplertes de sediment en 
un moment posterior. L’aspecte actual de la 
plataforma correspondria a una de les seves 
darreres reformes, que unificaria aquestes es-
tructures en una línia contínua de mur, la qual 
formaria la part posterior de les cases existents 
al solar abans del seu enderrocament. 
Tot i això, s’ha observat que algunes de les 
estructures modernes que conformen aquest 

Fig. 1 Planta general del solar excavat al carrer Sant Felip Neri (Ferré 2010)
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front continu s’estan recolzant sobre murs de 
cronologia andalusina. La major part de les 
construccions andalusines haurien estat des-
truïdes a causa de les reformes posteriors so-
bre aquest espai, però tot i això es va deixar al 
descobert un tram de carrer de dotze metres 
de llarg, orientat en sentit est – oest. Està de-
limitat per dos línies de façana que permeten 
una amplada de entre 1 i 1,5 metres, i comp-
ta amb una claveguera que la recorre longitu-
dinalment. A banda i banda d’aquest carreró 
es van documentar les restes molt malmeses 
de construccions pertanyents a dos terrasses 
constructives diferents. A la terrassa superior 
es va identificar una petita cambra de forma 
rectangular delimitada per murs de pedra lliga-
da amb fang, en la darrera fase d’ús de la qual 
hi havia una llar de foc. Una canalització pro-
vinent d’aquest conjunt desguassava a la clave-
guera del carrer. A la terrassa inferior hi ha un 
segon conjunt d’estructures, molt alterat per 
les construccions posteriors. En aquest cas els 
murs, aixecats a base de maçoneria amb mor-
ter de calç, delimiten un altre espai rectangular. 

Malgrat que l’estratigrafia de l’interior d’aquest 
espai es va mostrar molt alterada, es va poder 
localitzar una canalització de factura similar a 
la claveguera que recorre el carrer, però a una 
cota inferior. La datació d’aquestes restes és 
difícil a causa de la manca de contextos ma-
terials clars. El conjunt original hauria estat 
en ús entre els segles xI i xII, i després de la 
caiguda de la ciutat l’any 1148 el sector hauria 
quedat abandonat durant un període de temps 
indeterminat. 
Aquestes restes van ser molt afectades pel bas-
timent de les galeries subterrànies estudiades 
en els anys 1983-84. El carreró fou netament 
seccionat, i en la seva major part hauria estat 
destruït.

Plataforma intermèdia

En un moment que es pot situar entre el segle 
xVI o principis del segle xVII, la zona ocupada 
pel solar va patir una radical transformació que 
fa desaparèixer l’anterior sistema de terrasses 
a favor d’una nova concepció urbanística. En 
aquesta nova fase es va construir el sistema de 
voltes subterrànies aprofitant la poca duresa 
del terreny matriu, ja que aquest estava format 
en bona part per acumulacions d’argila aboca-
da al llarg dels segles, però també es va retallar 
el sòl natural de conglomerat en les cotes més 
baixes. Consta de cinc naus cobertes amb vol-
ta de canó i folrades de tovot.
Tot i la destrucció del sistema andalusí de ter-
rasses, tota la zona va continuar estant marcada 
per l’important desnivell imposat pel turó de 
la Suda, cosa que feu que el complex de voltes 
complís amb diversos papers estructurals en 
els diferents sectors del solar. En el sector que 
dóna a la Costa de Capellans es documenta 
l’existència d’un espai domèstic que es recolza 
directament en les voltes que acabem de des-
criure, de manera que no és possible distingir 
dues fases diferents de construcció, sinó que 
tant les voltes com la casa formarien aparent-
ment part del mateix projecte arquitectònic. 
L’existència en aquesta casa d’un ric paviment 
de combinació de tova catalana amb rajola 

Fig. 2 Carrer andalusí, amb una claveguera al mig, a la plata-
forma superior del solar (Ferré 2008)
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valenciana de blau sobre blanc podria indicar 
que el complex estava en peu en el pas dels 
segles xVI al xVII. Pel que fa a sector que dóna 
a Sant Felip Neri, l’accés al sistema de voltes 
seria a peu pla, i exteriorment estava folrat pel 
front de murs que ja hem comentat. La línea 
de façana que dibuixa aquest front donava al 
que sembla que seria un petit espai obert, pati 
o carreró. L’accés principal al complex subter-
rani s’efectuaria per aquí. Com en el cas de la 
casa de la Costa de Capellans, però, els habi-
tatges estarien situats a l’altura d’un primer pis. 

Cap al segle xVIII, la zona va tornar a ser ob-
jecte d’importants reformes que en van modi-
ficar substancialment l’aspecte. L’espai obert 
interior va quedar ocupat per noves edifica-
cions. L’accés al sistema de voltes  va quedar 
incorporat als baixos d’un dels immobles que 
donaven al carrer Sant Felip Neri abans del 
seu enderrocament l’any 2008. El front d’es-
tructures sobre el qual se situaven els habita-
cles que estaven en ús en els segles xVI-xVII 
va adquirir la seva darrera configuració com a 
mur de tancament posterior dels nous edificis. 

Aquests mateixos habitacles van ser completa-
ment reomplerts de sediment, i es van conver-
tir en una nova terrassa que fou aprofitada per 
a l’edificació de noves construccions en cotes 
superiors. 

La nova filera de cases que, a partir del se-
gle xVIII donava al carrer de Sant Felip Neri, 
comptava, en la seva cara frontal, amb un em-
pedrat de carreus per a dignificar el seu aspec-
te exterior. Durant el procés de desmuntatge 
es va posar al descobert que en la seva cons-
trucció es van utilitzar materials reaprofitats 
de construccions anteriors, ja que se n’han 
recuperat diversos capitells gòtics i romànics, 
entre altres elements.
L’erecció dels nous edificis va suposar un nou 
retall en el subsòl de bona part del solar, el 
qual, afegit al que ja es va produir entre els 
segles xVI-xVII, fa que l’estratigrafia medieval 
de l’indret es conservi només en racons mar-
ginals. Per altra banda, aquest fet va afavorir 
la troballa de l’estratigrafia de cronologia ro-
mana i preromana, que apareix al dessota de 
les fonamentacions i estrats d’anivellament del 

Fig. 3 Planta del complex de voltes subterrànies existent a la 
plataforma intermèdia (Loriente i Julià 1984)

Fig. 4 Pavimentació d’un espai domèstic a la Costa de Cape-
llans (Ferré 2008)
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segle xVIII. Es va documentar un extens estrat, 
fruit de la precipitació de material des de cotes 
superiors del turó de la Suda, en el que abunda 
el material ibèric i també importacions itàli-
ques dels segles II-I A.n.e. Per sota d’aquest va 
aparèixer un igualment extens horitzó que es 
pot situar ja entre el Bronze Final i la Primera 
Edat del Ferro, amb ceràmica modelada a mà 
decorada amb cordons i acanalats.

La plataforma inferior

A l’extrem de la plataforma intermèdia es van 
localitzar diversos murs d’època romana, els 
quals van motivar una excavació en extensió 
del sector on es trobaven (Járrega et al. 2014, 
Diloli et al. 2015, Ferré 2015, 303-319).
Les estructures corresponen a un edifici de 
dimensions desconegudes, però de certa en-
vergadura, del qual en destaca un gran mur de 
terrassament aixecat en pseudovittatum, paral-
lel a l’actual carrer de Sant Felip Neri, de 12,5 
metres de longitud, tot i que el seu extrem est 
es perd sota el tall del límit de l’excavació i és 
probable que s’estengués més enllà també pel 
seu extrem oest. La seva amplada és d’uns 50 
cm, i posseeix una altura conservada d’uns tres 
metres. La seva cara interior encara conserva 
en la major part de la seva superfície una capa 
d’estuc. En la cara que dóna al turó la seva 
alçada oscil·la entre 1-1,30 metres, ja que la 
part inferior no presenta un acabat acurat i les 
primeres filades es confonen amb les graves i 
còdols dels estrats subjacents. En direcció sud 
s’hi recolzen dos murs amb el mateix tipus de 
tècnica constructiva, un dels quals també con-
serva parcialment el seu recobriment d’estuc. 
Aquests s’estenen al llarg de poc més de metre 
i mig, i més endavant es perden.
Sobre aquesta estructura es recolzen diversos 
murs secundaris, aixecats segons la mateixa 
tècnica, situats al nord-est, disposats en sen-
tit paral·lel o en perpendicular respecte al mur 
principal. És possible que tots ells siguin part 
del mateix edifici, tot i trobar-se a una cota 
superior, trobant-se per tant més exposats als 
retalls ocasionats per l’activitat constructiva 

d’èpoques posteriors, el que explica el seu es-
tat d’arrasament. Convé destacar també l’ex-
cavació parcial d’un possible accés a l’interior 
des del costat del turó, a una cota més elevada, 
format per una rampa de terra descendent re-
colzada sobre dos parets. 

Evolució i cronologia de les fases construc-
tives

Ha estat possible caracteritzar diversos horit-
zons cronològics en el recorregut històric de 
l’edifici, el primer dels quals és la formació 
de la plataforma artificial que va permetre la 
seva instal·lació. Desgraciadament, en el pro-
cés d’excavació no va haver suficient temps 
per a explorar en profunditat els nivells fun-
dacionals de la casa. Sigui com sigui, l’edifici 
es recolza sobre una massa de terra on es lo-
calitza una concentració d’elements ceràmics 

Fig. 5 Mur principal de l’edifici romà de Sant Felip Neri 
(Ferré 2008)

Fig. 6 Principal conjunt de restes romanes (Ferré 2008)
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que formen un conjunt cronològic coherent. 
La majoria es tracta de ceràmica comuna ibèri-
ca de cronologia tardana, amb càlats i tenalles 
Ilduradin, així com material d’importació itàlic, 
amb campaniana A, B (o B-oïdes i/o calenes) 
i àmfores Dressel 1A i 1C. Pres en conjunt, 
es pot aventurar una datació de finals del se-
gle II-primera meitat del segle I A.n.e. per a la 
formació de la plataforma sobre la que es van 
construir aquestes estructures. 

La segona via d’aproximació cronològica als 
orígens de la urbanització la proporciona l’es-
tudi de les primeres fases edilícies detectades 
entre les estructures romanes, i les seves re-
formes. El principal problema és que no hi ha 
materials associats que permetin datar la fase 
fundacional a la que correspon el mur princi-
pal i els dos murs secundaris que s’hi adossen. 
La reforma posterior que es produeix sobre el 
mateix espai fa creure que aquest primer mo-

ment s’hauria de situar en un moment anterior 
al canvi d’era. S’ha documentat un moment de 
canvis estructurals que comporten la desapa-
rició d’un mur i d’una banqueta de tovot, i es 
produeix un augment de la cota de circulació, 
amb un abocament massiu de sediments. A 
efectes pràctics suposa l’ampliació de l’estan-
ça A1 a expenses d’A3. El contingut ceràmic 
d’aquest anivellament és ric en fragments de 
terra sigillata itàlica, entre la qual hi ha diver-
sos exemplars de les formes Conspectus 4.1, 
4.4, 6.2, 14.1, 22.1, 33, etc., així com alguns 
fragments de parets fines de la forma Mayet 1 
o 2. Aquest repertori permet situar la reforma 
en algun moment del primer quart del segle I 
d.n.e., en època tardoaugustal o tiberina.
A partir d’aquesta reforma la part coneguda 
de l’edifici va assolir el seu aspecte definitiu, 
amb dos cambres separades per un mur, i no-
més es detecten canvis menors. Després de la 
reforma, el terra de l’espai A1 va comptar amb 
una modesta pavimentació de calç que, en el 
moment de la seva amortització ja havia de-
saparegut de bona part de la sala, segurament 
degut al ràpid desgast per l’ús. Posteriorment 
es va col·locar el que seria la darrera pavimen-
tació de la sala, consistent en una simple capa 
de terra. En els murs s’observen diverses ca-
pes de pigment, el que demostra que hi havia 
una certa preocupació per la bona presència 
d’aquestes sales. Es va observar que una de les 
capes de pigment és de color roig.
El caràcter parcial de la troballa i la seva dis-
posició en terrasses en un estat de conserva-
ció desigual, impedeixen contrastar les seves 
estructures amb els tipus coneguts d’edificaci-
ons domèstiques habituals entre l’època tardo-
republicana i l’Alt Imperi. A jutjar per la seva 
senzillesa i per la troballa in situ de vàries peces 
ceràmiques arrenglerades contra el mur princi-
pal es pot pensar en espais de magatzem. 

La fase d’amortització de l’edifici

Amb l’abandonament de l’edifici, les habita-
cions documentades es van convertir en un 
abocador de runa. A partir de l’estudi dels ma-

Fig. 7 Les dos fases estructurals detectades en l’edifici romà 
(Ferré 2015)
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terials l’abandonament, que s’ha de situar en la 
segona meitat del segle II d.n.e., o potser, tot i 
que menys probablement, en els primers anys 
del segle III d.n.e. És possible que el període 
temporal existent entre l’abandonament i el 
farciment no fos gaire dilatat, donat que s’hi 
ha trobat una certa quantitat d’elements cerà-
mics in situ en un estat de conservació excel-
lent, el que suggereix que no hi va haver una 
freqüentació abans dels abocaments de runa. 
La coberta de les estances fou destruïda abans 
dels abocaments, tal i com ho demostra el re-
gistre estratigràfic. 
Bona part de l’enderroc contingut en les restes 
de l’edifici està format per tovots, la majoria 
dels quals estan pulveritzats donant lloc a una 
massa argilosa de tonalitat rogenca. També 
hi ha blocs de pavimentació d’opus signinum; 
a jutjar per la posició en la que han aparegut 
la major part dels fragments, més o menys en 
vertical, es pot intuir que van ser llençats o 
van caure d’una cota superior amb el sostre ja 
enfonsat. Igualment hi ha fragments de reves-
timent d’estuc pintats en diversos colors (so-
bretot roig i blau) així com fragments de mot-
llures arquitectòniques decoratives de guix, i 
restes de tegulae i imbrices. Es desconeix l’origen 
d’aquestes restes arquitectòniques, que podri-
en haver format part del mateix edifici, o no. 
Els fragments de mosaic per la seva entitat no 
poden provenir de gaire lluny, potser d’una es-
tança annexa situada a una cota superior i de la 
que no n’ha quedat rastre per l’arrasament dels 
murs de la plataforma superior, i que d’alguna 
manera hauria fet cap a l’interior de les estan-
ces inferiors després del seu abandonament.
Amb posterioritat a l’abandonament de l’edi-
fici no hi ha més dades fins que cap al segle 
VI d.n.e., el costat sud-sud-est de les estances 
fou objecte d’un retall longitudinal que fou re-
blert amb deixalles. Sobre el rebliment es van 
practicar dos fosses d’inhumació. És tracta 
de tombes senzilles que evidencien una posi-
ció social modesta, el que es demostra per la 
manca d’aixovar i d’inversió de treball per a 
construir les tombes, de les quals no es pot 
assegurar ni tan sols que posseïssin taüt. No 

són anteriors al segle VI d.n.e., ja que les seves 
fosses retallen un estrat d’aquest període i, per 
tant, serien aproximadament contemporànies 
dels sepulcres de lloses de pedra descoberts 
al veí carrer de la Mercè. Amb les dades dis-
ponibles actualment, aquestes tombes són les 
més properes a la part alta del turó de la Suda, 
el que ajuda a delimitar l’àrea ocupada per la 
necròpolis tardoantiga del Rastre, i també el 
tancament de la muralla de la ciutat, el traçat 
de la qual s’hauria de trobar a la part superior 
del turó.

El conjunt de materials mobles correspo-
nents a la fase d’abandonament de l’edifici

La ceràmica

Entre el material vascular recuperat de l’interi-
or de les cambres s’inclou un lot de gerres ela-
borades en ceràmica comuna (1-5) i dos àmfo-
res de procedència bètica de la forma Beltrán 
IIB pràcticament intactes (10-11). Cal destacar 
també la presència d’algunes peces singulars. 
Per a començar cal destacar una àmfora bètica 
de la forma Dressel 20 en miniatura (14). Es 
tracta d’una reproducció a petita escala d’un 
tipus d’àmfora oleífera molt estès arreu de 
la Mediterrània occidental. Pel tipus de pasta 
sembla ser bètica, a l’igual que els prototipus 
que imita. Sense que es pugui establir el signi-
ficat exacte d’aquesta peça en el seu entorn, 
és evident que es tracta d’un element poc ha-
bitual, i molt possiblement amb un contingut 
selecte. Hi ha un altre amforisc, en aquest cas 
de probable procedència siciliana, tot i que de 
classificació encara incerta (13). 
Ara bé, el que potser és l’element més curi-
ós és un recipient hemisfèric en terra sigillata 
africana del tipus A, corresponent a un tipus 
inèdit del que no se’n coneixen paral·lels en 
les tipologies existents, en forma de cassola 
amb abocador (15) (Ferré i Járrega 205). Les 
peculiars característiques d’aquest conjunt fan 
difícil l’atribució d’una datació acurada. Hi ha 
també altres peces més habituals però que no 
aporten valors cronològics exactes, com una 
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àmfora bètica Dressel 20 de la qual se n’ha re-
tallat la part superior per a reaprofitar la resta 
de la peça com a petit dipòsit o marmita (12), 
una cassola de cuina africana Hayes 197 (9), 
dos vasos Ritt. 8 en terra sigillata hispànica (6, 
7), i un vas en ceràmica comuna de la forma 
Hayes 200 (8). Les àmfores bètiques, la terra 
sigillata hispànica, i les peces de cuina africana 
dibuixen un horitzó general de la segona mei-
tat del segle II d.n.e. 

Els metalls

Destaca una sèrie d’utensilis de treball entre 
els que destaca la fulla d’un gran ganivet de 20 
cm de llargada per 5,5 cm d’ample. Una altra 
peça és una punta d’arpó de ferro, el qual tes-
timonia la importància de l’activitat pesquera 
en la vida econòmica de la ciutat. També hi 
ha un possible pic de petites dimensions, molt 
similar a les alcotanes procedents d’Empúri-
es i Puig Castellar (Sanahuja 1971, figs. 22.1 i 
22.2), i un objecte similar a un martell. L’ele-

ment més singular, però, és un estrígil complet 
(16), igualment de ferro i en excel·lent estat de 
conservació, de secció corba i amb el mànec 
doblegat i soldat pel seu extrem al cos de la 
peça. La presència d’aquest objecte fa plante-
jar la possible existència d’una zona de banys 
en les proximitats. No és una peça que cone-
gui grans variacions morfològiques al llarg del 
temps. És molt similar, tot i les seves dimensi-
ons majors, a l’exemplar de cronologia tardo-
republicana procedent d’una tomba de la Clo-
ta (l’Escala, Alt Empordà) (Casas i Nolla 2011, 
63, fig. 34, 5). Un altre exemplar tardorepubli-
cà procedent d’un entorn funerari el trobem al 
carrer Quart de València (Marín i Ribera 1999, 
23-24). Es coneix un estrígil molt similar del 
segle V d.n.e. procedent de la vil·la de Pla de 
Palol (Platja d’Aro, Baix Empordà) (Casas i 
Nolla 2011, 63, fig. 34, 6). Altres paral·lels són 
les restes fragmentàries d’almenys tres indivi-
dus procedents de l’Alcúdia (Elx, Al·lacant), 
però sense referència cronològica (Tendero 
i Lara 2003). Darrerament s’ha recuperat un 
estrígil sencer de bronze, en un ambient cel-
tibèric hel·lenitzat, a l’anomenada “casa del 
estrígilo”, a Segeda I (Mara, Saragossa), datat 
amb anterioritat a l’abandonament de la ciutat, 
l’any 153 A.n.e. (Burillo et al. 2008). 

El mosaic

Aquest element ha estat recuperat entre les 
restes de runa que reblien l’espai H2. Està 
format per una trentena de fragments de di-
mensions variades, entre les quals no se supe-
ren els 60/65 cm de costat. Per la posició dels 
fragments és evident que foren precipitats des 
d’una situació en altura, i la major part devia 
formar part d’un únic bloc que es va fragmen-
tar com a conseqüència de l’impacte. Les res-
tes recuperades formarien part del lateral d’un 
conjunt major. Es tracta d’una composició en 
blanc i negre, amb motius geomètrics senzills, 
entre els que trobem rombes, bandes, esvàsti-
ques i fileres dobles alternant tessel·les blan-
ques i negres. Aquests motius són freqüents 
en la musivària romana, i el seu origen és for-

Fig. 8 Principals objectes localitzats a l’interior de l’edifici 
romà (Ferré 2015)
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ça antic. Les esvàstiques són molt populars a 
partir del segle II A.n.e., quan apareixen sobre 
paviments de signinum. Normalment, solen 
envoltar superfícies quadrades. Sobre mosaic, 
són força freqüents entre finals del segle I 
A.n.e. i principis del segle I d.n.e., per a rea-
parèixer durant els segles II i III d.n.e., sobre-
tot a les províncies del nord d’Europa (Mañas 
2010). La resta de motius tenen una trajectòria 
similar, i igualment dilatada en el temps. La 
presència d’una banda exterior de color negre 
sembla ser més habitual en el segle II d.n.e. 
(Barral 1978, 75). Alguns dels rombes negres 
presents a Sant Felip Neri són molt similars 
als del carrer Gisbert, de Cartagena (Ramallo 
1985, làm. X, nº 12), i en línies generals, el mo-
saic tortosí és semblant a composicions com la 
del carrer Palos, de Cartagena (Ramallo 1985), 
la de l’ajuntament d’Osca (Fernández-Galiano 
1987, p. 94), i també a d’altres existents a Ba-
dalona (Barral 1978, pl. XXXIX, nº 47; pl. XL, 
nº 50), Mataró (Barral 1978, pl. LXIV, nº 107), 
o Sagunt (Vall 1961, làm. IV).
La datació del conjunt és complicada, donat 
que els motius decoratius emprats apareixen re-
petidament al llarg dels segles. En tot cas no és 
posterior a l’any 200 d.n.e., i m’inclino per un 
horitzó ampli entre els segles I i II d.n.e. 

ConClusions

Les excavacions arqueològiques dutes a ter-
me al carrer de Sant Felip Neri han permès 
l’obtenció d’una important quantitat de dades 
sobre diversos períodes històrics, i fan que tin-
guem una visió acurada de l’evolució històrica 
i urbanística d’un sector important de la ciutat 
de Tortosa des de la protohistòria fins a l’ac-
tualitat.
S’ha constatat l’ocupació de la part superior 
del turó de la Suda en època preibèrica, a jutjar 
per l’elevada quantitat de ceràmica d’aquesta 
època que s’ha recuperat en els estrats inferi-
ors de l’excavació.
S’ha documentat igualment l’existència d’un 
horitzó ibèric tardà (segles II-I A.n.e.) amb 
la troballa d’un important lot de ceràmica 
d’aquesta època. Barrejada amb aquests ele-
ments, hi ha algunes peces que apunten a cro-
nologies més antigues, del període ibèric ple 
(segles V-III A.n.e.).
S’han excavat les restes d’un edifici romà de 
cronologia augustal (entre el segle I A.n.e. i I 
d.n.e.), del qual se’n coneixen tres estances 
que passen a ser dos a inicis del segle I d.n.e. 
Les restes existents presenten un estat de con-
servació molt bo, amb un gran mur estucat 

Fig. 9 Mosaic recuperat entre la runa que reblia l’espai h2
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que arriba als tres metre d’altura. L’edifici fou 
convertit en un abocador de runa cap a finals 
del segle II-principis del segle III d.n.e., i va 
quedar fossilitzat com a part integrant d’un 
terrassament. 
Es constata l’ús cementirial de la vessant meri-
dional del turó de la Suda, enllaçant amb l’àrea 
de necròpolis del barranc del Rastre entre els 
segles IV i VI d.n.e., amb la troballa de dos 
inhumacions d’aquesta època sobre la terras-
sa formada a partir del rebliment de l’edifici 
romà del període anterior.
Es documenta l’existència d’una urbanització 
generalitzada en forma de terrassament total 
de la vessant meridional del turó de la Suda en 
època andalusina. A partir del segle xI està en 
ús un carrer amb una claveguera que el resse-
gueix. Hi ha presents estrats d’abandonament 
i desús, que es poden relacionar amb la caigu-
da de la ciutat en mans cristianes l’any 1148. 
L’abandonament d’aquesta part de la ciutat 
després de la conquesta sembla estar també 

demostrada per la seva pràctica desaparició de 
les fonts escrites (Bea et al. 2011). En canvi, no 
s’ha pogut determinar l’existència d’una ocu-
pació baixmedieval d’aquesta zona, més enllà 
de la presència residual de materials d’aquesta 
època (segles xIII-xV). 
L’aspecte de la zona canvia radicalment en-
tre el segle xVI i principis de segle xVII, amb 
la construcció d’un complex subterrani de 
cambres cobertes per volta de canó, sobre el 
qual s’erigeixen diversos habitatges. L’antic ur-
banisme terrassat andalusí és completament 
amortitzat.
Finalment, les reformes que es porten a terme 
en el segle xVIII condueixen a la darrera confi-
guració del sector, abans dels enderrocaments 
de l’any 2008, amb l’erecció de diversos blocs 
de pisos que fan desaparèixer l’antic espai inte-
rior existent durant el segle anterior. 

Fig. 10 Planta de les estructures romanes i situació dels diferents objectes (Ferré 2015)
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Intervenció arqueològica a l’Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, 
Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix

Director (gresepIA)
Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili

Resum
Entre els anys 2012 i 2013 el gresepIA va portar a terme una intervenció arqueològica a la planta 
baixa de l’Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, Baix Ebre), just al costat del Palau Episcopal. Aquests 
treballs van permetre conèixer una llarga seqüència estratigràfica que s’estén des de l’Alt Imperi 
fins gairebé els nostres dies. L’element més destacat de l’excavació va ser, però, el podi d’un edifici 
públic romà del segle I d.n.e., probablement un temple.

Abstract
In the years 2012 and 2013 gresepIA conducted an archaeological excavation in the ground floor 
of  the Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, baix Ebre), right next to the Bishop’s Palace. These works 
revealed a long stratigraphic sequence stretching from the Early Roman Empire until almost pre-
sent times. However, the most significant find was the podium of  a Roman public building dating 
from the first century A.d., probably a temple.
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introduCCió

Davant la necessitat d’emprendre una sèrie 
d’obres de rehabilitació, sanejament, i canvi de 
pavimentació a la planta baixa de l’Hospitalitat 
de Lourdes, es va emprendre una intervenció 
arqueològica per tal de localitzat els elements 
d’interés patrimonial que poguessin aparèixer 
en els nivells afectats del subsòl.

situaCió

L’Hospitalitat de Lourdes està situada en un 
edifici annex al Palau Episcopal, pel seu costat 
nord. Es tracta d’una situació propera al cor 
de la ciutat antiga, tant medieval com segura-
ment també romana. Durant l’Edat Mitjana va 
gaudir d’una posició destacada entre el riu, el 
palau, i la catedral, mentre que anteriorment 
hauria estat un espai proper a la mesquita 
major. En època romana ocupava un espai a 
l’interior del recinte enmurallat, probablement 
molt proper al fòrum i/o a les instal·lacions 
portuàries de la ciutat.

antECEdEnts

Tot i que les intervencions arqueològiques du-
tes a terme fins ara a l’entorn d’aquest espai 
no han assolit, en general, profunditats desta-

cables en la seva estratigrafia, tant els resultats 
obtinguts com la morfologia urbana de l’en-
torn són indicatius d’un notable interés arque-
ològic. Les excavacions efectuades tant sota la 
calçada del carrer Croera com a l’espai ocu-
pat per les escales de la façana de la catedral 
mostren una important densitat d’estructures 
al llarg de tot el període andalusí i baixmedi-
eval. La localització d’un tram de la muralla 
romana sota l’Aula Major de la catedral l’any 
2000 indica que es tracta d’un espai dintre del 
pomoerium, el qual a més podria formar part, 
o estar molt prop, del fòrum romà. Aquesta 
darrera possibilitat ve donada per les troballes 
accidentals que es van anar produint des del 
segle xVI, com la pavimentació d’enllosat des-
coberta sota la catedral, i citada pel canonge 
Despuig, el qual ho interpretava com a perta-
nyent a un temple romà (Despuig 1557), tot i 
que no fou fins el segle xVIII que el canonge 
Cortés va emetre la possibilitat que es tractés 
del fòrum (Cortés 1747). Més endavant, ja al 
tombant del segle xx, Joan Abril va descobrir 
restes estructurals de caire monumental vora 
la cantonada dels carrers Santa Anna i Costa 
de Capellans. Abril fa referència a un podium 
i al frontó del que podria ser un temple, al-
hora que es mostra partidari convençut de la 
situació del fòrum romà sota la catedral (Abril 
1906).
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mEtodologia

En primer lloc es partia de la necessitat d’ex-
cavar els 70 primers cm de profunditat sota el 
paviment, el qual era el rebaix necessari per a 
efectuar les millores implementades pel pro-
jecte arquitectònic. Més endavant es van obrir 
quatre cales amb l’objectiu de conèixer els an-
tecedents de l’actual edifici, així com el con-
tingut del subsòl. Alhora, els diversos treballs i 
moviments de terra adicionals efectuats a l’in-
terior de l’immoble van ser objecte de control 
arqueològic. 

l’ExCavaCió

El primer rebaix

Durant l’excavació dels estrats superficials del 
lloc s’han distingit sis espais diferenciats pels 
envans que compartimenten l’espai en super-
fície.
Àrea 1000. Estança principal que dóna al car-
rer Cruera.
Àrea 2000. Estança principal que dóna al pati 
i a l’avinguda Felip Pedrell.
Àrea 3000. Vestíbul.
Àrea 4000. Estança lateral que dóna al solar 
del costat i a l’espai del lavabo. 
Àrea 5000. Estança lateral que dóna al Palau 
Episcopal i a l’espai de la cuina.
Àrea 6000. Espai annex a la cuina.

A l’àrea 2000 convé destacar la part superior 
d’un complex de premsat d’oli, del qual en 
formen part una bassa de forma ovalada, un 
petit conjunt format per dos carreus treballats 
units per una estructura d’obra, un petit mur 
de mala factura, un paviment de lloses de pe-
dra, i un sistema de canalitzacions localitzat a 
l’àrea 4000. L’assoliment de la cota d’obra ha 
impedit datar aquest conjunt correctament, 
tot i que estava cobert per una capa de runa 
moderna, no anterior al segle xIx. 
Amb les dades existents, i tenint en compte les 
dimensions limitades de la instal·lació, l’exis-

tència d’una bassa just davant dels encaixos, 
i l’inconvenient de no haver pogut excavar el 
conjunt en la seva totalitat, sembla que es trac-
taria d’una premsa del tipus “de capella” o “de 
rincón”. Estaria format per un cargol de ferro 
o de fusta que travessava un tauló horitzontal 
sostingut per dos muntants de fusta verticals, 
que, en el nostre cas, estarien encaixades en 
una estructura on hi ha dos carreus de pedra 
amb encaixos bessons. Aquest tauló disposaria 
d’un forat en el qual encaixaria el cargol, que 
podria ser aixecat o abaixat fent-lo girar amb 
l’ajut d’un torn, fent pressió sobre els conteni-
dors d’espart on serien dipositades les olives. 
La bassa localitzada just davant dels carreus 
amb encaixos serviria de receptacle per al lí-
quid obtingut. Es tracta d’un tipus de prem-
sa força antic que no comença a ser substituït 
fins al segle xVIII, amb la irrupció de les prem-
ses de biga i lliura (Rams et al. 2007). Els ren-
diments d’aquest tipus d’instal·lació no solien 
ser gaire elevats, ja que es requeria molta força 
per a extreure quantitats de líquid més aviat 
modestes (Pequeño 1879, 197-198). D’aquest 
conjunt també en forma part una canalització 
de totxana que transcorre per l’espai 4000, i 
que desemboca en un gibrell on s’acumularia 
el pòsit o oliasses.

L’amortització d’aquestes estructures no és 
clara al cent per cent, ja que l’estrat de runa 
que el cobria no contenia materials clarament 
datables. En tot cas, la troballa d’una moneda 
de 8 maravedisos de Ferran VII, datada l’any 

Fig. 1 Carreus amb encaixos, pertanyents a una premsa d’oli 
(Ferré 2014)
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1821, en l’estat de cobriment d’un paviment 
d’empedrat relacionat amb el conjunt sugge-
reix que estaria fora d’ús ja en el primer quart 
del segle xIx. 
A més de la premsa d’oli, a l’àrea 2000 es van 
localitzar dos murs visiblement més antics, 
aixecats a base de pedra mitjana lligada amb 
morter de calç, que s’han revelat de cronologia 
andalusina.
A l’espai 4000, per sota de la pavimentació 
d’empedrat que cobreix bona part d’aquest 
espai en el període en el qual la premsa d’oli 
va estar en ús, es van documentar diversos ele-
ments arquitectònics, entre murs i clavegueres, 
juntament amb un paviment de pedres petites 
i còdols. Tot el conjunt podria pertànyer a la 
mateixa fase cronològica, malgrat que només 
és una suposició, tenint en compte que l’exca-
vació no va assolir la fonamentació d’aquestes 
estructures, per quedar per sota de la cota mar-
cada pel projecte arquitectònic. En tot cas, les 
escasses mostres de ceràmica proporcionada 
pel rebliment de desús de les clavegueres han 
proporcionat elements vidrats andalusins que 
podrien situar-se en els segles xI i xII. Val a dir 
que es tracta d’un conjunt difícil d’interpretar, 
tenint en compte les limitacions d’espai i pro-
funditat. L’existència de clavegueres pot fer 
pensar en un espai a l’aire lliure, de carrer, en 
el qual el paviment de còdols estaria al desco-
bert, tot i que podria tractar-se igualment d’un 
sistema de canalitzacions situat a l’interior d’un 
edifici. El petit paviment de còdols pateix una 
certa inclinació en sentit sud, que sembla de-
sembocar en el que podria ser un desguàs que 
aniria a parar a la claveguera. El traçat d’un mur 
modern per sobre aquest punt impedeix con-
firmar-ho o desmentir-ho, però no és descarta-
ble que pogués tractar-se d’una latrina.
L’àrea 5000 és un ampli espai molt modificat 
en dates no molt antigues. Des del paviment 
original fins a la cota de profunditat preesta-
blerta consta d’una única capa de rebliment 
d’enderroc modern, sense restes estructurals 
antigues. 
L’àrea 6000 va proporcionar restes les restes 
fragmentàries de dos murs situats en paral·lel, 

en un estat de conservació molt precari. Al 
seu costat també es va trobar el tancament de 
la bassa de la premsa d’oli localitzada a l’àrea 
2000. Totes les estructures estaven cobertes 
d’una capa de terra i runa moderna que no 
ha permés una aproximació cronològica. Però 
l’element més interessant localitzat en aquest 
sector és una obertura en el mur sud. 

Aparentment es tracta de la boca d’una cam-
bra de combustió. No està clar si es tracta d’un 
forn o d’una simple llar de foc, ja que el seu 
interior fou reomplert de morter, i només ha 
estat molt parcialment buidat. Retallat sobre 
el mur, s’observa una antiga canalització per a 
l’evacuació de fum.Tot i aquesta aparença, no 
presentava restes de cendres. El placat de car-
reus de pedra actualment visible en el el mur 
és la darrera fase d’utilització d’aquest espai, 
i per sota del placat s’ha observat l’existència 
del mur original contemporani de la primera 
fase d’ús de la cambra de combustió. L’ober-
tura conserva els eixos de ferro sobre els 
quals pivotava una antiga porta que la tancava. 
Aquesta petita cambra fou reblerta de morter 
durant el segle xV, a jutjar pels fragments d’un 
pitxer de vidrat verd de Barcelona, i d’un gerro 
valencià decorat amb una combinació de blau 
de cobalt i reflex metàl·lic, fet que planteja la 
possible existència d’una reforma d’aquest es-
pai amb un abast desconegut. Potser la instal-
lació de la premsa d’oli es pot relacionar amb 
aquestes reformes, fet que permetria datar-la 
en el mateix horitzó cronològic. 

Fig. 2 Obertura en el mur sud (Ferré 2014)
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Els espais 1000 i 3000 estan separats de 2000 i 
4000 per un gran mur de càrrega, el mur B, en 
el qual originalment s’obria una porta. Cal in-
terpretar-lo com la façana d’un edifici adossat 
al palau episcopal pel seu costat nord, la planta 
baixa del qual hauria contingut la premsa d’oli 
a partir d’un moment donat.
A l’espai 1000 sota una capa d’anivellaments 
moderns aflora el coronament de dos murs, 
A i C, que transcorren en direcció nord-oest – 
sud-est. Els dos formen part d’un mateix con-
junt existent en època andalusina. De fet, els 
dos compten amb un estucat en color grana-
tós en les seves cares enfrontades, i estan units 
per un notable paviment de calç que compta 
amb una base de graves per a evitar l’aflora-
ment d’humitats. Sota el paviment es van dis-
tingir estrats d’abocament de terra, destinats 
a elevar la cota d’ús i a anivellar el sòl. El seu 
contingut artefactual és poc generós en for-
mes ben datables. En tot cas, les produccions 
de ceràmica comuna que ha proporcionat són 
similars als contextos materials d’altres exca-
vacions efectuades a Tortosa, i datades entre 
els segles xIi xII. Independentment de la seva 
antiguitat absoluta, és probable que aquest pa-
viment estigués en ús en el moment de la cai-
guda de la ciutat l’any 1148.
Per altra banda, al mur C se li adossa una succes-
sió de pavimentacions d’empedrat, de les quals 
la més moderna és un sòl groller de pedres pe-
tites, mentre que la més antiga està format per 
lloses de pedra, entre les que hi ha una llosa re-
utilitzada de jaspi de la Cinta. No es coneix la 
seva extensió total, ja que està severament mu-
tilada per, com a mínim, dos dels seus costats. 
Tampoc està clar si aquestes pavimentacions 
formaven part d’un carreró, d’un pati, o d’algun 
algun espai subsidiari d’algun edifici complex, 
com podrien ser unes cavallerisses. L’enllosat 
no va ser datat, ja que restava per sota de la cota 
marcada pel projecte d’obra, i el promotor va 
decidir conservar-lo i deixar-lo a la vista. 
L’àrea 3000 està presidida per la presència del 
mur A, de 80 cm d’amplada en el seu coro-
nament. En la seva part superior s’observa 
l’existència de tres carreus ben escairats, men-

tre que la resta està format per un parament 
regular similar a l’opus vittatum. Tot i això, el 
morter emprat en la part alta del mur sembla 
correspondre a un refet o reforma d’època an-
dalusina. Un segon mur (F), d’entitat menys 
destacada, s’hi adossa en sentit perpendicular.

Les cales

La primera fou una cala de petites dimensi-
ons (1,5 x 0,6 m) oberta per a intentar docu-
mentar la fonamentació dels murs A i F en la 
seva intersecció, a l’espai 3000. S’hi observa la 
coexistència dels dos murs en època andalusi-
na, gràcies a l’existència d’un paviment de calç 
que s’adossa als dos. La resta de l’estratigrafia 
mostra una successió d’estrats de rebliment a 
base d’argila, amb majors i menors concentra-
cions de cendres, carbons i graves. Gràcies a 
aquesta cala es va localitzar la fonamentació 
del mur F, que es revela com un mur de cro-
nologia andalusina. En la seva fonamentació 
només s’han recuperat mostres de ceràmica 
comuna, barrejada amb ceràmica d’època ro-
mana residual, fet pel no aporta una datació 
precisa. L’excavació de la cala també va per-
metre comprovar la potència del mur A, del 
qual no se’n va trobar l’arrencament, i es va 
confirmar que posseeix un aparell en una vari-
etat rústica d’opus vittatum.
La segona cala va comptar amb unes dimensi-
ons d’aproximadament 2,5 x 3,5 metres, i fou 
oberta en l’espai 2000, en la intersecció dels 
murs D i E. 

Fig. 3 Mur D, d’època andalusina (Ferré 2014)
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Va permetre demostrar una ocupació d’una 
certa intensitat d’aquest sector durant el perí-
ode andalusí, amb la troballa de les restes d’un 
paviment en forma d’una modesta lletada de 
calç, per sota del qual es recupera un segon 
paviment, en aquest cas de terra batuda, i de 
cronologia clarament andalusina sobre el que 
es recolzaven les restes d’una àrea de com-
bustió, possiblement una llar de foc. Per sota 
es van localitzar les restes d’un altre possible 
paviment de calç, recolzat al mur D, i un se-
gon paviment de terra batuda, sobre el que es 
recolzava una nova àrea de combustió o llar 
de foc. Finalment, a 60 cm respecte a la seva 
part superior, es va documentar el que hauria 
estat el primer paviment associat al mur D, un 
arrencament de pavimentació de morter de 
calç, en la seva major part perduda. La datació 
precisa d’aquests estrats és força complexa, ja 
que han proporcionat conjunts de ceràmica 
escadussers, i a base de fragments petits de ce-
ràmica comuna i de cuina de pobre valor cro-
nològic.
Aparentment, la cronologia del mur D és simi-
lar a la del mur F. La configuració estratigràfica 
que s’observa per sota dels estrats d’ús anda-
lusins és la d’una mena de con invertit excavat 
en l’argila, reblert de sorra de platja que només 
contenia restes molt escadusseres de material 
ceràmic. Es tracta d’una concavitat antròpi-
ca executada amb una finalitat desconeguda, 
però que posteriorment va obligar a efectu-
ar-hi tasques de regularització del sòl mitjan-
çant l’abocament de sorres. 
Sota aquest anivellament de sorra apareixen 
les restes d’un mur aixecat amb un parament 
groller de pedres lligades amb fang (J), que es 
recolza sobre una base més sòlida d’opus cae-
menticium. Es tracta d’un mur tardoantic que es 
deixa al descobert de manera molt segmentà-
ria, segurament recolzada sobre una estructu-
ra més antiga. Tenint en compte les dificultats 
per prosseguir amb l’excavació, havent assolit 
els tres metres de profunditat, la cala es va tan-
car en aquest punt. 
La tercera cala és la més extensa, i la que ha 
proporcionat més i més interessants dades de 

caire arqueològic. Ha acabat adquirint unes 
dimensions superiors als 3 x 4 metres, degut 
a les ampliacions de superfície que s’han anat 
efectuant. 

Les troballes més antigues de la intervenció 
tenen el fil conductor de l’excavació del mur 
A. Ja en el moment de la seva localització va 
cridar l’atenció per la seva amplada a l’altura 
del coronament, 80 cm, i per la inclusió en 
el seu parament de carreus escairats d’origen 
presumiblement romà. Durant el decurs de 
l’excavació es va comprovar que aquest pri-
mer mur s’aixecava sobre una base molt més 
ampla i complexa. L’evidència de la seva com-
plexitat estructural i grans dimensions permet 
interpretar-ho com el podi d’un edifici públic  
que podria datar-se en el segle I d.n.e. a jutjar 
pel material recuperat dels estrats adossats al 
basament d’opus caementicium sobre el que re-
posa. Les limitacions imposades per la segure-
tat i per la direcció de l’obra no van permetre 
arribar a aprofundir gaire en els estrats fun-
dacionals de l’estructura, fet pel qual els ele-
ments susceptibles d’aportar una datació a la 
construcció no són molt abundants. De tota 
manera es va assolir un estrat de graves i cò-
dols al fons de la cala, a uns 5,40 metres sobre 
el nivell del mar, i que va proporcionar alguns 
elements amb valor cronològic. Entre aquests 
cal destacar una vora i un fons en terra sigi-
llata sudgàl·lica de la forma Drag. 18A, i una 
vora de Drag. 29, així com diversos fragments 
informes d’àmfora tarraconense i bètica, la 

Fig. 4 Mur J, d’època tardoantiga, al fons de la cala 2
 (Ferré 2014)
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qual cosa correspon a un horitzó tardoclaudi 
o protoflavi, entre mitjans i el tercer quart del 
segle I d.n.e. En tot cas probablement ja esta-
ria en peu l’any 73 d.n.e., moment en el qual 
es data un dupondi de Vespassià localitzat a 
sobre del seu basament. 
La monumentalitat de l’estructura és evident. 
El basament mesura tres metres d’amplada, i 
no se’n coneix l’arrencament. Sobre aquest ba-
sament l’estructura adquireix un perfil esglao-
nat, amb un primer nivell de carreus de pedra 
sorrenca motllurats, sobre el que hi ha un se-
gon nivell on es disposen lloses de pedra en 
vertical, també amb motllura, i amb un nucli 
de maçoneria. Un tercer nivell el forma un en-
llosat de carreus, sobre el qual s’aixeca un mur 
amb aparell de pseudo-vittatum, que correspon 
a la part del mur visible, i que encara era utilit-
zada en època andalusina. Les petites dimen-
sions de la cala on s’ha localitzat impedeixen 
identificar amb exactitud el tipus d’edifici del 
qual formaria part, la qual cosa no treu que hi 

hagi moltes possibilitats que es tracti del podi 
d’un temple (Ferré 2015, 289-300). 
Es tracta, en tot cas, d’un podi atípic, ja que 
compta amb dos arrencaments muraris en 
perpendicular al traçat principal del mur, i 
que no sobresurten longitudinalment respecte 
a la filada de lloses verticals. És possible que 
aquests arrencaments estiguin presents al llarg 
del mur en intervals regulars i, tot i que se’n 
desconeix la funció, tal volta podrien interpre-
tar-se com a bases de pilastra, o de columnes 
situades en un nivell superior.
De tota manera, la longitud del tram excavat 
del podi tortosí és massa escassa com per a 
establir conclusions en aquest sentit. La part 
superior dels arrencaments ja estava destruï-
da o espoliada en època andalusina, almenys a 
partir del segle xI.
La troballa repetida de restes de lloses de mar-
bre blanc i de jaspi de la Cinta en els estrats 
associats tant als moments de construcció 
com de desús del podi, podrien estar indicant 

Fig. 5 Mur A, podi d’un edifici públic altimperial, probablement un temple (Ferré 2014)
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el tipus de placatge que ornamentaria l’edifici, 
i que potser cobriria l’aparell de pseudo-vittatum 
de la part superior del podi. Tanmateix, es va 
recuperar un fragment de pedra sorrenca es-
cairada i motllurada que probablement for-
maria part de la decoració de l’edifici, potser 
formant part de les bases de les pilastres que 
podrien haver estat adossades al podi. En reai-
tat aquesta peça prové dels estrats correspo-
nents a l’ocupació tardoantiga del lloc, motiu 
pel qual tampoc es pot descartar que formi 
part de la decoració del complex funerari que 
en aquest moment es recolzava sobre aquest 
tram de la construcció altimerial.
Aquesta gran construcció és reutilitzada, segu-
rament en el segle V d.n.e., com a espai fune-
rari. El moment exacte en que el pòdium que-
da amortitzat com a tal no és gaire clar, ja que 
el registre ceràmic aportat pels estrats que tes-
timonien la primera utilització secundària de 
l’espai sobre l’estructura és pobre i poc signifi-
catiu. Un abocament posterior que constribu-
eix a elevar el nivell de circulació es pot datar 
en el segle VI d.n.e. gràcies a la presència de 
terra sigillata africana D, amb les formes Hayes 
81B i 91C, i de ceràmica de cuina de la forma 
Com.Medit.-22. Hi ha el mur de maçoneria G, 
de qualitat mediocre, recolzat sobre el podi. 
Aquest mur emmarca un espai complementat 
per un retall de forma semiabsidial, en el que 
hi ha dipositada una inhumació infantil. És pa-
tent l’esforç emprat en la construcció d’aquest 
sepulcre, doncs els seus autors van desmuntar 
i retallar una part de l’antic podi per a aconse-
guir un espai en forma de cubeta aproxima-
dament semicircular, i a més van recobrir la 
superfície retallada amb una capa de morter 
amb molta calç, obtenint un acabat acurat. En 
el desmantellament d’aquest punt de l’antiga 
construcció romana foren extretes dos o tres 
peces de la filada de lloses verticals que con-
forma la part superior del podi.  L’existència 
d’una àrea de combustió de cronologia con-
temporània a l’enterrament, als peus d’aquest 
retall, fa pensar en l’elaboració d’un ritus fune-
rari de certa complexitat. Aquesta inhumació 
principal està acompanyada per dos enterra-

ments més: un nounat localitzat prop del mur, 
les restes del qual han aparegut disseminades, 
i un possible adult en un enterrament en fossa 
simple, en una cota inferior. 

Una quarta cala de petites dimensions (1,5 x 
1,5 m) es va excavar a l’àrea 4000, amb l’ob-
jectiu de localitzar la possible continuïtat del 
mur A en aquest sector, una vegada que fou 
comprovat que es tractava del coronament del 
podi d’un gran edifici públic. Els resultats van 
ser, però, negatius, ja que només es van  docu-
mentar estrats de rebliment d’època andalusina 
fins assolir una cota per sota del metre i mig de 
profunditat respecte a l’inici de la cala. Aquest 
fet comporta el que, o bé el coronament del 
podi està destruït i la seva base segueix en di-
recció oest en una cota més profunda, o bé el 
mur canvia de direcció, formant el tancament 
del recinte per la banda de riu.

ConClusions 

La primera fase d’ocupació documentada cor-
respon òbviament al podium altimperial, el qual 
indica l’existència d’un temple ja en el segle 
I d.n.e. Del registre arqueològic se’n dedu-
eix que el nivell de la pavimentació externa a 
aquest edifici va anar augmentant, segurament 
a conseqüència de les successives pujades de 
cabal del riu Ebre. 
En un horitzó tardoantic, l’edifici hauria dei-
xat de complir amb la seva funció original, i 

Fig. 6 Enterrament infantil dipositat a sobre de l’estructura 
del podi (Ferré 2014)
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el seu espai exterior inmediat va ser aprofitat 
com a espai funerari intramurs. Part dels seus 
materials de qualitat originals s’expoliarien en 
aquests moments. Mitjançant els materials re-
cuperats es pot confirmar una certa activitat 
durant el segle VI, tot i que és probable que l’ús 
cementirial de l’espai s’iniciés amb anterioritat.
En època andalusina el podium sembla estar ja 
severament mutilat pel seu costat nord-oest. 
La seva part superior, però, estaria integrada 
en una construcció complexa de certa quali-
tat, per a la construcció de la qual sembla que 
es van efectuar abocaments de sediment per 
a regularitzar l’espai, tal i com sembla indicar 
l’abocament de sorra documentat en l’excava-
ció de la cala 2, o l’anivellament de l’espai 1000. 
En aquests moments el que roman del mur 
del podium està relacionat amb el mur C, for-
mant un espai ampli. Possiblement l’enllosat 
H correspongui a un pati central a l’entorn del 
qual es disposaven les diverses sales de la casa. 
Sobre el mur del podium es recolzen diversos 
murs d’època andalusina, formant espais rec-

tangulars. Al sud del mur D hi ha una estança 
domèstica de límits desconeguts, però en la 
qual s’observa una successió de quatre pavi-
mentacions, alternant sòls de calç, amb sòls 
de terra batuda, dos dels quals disposaven de 
llar de foc. La diferència en les tècniques cons-
tructives i la profunditat de les fonamentaci-
ons suggereix que el conjunt format pels murs 
D, E, i F formaria part d’una fase constructiva 
més antiga que el mur C i d’algunes de les es-
tructures de l’àrea 4000. Les canalitzacions i 
altres elements arquitectònics documentats a 
l’espai 4000 possiblement es poden situar en 
els darrers moments del període andalusí, mal-
grat que no disposem d’elements de datació 
suficients per a assegurar-ho, i que possible-
ment haurien estat en ús en temps posteriors.
Durant la Baixa Edat Mitjana, la construc-
ció del Palau Episcopal va marcar l’amortit-
zació de les construccions d’origen andalusí 
existents en aquest indret. Adossat al nord 
del palau, es va bastir un altre edifici, presu-
miblement durant el segle xIV, un dels murs 

Fig. 7 Planta general de les estructures localitzades (Ferré 2014)
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principals del qual seria el mur B. D’aquests 
moments també dataria el possible espai de 
combustió I. No hi ha gaire dades, però, que 
informin del que esdevé en l’espai situat més 
a l’est, en els espais 1000 i 3000, just on es 
localitza el segment de podium. El tancament 
actual de l’edifici de l’Hospitalitat pel seu cos-
tat nord i est sembla que no tindria res a veure 
amb la configuració medieval d’aquest espai.
En un moment indeterminat, segurament 
no anterior al segle xV, es va instal·lar una 
premsa d’oli de capella, fet per al qual l’edifici 
baixmedieval seria segurament força reformat. 
Aquesta instal·lació estaria ja en desús a inicis 
del segle xIx, que és el moment a partir del 
qual l’espai situat a l’est de les estructures de 
premsatge estaria integrat en el mateix edifici.

bibliografia

AbrIl, J. 1906. Notes de l’edició al seu càrrec 
de: gIl de federIch, A. 1789, Reflecciones sobre 
los Diálogos de Despuig, edició de 1978 a cura de 
Ramon Miravall, Tortosa, Cooperativa Gràfica 
Dertosense. 

cortés, A. 1747, Historia de la ciudad de Torto-
sa y de la región Ilergavonia, que comprehendía lo 
que hoy contiene su obispado. Obra manuscrita, 
dipositada a la Real Academia de la Historia. 
Madrid.

despuIg, c. 1557, Los Col·loquis de la insigne 
Ciutat de Tortosa, edició de 1996, Barcelona, ed. 
Curial.

ferré, r. 2015, d’Hibera a Dertosa. Ciutat i terri-
tori al baix Ebre entre els segles iii a.n.e. i iii d.n.e., 
tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili.

pequeño, d. 1879, Nociones acerca de la elabora-
ción del aceite de olivas, Madrid.

rAms, p., pérez suñé, J.m., sunyer, m. 2007, 
Els molins d’oli amb tecnologia de premsa de 
biga i lliura a la Terra Alta, Butlletí del Centre 
d’Estudis de la Terra Alta, 46, 7-14.



Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

Intervenció arqueològica al carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)

Jordi Diloli*
Jordi Vilà*
David Bea*
Aleix Gonzàlez*
Helena Kirchner** 

* gresepIA – Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili
** Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
Els treballs arqueològics efectuats al carrer Montcada entre els anys 2006 i 2010 han permès treure 
a la llum una seqüència històrica i arqueològica força dinàmica sobre l’esdevenir de la ciutat de 
Tortosa, amb una continuació estructural constituïda, des d’època més moderna a més antiga, per 
la construcció de l’Institut d’Ensenyament Secundari, el conjunt conventual jesuïta (segle xVIII), 
el moment baix medieval amb els grans edificis senyorials (segles xIV-xVII), l’estructuració urbana 
cristiana posterior a la conquesta, part de la ciutat andalusina, concretament un raval extramurs 
(segles xI i xII) i, finalment, les restes d’una necròpolis romana baix-imperial de la ciutat de Dertosa. 

Abstract
The archaeological works realized in the Montcada street between the years 2006 and 2010 have 
documented a historical and archaeological sequence of  the Tortosa city, with a definite occupa-
tion, of  more modern epoch to more ancient, for the building of  an Institute, a Jesuit convent 
(18th century), big lordly houses (14th-17th centuries), the  christian city later to the conquest, a 
neighbourhood outside of  the Muslim city (11th and 12th centuries) and, finally, the remains of  a 
roman late cemetery of  Dertosa city.
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introduCCió

Si bé és innegable la importància que ha tingut 
la ciutat de Tortosa des de l’antiguitat, verte-
brant el territori del curs inferior de l’Ebre i 
l’interès que ha suscitat el seu esdevenir entre 
els historiadors, sobretot locals, al llarg de la 
seva història, la recerca més actualitzada efectu-
ada sobretot des dels centres investigadors del 
país, ha estat refractària a implicar-s’hi d’una 
forma programada, essent les dades aporta-
des sobretot per aquests autors vernacles les 
que han servit per avançar en el coneixement 
de la ciutat, amb les mancances que aquesta 
situació ha pogut provocar. No és, però, la 
nostra intenció desmerèixer la tasca que han 
desenvolupat durant segles historiadors locals 
i forans, doncs a través de l’estudi dels textos 
antics o mitjançant la recuperació, molts cops 
amb tot tipus d’entrebancs, de les restes del 
subsòl, han proporcionat una informació bà-
sica a l’hora de perfilar un estudi aprofundit de 
l’evolució històrica del municipi.
De fet, és gràcies sobretot a l’arqueologia, es-
pecialment als resultats de les intervencions 
desenvolupades els darrers anys, que tenim 
una imatge més acurada sobre l’evolució ur-
bana de Tortosa, si bé aquest tipus de recerca 
s’ha vist condicionada tant per variables de ti-
pus antròpic com natural. És així que, fins la 
intervenció que presentem, mai s’havia desen-
volupat a Tortosa un projecte d’investigació 
arqueològica al bell mig del nucli antic, en una 
superfície prou gran que permetés analitzar la 
seqüència històrica de la ciutat des d’època ro-
mana fins als nostres dies.
Amb aquests paràmetres inicials, els treballs 
al carrer Montcada es van incloure al projecte 
“Anàlisi històrica i arqueològica de l’evolució 
urbana i rural de la ciutat de Tortosa des de 
la seva fundació fins l’antiguitat tardana”, que 
desenvolupa el Seminari de Protohistòria de la 
Universitat Rovira i Virgili des de l’any 2004, 
mitjançant un conveni signat entre l’Ajunta-
ment de Tortosa i la pròpia Universitat. 
Aquests treballs arqueològics van estar moti-
vats per les obres de construcció de l’edifici 

on es preveia agrupar les delegacions territo-
rials del govern de la Generalitat de Catalunya 
a les Terres de l’Ebre, al solar ocupat per l’an-
tic Institut d’Ensenyament Secundari al car-
rer Montcada, iniciant-se els mateixos el mes 
de març de l’any 2006 i perllongant-se en el 
temps fins ben entrat l’any 2010.

ubiCaCió i mEtodologia

El carrer Montcada es troba ubicat dins el casc 
antic de la ciutat de Tortosa, al bell  mig del 
barri del Rastre, a redós d’una de les vessants 
del Turó del Sitjar. 
En aquest sentit, la intervenció prevista, en 
tractar-se d’una zona situada al casc antic, es 
va plantejar amb tots els requisits tècnics i ci-
entífics necessaris, doncs no es va dubtar en 
cap moment de l’existència de restes arqueolò-
giques importants al subsòl, fet que imposava 
la realització d’una excavació arqueològica en 
extensió molt ben estructurada. 
Tenint en compte aquests factors, així com 
les pròpies dimensions del solar, d’aproxima-
dament uns 2700 m2, es va decidir seguir una 
estratègia d’excavació basada en una sectorit-
zació de tota l’àrea a intervenir, dividint el so-
lar en cinc sectors proporcionals (1000, 2000, 
3000, 4000 i 5000), amb un plantejament de 
treball que implicava la seva excavació en ex-
tensió successiva, de forma que la interven-
ció es va efectuar de forma continuada a tot 
el solar. Amb posterioritat es va efectuar un 
desmuntatge de totes les estructures arqueo-
lògiques localitzades, sempre amb la pertinent 
autorització del Departament de Cultura de 
la Generalitat. Si bé la profunditat assolida a 
tot el solar pràcticament arribava als 4 metres, 
no es va poder esgotar-lo estratigràficament ja 
que la presència del nivell freàtic al subsòl va 
impossibilitar una correcta continuació dels 
treballs.
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antECEdEnts històriCs i arquEològiCs

El carrer Montcada fou durant molt de temps, 
sobretot al llarg de la Baixa Edat Mitjana i en 
època moderna, una de les principals artèri-
es urbanes de la ciutat, de caire marcadament 
nobiliari, ocupant-la diversos edificis on hi vi-
vien algunes de les famílies més importants de 
la ciutat, com foren els Oliver de Boteller, els 
Costa o els Montcada  (Baila 1999, 164), apro-
fitant el fet que Tortosa, durant tota l’Edat 
Mitjana i Moderna, fou una de les ciutats més 
dinàmiques de tot el llevant Mediterrani pe-
ninsular. 
A partir del segle xVII, els Pares Jesuïtes arri-
barien a la ciutat, instal·lant-se preferentment 
en aquest sector, adquirint diversos solars per 
tal de bastir-hi els seus edificis. Al solar afec-
tat s’hi va construir una església, l’any 1753, i 
un convent, edificat set anys més tard, on s’hi 
exercia també la docència. L’any 1767, mitjan-
çant un decret de Carles III, foren expulsats de 
la ciutat i totes les seves propietats passaren a 
mans de l’església, de forma que l’edifici ecle-
siàstic va continuar mantenint el culte mentre 
que el convent passava a convertir-se, a partir 
de l’any 1770, en seminari sacerdotal. Aquest 
seminari va tenir continuïtat fins a l’any 1808, 

moment en el qual fou destinat a usos de caire 
militar durant un període de set anys, fins que 
l’any 1815 fou retornat als jesuïtes (Baila 1999, 
280).
Fins ben entrat el segle xx no hi ha pràcti-
cament notícies sobre l’ordenació urbana 
d’aquesta zona, que es mantindrà sense gaires 
sobresalts fins l’any 1928,  moment en el qual 
s’instal·la en aquest indret l’Institut de Segon 
Ensenyament, que hi va continuar fins a la 
creació del nou institut “Joaquim Bau” a Fer-
reries. 
Durant la Guerra Civil Espanyola aquest com-
plex va quedar força malmès, doncs l’església 
va quedar completament destruïda a l’agost 
del 1936 i l’Institut va patir greus desperfectes 
a causa d’una bomba que va explotar al pati 
central. Des de l’Ajuntament es demanà la re-
construcció, junt amb altres estructures de la 
ciutat, a les Regiones Devastadas, però no va ser 
possible i va ser reformat pel Ministeri d’Edu-
cació. Tot i aquestes reformes, l’Institut es va 
traslladar a Ferreries i aquest edifici del carrer 
Montcada va ser ocupat pels alumnes del Col-
legi de la Mercè. Tot continuarà igual fins que, 
a principis dels anys vuitanta del segle passat, 
l’edifici va començar a amenaçar ruïna i va ser 
abandonat definitivament. A partir d’aquest 

Fig. 1 Vista aèria de la ciutat de Tortosa i ubicació del solar del carrer Montcada
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moment fou utilitzat com a magatzem per di-
ferents entitats fins que l’Ajuntament decidí el 
seu enderroc l’any 2003, destinant-se el solar a 
zona d’aparcament.
Pel que fa als antecedents de tipus arqueològic, 
la primera menció a una actuació “arqueolò-
gica” de la qual tenim constància, amb certa 
proximitat al carrer Montcada, està datada al 
primer terç del segle xVI i menciona uns tre-
balls efectuats al carrer de la Mercè (Despuig 
1981).
Ja al carrer on hem efectuat la nostra inter-
venció, hi ha una referència d’Antoni Gil de 
Federich segons la qual, durant l’any 1756, al 
solar on hem treballat, en el transcurs d’unes 
obres per obrir una sepultura per als monjos 
del convent jesuïta, van aparèixer “dues gerre-
tes plenes d’ossos i una calavera que, de part a 
part, estava travessada per un clau de bronze, 
a un estadi i mig d’home...” (Gil de Federich 
1769, 82). Aquestes restes, de cronologia ro-
mana, s’havien relacionat amb altres enterra-
ments d’època baix imperial localitzats en in-
drets propers, cas del temple de la Reparació al 
carrer de la Mercè, al carrer Mercaders o a l’es-
glésia de Sant Blai (Baila 1999), precisant una 
possible àrea de necròpolis que estaria ubicada 
al costat d’una de les vies principals d’entra-
da a la ciutat de Dertosa, delimitant d’aquesta 
manera l’extensió del propi espai urbà. 
Amb tot, la majoria d’informació arqueològica 
disponible correspon a finals del segle xIx i  
segle xx, sobretot als anys seixanta i setanta 
d’aquesta centúria. En aquest sentit, cal desta-
car el paper desenvolupat per personatges com 
Joan Abril i Guanyabens, arquitecte municipal 
de la ciutat de Tortosa, Jesús Masip o Ramon 
Miravall. Aquests erudits locals van recuperar 
nombrosos materials al llarg de les seves inter-
vencions, dipositant-los a l’antic Museu Muni-
cipal de Tortosa. De fet, mitjançant un conve-
ni de col·laboració signat amb l’ImAct, entitat 
que pertany a l’Ajuntament tortosí, el nostre 
equip de recerca va inventariar l’any 2003 els 
fons d’aquest Museu, i aquests materials van 
poder ser estudiats i classificats.

rEsultats

Tenint en compte tant els antecedents com la 
seva ubicació, era quasi bé segur que aquesta 
intervenció es presentava com una oportuni-
tat única per tal de recuperar una seqüència 
històrica i arqueològica força dinàmica sobre 
l’esdevenir de la ciutat des de l’actualitat fins 
a època romana, amb una continuació estruc-
tural constituïda, des d’època més moderna 
a més antiga, per la construcció de l’Institut 
d’Ensenyament Secundari, el conjunt con-
ventual jesuïta (segle xVIII), el moment baix 
medieval amb els grans edificis senyorials (se-
gles xIV-xVII), l’estructuració urbana cristiana 
posterior a la conquesta, part de la ciutat an-
dalusina, concretament un raval extramurs i, 
finalment, les restes d’una necròpolis romana 
baix-imperial de la ciutat de Dertosa.  

Època romana

L’ocupació romana del solar ens permet diferen-
ciar dues fases: per una banda, diverses estructu-
res alt-imperials amb una cronologia compresa 
entre els segles I-II (fase I); per altra banda, l’àrea 
de necròpolis tardana que s’estén per tot aquest 
sector a partir del segle IV (fase II).
Si ens centrem en la fase I, cal destacar la loca-
lització de sis carreus rectangulars, ben treba-
llats, col·locats al damunt de petites bases de 
caementicium i graves que reposen directament 
sobre el terreny argilós del subsòl; els eixos 
d’aquests carreus es troben a distàncies regu-
lars: 6,60 metres d’est a oest i 8,40 metres de 
nord a sud. Cal mencionar que aquests carreus 
van descendint de cota de forma progressiva 
seguint la pendent del propi turó vers el bar-
ranc del Rastre, amb un desnivell acumulat 
de 1,30 metres entre el carreu més elevat i el 
carreu inferior. Tant les distàncies esmentades 
com la disposició topogràfica dels mateixos 
ens fa pensar que ens trobem davant les fo-
namentacions d’un gran edifici porticat que 
s’adapta als desnivells i a la topografia existent 
en aquesta zona concreta de la ciutat. Si te-
nim en compte la poca potència de les bases 



476

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

de caementicium, la inestabilitat del terreny i la 
distància esmentada entre les bases, el seu al-
çat no podia presentar elements arquitectònics 
molt pesats, excloent així la utilització de ma-
terials petris; els carreus funcionarien com a 
fonamentació de pilars de fusta que suporta-
rien una estructura construïda amb materials 
lleugers, mentre que la pavimentació proba-
blement seria de terra batuda.
També hem documentat una sèrie de para-
ments que presenten unes fonamentacions de 
caementicium amb encofrats de calç. Si tenim en 
compte la seva disposició marcadament lineal, 
amb murs perpendiculars entre sí que definei-
xen possibles àmbits més o menys rectangu-
lars, ens podem trobar davant una possible re-
forma posterior d’aquest gran edifici porticat 
(les relacions estratigràfiques ens mostren cla-
rament que aquests paraments es construeixen 
amb posterioritat als carreus), en un moment 
en que l’activitat comercial de la ciutat deman-
daria una millora de les instal·lacions. Si bé no 

hem trobat cap evidència in situ de pavimen-
tacions, la localització d’una gran quantitat de 
fragments abocats d’opus signinum a la mateixa 
cota on acaben les fonamentacions dels murs 
ens podria estar indicant el tipus de paviment 
d’aquests àmbits d’emmagatzematge. Aquest 
canvi de pavimentació, passar d’uns possibles 
paviments de terra batuda a uns de probables 
d’opus signinum, també ens podria indicar un 
canvi en el tipus de mercaderies que s’emma-
gatzemaven en aquests àmbits. Tot i tractar-se 
d’una reforma posterior, els materials ceràmics 
associats a aquests paraments mantenen una 
cronologia compresa entre els segles I-II: pro-
duccions de sigillata sudgàlica (formes Drag. 
15/17, 18, 29/37), sigillata hispànica (formes 
Drag. 27, 24/25, 29, 37) i absència de sigillata 
africana.
Si ens centrem en la fase II, l’àrea de necròpolis 
tardana, ja disposàvem de nombroses referèn-
cies, des de principis del segle xx i sobretot en 
el transcurs de la dècada dels anys 70, que ens 

Fig. 2 Planta general del carrer Montcada amb totes les estructures localitzades
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indicaven que a la zona del barranc del Rastre 
s’hi ubicava una necròpolis que delimitava la 
ciutat de Dertosa pel seu flanc meridional.

La intervenció al carrer Montcada ha permès 
corroborar tant la presència d’aquesta àrea de 
necròpolis extramurs com la seva cronologia 
tardana (finals del segle IV-segle VI). Els treballs 
arqueològics han tret a la llum un total de 25 
inhumacions, totes elles concentrades a la part 
més meridional del solar, concretament el punt 
més elevat topogràficament i el que es troba 
més allunyat respecte el barranc del Rastre.
Tipològicament, s’han identificat quatre clas-
ses d’enterrament. D’una banda, s’ha docu-
mentat una tomba construïda amb aparell 
d’obra que amortitza un dels murs romans 
més antics; l’enterrament estava cobert per 
opus caementicium, presentava una forma rec-
tangular i el cos estava ubicat al seu interior en 
decúbit supí, limitat per diverses tegulae en tres 
dels seus costats. 
El segon tipus es troba definit per un enterra-
ment en tègules planes verticals disposades a 
doble vessant, de secció triangular i encaixa-
des per diversos ímbrices a la seva part superior, 
mentre que als costats laterals més curts estava 
capçada per una tègula plana vertical. La sole-
ra o fons de la tomba també estava construïda 
mitjançant tègules planes disposades horit-
zontalment; el cos es trobava just al damunt 
en decúbit supí. Al voltant de les tègules hi ha-
via una petita circumferència de pedres, més 
o menys ben col·locades, que podrien formar 

part de l’enterrament. La tercera tipologia do-
cumentada és la dels enterraments en taüt de 
fusta dipositats a l’interior de fosses i definits 
per la presència de claus. 
Amb tot, la majoria de les inhumacions aparei-
xen en àmfora, documentant-se un total de dot-
ze enterraments d’aquesta tipologia, havent-se 
documentat fragments del tipus Keay XXV B i 
Keay XXXV B, de procedència africana i amb 
una cronologia de finals del segle IV i el segle 
V; també s’ha documentat el tipus Keay XIII 
C-D, gran contenidor d’oli procedent de la Bè-
tica, així com restes del tipus Late Roman Àm-
fora IV (procedent de Palestina), característic 
del segle V. D’altra banda, la localització d’un 
contenidor nord-africà del tipus Keay LXI A 
ens indicaria el moment final d’utilització de la 
necròpolis, a les darreries del segle VI. 

Pel que fa a l’aixovar, en línies generals és bas-
tant pobre. Només cal destacar la recuperació 
de sis monedes localitzades en una mateixa 
unitat funerària: tres pertanyen a la seca de 
Lugdunum (Lió) i van ser emeses pels empe-
radors Gracià (379-383), Teodosi (379-383) 
i Magnus Maximus (383-388); una altra peça 
fou encunyada sota el govern d’Arcadi (392-
395) a Heraclea, mentre que l’altra fou emesa 
per Teodosi (392-395) a Cyzicus o a Nicomèdia, 
a l’Àsia Menor. Finalment, hi ha una moneda 
encunyada durant el mandat d’Honori (392-
395) de la qual no hem pogut determinar la 
seca. Aquestes monedes defineixen un arc 
cronològic d’últim quart del segle IV, corrobo-

Fig. 3 Carreus i murs romans. Segles I-II

Fig. 4 Exemples d’inhumacions baix imperials (segles IV-VI)
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rant les datacions aportades pels contenidors 
amfòrics. La resta de les inhumacions no han 
aportat evidències significatives relacionades 
amb l’aixovar, es tracta d’una necròpolis desti-
nada a les classes socials baixes. 
Un estudi antropològic dels cossos ens ha per-
mès especificar que quinze de les vint-i-cinc 
inhumacions es corresponen a persones adul-
tes, mentre que vuit pertanyen a enterraments 
infantils i dues corresponen a nounats. Una 
dada interessant és la proporcionada per l’es-
tudi de les edats en relació a la mort, destacant 
curiosament els casos de mort dins l’interval 
de 6 a 12 anys, o la inexistència de morts més 
vells de 50 anys; aquest fet pot ser un indica-
dor clar de l’esperança de vida de la població 
de Dertosa en època tardana. Quant a l’anàlisi 
de l’estat de salut, cal mencionar les profundes 
patologies dentals dels individus o les fractu-
res cranials perimortem que presenten dos d’ells, 
fractures que podrien trobar-se relacionades 
amb la causa de la seva mort.

Suburbi andalusí

Malgrat que les dades que tenim encara són 
insuficients per explicar el seu entramat, un 
dels aspectes que ningú posa en dubte és tant 
la ubicació de Turtuša com la seva extensió 
aproximada. El tramat urbà andalusí havia de 
basar-se en l’herència de la ciutat romana, ocu-
pant una estreta plana al·luvial delimitada pel 
barranc del Rastre al sud-est, el turó de la Suda 
a l’est, el barranc del Célio al nord i la faça-
na fluvial del riu Ebre a l’oest (Martínez 1994, 
331; 1997, 113).  
L’altra principal font d’informació per conèi-
xer aquest moment històric són les descripci-
ons que ens han llegat els autors andalusins, 
que ens permeten, d’una manera general, pro-
posar quina hauria estat l’extensió de la madîna 
islàmica i distingir els seus elements més carac-
terístics. A la seva obra Kitab ar-rawd al-mitar, 
Al-Himyari situa l’alcassaba sobre un gran tos-
sal (el turó de la Suda): “la ciutat s’estén a l’oest 
i al nord de la suda i posseeix una muralla de 
pedra (re)construïda pels omeies segons un ti-

pus (de traçat) molt antic (…) Té quatre portes, 
totes revestides de ferro, ravals als barris nord 
i sud i drassanes; tot el conjunt és voltat d’una 
muralla fortificada (re)construïda per Abd al-
Rahman ibn al-Nazzam (…)” (Bramon/Millàs 
2000, 126). En el mateix text, Al-Himyari tam-
bé esmenta l’existència d’unes drassanes, cons-
truïdes l’any 944, relacionant aquest fet amb la 
importància comercial que té la ciutat, sobretot 
pel que fa a l’exportació del pi vermell del Ports 
de Beseit com una de les mercaderies més pre-
uades del territori, així com amb la seva posició 
estratègica com a ciutat de  frontera respecte 
els regnes cristians, al Targ al-Ala, fet que li 
permetia controlar tota aquesta franja costera 
del nord-est peninsular i tot el volum de trànsit 
mercantil des del mar Mediterrani cap a l’inte-
rior de la Península. Altres dades que apareixen 
al text són l’existència d’una mesquita Aljama 
amb cinc naus i un ampli pati, erigida l’any 955 
sota la supervisió del califa ‘Abd al-Rahman 
III, i la presència de quatre banys i un mercat. 
Si bé aquestes referències escrites ens presen-
ten una ciutat força important, amb un desen-
volupament urbanístic complex i dotada dels 
elements característics de les ciutats andalusi-
nes, de moment aquesta descripció no s’havia 
contrastat des d’un punt de vista arqueològic ja 
que les dades eren parcials i fragmentàries. 
Els treballs arqueològics al carrer Montcada 
han tret a la llum les restes d’un barri bastit 
extramurs, al sector meridional, amb una ur-
banització que comença a la segona meitat del 
segle xI.
El primer element destacable d’aquest suburbi 
meridional és la seva estructura urbana. 
No ens trobem amb un urbanisme incipient, 
sense cap organització de l’espai i amb un crei-
xement incontrolat, sinó tot al contrari: les res-
tes arqueològiques del carrer Montcada mos-
tren una organització urbana que respon a una 
planificació prèvia de l’espai, amb un sistema 
ortogonal de carrers que delimiten una sèrie 
d’àmbits, bé amb una funcionalitat domèstica 
o artesanal, que s’adapten a una estructura ur-
bana dotada d’un sistema de clavegueram. 
Al carrer Montcada hem documentat dos car-
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rers de traçat segur. El carrer 1 (C1), perpen-
dicular a l’actual carrer Montcada, de direcció 
nord-oest / sud-est, presenta una amplada que 
oscil·la entre 1,98 i 1,69 metres i una llarga-
da de 25 metres, mentre que el carrer 2 (C2), 
paral·lel a l’actual carrer Montcada, presen-
ta una amplada que oscil·la entre 1,92 i 1,82 
metres i una llargada superior als 27 metres. 
Aquestes vies C1 i C2, força estretes i perpen-
diculars entre sí, formen una cruïlla en angle 
recte molt ben definida, punt en el qual s’han 
localitzat les restes molt malmeses de pavimen-
tacions de terra batuda, reformes successives 
d’una mateixa via. Aquests carrers s’adapten 
perfectament a l’orografia del terreny per tal 
de facilitar l’evacuació de les aigües residuals, 
doncs C1 presenta un lleuger pendent descen-
dent des de la vessant del Turó del Sitjar en 
direcció al barranc del Rastre, mentre que C2 
té una lleugera inclinació seguint l’orientació 
del barranc en direcció al riu Ebre. Relacionat 
amb aquest aspecte, s’ha documentat a tots els 

carrers una complexa xarxa de clavegueram, 
constituïda per canalitzacions —clavegue-
res— construïdes mitjançant parets de lloses 
laterals lligades amb morter de calç, cobertes 
per grans lloses de pedra planes i amb una base 
interna o solera sense pavimentar, excavada di-
rectament al subsòl. Les clavegueres principals 
(C1 i C2) presenten una amplada que oscil·la 
entre els 70 i 78 cm, trobant-se ubicades al bell 
mig del carrer, equidistants de les respectives 
façanes. També hem localitzat una clavegue-
ra secundària, molt més estreta (50 cm) que 
uniria la canalització principal amb tots aquells 
àmbits que no tenen comunicació directa amb 
el carrer principal, ja que a ella s’hi connecta 
una petita conducció formada per teules cir-
culars i que hem interpretat com una sortida 
d’ús domèstic. En canvi, a les façanes dels dos 
carrers principals s’hi poden observar diversos 
desguassos (quatre a la façana de C1 i dos a la 
de C2), que mitjançant conduccions formades 
per teules que no s’han conservat permetrien 

Fig. 5 Planta amb les estructures del raval andalusí (segles xI-xII)
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una evacuació directa de les aigües residuals. 
Un sistema de clavegueram d’aquestes carac-
terístiques el trobem a la ciutat de Lleida al 
primer terç del segle xI (Loriente 1990, 110) 
i respon a un moment de consolidació de la 
pròpia ciutat, tal com fa notar Loriente: “(...) 
la creació d’una infraestructura d’aquest tipus 
reflecteix un gran control, i una forta inver-
sió per part de les autoritats públiques, en un 
moment de total consolidació de la ciutat (...)” 
(Loriente 1990, 46). Aquesta estructura urba-
na que neix en època andalusina es mantindrà, 
posteriorment, durant l’etapa de dominació 
cristiana, i fins i tot encara es pot observar en 
l’urbanisme actual de la ciutat de Tortosa, ja 
que alguns carrers de la zona del Rastre són 
una prolongació dels esmentats carrers anda-
lusins. 
Les estructures andalusines documentades 
al carrer Montcada són paraments de maço-
neria que presenten un morter de calç molt 
fi, molt típic, si bé en alguns casos, sobretot 

en els sòcols, el material emprat per a la seva 
construcció és el fang. Algunes d’aquestes 
construccions presenten enlluïts, o bé un sim-
ple arrebossat amb una capa molt fina de calç, 
o bé alguns exemples amb diversos fragments 
d’un estucat de color blanc molt fi, associat al 
paviment que conforma el nivell d’ús de l’àm-
bit. En aquests casos, aquest estucat hauria de 
cobrir bona part de l’alçat ja que se n’han loca-
litzat una gran quantitat de fragments desfets 
en els nivells que amortitzen aquestes habita-
cions; si bé el color més utilitzat en aquest ti-
pus d’estucats és el blanc, també tenim alguns 
exemples d’un color vermell vinós. Pel que fa 
a les obertures, el nombre de portes documen-
tades en relació a la quantitat d’estructures lo-
calitzades és molt escassa; aquestes presenten 
una aparença molt senzilla, sense cap element 
decoratiu, tant en el llindar com en els bran-
cals, i la seva amplada no sobrepassa en cap 
cas els 90 cm. 
A nivell de pavimentacions n’hem documentat 

Fig. 6 Detall d’una de les illes de cases andalusines al creuament de carrers.
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quatre tipologies diferents. En primer lloc els 
sòls de terra batuda, bastant fragmentats degut 
a la seva pròpia fragilitat; en alguns casos pre-
senten interessants superposicions en espais 
reduïts que responen a les pròpies reformes 
efectuades en aquests àmbits. Aquests nivells 
de terra batuda sempre els trobem associats 
a sengles llars de foc, en algun cas fins i tot 
amb elements ceràmics in situ, fet que ens fa 
pensar que es tracta de paviments utilitzats en 
les estances d’ús domèstic (unitats d’hàbitat). 
En segon lloc tenim diversos exemples de sòls 
de morter de calç, blanquinosos, molt fins. Cal 
destacar el fet que cap d’aquestes pavimentaci-
ons apareix associada a llars de foc; aquest fet, 
juntament amb les pròpies dimensions de les 
habitacions on s’han localitzat, ens fa pensar 
que ens trobem davant d’estances destinades 
a usos més artesanals o bé d’emmagatzemat-
ge (unitats de producció), documentant-se 
d’aquesta manera una distinció dels espais en 
funció del tipus de pavimentació existent. És 
important observar com aquestes unitats d’hà-
bitat es troben més concentrades a la meitat 
sud del solar, mentre que les unitats de produc-
ció es concentren majoritàriament a la meitat 
nord. També tenim dos exemples on només 
s’observa una capa de calç que correspon al 
nivell de preparació, tot i que en aquesta s’hi 
veuen les marques o empremtes en negatiu 
de grans rajoles quadrangulars que formarien 
el paviment pròpiament dit que no s’ha con-
servat, així com també les restes d’un enllosat 
amb grans lloses planes de pedra col·locades 
a sobre d’un nivell de preparació a base de 
morter de calç. Aquests espais, de dimensions 
considerables, els identifiquem com a patis 
oberts de dues cases. Amb posterioritat, dins 
el mateix període andalusí, tot aquest sector 
experimentarà una gran modificació i aquests 
amplis espais enllosats es compartimentaran 
en tota una sèrie d’habitacions més reduïdes 
que seran reutilitzades o bé amb funcions de 
caire més artesanal o bé amb funcions d’em-
magatzematge. 
Un dels elements estructurals més significatius 
d’aquest període cronològic andalusí el con-

formen dos forns de combustió que apareixen 
superposats entre sí; aquestes reformes, que 
d’entrada ens indiquen dos moments de fun-
cionament diferenciats, també responen a una 
funcionalitat diversa d’aquestes estructures.  
El forn més antic (forn 1) presenta una dis-
posició en forma “de campana”: l’estructura 
estaria formada per quatre elements semicir-
culars, dos a cada costat, separats per una fran-
ja central estreta i allargada que discorre d’un 
extrem a l’altre i connecta amb una cubeta fi-
nal, més gran que les altres, que conformaria 
el tancament d’aquesta estructura. Aquestes 
cubetes o elements semicirculars presenten 
una petita capa interna d’argila completament 
cremada, molt compacta, i una franja exteri-
or argilosa amb graves sense arribar a la con-
sistència de la capa interna; la seva amplada 
oscil·la entre els 28 i els 34 cm, mentre que la 
seva llargada oscil·la entre els 24 i els 47 cm, 
amb una profunditat aproximada d’uns 60 cm. 
Aquests elements semicirculars anirien co-
berts per una mateixa capa d’argila compacta-
da disposada en forma de volta, mentre que la 
seva part frontal està construïda intencionada-
ment amb un lleuger pendent que aniria des-
cendint de forma progressiva fins a connectar 
amb aquest espai central allargat. Cal menci-
onar que en l’espai que resta entremig de les 
cubetes adjacents s’han documentat unes pe-
tites concavitats quadrangulars que es podrien 
interpretar com els suports per aguantar algun 
tipus de graella. Si bé la seva interpretació en-
cara ens planteja certs dubtes, sobretot per la 
inexistència de restes en el seu interior, aquests 
suports de graella podrien correspondre a un 
petit forn de producció ceràmica. 
El forn de combustió més modern (forn 2) 
es localitza just al damunt del primer, i la seva 
construcció implica la destrucció parcial del 
forn 1 i el consegüent abandonament de l’es-
tructura. La seva tècnica constructiva és simi-
lar a la descrita pel forn 1, i el fons o solera 
d’aquesta estructura està excavada directament 
al subsòl argilós. La seva forma és bastant ir-
regular, amb un costat més ample que l’altre. 
El principal problema que se’ns planteja en 
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Fig. 7 Forn andalusí, possiblement un forn ceràmic

aquest moment és saber quina funcionalitat 
tenia aquest forn. Si bé les restes recuperades 
en el seu interior són pràcticament nul·les, la 
gran quantitat d’escòries de ferro localitzades 
en una àrea adjacent i contigua a aquesta es-
tructura ens podria estar indicant la presència 
d’un possible complex industrial destinat a la 
metal·lúrgia del ferro, amb zones destinades al 
tractament i producció d’aquest metall (forn 
2) i zones destinades al seu emmagatzematge. 
La seva última reutilització serà com a aboca-
dor ceràmic, amb un abandó en el transcurs 
del segle xII. Relacionat amb aquesta activitat 
artesanal, cal mencionar també la recuperació 
de diversos fragments corresponents a dos 
gresols. 
El repertori ceràmic és molt homogeni, amb 
un horitzó cronològic comprès entre el segle 
xI i la primera meitat del xII. El segle xI el tro-
bem representat per fragments de ceràmica 
vidriada en verd i manganès, alguns amb el 
característic perfil trencat i els feixos de línies 

en la part superior de la panxa que remeten a 
la producció de safes mallorquina; també són 
abundants les safes vidriades en melat, sovint 
amb perfils trencats per una carena, així com 
les gerretes de vora recta, coll cilíndric o de pa-
rets lleugerament divergents i base plana amb 
decoració de línies horitzontals en òxid de 
manganès sota la vora i a la part superior de la 
panxa, forma típicament califal. S’han trobat 
alguns exemples de gerreta amb apèndixs de-
coratives a les nanses i recobertes amb engal-
ba vermella. En canvi, la corda seca parcial és 
molt esporàdica. És destacable la concentració 
abundant de fragments de rotllos i ferreguets, 
així com algun fragment de gresol amb restes 
de vidriat adherit que indicarien la proximitat 
d’algun taller de ceramista, si bé aquest encara 
no ha estat localitzat. 
Els nivells del segle xII els trobem definits tant 
pels fragments amb decoració a la corda seca 
parcial com pels vidriats verds i melats mo-
nocroms o les gerretes de coll bombat; també 
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són molt abundants les vores amb motllures o 
de secció triangular. També tenim documen-
tades diferents tipus d’olles: les que presenten 
coll convex i vores rectes inclinades enfora, les 
que tenen un perfil en S amb o sense escota-
dura a la part superior de la panxa, a vegades 
amb vidriat interior marró o melat, i les que 
tenen un coll cilíndric amb acanalats. Quant 
als cadufs, tenim molts exemples amb vores 
amb escanyament a sota i bases en punxa o 
bases planes. 

Ocupació baix-medieval i moderna

Després de l’ocupació cristiana, efectuada el 
30 de desembre de 1148 per part del comte 
de Barcelona Ramon Berenguer IV, la ciutat 
de Tortosa no va experimentar, a nivell urba-
nístic, canvis substancials. La zona del Rastre 
no va ser una excepció, i al llarg dels segles xII 
i xIII no s’observa cap reforma important al 
sector de Montcada, on es manté l’estructura 
urbana heretada d’època andalusina.
A partir del segle xIV Tortosa experimentarà 
un considerable augment de la seva població, 
fet que anirà acompanyat d’un creixement del 
seu perímetre urbà. Al sector del Rastre es 
basteix un nou recinte emmurallat i s’amplia 
en direcció sud-est, incloent noves zones com 
el Turó del Sitjar o l’actual barri del Temple. A 
partir d’aquest moment, tota aquesta zona del 
Rastre queda inclosa dins el nou recinte forti-
ficat, passa a formar part del nou espai urbà 
intramurs. Amb el pas del temps, tota aquesta 
àrea ocupada pel carrer Montcada es va en-
noblint amb la instal·lació de diverses famílies 
distingides, deixant de ser una zona d’impor-
tant activitat econòmica per convertir-se en 
una zona residencial ubicada al bell mig del 
nou circuit emmurallat de la ciutat. 
Si bé alguns dels carrers documentats en època 
andalusina continuen en funcionament, la po-
sició dels desaigües i dels llindars de les portes 
documentades ens indiquen un augment de la 
cota d’ús, associat a un abandonament de la xar-
xa de clavegueram andalusina sense documen-
tar-se cap nova reforma de les infraestructures.

L’antic urbanisme andalusí dóna pas a noves 
unitats d’hàbitat de grans dimensions, equipa-
rables a palaus nobles, que només respecten 
les parets mestres de les edificacions anteriors 
i la trama urbana existent. Hem diferenciat 
tres grans recintes nobiliaris anomenats res-
pectivament P1, P2 i P3.
L’edifici P1, al sector sud-est del solar, es un 
clar exemple de palau de tipus mediterrani, 
amb un pati central que compliria les funci-
ons d’element distribuïdor i una sèrie d’estan-
ces de funcionalitat diversa que s’articulen al 
seu voltant. A la façana d’aquest edifici encara 
es conservava una magnífica porta noble for-
mada per quatre carreus treballats que defini-
en el llindar i els brancals. Aquesta portalada 
comunicaria directament amb el pati central 
a través d’un passadís rectangular. Tot i que 
gran part d’aquest pati es va veure afectat per 
la construcció posterior de la cripta de l’es-
glésia jesuïta al segle xVIII, encara s’han pogut 
documentar una sèrie d’estances articulades 
al seu voltant (dues al seu costat dret i dues 
a l’esquerra) que creiem respondrien a habi-
tacions de serveis (cuines, magatzems, cellers, 
etc.). Malauradament, no es van documentar 
ni pavimentacions ni prou indicis per poder 
precisar la funcionalitat dels àmbits. 
L’edifici P2 (ubicat en front de P1) és el que 
presenta un millor estat de conservació, amb 
una planta delimitada en tres dels seus quatre 
costats i una àrea habitable superior als 460 m2. 
Tenim documentades les dues línies de façana, 
la principal comunicant amb el carrer Montca-
da i on hem documentat una obertura de 1,90 
metres que relacionem amb un possible accés 
al trànsit rodat. La seva distribució interna se-
ria semblant a la dels altres palaus, amb un pati 
distribuïdor central i la resta d’àmbits destinats 
al servei distribuïts al seu voltant. S’observen 
fonamentacions amb un carreu treballat al 
damunt que podrien correspondre a arren-
caments d’arcades que comunicarien alguns 
d’aquests àmbits del palau. 
Si bé l’últim dels palaus és el que presenta un 
estat més parcial, podem destacar la localitza-
ció d’un àmbit rectangular amb una pavimen-
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tació formada per petits còdols de riu dispo-
sats de cantell en disposició horitzontal, amb 
tres línies en sentit vertical disposades a inter-
vals més o menys regulars. Aquest espai l’hem 
interpretat com un pati obert.
Al llarg del segle xVII, la disposició geogràfica 
de Tortosa, estratègicament força important, 
la dota d’una categoria de plaça forta amb 
una intensa participació en tots els conflictes 
bèl·lics que sacsejaran el Principat, com és el 
cas de la Guerra dels Segadors, motiu pel qual 
augmenta considerablement la seva població, 
mantenint-se però inalterable el perímetre 
emmurallat, amb la qual cosa la ciutat es tro-
ba ofegada a l’interior de les seves defenses. 
Aquest fet tindrà incidències al sector del Ras-
tre, implicant una sèrie de transformacions en 
alguns dels edificis senyorials d’aquesta zona, 
convertint-se en cases plurifamiliars a través 
d’una sèrie de modificacions internes. En 
aquest sentit, la portalada noble existent al pa-
lau P1 es tapiarà, perdent la seva funció com a 

accés; aquest fet es veu complementat amb la 
creació d’un nou mur de tancament al passadís 
d’entrada de l’edifici, habilitant d’aquesta ma-
nera dues estances noves en aquest espai. En 
altres habitacions també hem observat petits 
paraments, molt més rudimentaris, que subdi-
videixen els àmbits existents fins al moment. 
Les produccions ceràmiques es corresponen, 
majoritàriament, a vaixella comuna, de cuina, 
tot i que acompanyada per produccions de ti-
pus més fi. Abunden els exemplars en verd i 
manganès, que ens marquen els segles xIV i 
xV, les produccions de reflexos metàl·lics du-
rant els segles xVI i xVII, i les de blau català, 
ja presents en el segle xV, però en evolució 
constant fins al segle xVIII. Una de les formes 
més persistents al llarg de tot aquest període és 
l’escudella hemisfèrica, acompanyada d’orelles 
més o menys desenvolupades, encara que tam-
bé és destacable l’abundància de gibrells.

Fig. 8 Palau P1 amb la porta d’accés i fonamentacions de l’església jesuïta
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Complex jesuïta

Al llarg del segle xVIII tot aquest sector de la 
ciutat pateix una enorme transformació com 
a conseqüència de la construcció d’un gran 
complex conventual jesuïta format per una 
església i un convent. Aquest fet trencarà la 
homogeneïtat urbanística existent en èpoques 
anteriors, però al mateix temps ha permès la 
seva perduració. 
S’han pogut documentar totes les potents fo-
namentacions de l’edifici eclesiàstic, una esglé-
sia barroca de planta basilical, amb una nau 
central de 9,40 metres d’amplada i unes naus 
laterals de 3,85 metres; les dimensions totals 
del temple són de 17 metres d’amplada i una 
llargada superior als 37 metres, sense indicis 
de transsepte. Així mateix es conservava la 
pavimentació de rajoles catalanes a excepció 
de la zona de la cripta a la qual s’hi accedia 
mitjançant unes escales. La cripta estava cons-
truïda amb volta de canó, molt deteriorada i 
reomplerta amb material constructiu modern 
provinent de l’enderroc del propi edifici. Si 
fem cas a descripcions i fotografies antigues, 
hi havia dues torres que flanquejaven l’entrada 
i un cimbori a la zona del creuer (elements que 
no han estat localitzats). 
A la resta del solar (part central i sector nord-
oest) es conservaven les estructures relaciona-
des amb el convent que formava part d’aquest 
gran complex, tot i que posteriorment va ser 
reconvertit en Seminari Pontifici i finalment 
en Institut d’Ensenyament Secundari. Aquest 
edifici girava entorn un pati central o claustre, 
sota el qual s’ha localitzat un dipòsit rectangu-
lar de grans dimensions bastit amb la mateixa 
tècnica constructiva que presentava la cripta de 
l’església (coberta amb volta de canó i rajoles 
col·locades de cantell, mentre que les parets 
presentaven grans lloses de pedra, quadrangu-
lars o bé rectangulars, a la seva cara interna). 
En un dels àmbits del convent es va recupe-
rar una làpida mortuòria corresponent a un alt 
càrrec militar relacionat amb la Guerra de Suc-
cessió (1704-1714), tot i que es trobava fora 

de context, abocada, fet que no ens permet 
afirmar si realment en algun moment va estar 
situada a l’interior del convent, malgrat que 
les seves dimensions i pes semblen indicar-ho 
així. La inscripció conté la llegenda: Aqui iaze 
Don Eugenio de Yepas y Roxas Cavallero del Orden 
de Santiago Rexidor (de la) ciu(dad) de Murcia y 
veintiquatro de la de Jaen y Comisario Real de Guer-
ra de los exercitos de Su Magd. Catol. Murio a 20 
de Abrl. De 1710. 
Les produccions ceràmiques estan represen-
tades per plats decorats en blau català, molts 
d’ells dels anomenats “de la ditada”,  amb di-
versos motius vegetals i sanefes, freqüents en-
tre les darreries del segle xVII i el segle xVIII. 
També són representatius els bols decorats 
en blau català que compten amb la llegenda 
“compAnIA”, que fa al·lusió al mateix nom 
de l’orde, la Companyia de Jesús, i dels que se 
n’han trobat quatre exemplars. 

obsErvaCions finals

Possiblement, el factor més rellevant de la 
intervenció efectuada al carrer Montcada de 
Tortosa és, tal com hem indicat, que es trac-
ta d’una excavació arqueològica que es porta 
a terme al bell mig del casc antic de la ciutat 
aplicant totes les tècniques analítiques a l’abast 
de la investigació actual i en un solar d’una ex-
tensió suficient com per intentar reconstruir 
alguns aspectes rellevants de l’evolució urbana 
de Tortosa. 
A nivell romà, la disposició topogràfica de les 
restes estructurals ens permet pensar que es 
tractaria de les fonamentacions d’un gran ma-
gatzem o horrea que podria imitar l’estil del 
famós Porticus Aemilia del port fluvial d’Ostia. 
Es pot pensar en un edifici porticat que dispo-
saria de diverses naus, més aviat estretes i allar-
gades (forma rectangular) i que hauria d’estar 
relacionat amb el port fluvial de la ciutat de 
Dertosa, més si tenim en compte la poca dis-
tància entre les restes documentades i el riu 
Ebre: en línia recta, la distància existent entre 
el solar del carrer Montcada i l’actual llera del 
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riu Ebre es troba entre els 220 i els 245 metres.
Cal mencionar que la dinàmica observada al 
carrer Montcada (i que també es repeteix al 
carrer de Sant Felip Neri o al carrer de la Mer-
cè) ens porta a pensar que tot aquest sector 
meridional de la ciutat de Dertosa es troba 
ocupat per zones d’hàbitat i emmagatzematge 
fins al segle II; en aquest moment es produeix 
un abandonament progressiu d’aquesta zona, 
es deshabita i ja no tornem a trobar indicis fins 
a l’època tardana, a partir del segle IV, quan 
tota aquesta zona meridional és ocupada per 
una extensa àrea de necròpolis, fet que ens 
mostra una clara regressió de l’espai urbà de la 
ciutat en època tardana.
Cal destacar, sobretot, la part medieval, espe-
cialment la d’època andalusina, amb la localit-
zació del suburbi ubicat al sector meridional, 
barri extramurs que situem cronològicament 
a mitjans del segle xI, habitat per gent humil 
i dedicat a activitats econòmiques. Es tracta 
d’un raval amb una estructura urbana molt 
ben definida formada per carrers perpendicu-
lars entre sí, als quals s’hi adapten els espais 
destinats a usos domèstics (illes de cases) o bé 
artesanals (zones d’emmagatzematge, de pro-
ducció ceràmica o de producció metal·lúrgica), 
planificat en carrers ortogonals per evitar un 
posterior creixement desordenat. Malaurada-
ment, la posterior ocupació cristiana i, sobre-
tot, les restes modernes i les fonamentacions 
del complex jesuïta no ens permeten precisar 
o interpretar amb claredat les dimensions i 
complexitat de les possibles cases que confor-
maven aquest barri; no disposem del períme-
tre complet de cap d’elles.
Aquestes restes islàmiques del carrer Montca-
da, significatives per sí soles, tenen relació amb 
altres estructures localitzades en indrets pro-
pers, per exemple les del pati de l’antic Con-
vent de Sant Joan de Jerusalem (Bea/Vilaseca 
2000), les de la Plaça dels Dolors (Sardà 2007) 
o les del carrer de la Mercè (Montañès 2004), 
conformant totes elles part d’aquest raval me-
ridional, un barri extramurs de considerables 
dimensions que quasi podria arribar a duplicar 
l’extensió inicial de la madîna. Aquest fet no-

més es pot concebre en un moment de con-
solidació de la ciutat que es produiria al llarg 
del segle xI i es mantindria fins a la conquesta 
feudal. Aquest fenomen de  creació de ravals a 
l’abric de la madîna també el trobem en altres 
ciutats que formen part de la Marca Superior i 
que han heretat una estructura urbana antiga, 
doncs les ciutats de nova fundació, els recintes 
emmurallats de les quals inclouen zones ermes 
amb previsió d’un creixement de la població, 
no tenen documentats els ravals fins després 
de la conquesta cristiana (Corral Lafuente 
1987, 39-40). Tot i que alguns autors afirmen 
que a principis del segle xI es viu un moment 
de crisi en moltes ciutats de la Marca Superi-
or, provocant una regressió i un despoblament 
dels seus ravals com a conseqüència del pas 
d’un poder central a diverses sobiranies inde-
pendents (Corral Lafuente 1987, 40), creiem 
que aquest no és el cas de Tortosa, ciutat que 
experimenta un fenomen totalment contrari, 
amb un desenvolupament equiparable al de la 
ciutat de Lleida, en aquest cas motivat per un 
procés d’afermament del poder local enfront 
del control que exercia la taifa de Saragossa 
(Loriente 1990, 46). 
Aquesta organització urbana del segle xI, fos-
silitzada, es convertirà en la base de la trama 
urbanística posterior, almenys fins al segle 
xVIII, l’empremta de la qual es conserva en-
cara avui en dia a la ciutat. La construcció del 
complex jesuïta al segle xVIII trencarà aquesta 
continuïtat urbanística però permetrà, al ma-
teix temps, la seva perduració fins a l’actualitat.
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El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat 
Tardana i el Feudalisme. Prospeccions arqueològiques a les 
Terres de l’Ebre entre els anys 2010 i 2011

Ramon Martí Castelló
Joan Negre Pérez

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
Aquesta aportació sintetitza els principals resultats assolits durant l’execució d’un projecte especí-
fic de prospeccions arqueològiques realitzades a les Terres de l’Ebre durant els anys 2010 i 2011. 
Més enllà de la identificació de jaciments inèdits, el treball de camp i el buidatge sistemàtic dels 
fons arqueològics dipositats als museus d’aquest territori ens permeten ara presentar les principals 
transformacions observades als models d’ocupació. Tanmateix, també detallem la metodologia em-
prada en prospecció, així com els resultats més destacables en l’aplicació de factors de discriminació 
durant el procés de mostreig.

Abstract
This paper presents the main results of  a complete archaeological survey campaign carried out 
during 2010 and 2011 in the lower course of  the Ebro River. Beyond new archaeological sites 
identifications, this work tries to present both the historical conclusions of  the fieldwork and the 
distinction criterion used in order to select the sampling areas. The next pages focuses mainly on 
rural settlement patterns and its transformations throughout Antiquity and Middle Ages, as well as 
on the different types of  habitat developed during this period.
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Territoris dependents de l’antiga ciutat de Tor-
tosa, les comarques del Baix Ebre i del Mont-
sià manifesten una notable herència antiga 
durant l’Edat Mitjana, així com aporten bons 
indicadors sobre les seqüències que segueixen 
les innovacions medievals en Catalunya Nova. 
Aquí la recerca arqueològica ha generat un 
ampli i diversificat ventall d’excavacions de ja-
ciments prehistòrics, així com d’època antiga. 
De més recent aplicació, l’arqueologia medi-
eval també disposa d’algunes excavacions es-
pecífiques, tot i que centrades principalment 
en espais urbans i castrals, amb escassa repre-
sentació dels establiments rurals. No obstant 
això, són nombroses les notícies de jaciments 
o d’estructures medievals que recullen les car-
tes arqueològiques i els inventaris de patrimo-
ni, així com altres publicacions especialitzades.
Nosaltres mateixos hem ampliat notablement 
aquest repertori mitjançant l’execució d’un 
projecte de prospeccions arqueològiques rea-
litzat entre els marges de l’Ebre i del riu de la 
Sénia durant els anys 2010-2011, on identifi-
càrem mig centenar de jaciments antics i me-
dievals, principalment inèdits. Tot incorporant 
l’estudi dels materials conservats al Museu de 
les Terres de l’Ebre d’Amposta, poc després 
un de nosaltres realitzava la seva tesi docto-
ral sobre el conjunt de dades medievals dis-
ponibles en aquestes comarques fins el segle 
xII (Negre 2013a). Altres estudis específics 
també donen compte dels resultats d’aquells 
primers treballs de prospecció, tot desenvo-
lupant i diversificant l’anàlisi (Negre 2013b, 
2014a, 2014b, 2015a, 2015b i en premsa; 
Martí/Negre 2014 i en premsa; Negre/Martí 
2015). Aquesta aportació sintetitza les hipòte-
sis de treball que guiaren el treball de camp i 
planteja les pautes d’ocupació observades als 
assentaments successius, tot remetent el lector 
a d’altres treballs previs que detallen o analit-
zen les dades.

lEs xarxEs viàriEs i El poblamEnt antiC i 
mEdiEval

Aquesta intervenció s’integra entre les línies 
de recerca que desenvolupa el nostre grup in-
vestigador arreu de Catalunya, emmarcades en 
l’estudi genèric del poblament, l’organització i 
la defensa del territori en època medieval1. Tot 
i haver realitzat prèviament recerques d’aquest 
tipus al País Valencià, l’actuació de les terres 
de l’Ebre encetava els nostres treballs en Cata-
lunya Nova, tot assumint els reptes particulars 
que això suposava. 
En planificar l’estudi d’aquestes comarques, 
l’àrea a prospectar quedà circumscrita a un 
espai geogràfic ben definit, determinat com 
era de llevant a ponent entre la ribera dreta de 
l’Ebre i el marge esquerre del riu de la Sènia, 
així com per les carenes del massís del Port i 
la línia de costa. Això suposa un espai geogrà-
fic que suma 1.100 km2 aproximadament i que 
afecta 18 municipis actuals, inclosos els termes 
de la ciutat de Tortosa en aquesta banda del 
riu. Òbviament, es tractava d’una superfície 
inabastable durant el bienni d’execució del 
projecte, malgrat que perseguíem recopilar da-
des sobre un nombre màxim de jaciments i in-
terrelacionar-los, amb l’objectiu d’elaborar un 
quadre el més acurat possible del poblament 
altmedieval de la zona. És per això que decidi-
rem destriar els sectors més rellevants arque-
ològicament, aquelles àrees on preferentment 
centraríem els treballs de prospecció.
Es tracta d’un territori divers que es caracte-
ritza per l’alternança entre la plana fluvial de 
l’Ebre i els sistemes muntanyencs Litoral i Ibè-
ric, un ecosistema que ha condicionat els di-
ferents patrons d’ocupació d’aquest espai des 
de la Prehistòria. En relació a les explotacions 

1. Treballs que comptaren amb el finançament de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalu-
nya (IA2010-56400) i del projecte ministerial “Organización 
fiscal y ocupación del territorio durante la Alta Edad Media” 
(HAR2009-07874). Una recerca que avui continua el Grup 
de recerca consolidat Ocorde (2014SGR1454), en el marc 
del projecte “Génesis de la nobleza medieval: fortificaciones 
y poderes territoriales en el nordeste peninsular durante los 
siglos VIII-xI” (HAR2015-63661-P).
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agrícoles, aquí cal distingir, si més no, les qua-
litats edàfiques que contraposen les terrasses 
al·luvials del riu Ebre i les planes sedimentà-
ries detrítiques situades entre la muntanya del 
Montsià i el massís del Port, dos àmbits que 
evidencien models d’ocupació i seqüències de 
desenvolupament diferents en època antiga i 
medieval. A més d’això també cal distingir els 
recursos i les qualitats particulars que ofereixen 
les muntanyes i les seves valls o barrancs, així 
com les que representa el conjunt de l’àrea del-
taica, constituïda i ocupada més recentment. 
Unes i altres raons ens conduïren a evitar ab-
solutament els sediments del Delta, així com 
a practicar poques prospeccions als sectors 
muntanyencs, on els esforços invertits repor-
taren escassos resultats. Ben al contrari, tant 
les terrasses del riu Ebre com les perifèries de 
les planes detrítiques es manifestaren ben pro-
ductives arqueològicament, tot facilitant-nos 
l’estudi de 52 jaciments distints al capdavall, 
on s’hi afegien els fons procedents del Museu 
de les Terres de l’Ebre. Entre els casos reeixits 
comptem 18 jaciments antics, que considerà-
rem que calia revisar o fins aquí inèdits, altres 
24 jaciments pròpiament medievals i 10 jaci-
ments més que presenten materials d’ambdues 
fases. Aquí hem cercat i registrat la presència 
d’estructures aparents, hem obtingut mostres 
ceràmiques representatives en superfície i hem 
delimitat les àrees de dispersió de restes sobre 
els camps. 
No entrarem ara a plantejar ni discutir qües-
tions generalistes entorn de la prospecció ar-
queològica (García Sanjuan 2005), una pràctica 
on sumem dècades d’experiència. Malgrat tot, 
cal remarcar que les evidències arqueològiques 
que hom pot obtenir amb treballs d’aquest ti-
pus són limitades i que sovint queden reduïdes 
al contingut de les mostres ceràmiques obtin-
gudes en superfície, en absència d’estructu-
res aparents en bona part dels jaciments. En 
aquest cas també són minoria els establiments 
que proporcionen altres tipus de materials ar-
queològics que la ceràmica, o bé s’observen 
restes de murs o retalls, així com sitges i tom-
bes, estructures que se sumen a la comprensió 

dels jaciments examinats. Conseqüentment, 
l’estudi del registre ceràmic de referència era 
del tot prioritari, atès el deficient coneixement 
que hom tenia de les produccions locals tardo-
antigues i altmedievals, tot desenvolupant una 
síntesi que ha destriat les seqüències i ha carac-
teritzat els productes (Negre 2013a, 177-267; 
Negre 2014a i en premsa). 
Atesa la magnitud de l’empresa, aquí optàrem 
per aplicar un tipus de prospecció extensiva o 
dirigida per tal de reconèixer àmplies exten-
sions de terreny, amb la conseqüent selecció 
d’ubicacions a examinar, tot comptant amb el 
recurs documental i amb l’orientació dels refe-
rents arqueològics coneguts. En camp obert, 
els criteris de discriminació establerts per pri-
oritzar i organitzar els treballs perseguien dos 
objectius bàsics, com eren la identificació de la 
xarxa viària antiga i medieval, així com l’estudi 
dels topònims històrics de cada sector, també 
en l’entorn de les poblacions actuals. 
Així, en iniciar els treballs, la detecció de la pri-
mitiva xarxa viària implicà la realització d’un 
seguiment força exhaustiu de les immediaci-
ons de tota mena de carreteres o de camins 
tradicionals, amb l’objectiu d’identificar els 
seus components antics i medievals, una tasca 
feixuga que suposà molta feina complemen-
tària per tal de descartar múltiples opcions. 
També fou, però, ben reeixida perquè final-
ment ens conduí als jaciments que cercàvem o 
a les immediacions dels mateixos, també quan 
la toponímia no en guardava testimoni aparent 
(Negre 2013b).
Constitueixen un bon exemple d’això els re-
correguts longitudinals que seguiria la Via 
Augusta per aquestes comarques, on diverses 
propostes consideraven que, procedent de 
Tortosa, principalment travessaria els plans de 
Santa Bàrbara i de la Galera en direcció a Sant 
Joan del Pas (Esteve 2003; Arasa 2010, 219-
220; De Soto 2010, 154-156), propostes que 
no obtingueren cap suport arqueològic durant 
les nostres prospeccions. D’altra banda, sa-
bíem que aquí la Via medieval es desdoblava 
en direcció a València, tal i com es desprèn 
d’una notícia d’al-Razi: E de Tortosa a Valençia 
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Fig. 1. Xarxa viària amb els principals llocs antics i andalusins citats als itineraris.
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ha çiento e çinquenta migeros, sy fueren por el camino 
de Martronia, que es mas luengo quel de los fijos de 
Darache, on el ramal més llarg seguiria el lito-
ral, mentre que el més curt s’encaminava per 
l’interior (Bramon 2000, 137). Nosaltres con-
cloem, però, que són tres els itineraris longitu-
dinals que pot haver seguit la Via d’acord amb 
la distribució que segueixen els jaciments an-
tics i medievals localitzats, que prioritàriament 
ocupen els dos flancs de la Serra de Godall i 
també la línia de costa.
Sobre el flanc nord de la Serra de Godall fins 
aquí teníem notícia dels jaciments romans 
de Mas d’en Torres (Masdenverge) i Larion 
(Ulldecona), així com de presència islàmica en 
aquest darrer cas (Forcadell/Villalbí/Almuni 
2005, 127 i 136). En prospecció, als peus de la 
serra encara detectàrem altres jaciments antics 
com l’Arbolí (Ulldecona), Pou de les Piques i 
Borjos (Godall), així com estudiàrem les mos-
tres altmedievals obtingudes en Larion, Ma-
sets i Godall, tot sumant vuit jaciments que 
relacionaria un mateix camí. Així deduïm que 
el traçat més versemblant de la Via en aquest 
sector procediria d’un pas fluvial que inicial-
ment podria situar-se vers els jaciments antics 
de la Pedrera d’Amposta i la Palma (Tortosa), 
a l’altra banda del riu, i que cercaria el vell camí 
que encara perdura entre Mas d’en Torres i 
Godall, per dirigir-se des d’aquí vers Sant Joan 
del Pas i Traiguera, en direcció a València per 
l’interior. 
Igualment, un segon eix viari antic i medie-
val discorreria per les foies de les Ventalles i 
d’Ulldecona, un itinerari que durant les pros-
peccions reportà resultats similars als obtin-
guts al flanc oposat de la Serra de Godall. 
D’acord amb la distribució dels jaciments ro-
mans, el Mas d’en Torres sembla trobar-se ben 
bé sobre una cruïlla de camins, on enllaçarien 
els ramals procedents de l’entorn d’Amposta i 
de la ciutat de Tortosa, i on també es bifurca-
ria la Via amb un segon itinerari en direcció a 
Ulldecona. Des d’aquesta cruïlla el camí s’enfi-
laria per la Creu del Coll (Freginals), on cal si-
tuar el coll de Lafacun o Lafacoç documentat en 
diversos textos llatins, fins arribar a les foies, 

on seguiria un recorregut similar al traçat de la 
carretera d’Ulldecona a Tortosa. Aquí acom-
panyen la Via tot un reguitzell de jaciments 
antics situats al pla o en contacte amb el ves-
sant de la serra, com la Torrassa, les Esquarte-
rades o la Torreta i també als peus del castell 
d’Ulldecona, als quals cal afegir l’ocupació alt-
medieval detectada en Ventalles, Ermites, Mas 
de la Torre i Molí Nou. 
Sense cap mena de dubte, aquest segon itine-
rari constitueix el principal camí medieval en 
direcció a València, amb un recorregut que en 
arribar al riu de la Sénia encara pot triar entre 
seguir la Via litoral o la Via interior, tot enlla-
çant amb la primera per cercar l’embocadura 
de la rambla d’Alcalà de Xivert o en conne-
xió amb la segona si se seguien els camins de 
Traiguera o de Cervera del Maestrat. De fet, el 
geògraf  al-Idrīsī indica repetidament que Kūna 
constitueix la darrera escala venint de València 
i que es troba a 25 milles de Tortosa, dades 
que situen aquest lloc en l’entorn del riu de la 
Sénia, tot i que no necessàriament a Ulldecona 
mateix, que només dista 29 km de la capital 
(Mizal 1989, 78, 95 i 125-126). El mateix autor 
també atribueix aquest nom a un castell tor-
tosí, una fortificació que hem proposat iden-
tificar amb la de Cervera del Maestrat, men-
tre que el propi riu de la Sénia ve referit com 
Aqua Vallisconae d’ençà de la fi del segle xI 
(Vizcaíno et al. 2000; Negre 2013a, 556-557; 
Martí/Negre 2014). Són indicis d’on inferim 
que la denominació de Kūna correspondria, de 
fet, a una antiga demarcació territorial estesa 
sobre el conjunt de la conca del Sénia i més 
enllà, sobre les planes contigües fins la rambla 
de Cervera.
I si atenem la distribució d’altres jaciments 
antics i medievals, encara es constata un ter-
cer itinerari que des de l’entorn d’Amposta 
recorreria el litoral. De bon començament, 
així semblen avalar-ho certs jaciments romans 
com els de l’Antic (Amposta) o el Cementiri 
d’Alcanar (Járrega 2011), que se situen sobre 
els extrems del recorregut, així com altres es-
tabliments altmedievals se sumen en la zona, 
més pròxims o més distants del camí, com els 
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de Canícia (Sant Carles), Mas del Llop, Punta 
de Benifallim, Mas de l’Ermitanyo i la Marto-
rella (Alcanar). Si a això afegim la preservació 
d’algunes restes del pont dels Estretets (Al-
canar), per on el camí travessava el riu de la 
Sènia, aleshores sembla clar que cal identificar 
aquest tercer traçat amb l’inici de l’itinerari li-
toral que plantejava al-Razi en temps medie-
vals i que a partir d’aquí seguiria en paral·lel la 
línia de costa fins les proximitats de Benicarló, 
on s’uniria finalment a la derivació procedent 
d’Ulldecona.
En qualsevol cas, cal destacar que tots tres iti-
neraris procedeixen d’Amposta o del seu en-
torn, on cal comptar amb un pas de barca per 
travessar el riu i enllaçar amb la Via procedent 
de Tarragona, en direcció al jaciment antic i 
medieval de la torre de l’Aldea, que cal identi-
ficar amb la mansio Tria Capita. Tot i això, els 
vasos de Vicarel·lo també assenyalen l’em-
plaçament d’una posta a Dertosa mateix, on 
s’arribaria per dos diverticula o ramals de la Via 
principal que remuntarien ambdós marges de 
la vall fluvial, també ben guarnits de jaciments 
arqueològics idonis (Negre 2013b, 214-215).  
Així, sobre el ramal viari de la riba dreta de 
l’Ebre són nombrosos els establiments antics 
i medievals que hom pot relacionar a partir de 
Ferreries, tot resseguint el riu i remuntant la 
vessant dreta de la rambla de la Galera, aquí 
amb la concurrència dels jaciments de Mas 
d’en Giner (Tortosa) i Mas de Sant Pau (Mas-
denverge) fins arribar a Mas d’en Torres, on 
situem la connexió amb el recorregut princi-
pal de la Via procedent de l’entorn d’Ampos-
ta. Tot remuntant el riu en direcció nord, més 
enllà de Tortosa i de Ferreries, aquests dos 
ramals viaris paral·lels encara constitueixen la 
columna vertebral que interrelaciona els jaci-
ments estudiats, fins l’extrem de la comarca.
Ben diferent dels casos anteriors, una altra via 
que cal assenyalar és el camí de Mitanplana, 
que travessa el Pla de la Galera d’un extrem 
a l’altre i que no reportà la localització cap ja-
ciment arqueològic. Malgrat tot, deduïm que 
vers mitjan segle xII i sota el nom de caminum 
Oltinelle aquest mateix camí serví per delimitar 

els termes corresponents al lloc desaparegut 
de Favara, un límit que encara preserva aquí el 
terme actual de Mas de Barberans. I cal remar-
car que el camí medieval de Mitanplana s’ini-
cia en les proximitats de la necròpolis islàmica 
de Mas del Torril (Almuni/Forcadell/Villalbí 
2000), on no detectàrem cap establiment prò-
xim, mentre que vers llevant bé es podria pro-
longar fins el barranc de Sant Antoni, entre 
els jaciments també andalusins de Mas de Xies 
o Pla de les Sitges (Tortosa) i Racó d’Omedo 
(Roquetes). D’origen medieval i per les seves 
característiques, aquest camí ample amb vorals 
delimitats per murs de pedra seca pensem que 
manifesta un prolongat ús com a lligallo lon-
gitudinal o camí ramader entre Tortosa i les 
pastures dels plans, del riu de la Sénia o dels 
Ports. La prospecció fou també infructuosa en 
resseguir altres camins tradicionals que traves-
sen el Pla de la Galera, tant longitudinals com 
transversals, que no han proporcionat cap ja-
ciment en tot el sector, on l’ocupació perma-
nent no sembla iniciar-se fins la Baixa Edat 
Mitjana (Negre 2013a, 172).
Succeeix tot al contrari al peu del massís del 
Port, on radica tot un seguit de petits establi-
ments antics i medievals, enllaçats per vells ca-
mins o senders que graviten principalment vers 
l’entorn de la Sénia. Aquí hem retrobat i exa-
minat els jaciments antics de Senioles i Carxols 
(La Sénia), així com els de Carrascal, la Tor-
rassa i Masets o Castells (Mas de Barberans), 
que en conjunt representen tota la seqüència 
d’època romana. Aquí també se sumem les no-
tícies de necròpolis en l’entorn de la Sènia, així 
com l’ocupació altmedieval de Senioles i Mas 
de l’Arciset (La Sénia) o al Mitjà de Cavila (Mas 
de Barberans). Més enllà, vers llevant no hem 
trobat altres jaciments als peus del massís, tot 
i que no descartem l’existència d’establiments 
especialitzats en l’explotació dels recursos fo-
restals a l’interior de certes valls principals, 
com succeeix en l’extrem oposat, amb l’assen-
tament antic de Serdans i l’ocupació medieval 
de Castles (Alfara de Carles).
Fou així com, un cop destriada la xarxa viària 
primitiva, aconseguirem localitzar i estudiar 
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bona part dels establiments associats, tot ob-
tenint indicadors generosos sobre les princi-
pals pautes que se segueixen en aquest espai 
rural en època antiga i medieval. D’aquí en 
resulta que l’ocupació d’un bon nombre d’as-
sentaments persisteix duradorament i que els 
successius establiments tendeixen a solapar-se 
o suposen desplaçaments molt moderats dins 
d’una mateixa zona. En qualsevol cas, sempre 
cal distingir dos grans sectors ben diferenciats, 
d’acord amb els contextos edàfics que ocupen 
els establiments i amb els patrons d’explotació 
que segueixen, bé si es troben en la ribera del 
riu Ebre o bé si es localitzen als peus de les 
serres i dels sistemes muntanyencs.
En l’àmbit fluvial, des de la Prehistòria la 
tendència generalitzada consisteix a ocupar 
les plataformes geològiques terciàries que se 
situen sobre el perímetre dels fèrtils sòls ho-
locens, preferentment sobre les terrasses que 
esglaonen la vall i els afloraments rocosos. 
Aquí mateix, des d’època antiga ja s’observa 
un cert apropament de l’hàbitat vers les zones 

de conreu inferiors, tot cercant les terres més 
fèrtils de l’última terrassa fluvial, on calia de-
senvolupar els necessaris treballs de drenatge 
i d’estabilització d’aquests camps de conreu 
inundables.
Així mateix, al sector de les planes detrítiques 
les dinàmiques d’ocupació també es manifes-
ten clares i repetitives a llarg termini. Aquí 
preferentment s’ocupen els darrers estrats 
geològics rocosos de les dues serres litorals i 
del massís del Port, just on les vessants de les 
muntanyes esdevenen més suaus i s’acumulen 
els dipòsits fluvio-torrencials o de fons de vall 
d’època pleistocena. 
Al capdavall, però, la lectura que hom pot fer 
dels establiments és condicionada per la capa-
citat de reconèixer les fases d’ocupació preci-
ses i les tipologies a què responen, així com 
per les afectacions ulteriors que hagi sofert 
cada jaciment, en tot o en part. En relació als 
diferents tipus d’establiments forçosament cal 
recórrer als referents excavats, tant comarcals 
com forans, així com cal comptar amb el valu-

Fig. 2. Detall de la xarxa viària antiga i medieval amb els jaciments estudiats.
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ós suport de les fonts escrites. En relació a la 
preservació del registre arqueològic, també el 
sector fluvial i l’interior difereixen, en tant que 
vora el riu són majoria els jaciments afectats 
per pressions continuades, mentre que al se-
gon cas es tracta principalment de despoblats, 
sovint ocupats per terrasses de conreu moder-
nes o contemporànies.

dinàmiquEs mEdiEvals i patrons d’oCupaCió

Com cabia preveure, sobre la riba dreta del riu 
Ebre hom palesa clarament la influència de la 
ciutat de Tortosa, des de la seva fundació i du-
rant les diverses etapes medievals, on detectem 
tota una sèrie de transformacions que són pre-
cursores al seu entorn territorial. Així, de nord 
a sud i d’un extrem a l’altre, gairebé presents 
a tots els municipis actuals, un seguit de jaci-
ments i de notícies de troballes evidencien es-
tabliments d’època romana, com són els casos 
de l’Arram i Arenalets (Xerta), Casa Blanca, 

Terrer Roig (Tortosa), Barranc de Sant Antoni 
(Roquetes), la Carrova i l’Antic (Amposta), als 
quals caldria sumar encara d’altres que oculten 
els pobles actuals o que no hem sabut trobar. 
Són establiments que habitualment se situen 
a prop dels sòls més productius, tot i que du-
rant l’Alt Imperi, quan són més nombroses, 
les explotacions romanes també proliferen 
en àrees més marginals, amb assentaments de 
menor entitat (Revilla 2003, 133-146). És du-
rant el Baix Imperi, però, quan de forma gene-
ral s’observaria una clara reducció del nombre 
d’establiments, aquí en benefici principalment 
d’aquells més pròxims a la llera fluvial. Llocs 
de residència i de representació de les aristo-
cràcies territorials (Chavarria 2006, 25-28), la 
pars urbana de les villae aleshores es magnifica 
de forma generalitzada, així com la pars rustica 
incrementa les seves capacitats productives. 
Tot seguit i durant la desfeta imperial, en el de-
curs dels segles V-VI hom desballestaria aquest 
model, al temps que les construccions o les 
explotacions se simplifiquen i diversifiquen, 

Fig. 3. Jaciments arqueològics estudiats durant les prospeccions.
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així com progressivament també canvien les 
estructures polítiques, productives i comer-
cials a gran escala. A partir d’aquí els espais 
residencials sovint s’amortitzen amb inhuma-
cions, sitges o estructures productives, com 
premses de vi i oli, o pot passar que els espais 
d’hàbitat es desplacin a d’altres emplaçaments 
immediats. En qualsevol cas, els nous establi-
ments que en resulten són de menors dimen-
sions i més modestos que els seus precedents, 
tot reflectint una dinàmica que també presen-
ten les vil·les excavades en les terrasses fluvials 
d’aquesta banda de l’Ebre.
La vil·la de la Carrova (Amposta) constitueix 
un bon exemple d’això, amb una fase princi-
pal corresponent als segles IV-V i un registre 
arqueològic molt ric, que també aporta ma-
terials de pesca i dipòsits de salaons. Desprès 
d’importants reformes, l’edifici baiximperial 
finalment el substituirà una nova construcció 
a pocs metres d’aquí, on es reutilitzen mate-
rials i s’apliquen tècniques més senzilles, com 
els paviments de terra batuda, l’aixecament 
dels murs amb tàpia i les cobertes vegetals, tot 
conformant un únic espai d’habitació de for-
ma allargada (Garcia et al. 2005). Una situació 
similar s’observa en la vil·la de Casa Blanca 
(Tortosa), on s’identifiquen notables reformes 
durant el segle IV, tot destacant la descoberta 
d’una nova estructura d’hàbitat datada d’ençà 
de la fi del segle V i que es desvincula de l’obra 
romana. Aixecada amb fonaments de pedra i 
coberta amb sostre de tegulae, la planta d’aques-
ta construcció mostra dos petits recintes des-
tinats a residència i estabulació del bestiar, 
d’acord amb les conclusions que aporten les 
analítiques dels sòls (Revilla 1998, 404-409). 
Tot i trobar-se a l’altra banda del riu, encara 
caldria afegir a la relació el jaciment excavat 
en Mas del Catxorro (Benifallet), on se succe-
eixen les estructures d’hàbitat i de producció 
tardoantigues, com premses, sitges, retalls, sò-
cols de pedra i enterraments que arribarien al 
segle VIII, on es documenta un cadàver abocat 
a l’interior d’una estructura negativa i un altre 
en decúbit lateral (Remolà et al. 1991, 47-49; 
Griñó et al. 2011, 138). 

Altres jaciments estudiats també caracterit-
zarien aquests canvis, com s’observaria so-
bre l’extrem de la plataforma de Pla de les 
Sitges, on sembla que es desplaci l’ocupació 
antiga del sector del torrent de Sant Antoni, 
amb presència de materials romans i d’una pe-
tita necròpolis. També s’hi sumaria el cas del 
Molinàs (Amposta), que presenta un individu 
llençat a l’interior d’una de les sitges medievals 
i que s’acompanya d’una necròpolis islàmica. 
I encara considerem que caldria encabir en-
tre els establiments tardoantics els equivalents 
dels palatia rurals del segle VIII en aquestes ter-
res, una àmplia gamma de propietats fiscals es-
tablertes amb la conquesta d’al-Andalus i que 
constitueixen els fonaments patrimonials del 
nou estat islàmic (Martí 2013). En l’àmbit to-
ponímic i fruit de l’arabització, el palatium llatí 
es translitera en balāt o es tradueix com qasr, 
amb els seus derivats, i aquí comptem amb 
dos casos pertinents d’aquests alcàssers rurals. 
Un correspon a la partida tortosina d’Alcàs-
ser, situada sobre l’accés a l’interior del massís 
del Port i que alguna notícia tardana relaciona 
amb una tossa, on els treballs de prospecció 
han estat infructuosos tot i la nostra insistèn-
cia. L’altre correspon al topònim montsianenc 
desaparegut de Codair o Alcozer, diminutiu 
d’alcàsser (qusayr), documentat diversament i 
que identifiquem amb el jaciment de l’Antic 
(Amposta), que ocupa una posició avançada 
sobre el Delta i que no depassa el segle x, avui 
molt alterat i on s’observa la presència de sit-
ges. En qualsevol cas, cal destacar la posició 
estratègica que tots dos emplaçaments oferei-
xen, així com l’accés als diversificats recursos, 
forestals o marítims, que cadascun representa.  
Unes i altres, aquestes primeres explotacions 
medievals tenen menor entitat que els seus 
precedents baiximperials i les interpretem dins 
d’un conjunt d’estratègies complexes a una es-
cala més reduïda, tot constituint una tendència 
que es consolida a llarg termini (Negre 2013a, 
490). Malgrat tot, aquesta situació d’empobri-
ment de les formes d’ocupació rural no prova 
en cap cas la desaparició immediata de les elits 
ni una ruptura absoluta amb el model social 
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precedent, caracteritzat com era per relacions 
de dependència personal molt marcades, com 
la persistència de l’esclavatge que semblen de-
latar els cadàvers abocats de forma anòmala 
entre altres residus, també aquí com arreu de 
les comarques del litoral català i fins ben entrat 
el segle VIII. 
En qualsevol cas, és d’ençà del segle Ix quan en 
terres de l’Ebre es perceben noves iniciatives 
singulars que cal relacionar amb els rellevants 
canvis polítics d’aquests temps, quan la ciutat 
de Tortosa esdevé capdavantera en aquest sec-
tor de la Marca Superior d’al-Andalus i parti-
cipa de forma activa al Mediterrani occidental. 
Seria aleshores quan s’emprendria la fortifi-
cació del territori amb determinades torres i 
castells, tot i que la seqüència resulti impre-
cisa. Posició estratègica sobre el pas del riu, 
un bon referent d’això el constitueix a partir 
d’ara el hisn d’Amposta, parcialment excavat i 
que considerem que s’ocuparia vers la primera 
meitat del segle Ix, amb el suport del registre 
arqueològic i de mencions textuals indirectes 
(Negre 2013a, 315-320; Negre/Martí 2015). 
Sobre l’estuari aviat s’afegiria també la fortifi-
cació avançada del desaparegut ribāt Kaškī, en 
Sant Carles de la Ràpita (Bramon 2000, 115-
117; Negre 2015b, 116-119). I encara comple-
taria la defensa de Tortosa tot un dispositiu 
de torres de guaita de planta circular, un tipus 
d’edifici que compta amb precedents islàmics 
del segle VIII en terres de Girona i Barcelona 
(Martí ed. 2008). Emplaçades principalment 
a l’altra banda del riu i esteses sobre la costa, 
no menys de sis torres d’aquest tipus consti-
tueixen tot un sistema de vigilància sobre el 
recorregut de l’antiga Via litoral, on comp-
tem els casos de Candela, Burjassénia, l’Aldea, 
Vinaxarop, Camarles i la desapareguda torre 
d’Asmet o de Rocacorba (Martí/Negre 2014). 
Totes elles representen un grup diversificat 
de construccions, sovint molt alterades i sen-
se referents arqueològics precisos, que poden 
respondre a iniciatives molt dilatades en el 
temps. També és cert, però, que gairebé totes 
aquestes torres poden vincular-se clarament a 
explotacions agropecuàries de diferent perfil, 

bé es trobin situades sobre la Via o bé esti-
guin emplaçades als vessants meridionals de 
les serres de Cardó-El Boix, com ara els casos 
gentilicis d’Asmet i Vinaxarop. Sobre la ribe-
ra dreta del riu no se’n conserva cap exem-
plar, tot i que podria haver existit una torre 
d’aquestes sobre el puig de Mianes, avui molt 
alterat, on es documenta un castell que facili-
taria la connexió visual entre la línia del litoral 
i la ciutat de Tortosa. Al capdavall, però, és 
durant el segle x quan l’urbanisme de la pròpia 
ciutat finalment reneix, ara promogut per les 
iniciatives califals que reedifiquen les muralles 
o que construeixen una nova mesquita major, 
banys i drassanes, al temps que hom consolida 
les defenses del castell d’Amposta (Martí/Ne-
gre 2014; Negre/Martí 2015). Són actuacions 
que preludien l’ampliació dels límits de la ciu-
tat antiga i el desenvolupament de nous ravals 
emmurallats durant el segle xI. 
També sobre la ribera fluvial se succeeixen no-
ves tendències i transformacions induïdes per 
la ciutat, d’ençà del segle Ix i fins la conquesta 
cristiana, quan s’amplia i s’intensifica l’explo-
tació de les àrees riberenques. Aquí, nous es-
tabliments se sumen entre vells assentaments 
que ara es consoliden, on són palesos els pro-
gressos de la islamització i es multipliquen 
les agrupacions de cases. A la documentació 
llatina aquests assentaments andalusins habi-
tualment vindran referits amb conceptes com 
villa, villula, villare, manso, almúnia (al-munya) o 
rafal (rahāl), denominacions que trasllueixen 
diferents tipus d’establiments i cronologies, 
d’acord amb les distintes característiques fí-
siques i jurídiques que representen. Aquí su-
mem una àmplia nòmina de viles i llocs que 
hom podria reportar molts segles enrere, com 
serien els casos perdurables de Xerta, Aldover, 
Labar (Casa Blanca), Bercat (vers Terrer Roig), 
Palomera (vers Jesús), Vila-roja (Roquetes), 
Algezira Mazcor (Pla de les Sitges) i Mianes, si 
més no. Emplaçats sobre els límits dels dipò-
sits sedimentaris on rauen els millors sòls agrí-
coles, habitualment ocupen petites penínsules 
que defineixen espais d’hàbitat ben delimitats 
i d’extensió moderada, amb bona visió sobre 
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les àrees perimetrals de cultiu (Negre 2014b). 
També són llocs que cal relacionar amb l’ex-
plotació persistent de les terrasses fluvials 
contigües, preferentment dipòsits sedimen-
taris formats als meandres i que, en les fonts 
escrites, reben el nom genèric d’insulae o el 
seu equivalent àrab d’algesires (al-ŷuzūr), uns 
espais sotmesos als ritmes de les avingudes es-
tacionals i als beneficis que aporten els llims 
d’inundació (Martí 1988; Negre 2015a). 
Aquí seria, però, amb l’empenta califal del se-
gle x quan s’impulsà la creació de nous agro-
sistemes periurbans, vinculats a la ciutat i que 
cal contraposar a les explotacions precedents, 
fins aquí individuades. Es tracta bàsicament de 
dos grans espais, un a cada riba del riu, on es 
construïren dues grans sèquies per tal d’incre-
mentar la producció dels sectors propers a la 
ciutat, infraestructures hidràuliques ben des-
crites als documents llatins. Així, sobre la riba 
dreta del riu (ultra Iberum) s’estenia la Sèquia 
Major que captava l’aigua al Caborrec, no gaire 
lluny de Palomera, una conducció on podem 
distingir dos o tres trams successius: un pri-
mer sector abastaria fins els llocs de Palome-
ra, Vila-roja i els ravals urbans situats dellà del 
riu; un segon tram discorreria entre els llocs 
de Marenxa i Fazalforí (Mas de Giner), tot pas-
sant per Pla de les Sitges, Vinallop i Mianes; 
i encara s’hi podria afegir el darrer tram que 
representaria la Sèquia de la Carrova fins Am-
posta (Virgili 1997, docs. 356, 398, 400 i 479, 
entre d’altres). Amb un recorregut de gairebé 
15 km, aquest enginy permetria drenar o irri-
gar una superfície màxima de poc menys de 
1.000 hectàrees, tot depenent de les necessi-
tats específiques (Negre 2015a, 25-29).
Per ella mateixa, aquesta obra provaria la inter-
ferència de la ciutat andalusina al medi rural, 
atès que aquí disposa de tota una gran exten-
sió destinada principalment al conreu cerealís-
tic intensiu, com proven els extensos sitjars de 
Pla de les Sitges i Mas de Giner en ple segle xI 
(Negre 2015a, 31). En tot cas, la construcció 
i l’explotació d’aquest sistema també implica 
altres nombrosos establiments rurals que flan-
quegen la sèquia, on són majoria els jaciments 

que presenten registres califals o posteriors. 
Així es desenvolupa un nou model d’ocupació 
riberenc que no respon tant a una nova pauta 
o patró d’hàbitat sinó, més aviat, a un canvi en 
la lògica d’explotació d’aquests espais, a partir 
d’ara vinculats als interessos de la ciutat i a les 
decisions de les elits urbanes que progressiva-
ment consoliden el seu domini territorial, una 
tendència que culmina amb la instauració de la 
Taifa de Tortosa al segle xI. 
Seria en època taifa i almoràvit quan arriba-
ria el temps de les almúnies, explotacions de 
caràcter privatiu que podria haver cedit l’Es-
tat a certes elits urbanes a canvi de diferents 
serveis (Guichard 2001, 369-402). Totes elles 
ocuparien notables jaciments d’època antiga, 
com es comprova als casos deltaics de l’altra 
banda del riu, en la torre de l’Aldea i l’Antic 
(Camarles). En la ribera dreta res no sabem 
d’un cas documentat en Palomera, ni tam-
poc de l’almúnia règia de Xerta, tot i que aquí 
identifiquem un altre establiment del segle xI a 
prop seu (Arenalets), on s’observen restes de 
construccions obrades amb morter i absència 
de teules. Ara els assentaments serien agrupa-
cions de cases que puntualment poden comp-
tar amb defenses, com els valls de Pla de les 
Sitges i Racó d’Omedo (Roquetes), que també 
posseí un mur de flanqueig per barrar l’accés, 
tots dos de finals del període islàmic (Negre 
2013a, 328-329).  
Al capdavall, la conquesta feudal de 1148 
comportarà l’abandonament de la majoria dels 
assentaments i això prova la dramàtica fi de 
la població andalusina en aquest sector. Ara 
seran els conqueridors qui imposin noves pau-
tes de domini i d’ocupació de l’espai, imme-
diatament o a més llarg termini, tot omplint 
de fortificacions la ribera fluvial amb les torres 
d’en Corder, del Prior i Mingana (Tortosa), les 
torres del Moro (Roquetes) i la Carrova (Am-
posta) o el castell de Xerta, on no identifiquem 
materials anteriors. Igualment, aviat els nous 
poders també emprenen la construcció de 
llargs recs moliners, iniciatives que hem verifi-
cat als Molins del Comte i als molins de Xerta, 
que prenen l’aigua procedent dels torrents del 
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Fig. 4. Sistemes d’irrigació periurbans andalusins.
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massís. Ara dotades d’esglésies, només l’em-
plaçament d’unes poques poblacions persisti-
ria desprès de la conquesta en la ribera dreta 
del riu, tot i que aquelles que sobreviuen enca-
ra creixeran i es compactaran durant la Baixa 
Edat Mitjana. 
Les dinàmiques observades en la ribera fluvi-
al també tenen la seva correlació a les zones 
més marginals del territori, en l’ocupació dels 
vessants més suaus de les serralades i munta-
nyes que voregen els plans. Tot i que no dis-
posem d’excavacions arqueològiques que pre-
cisin la seqüència, és aquí on la multiplicació 
i diversificació productiva de les explotacions 
agropecuàries tardoantigues i altmedievals 
resulta més evident, amb la proliferació de 
nombrosos assentaments de reduïda entitat 
durant l’època germànica i l’andalusina. Amb 
les especificitats que cada sector posseeix, aquí 
detectem una àmplia relació d’assentaments 
altmedievals on les mostres ceràmiques ob-
tingudes no permeten precisar dates funda-
cionals específiques sinó períodes d’ocupació 
molt aproximats, caracteritzats principalment 
per produccions ceràmiques comunes que 
presenten trets perdurables. En qualsevol cas, 
sembla ser en el decurs del segle VIII i molt 
especialment durant el segle Ix quan el procés 
s’intensifica, amb tota una nova constel·lació 
de petits establiments que flanquegen els peus 
de les serres. Arreu, el seu registre material és 
ben característic, principalment representat 
per contenidors de líquids, com càntirs amb 
nanses de secció helicoïdal, olles decorades 
amb estries i cassoles de cocció irregular, habi-
tualment ovalades (Negre 2014a). 
Ocupats habitualment fins mitjan segle xII i 
abandonats amb la conquesta cristiana, de fet 
aquí podem verificar l’efectivitat que assoliren 
els treballs de prospecció realitzats si compa-
rem el registre de jaciments obtingut i el que 
proporciona la documentació més exhaustiva, 
com és el cas de la donació comtal de la Rà-
pita al monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 
1097, concedida en el context d’un projecte 
frustrat de conquesta de Tortosa (Risco 1801, 
282-284). Aleshores, el riu de la Sénia consti-

tueix el límit occidental del districte atribuït a 
la fortificació rapitenca, que integrava 29 in-
drets (villulae) situats al voltant de la muntanya 
del Montsià, onze dels quals hauríem retrobat 
en prospecció, encara que també se citen llocs 
propers al riu Cervol, com Barbiguera i Me-
lilles (Barbaira, Melia; Sant Jordi). Observem 
també que dos terços d’aquests establiments 
reben per nom un gentilici, com succeeix per 
exemple amb els casos de Benifallim i les Ven-
talles (Benjalima, Benalcale), denominacions 
patronímiques que tant poden correspondre 
a famílies extenses com als titulars dels assen-
taments. Uns i altres, però, són casos que cal 
integrar en contextos específics. 
En les immediacions de La Sénia, un bon re-
ferent de partida el constituirien les notícies 
de necròpolis en caixa de lloses de Domenges 
i les Senioles, així com l’excavació d’un grup 
d’enterraments islàmics de Mas del Torril ens 
reporta al segle x (Forcadell/Villalbí/Almuni 
2005, 124-127; Negre 2015b, 129). Aquí tam-
bé, l’atípic establiment romà de les Senioles 
marca una clara tendència medieval, centrat 
com és en l’explotació dels recursos rama-
ders i forestals específics que ofereix l’entorn, 
al qual no gaire lluny s’hi afegirà l’Arciset. Al 
terme de Mas de Barberans, en canvi, l’ocupa-
ció antiga sembla interrompuda fins la creació 
del petit establiment andalusí que detectem en 
Mitjà de Cavila, l’únic referent que aquí podem 
adduir per tal d’identificar el villare Fabarium 
dels textos, testimoni onomàstic inequívoc de 
la presència d’una font (fawwara; Negre 2014b, 
251-252).
Al seu torn, és sobre la vila de Godall que 
gravita el poblament altmedieval en la vessant 
nord de la serra que porta el seu nom, un lloc 
que el comte concedí al veguer de Tortosa 
amb les seves almúnies i rafals, amb un terme 
de dues milles de radi. Aquí mateix, sobre les 
espatlles de la població encara identifiquem 
materials precoços i sabem per la documen-
tació que existí una mesquita major (Negre 
2013a, an. 3, doc. 3). Aquí també documen-
tem una altra mesquita que situem al lloc dels 
Masets, on identificàrem un jaciment idoni, al 
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mateix lloc on poc després s’han excavat en-
terraments de ritus musulmà i s’han localitzat 
fustos de columnes (Negre 2014b; Gurrera 
2014; Negre 2015b, 124-125). A banda d’això, 
cal sumar la reocupació andalusina en Larion.
Al sud de la Serra de Godall és la Foia d’Ullde-
cona el sector que capitalitza l’ocupació prin-
cipal des d’antic, on la vil·la de la Torreta, em-
plaçada ben bé enmig de la vall, representaria 
la fase baiximperial. Aquí, però, el sector de 
Molí Nou sembla atreure en dates precoces 
la població medieval, així com altres establi-
ments progressivament s’instal·laran al peu 
dels vessants o sobre petites prominències, 
tot sumant al capdavall no menys de sis jaci-
ments andalusins que voregen la vall. Espais 
inundables durant els episodis de pluges in-
tenses, des d’època antiga l’explotació agrícola 
del fons de les foies d’Ulldecona i les Ventalles 
requerí l’obertura de canals de drenatge per 
tal d’evacuar les aigües, fins l’avenc càrstic de 
l’Aubelló i el barranc de Solsó o de la Foia, 
respectivament. Aquí també cal remarcar, 
però, l’existència d’un mateix tipus de captació 
d’aigua que perduraria des d’antic, com el que 
representen certes basses de caràcter natural 
situades al fons de les foies i que atenyen el 
nivell freàtic (Llarch/Virgili/Comelles 1993). 
Documentades les principals durant els segles 
xIII i xIV, ara cal remarcar l’estreta relació que 
guarden aquestes basses amb els establiments 
antics i medievals, situades com són davant 
dels assentaments, tot suposant dipòsits de 
fons de vall que representen abeuradors idonis 
i que ofereixen escasses possibilitats agrícoles 
(Martí/Negre en premsa). Aquí també, l’única 
fortificació andalusina que reconeixem és la 
torre de planta circular del castell d’Ulldeco-
na i considerem que el primitiu recinte castral 
es construí amb la conquesta comtal, quan el 
riu de la Sénia esdevé frontera (Martí/Negre 
2014, 229-232). Això contradiu les propostes 
derivades de l’excavació del conjunt que li atri-
bueixen orígens islàmics, tot i no identificar 
materials del període, com nosaltres tampoc 
no els hem obtingut en prospecció. A redós 
seu també s’instal·là un primer vilatge castral 

que, un segle més tard, es traslladaria defini-
tivament al fons de la vall, quan es planifica i 
funda la trama ortogonal de la pobla d’Ullde-
cona sobre un encreuament tradicional de ca-
mins, on l’urbanisme actual encara conservaria 
la petja d’una ocupació pretèrita (Corominas 
1999, 17-20), difícil d’interpretar sense exca-
vacions.
L’escassa rellevància estratègica d’Ulldecona 
en època andalusina s’explica pel paper prin-
cipal que aleshores assoleixen el castell fluvial 
d’Amposta i la fortificació de la Ràbita de Cas-
call, avançada sobre la costa, així com el pic 
del Montsianell desenvolupa un rol de vigia 
interterritorial en connexió amb la Foia, verifi-
cat arqueològicament i explícit als documents 
(talayam sarracenorum). També a redós d’Am-
posta floreixen petits assentaments altmedie-
vals com Pla d’Empúries i Font de l’Ametlla 
o altres quatre jaciments estudiats sobre el 
vessant litoral del Montsià, entre els quals el 
de Benifallim ofereix la fundació més tardana 
i es troba molt alterat pel pas de la Via (Negre 
2014b, 246-249).
Despoblades completament o només de for-
ma parcial, la repoblació feudal d’aquestes 
explotacions serà una tasca feixuga, on inici-
alment les nocions de mas o capmàs sovint 
seran els referents que guien l’assignació de 
sorts o heretats, dotades amb terres i pastures 
diversificades. És cert que els masos fins aquí 
constituïen el tipus d’explotació predominant 
en Catalunya Vella i que en Catalunya Nova 
tindran una aplicació més limitada (Bolòs/
Vicedo eds. 2009). No obstant això, entenem 
que la unitat del mas familiar encara resultaria 
fonamental durant la primera fase del procés 
d’ocupació de Catalunya Nova, fins mitjan se-
gle xIII si més no. Sense referents arqueològics 
en aquesta zona, el cas bagenc de Roc Foradat, 
semirupestre i amb murs de pedra i fang, po-
dria exemplificar les característiques precàries 
dels masos propis d’aquests primers temps 
(Folch/Gibert 2011).
En qualsevol cas, la fórmula del poblament 
dispers que els masos representen aviat seria 
substituïda per la dels nuclis vilatans compac-
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tes que aglutinen la població, una suplantació 
on intervenen diferents factors, tant d’ordre 
polític, com jurídic i també tècnic. Així, de 
cop, la conquesta de València aquí representà 
la fi dels perills fronterers, així com, progres-
sivament, l’aplicació del dret romà suposà la 
renovació de les fórmules i dels subjectes jurí-
dics, com succeí amb la irrupció dels governs 
locals. A més de drets específics també calia 
dotar les noves comunitats locals de recursos 
adients i això implicava innovar, tot construint 
nous recs i conduint una transformació de l’es-
pai agrari que resultava més factible en zones 
escassament poblades o amb un únic senyor, 
com succeí amb la vila d’Ulldecona. En això 
se seguiran les directrius que ara estableixen 
les cartes de població i on l’ordre de l’Hospital 
jugarà un paper hegemònic.

ConClusions

Com acabem de veure, les prospeccions rea-
litzades a les terres de l’Ebre van ser eficients 
i molt productives, tant en relació a l’època 
antiga com al període medieval, tant per l’ele-
vat nombre de jaciments identificats com per 
les conclusions que se’n deriven. És per això 
que hem detallat les hipòtesis de treball que 
les guiaren, així com hem volgut sintetitzar les 
dinàmiques generals de canvi observades als 
patrons d’assentament, d’un extrem a l’altre. 
Cal reconèixer que en prospecció ens ha re-
sultat difícil reconèixer els establiments tardo-
antics entre el substrat imperial, si no és per la 
presència d’alguns trets distintius. No obstant 
això, els avenços assolits són especialment sig-
nificatius en relació a l’hàbitat andalusí en la 
seva diacronia. Així, lluny de la visió estàtica 
d’una societat basada en una única tipologia 
bàsica d’explotació rural, aquí tant el registre 
arqueològic com el documental donen comp-
te d’una àmplia gamma d’establiments, més 
simples o més complexos, que representen 
distints models i fases diferents d’ocupació, 
d’un extrem a l’altre del període islàmic. Tot 
i les mancances previsibles, amb el repertori 

de jaciments que hem aconseguit reunir ara 
s’il·lumina bona part d’un teixit humà pretèrit 
i desconegut, l’estudi del qual només es pot 
aprofundir mitjançant la realització d’exca-
vacions arqueològiques. Si més no, aquestes 
prospeccions hauran estat útils si aconseguei-
xen guiar i dinamitzar la recerca arqueològica 
antiga i medieval en l’àmbit rural tortosí. 

bibliografia

AlmunI, V., forcAdell, t., VIllAlbí, m.m. 
2000, La necròpolis islàmica del Mas del Tor-
ril (la Sénia, el Montsià), 1r Congrés d’Arqueo-
logia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 
AcrAm, 220-227. 

ArAsA, f. 2010, El pas a gual de la Via Augusta 
pel riu Cervol (Traiguera, Castelló), Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 28, 217-
231.

bolòs, J., VIcedo, e. (eds.) 2009, Poblament, 
territori i història rural, VI Congrés sobre sistemes 
agraris, organització social i poder local, Lleida, Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida.

brAmon, d. 2000, De quan érem o no musulmans. 
Textos del 713 a 1010, Vic – Barcelona, Eumo.

chAVArríA, A. 2006, Villas en Hispania durante 
la Antigüedad Tardía, Anejos de Archivo Español 
de Arqueología, 39, 17-35.

coromInAs, J. 1999, Ulldecona: muralles i ori-
gen de la forma urbana, Raïls, 13, 13-28.

de soto, p. 2010, Anàlisi de la xarxa de comu-
nicacions i del transport a la Catalunya Romana: 
estudis de distribució i mobilitat, tesi doctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona (con-
sulta on-line: http://www.tdx.cat/hand-
le/10803/5560).

El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat Tardana i el Feudalisme. Prospeccions arqueològiques a les Terres 
de l’Ebre entre els anys 2010 i 2011



504

Actes de les I JornAdes d’ArqueologIA de les terres de l’ebre 2016 Volum I

esteVe, f. 2003, La via romana de Dertosa a 
Saguntum, Castelló de la Plana, Diputació de 
Castelló.

forcAdell, t., VIllAlbí, m.m., AlmunI, V. 
2005, El poblament andalusí al riu Sènia, Re-
cerca, 9, 121-167.

gArcIA, d., gonzález, m.A., moreno, I., 
reVIllA, V., VIllAlbí, m.m. 2005, La vil·la de 
la Carrova (Amposta, Montsià, Catalunya) i 
el poblament d’època romana a les Terres de 
l’Ebre, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló, 24, 137-172.

gArcíA sAnJuAn, l. 2005, Introducción al recono-
cimiento y análisis arqueológico del territorio, Bar-
celona, Ariel.

grIñó, d., cAmArAsA, V., busquets, c. 2011, 
Mas del Catxorro, la transformació d’una vil·la 
romana en un assentament i necròpolis rural 
alt-medieval (Benifallet, Baix Ebre), Actes del 
IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a 
Catalunya, Tarragona, ACRAM, 131-140.

gurrerA, m. 2014, Memòria de la intervenció ar-
queològica d’urgència a la Clapissa – partida dels 
Masets. Godall (Montsià), Arxiu del Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

folch, c., gIbert, J. 2011, Resultats prelimi-
nars de les excavacions al Roc Foradat de Cal 
Pepa (Aguilar de Segarra, Bages), IV Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Tarragona, AcrAm, 955-960.

JárregA, r. 2011, El món romà a Alcanar i 
al Montsià. Un exemple de poblament rural 
a l’antic ager Dertosanus, Actes del III Con-
grés d’Història d’Alcanar, Alcanar, Ajuntament 
d’Alcanar, 39-63.

llArch, J.m., VIrgIlI, J., comelles, m. 1993, 
La vegetació de les basses de la foia d’Ulldeco-
na, Raïls, 2, 6-30.

mArtí, r. 1988, Les insulae medievals catala-
nes, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul∙liana, 
44, 11-23.

mArtí, r. (ed.) 2008, Fars de l’islam. Antigues 
alimares d’al-Andalus, Barcelona, Edar.

mArtí, r. 2013, El palatium rural, una institu-
ción fiscal del siglo VIII, in bAllestín, x., pAs-
tor, e. (eds.), Teoría y práctica fiscal en el occidente 
latino y en Dar al-Islam (siglos vii-ix), Oxford, 
Archaeopress, 133-148.

mArtí, r., negre, J. 2014, Fortificaciones y 
edilicia de prestigio en el extremo oriental de 
la Marca Superior: Tortosa y su entorno, in sA-
bAté, f., brufAl, J. (dirs.), La ciutat medieval i 
Arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia 
Medieval, Lleida, Pagès editors, 219-240.

mArtí, r., negre, J. en premsa, Assentaments 
i espais agraris medievals al Baix Ebre i al 
Montsià: una anàlisi diacrònica, Estudis d’His-
tòria Agrària.

negre, J. 2013a, De Dertosa a Turtūša. L’extrem 
oriental d’al-Tagr al-A’là en el context de procés d’is-
lamització d’al-Andalus, tesi doctoral, Universi-
tat Autònoma de Barcelona (consulta on-line: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/116319).

negre, J. 2013b, Evolució de la xarxa viària 
del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i 
l’Edat Mitjana, Quaderns de Prehistòria i Arque-
ologia de Castelló, 31, 209-228.

negre, J. 2014a, La cerámica altomedieval de 
Tortosa (siglos VII-x). Una primera clasifica-
ción y análisis interpretativo, Arqueología y Ter-
ritorio Medieval, 21, 39-67.



505

negre, J. 2014b, Poblamiento rural en el dis-
trito islámico de Turtūša: resultados de las 
campañas de prospección arqueológica en Les 
Terres de l’Ebre (2010-2011), in sAbAté, f., 
brufAl, J. (dirs.), La ciutat medieval i Arqueolo-
gia. VI Curs Internacional d’Arqueologia Medie-
val, Lleida, Pagès editors, 241-262.

negre, J. 2015a, Origen y desarrollo de la hu-
erta de Tortosa (siglos IV-xII). El proceso de 
formación de un macro-espacio irrigado en el 
levante peninsular, Historia Agraria, 66, 11-40.

negre, J. 2015b, Espacios religiosos en el me-
dio rural: rábidas, mezquitas y necrópolis en 
el hawz de Turtūša, in sAbAté, f., brufAl, J. 
(dirs.), Arqueologia Medieval. Els espais sagrats, 
Lleida, Pagès editors, 115-134.

negre, J. en premsa, Producciones cerámicas 
en el distrito de Turtusa entre la Antigüedad 
Tardía y el Mundo Islámico (siglos VI-xII), in 
Gonçalves, M., Gómez, S. (eds.), 10th Internati-
onal Congress on Medieval Pottery in the Mediterra-
nean, Mértola, AIecmm - Campo Arqueológico 
de Mértola. 

negre, J., mArtí, r. 2015, Urbanismo en la 
Marca Oriental de al-Andalus durante el Cali-
fato (940-974): el ejemplo de Madīna Turtūša 
a través de las fuentes arqueológicas y escritas, 
Saguntum, 47, 187-201.

mIzAl, J.A. 1989, Los caminos de al-Andalus en el 
siglo xii, Madrid, csIc.

remolÀ, J.A., benet, c., mAcIAs, J.m. 1991, 
Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al 
Mas del Catxorro, Arxiu del Servei Arqueològic 
i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya.

reVIllA, V. 1998, La villa de la Casa Blanca 
(Tortosa, Tarragona): evolución y arquitectu-
ra de un asentamiento rural de los siglos I al 
V d.c., Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló, 19, 395-416. 

ReVIllA, V. 2003, Economia i poblament romà al 
curs inferior de l’Ebre: la vil·la de la Casa Blanca 
(Tortosa), Tarragona, Diputació de Tarragona.

rIsco, m. 1801, España Sagrada XLII, Madrid.

VIrgIlI, A. 1997, Diplomatari de la catedral de 
Tortosa (1062-1193), Barcelona, Fundació No-
guera.

VIzcAIno, d., brAVo, e.m., de AntonIo, J.m., 
bArrAchInA, A. 2000, Memoria de la interven-
ción arqueológica en el castillo de Cervera del 
Maestre (Castellón), Quaderns de prehistoria i ar-
queologia de Castelló, 21, 357-396.

El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat Tardana i el Feudalisme. Prospeccions arqueològiques a les Terres 
de l’Ebre entre els anys 2010 i 2011


	Presentació
	Actuacions del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya” a les Terres de l’Ebre
	El proyecto de investigación 4D VULL en Ulldecona. Resultados de la campaña 2015
	Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, Montsià, Tarragona)
	El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del Paleolític superior al sud de Catalunya
	Epipaleolític i neolític antic a la serra del Caro: les coves de l’Hospital i del Vidre (Roquetes, Baix Ebre)
	Les ocupacions prehistòriques a les Coves de l’Aumediella (Benifallet): una visió sintètica
	El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament
	del Molló (Móra la Nova)
	60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica
	Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre
	Reflexió sobre l’estètica global, l’ús i la funcionalitat dels collars d’època neolítica de les terres de l’Ebre
	Els elements d’adorn personal a l’Ebre. Una aproximació a la societat (neolític inicial-bronze final) 
	Prospecció sistemàtica i sondejos arqueològics al paratge “Mas de Xies-Pla de les Sitges” (Tortosa, Baix Ebre)
	Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell
	La residència fortificada aïllada de la Primera Edat del Ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) 
	Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) 
	L’assentament de la Primera Edat del Ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)
	Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment dels Malladarets
	Intervenció arqueològica d’urgència als jaciments del Mas de Godes i Vall del Raser (Orta de Sant Joan, Terra Alta)
	Intervencions arqueològiques al jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la necròpolis de les Esquarterades
	Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2014-2015
	La necròpolis ibèrica de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià). Noves aportacions i estudi de conjunt
	L’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)
	Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), intervencions entre 2010 i 2013
	L’assentament ibèric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre). Intervencions 2011-2015
	L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-oest de la ciutat ibèrica
	Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015)
	La ceràmica a torn de l’assentament protohistòric del Castell d’Amposta
	Intervenció de consolidació de les estructures muraries al jaciment arqueològic del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre)
	Intervenció de consolidació de les estructures muraries al jaciment arqueològic del “Turó del Calvari”
	Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí del Castellet de Banyoles i les Aixalelles
	Intervencions arqueològiques a l’església i el carrer de Sant Domènech (Tortosa, Baix Ebre)
	Projecte Ager Dertosanus
	Intervenció arqueològica a la vil·la romana de l’Ereta (Batea, Terra Alta)
	Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (Riba-roja d’Ebre, Ribera d’Ebre)
	Ocupació de la vil·la romana de la Carrova (Amposta, Montsià) a través de l’estudi del conjunt numismàtic 
	Intervenció arqueològica al carrer de Sant Felip Neri (Tortosa, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica a l’Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica al carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)
	El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat Tardana i el Feudalisme. Prospeccions arqueològiques a les Terres de l’Ebre entre els anys 2010 i 2011
	Actuacions del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya” a les Terres de l’Ebre
	El proyecto de investigación 4D VULL en Ulldecona. Resultados de la campaña 2015
	Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics i i v del conjunt rupes
	El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del P
	Epipaleolític i neolític antic a la serra del Caro: les coves de l’Hospital i del Vidre (Roquetes, B
	Les ocupacions prehistòriques a les Coves de l’Aumediella (Benifallet): una visió sintètica
	El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a
	60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dade
	Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord 
	Reflexió sobre l’estètica global, l’ús i la funcionalitat dels collars d’època neolítica de les terr
	Els elements d’adorn personal a l’Ebre. Una aproximació a la societat (neolític inicial-bronze final
	Prospecció sistemàtica i sondejos arqueològics al paratge “Mas de Xies-Pla de les Sitges” (Tortosa, 
	Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les pr
	La residència fortificada aillada de la Primera Edat del Ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)
	Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohis
	L’assentament de la Primera Edat del Ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)
	Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment dels Malladarets 
	Intervenció arqueològica d’urgència als jaciments del Mas de Godes i Vall del Raser (Orta de Sant Jo
	Intervencions arqueològiques al jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la necròpolis de les Esquarterades
	Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2
	La necròpolis ibèrica de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià). Noves aportacions i estudi de conjunt 
	L’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre) 
	Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), intervencions entre 2010 i 2013
	L’assentament ibèric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre). Intervencions 2011-2015
	Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015)
	La ceràmica a torn de l’assentament protohistòric del Castell d’Amposta
	Intervenció de consolidació de les estructures muraries al jaciment arqueològic del Barranc de Gàfol
	Intervenció de consolidació de les estructures muraries  al jaciment arqueològic del “Turó del Calva
	Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arque
	Intervencions arqueològiques a l’església i el carrer de Sant Domènech (Tortosa, Baix Ebre)
	Projecte Ager Dertosanus 
	Intervenció arqueològica a la vil·la romana de l’Ereta (Batea, Terra Alta)
	Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre (R
	Ocupació de la vil·la romana de la Carrova (Amposta, Montsià) a través de l’estudi del conjunt numis
	Intervenció arqueològica al carrer de Sant Felip Neri (Tortosa, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica a l’Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, Baix Ebre)
	Intervenció arqueològica al carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)
	El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat Tardana i el Feudalisme. Prospeccions 

