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Resum

La distribució dels assentaments rurals andalusins al Baix Ebre, a l’entorn de Madîna Turtûša (Tor-
tosa), així com el desenvolupament de la ciutat estan estretament vinculats a la creació d’espais 
de cultiu en els marges del riu. Els llocs d’habitació ocupen petits pujols o se situen en la terrassa 
fluvial, preferentment en els esperons que forma aquesta a la desembocadura dels torrents de mun-
tanya i a la vora dels espais de cultiu. Aquests es caracteritzen per ocupar les zones de deposició 
de sediments fluvials o dels torrents on, eventualment s’utilizaven pous i sínies per regar, o bé s’hi 
van realitzar operacions de drenatge. Madîna Turtûša estava vinculada a dos espais, un d’horta, al 
nord, regat també amb sínies, i un dedicat sobretot al cereal, al sud, on es va realitzar una operació 
de drenatge de l’aiguamoll fluvial.

Abstract
The distribution of  rural islamic settlements in the Baix Ebre (the final stretch of  Ebro River), 
nearby Madîna Turtûša (Tortosa), and the development of  the city are closely connected with the 
construction of  cultivation areas in both riversides. The inhabited nucleus are located on the fluvial 
terrace or in small hills, always nearby the cultivation areas. At the mouth of  these torrents and in 
areas of  fluvial sediment deposition we find the cultivation areas where wells and water elevation 
wheels were used to irrigate. There are also, wetlands that had been drained by means of  channels. 
Madîna Turtûša had an orchard area northwards, irrigated by means of  wells and water elevation 
wheels and a drained area southwards where cereals were grown.
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El projecte de recerca els resultats del qual 
presentem va néixer fa anys amb la recerca 
iniciada per Antoni Virgili sobre la docu-
mentació generada per la conquesta feudal 
de 1148 i, particularment, la de la Catedral 
de Tortosa, que va donar lloc a la publicació 
del diplomatari de la Catedral de Tortosa i a 
l’estudi de la conquesta de Tortosa i el procés 
de colonització que la va acompanyar (dct; 
Virgili 2001a, 2001b, 2003, 2007, 2009, 2010a, 
2010b, 2011). Paral·lelament, es van fer estu-
dis sobre la toponímia i assentaments de la 
regió del Montsià i les riberes de l’Ebre, però 
sense treballs aprofundits de prospecció ar-
queològica i hidràulica (Barceló 1987; Barce-
ló/Kirchner 1992, Virgili 1999). El 2010 va 
començar el primer de tres projectes dedicats 
a l’estudi de la ciutat de Tortosa i el seu en-
torn rural, en el Baix Ebre, abans i després 
de la conquesta feudal, subvencionats per la 
Generalitat de Catalunya i, en part, també, pel 
Ministeri que, amb noms successius diferents, 
finança recerca1.
Madîna Turtûša (Tortosa), localitzada en el 
districte administratiu de la Marca Superior 
d’al-Andalus (at-Tagr al-A‘là), comença a te-
nir presència a les cròniques, juntament amb 
altres ciutats de la regió, com Madîna Balagî i 
Madîna Lârida, a partir de la segona meitat del 
segle Ix, quan es produeixen les primeres refe-
rències a activitat constructiva de fortificaci-
ons, mesquites i banys. Al segle x, l’estructura 
urbana d’aquestes ciutats estava consolidada, 
amb una alcassaba fortificada (sudda), la mes-
quita major i els suburbis (arrabâd) (Garcia 

1. Aclimatación y difusión de plantas y técnicas de cultivo en al-Andalus 
(HUM 2007-62899/HIST); Selección y gestión de plantas en al-
Andalus. Prácticas campesinas y estados (HAR2010-21932), Produc-
ciones y espacios agrarios en sociedades ibericas de la baja edad media. 
Estudios desde la arqueologia histórica (siglos xII-xvI) (HAR2013-
42195-p); finançat pels ministeris de Educación y Ciencia, 
Ciencia e Innovación i Economia y Competitividad, respec-
tivament; Assentaments rurals al Baix Ebre i la ciutat de Tor-
tosa en època andalusina i després de la conquesta catalana 
(s.xI-xII) (2010-2011)(2012-2013); Ciutats andalusines i el seu 
entorn agrari i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos de 
Tortosa i Balaguer (2014/100874) (2014-2017), finançats pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Genera-
litat de Catalunya.

Biosca et al., 1998). S’ha realitzat un estudi de-
tallat de la trama urbana de la ciutat andalusi-
na i les modificacions que va patir després de 
la conquesta a partir de les restes arqueològi-
ques, arquitectòniques, de la morfologia de la 
trama urbana actual i la documentació escrita 
que confirma l’apreciació d’aquells autors i, 
en tot cas, mostra amb precisió quin va ser el 
perímetre de Madîna Turtûša i l’extensió que 
va ocupar, al costat de la riba fluvial, la loca-
lització dels seus mercats, ravals i cementiris. 
Així mateix, es va fer un detallat anàlisi de la 
documentació escrita posterior a la conques-
ta i es van descriure els canvis introduïts pels 
nous colonitzadors (Kirchner/Virgili 2014) 
La ciutat andalusina va capitular davant les 
hosts del comte de Barcelona, el Comú de 
Gènova i altres aliats el desembre de 1148, 
després de sis mesos de setge. La conquesta 
va suposar l’inici d’un procés de colonització 
de tota la contrada que va generar la redacció 
de centenars de documents. Una gran part de 
les escriptures es refereixen a alienacions de 
béns immobles i contenen informació relle-
vant sobre la ciutat, els assentaments rurals i 
l’espai agrari que van trobar els conqueridors 
(ubicació de parcel·les, cultius, llocs de resi-
dència, camins, sèquies, molins, pous, sínies, 
etc.) i, també, sobre les modificacions que hi 
van introduir. L’abundant informació dels 
textos, juntament amb la prospecció arque-
ològica, la toponímia i l’arqueologia hidràu-
lica ha permès establir amb precisió el mapa 
d’assentaments distribuïts a banda i banda de 
l’Ebre. Concretament, la recerca duta a terme 
per identificar els espais de conreu, seguint els 
mètodes de l’arqueologia hidràulica (Barce-
ló/Kirchner/Navarro 1995; Glick/Kirchner 
2000), la confecció de mapes detallats dels 
parcel·laris i la interpretació d’aquests mit-
jançant la seva contrastació amb la informa-
ció documental, les anàlisis derivades dels 
mètodes de la geoarqueologia, la carpologia 
i les datacions radiocarbòniques, ha permès 
una reconstrucció força acurada del paisatge 
agrícola de la regió (Kirchner/Virgili/Antolín 
2014; Alonso/Antolín/Kirchner 2014; Puy 
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et al. 2014). Actualment, encara estan en curs 
l’estudi dels espais de pastura i els camins ra-
maders.
Aquesta mena de recerca és la que dóna sentit 
als mapes de distribució de llocs de residència 
obtinguts mitjançant la prospecció arqueolò-
gica. No és possible entendre aquesta distri-
bució i els criteris que la van produir només 
a partir de la ceràmica recollida, escadusseres 
restes arquitectòniques, sitges, enterraments i 
excavacions parcials o, en el millors dels ca-
sos, de sondeigs.

els assentaments RuRals 

La major part dels assentaments i topònims 
documentats s’arrengleraven a ambdues ribe-
res de l’Ebre. L’entitat d’aquests assentaments 
es fa difícil de determinar en alguns casos. La 
documentació no fa gaire distincions entre ells. 
Els termes utilitzats per definir-los són “lloc” 
(Som, Tivenys, Bítem, Arram, Aldover, Labar, 
Bercat, Vila Roja, Palomera, Raval, Castellnou, 
l’Algezira Mascor, Alcàntera, Beniguerau, Fa-
zalfori, Vinallop, Mianes), “vila” (Benifallet, 
Aldovesta, Som, Tivenys, Bítem, Xerta, Aldo-
ver) o “almúnia” (L’aldea i l’Antic) (DCT: 11, 
36), però en la majoria de documents no es 
qualifica el topònim, senzillament es localitza 
l’immoble objecte de transacció amb la fór-
mula in seguida del topònim. Sovint es quali-
fica indistintament de lloc o de vila, el mateix 
topònim. L’ús del terme “vila”, a més, sol ser 
molt tardà, de finals del xII o ja en el segle xIII. 
Ambdós, però podrien designar formes d’as-
sentament concentrat, malgrat que en alguns 
casos fossin molt petits. Així sembla despren-
dre’s d’algunes referències a cases, mesquites o 
fossars2. Es mencionen també “termes” en re-

2. A Aldovesta: illum cannarium in Aldovesta ubi fuit olim mezchida 
sarracenorum et sex carroveras et ficulneas in illum villar de Aldovesta. 
(DCT: 237); ad villam de Aldovesta et ad fossarium sarracenorum 
(DCT 238; 605, 670). Som: un honor afronta in via que vadit 
ad villam de Som (DCT: 624); una peça de terra es venuda per 
construir-hi una casa (DP: 299). A Tivenys: dues peces de ter-
ra, un hort i unes cases són situats a la vila de Tivenys (DCT 
177, 343, 741); una vinya estava retro mezchitam sarracenorum 

lació a llocs que en algun moment són qualifi-
cats de castrum o castellum (Quart, Aldea, Xala-
mera, Som, Castellnou, Amposta). Alguns dels 
llocs han tingut continuïtat en l’habitació i en 
el topònim (Benifallet, Tivenys, Bítem, Quint, 
Aldover, Xerta, Vinallop). Altres pobles de 
formació més moderna podrien haver ocupat 
espais d’habitació abandonats i dels quals no 
ha perdurat el topònim (Jesús, Roquetes, Raval 
de Cristo per Palomera, Vilaroja, Raval), atès 
que es troben en llocs elevats en la terrassa flu-
vial i propers als espais de cultiu identificats. 
Altres topònims han perdurat en masos que ja 
són mencionats a la documentació del xII i xIII 
(Arram, Xalamera, Mianes) o s’ha perdut el 
topònim però han pogut ser situats amb pre-
cisió (Labar a la torre d’en Corder i jaciment 
de Casa Blanca, Bercat a la torre del Prior, 
Aquilen a Campredó) o més aproximadament 
(l’Algezira Mascor, Alcàntera, Beniguerau, Fa-
zalfori, Quart).
Bona part d’aquesta toponímia ha estat identi-
ficada com a topònims àrabs descriptius o bé, 
alguns d’ells, com a topònims d’origen clànic 
(Barceló 1987; Barceló coord. 1999). Alguns 
fan referència a les estructures hidràuliques. 
Labar seria una forma plural, al-âbâr (pl. de 
bi’r, “pou”); Bercat prové de birka (“bassa” o 
“safareig”, en la documentació llatina); Burja-
sénia és clarament burj as-sâniya, burg és traduït 
sovint per torre però també pot voler dir “casa 
de camp”, per tant, el significat seria “torre o 
casa de la sínia”. Altres fan referència a les 
ribes fluvials: les algezires (al-jazîra, “illa”) són 
illes fluvials, no necessàriament envoltades per 
aigua per tots els costats; Xerta podria derivar 

(DCT: 165). A Xerta, conservem la relació de béns (hubus) de 
la mesquita en un document no datat de finals del xII o inici 
del xIII (DCT 495). A Aldover: es menciona una villa vetula 
i un cimiterium sarracenorum, anys 1174-75 (DCT: 263). A Fa-
zalfori: un peça de terra està super meschitam que dicitur campus 
longus (DCT: 60). A l’Aldea: cimiteria vetera in kastro Aldee, una 
església i una casa dins el castell (intus castro) (DCT: 109); un 
solar (platea cum orto) per construir una casa (domus construatis 
et edificetis), que afrontava pel sud amb el vicho i pels altres 
costats amb altres cases (CTT: 129). A l’Antic: l’almúnia és 
venuda cum omnibus edificiis, casalibus et parietibus (DCT: 80). A 
Camarles: es menciona la torre i unes cases (ipsa turre et domi-
bus) (DCT: 188).
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de šarta (“meandre”); Aldover, tot i que po-
dria provenir d’al-duwwar (“llogaret”), també 
es pot relacionar amb al-dawwâra (“meandre”) 
que dóna Aldovara (Cáceres) i també podria 
estar vinculat a la ramaderia com Zocodo-
ver (Toledo) (sûq al-dawâb, mercat d’animals) 
(Corriente 1977: 26, 33, 67); Tivenys podria 
ser tibbin (“serpent, con d’aigua”) o tib (“riu o 
riuet”). Alguns topònims es poden relacionar 
amb reduplicacions de noms: el riu Baytâm 
(Tobna, Algèria), donaria Bítem i Mayâniš (al-
Mahdiyya, Tunísia), seria l’origen de Mianes. 
L’Aldea normalment es relaciona amb day‘a 
(“llogaret, poble”, “granja, finca”). Tanmateix, 
no es pot descartar dayah, que al Marroc de-
signa “llac, bassa”, “aigua tancada entre canals 
o sèquies”, significat que, en el context on es 
troba l’Aldea, envoltada d’aiguamolls, seria co-
herent. Fazalfori vindria de fahs al-hurî (“camp 
del graner”). Com a topònims clànics hi ha 
Vinallop (Banû Lubb), probablement berber,  
Beniguerau i Benifallet, no identificats. Quart 
i Quint podrien tenir relació amb la via roma-
na, indicant mil·liaris (Pallí 1981, 358; Arrayás 
2005: 387-397).
La xarxa de camins apareix esmentada so-
vint en els documents. Tots els assentaments 
de les riberes estaven comunicats per sengles 
vies públiques de recorregut paral·lel al riu. Es 
documenten passos de barca per travessar el 
riu a l’alçada de Tortosa, a Benifallet i, proba-
blement, a Amposta. La via pública del marge 
esquerre del riu era coneguda, a partir de Tor-
tosa, en direcció al nord, com via de Benifallet 
i, en direcció al sud, com a camí de Camarles o 
de l’Aldea. Al marge dret, la via cap el sud era 
anomenada camí de València, el qual, a l’alça-
da de Vinallop, es bifurcava: un ramal seguia el 
curs del riu fins Amposta i l’altre ascendia cap 
a l’altiplà per seguir cap a Ulldecona. L’antiga 
via Augusta procedent de Tarragona es dividia 
en el Perelló: un ramal arribava a Tortosa pel 
Coll de l’Alba, mentre que l’altre discorria per 
la línia de costa enllaçant els nuclis litorals fins 
arribar a l’Ebre (Morote 1979: 150-151). Els 
assentaments i la toponímia documentada, així 
com els escassos jaciments arqueològics loca-

litzats s’arrengleren al llarg d’aquestes vies o a 
poca distància. 
El registre de jaciments arqueològics és rela-
tivament escàs, en comparació amb la topo-
nímia documentada. Molts dels assentaments 
han quedat probablement sota les trames ur-
banes dels pobles actuals. Tanmateix, al llarg 
de les vies de comunicació i en estreta relació 
amb els espais de cultiu es conserven encara 
alguns jaciments islàmics identificats sobretot 
per la ceràmica de superfície, alguns murs i al-
gunes sitges.
Al marge esquerre de l’Ebre, tan sols hi ha 
restes significatives al Coll de Som, on s’hi 
han trobat restes abundants de ceràmica i s’hi 
veuen murs que es poden atribuir al període 
andalusí. Tanmateix, la localització en aquest 
punt elevat i de difícil accés no fa plausible 
pensar que es tracti d’un assentament sinó 
més aviat d’un punt de vigilància. Un docu-
ment l’anomena castellum Summum, on hi hau-
ria hagut un hortet amb oliveres (1163, DCT 
134) i, per tant, el lloc queda clarament distin-
git del que podria ser un assentament habitat 
a la plana de Tivenys, en el seu extrem nord, 
on també es concentraven les parcel·les atri-
buïdes a aquest assentament. En aquesta zona, 
però, no s’hi ha trobat restes degut a la inten-
sa transformació del vessant provocada per 
l’aterrassament recent amb mitjans mecànics3.
Al Mas del Bisbe s’hi conserva una capella gò-
tica construïda durant l’episcopat d’Arnau de 
Jardí (s. xIv) i dues torres amb basament de 
carreus tallats i alçat de tàpia que requereixen 
un estudi per tal de poder proposar-ne una 
cronologia. En un camp adjacent al complex 
arquitectònic actual els masovers actuals hi 
han trobat sitges, llaurant. Aquest mas ja és 
anomenat mansum al segle xII. El 1154,  Ra-
mon Berenguer Iv va donar a la Catedral de 
Tortosa i al bisbe Gaufred un campum de Bitem 
quod in tempore sarracenorum fuit regis (DCT: 47, 
amb confirmació el 1255, DCT 52;  i confir-
mació papal d’Adrià Iv, amb els altres béns de 

3. J. Negre afirma haver trobat ceràmica andalusina en aquesta 
zona (Negre 2015a: 24). La nostra prospecció va ser comple-
tament negativa.
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la catedral, el 1156, DCT 64). El mateix any 
un tal Gandulf  Carbonera, genovès, dóna al 
bisbe i la seu allò que tenia in campum de Bitem 
qui fuit regis. Ho havia rebut del comte de Bar-
celona i estava situat al sud del que tenia el bis-
be, afrontant amb la via pública de Benifallet a 
orient i l’Ebre a occident i al sud, mentre que 
al nord hi havia les terres de la catedral (DCT 
56). Les afrontacions són coherents amb l’ac-
tual propietat del bisbat, el Mas del Bisbe, al 
sud de Bítem. Amb la donació de Gandulf  es 
completava un lot homogeni de la catedral, el 
mansum del bisbe, esmentat així en diversos 
documents d’establiment a cens de parcel·les.
Al sud de Tortosa, en el turó on es troba la 
torre probablement del segle xIv, del Temple, 
coneguda amb els noms de Torre de la Llotja 
o Casa del Prat, hi ha abundants restes de ce-
ràmica andalusina en superfície, un mur que 
delimita en part el turó i es veuen alineacions 
de pedres i murs tallats en el vessant est.
A la torre de l’Aldea, excavacions relativament 
recents han permès començar a donar sentit 
a troballes antigues com un mil·liari romà, as-
senyalant una probable fita de la Via Augusta, 
que coincideix amb l’eix viari documentat a 
l’edat mitjana (Rams, Pérez 2010). L’excavació 
ha documentat una ocupació romana del segle 
I d.c. que es perllonga fins als segles Iv i v d.c. 
Sobreposada, s’ha identificat la fase islàmica 
sense precisar encara les cronologies. Aquesta 
fase està constituïda per una fortificació que 
aprofita en part les estructures romanes i que 
consisteix en un edifici quadrangular de grans 
dimensions (25m x 24,5m), amb murs de 1,5m 
de gruix, entorn de la qual sembla que hi hau-
ria estructures més pròpiament d’habitació i 
sitges que no han pogut ser excavades. Pos-
teriorment a la conquesta cristiana, es manté 
l’ocupació i s’aprofiten les estructures roma-
nes i andalusines per bastir-hi al damunt una 
torre circular (Rams/Pérez 2010. Finalment, 
al mas de l’Antic, s’hi va trobar un sol frag-
ment de vora d’olla andalusina. Existeix, en 
canvi, un jaciment romà d’una certa entitat.
En el marge dret de l’Ebre hi ha més densitat 
de troballes. El promontori anomenat Puig de 

la Caldera de l’Arram degué ser l’assentament 
andalusí del lloc de l’Arram, atesa la quanti-
tat de fragments de ceràmica en superfície i 
les alineacions de pedres que delaten murs. El 
turó va ser escapçat per la banda del riu, a lle-
vant, i pel pas de l’actual carretera, a ponent, 
circumstància que impedeix tenir una visió 
global del jaciment. Tan sols la prominència 
del lloc justifica que se l’anomenés castellum 
l’any 1196, quan hi ha un reconeixement del 
drets que Poblet tenia a Xerta i al castello Ala-
ran, en el qual hi havia un camp encaixonat 
entre muntanyes i amb la via pública a llevant, 
i una algezira amb una cova, a tocar d’una via 
publica, amb un reg a migdia i amb la munta-
nya de dit castell a llevant (CP: 186).
A Xerta, l’existència de restes arqueològiques 
(ceràmica i sitges) en dos punts elevats que es 
troben just al límit de la plana fluvial (Arena-
lets i finca catastral 43053A01800203, parcel·la 
203) indica que l’actual emplaçament del poble 
és posterior. Al nord de la torre d’en Corder 
(Labar), coincidint amb les restes romanes de 
la masia de Casa Blanca (Genera 1992), s’hi 
troba ceràmica andalusina amb abundància. 
Al sud del Raval de Cristo i damunt la terrassa 
fluvial hi ha un jaciment arqueològic andalusí 
d’una certa entitat (Racó d’Omedo). Es troba 
en una plataforma sobresortint de la terrassa 
fluvial que queda tancada per un mur de tàpia 
de dimensions considerables. La ceràmica de 
superfície és molt abundant i majoritàriament 
dels segles xI i primera meitat del xII. A to-
car de la desembocadura del torrent de Sant 
Antoni es troba el jaciment del Pla de les Sit-
ges (Mas de Xies), damunt la terrassa fluvial4. 
Al Mas de Giner, una mica més al sud, també 
s’hi han trobat sitges amb materials andalusins 
(Marqués, Ribàs 2001)5. Aquests assentaments 

4. Aquest jaciment es coneix des del 1902, quan es donen a 
conèixer algunes troballes en la premsa local i a la Geografia 
General de Catalunya de Francesc Carreras Candi on Joan 
Abril publica un croquis i descripció i el 1992 s’hi va fer una 
intervenció (Carreras Candi 1908-18, p.704, Artigues 1992).

5. Les sitges del Pla de les Sitges, del Mas de Giner i del cas-
tell d’Amposta, tot i els materials islàmics que les amortitzen, 
apareixen vinculades a materials ceràmics romans i ibèrics i 
han estat considerades ibèriques (Bosch, Faura, Villalbí 2004: 
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es poden relacionar amb diversos topònims 
que es troben a la zona: Beniguerau, Algezi-
ra Mascor, Alcàntera, Fazalfori o Quart. Les 
afrontacions de les parcel·les documentades 
les situen a la desembocadura del torrent de 
sant Antoni o una mica més al sud. A tocar 
d’Amposta, a El Molinàs, hi ha hagut troballes 
d’enterraments andalusins (Bosch/Faura/Vi-
llalbí 2004). I el castell andalusí d’Amposta ha 
estat ben documentat en excavacions on s’han 
datat alguns murs andalusins a la segona mei-
tat del segle xI (Villalbí/Forcadell/Artigues 
1994)6.
Aquests emplaçaments segueixen pautes simi-
lars. La majoria de llocs d’assentament i d’es-
pais de cultiu queden situats per sobre de la 
línia de risc d’inundació determinada en els 
Mapes d’inundabilitat de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, especialment la que correspon a 
períodes de retorn de 50 anys. Els llocs esco-
llits per les zones de residència els trobem o 
bé en el marge de la plana fluvial (Benifallet, 
Tivenys, Bítem, el perímetre medieval de Tor-
tosa mateix, Aldover, jaciment de Casa Blanca, 
Vinallop); o bé en àrees lleugerament elevades 
respecte la plana, aprofitant petits puigs o tu-
rons (jaciments de Caldera de l’Arram, Arena-
lets, finca catastral 43053A01800203, Ampos-
ta) o bé damunt de la terrassa fluvial, en punts 
on aquesta forma esperons avançats sobre la 
plana fluvial (jaciment del Racó d’Omedo i el 
del Pla de les Sitges). Tots ells queden espaci-
alment vinculats amb les àrees de conreu que 
han pogut ser delimitades. Per aquest motiu, 

26). Caldrà més excavacions sistemàtiques per determinar la 
seva atribució cronològica. En qualsevol cas, l’amortització 
amb materials andalusins indica la proximitat d’estructures 
domèstiques andalusines. J. Negre ha convertit aquestes tro-
balles d’un nombre reduït de sitges en “extensos campos de 
silos” i en un “almacenaje masivo” de gra per la madîna, una 
proposta sense cap fonament (Negre 2015a: 31).

6. R. Martí i J. Negre atribueixen a l’època emiral les restes 
d’una torre rectangular pel fet de tenir carreus encoixinats 
(Martí/Negre 2014) i prescindint de l’estudi arqueològic i 
documental realitzat per M.M. Villabí, T. Forcadell i P.L. Ar-
tigues que van excavar i datar al segle xIv aquesta torre, po-
sant-la en relació amb l’ordre de l’Hospital. Els carreus, fins 
i tot tenen creus hospitaleres gravades (Villabí/Forcadell/
Artigues 1994).

es pot proposar que els emplaçaments actuals 
de Jesús, Roquetes i Raval de Cristo podrien 
haver estat llocs d’assentament andalusí: se si-
tuen damunt d’esperons que forma la terrassa 
fluvial, excavada per torrents que baixen de 
les muntanyes dels Ports i situats en els flancs 
dels espais de cultiu documentats i reconstru-
ïts mitjançant la prospecció. Finalment, els 
emplaçaments de l’extrem sud de la llera flu-
vial, arrenglerats allà on ara comença el delta 
(Camarles, Antic, Granadella, Aldea, Burjassè-
nia i Candela), aprofiten petites elevacions del 
terreny o afloracions rocoses en una zona que 
devia ser d’aiguamoll, anomenada Prat de Tor-
tosa en els documents i que s’estenia des del 
sud de la ciutat fins a la línia de costa.

els espais de Cultiu

La llera del riu era molt més àmplia i disper-
sa del que és actualment. La progressiva con-
questa de terreny cultivable guanyat a la llera i 
la regulació del cabal de l’Ebre han fet possi-
ble estabilitzar els seus marges i afegir exten-
ses franges cultivables a banda i banda que es 
poden reconèixer pels seus parcel·laris orde-
nats en camps allargats perpendiculars al riu, 
sovint amb canals de drenatge actius com a la 
plana de Castellnou o al sud de la plana de les 
Arenes. En les fotografies aèries es veuen, així 
mateix, límits parcel·laris arrodonits, paral·lels 
al riu, que fossilitzen antics marges fluvials. La 
documentació escrita, l’anàlisi de la morfolo-
gia dels parcel·laris i la prospecció sobre el 
terreny són fonamentals per poder identificar 
quins espais eren els cultivats i la seva distribu-
ció al llarg dels dos marges fluvials i en relació 
als assentaments.
Els espais de cultiu constitueixen conjunts de 
parcel·les compactes, adjacents als llocs de re-
sidència, disposades al llarg de les vies de co-
municació que discorren de nord a sud, paral-
leles a l’Ebre. En els documents, els límits 
oest i est de les peces coincideixen sovint amb 
aquest camins. La menció del riu i la via de 
comunicació principal en les afrontacions oest 
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Fig. 1. El Baix Ebre: assentaments i espais de cultiu.
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o est, segons el marge on es trobi la parcel-
la indiquen que la llera era molt més ampla i 
dispersa del que és avui dia i, en conseqüència, 
l’espai de plana fluvial cultivable era molt més 
estret i quedava arrapat als vessants de la ter-
rassa fluvial. La via de comunicació, que tam-
bé passava per aquests terrenys més elevats i 
pels diferents assentaments, travessava tam-
bé els parcel·laris, atès que trobem parcel·les 
mencionades a banda i banda. En les afron-
tacions de les parcel·les, a més, es pot veure 
que unes es tocaven amb les altres, formant 
agrupacions compactes.
En canvi, la manca de contacte entre parcel·les 
associades a assentaments veïns indica que ens 
trobem davant de parcel·laris discontinus que 
no es tocaven entre sí i entre els quals hi havia 
espais erms, d’aiguamoll fluvial o els mateixos 
braços fluvials. Se situaven, igual que les àrees 
de residència, en aquelles zones riberenques 
de cota lleugerament més elevada i que podi-
en quedar fora de l’abast de les crescudes del 
riu. Actualment, coincideixen de forma força 
generalitzada amb els límits de inundabilitat 
calculats per freqüències de retorn de 50 anys 
segons l’Agència Catalana de l’Aigua. Això no 
exclou que episòdicament aquests espais hagin 
pogut quedar afectats per inundacions.
Un altre factor comú és el fet de situar-se al 
costat de la desembocadura de torrents. En 
aquests punts, justament, l’acumulació de sedi-
ments aportats pels torrents han creat petites 
illes de terreny lleugerament elevades sobre la 
cota de la ribera fluvial. El mètode hidràulic de 
captació d’aigua majoritari eren els pous amb 
sínies, que esporàdicament són mencionats als 
documents7.

7. A Benifallet: una honor formada per terres, camps, vinyes, 
horts, pous i sínies (ACA: Còdex 115, doc. 23 a i b, f. 7v). 
Aldovesta: el 1243, l’orde del Temple donava llicència a Ra-
mon d’Aldovesta per utilitzar l’aigua del pou situat a l’honor 
de Machomet Abinsait i Machomet Aznar i la seva germana 
Nexina, amb la qual podrà regar l’hort situat prop del cemen-
tiri dels sarraïns d’Aldovesta (TTE: 43). A Bítem: una peça de 
terra amb vinya i arbres i un pou (DCT: 69). A Xerta: un honor 
cum arboribus, cum puteis, cum vineis (DCT: 112). A Aldover: pous 
(DSC: 55; DCT: 112) i una sínia (DCT: 253). Palomera: ortalem 
que fuit de sarraceno nomine Abnilupon, rebut del comte, cum puteo 

La morfologia d’aquests parcel·laris indica que 
degueren configurar àrees de terreny estable 
envoltades de braços del riu, aiguamolls o ter-
renys episòdicament inundables. Les algezires 
de la documentació, doncs, es deuen referir a 
aquests espais o, com a mínim a aquells més 
clarament envoltats d’aiguamoll i en part per 
la llera del riu. En alguns casos hi ha prou do-
cuments com per copsar que eren espais de 
terreny prou extensos com perquè hi hagués 
diverses parcel·les de conreu8.
Les almúnies i rafals són sovint mencionats 
sense referir-se a un topònim en concret, com 
el de l’Aldea o l’Antic. Les afrontacions que te-
nen i alguns detalls sobre els elements que els 
composen permeten identificar-los com a es-
pais de cultiu que formen part probablement 
dels parcel·laris compactes9.

et cum omnia arborea (CTT: 6). A Vilaroja: un clot en el qual hi 
ha un garrover i el safareig (çafaregium) (DCT: 743). Enllà 
de l’Ebre: camp on hi havia dos pous i dos safarejos, situat 
enfront mateix de la torre de la Milícia (DCT: 368). Algezira 
Mascor: un camp iuxta viam quam itur ad Valenciam prope pontem 
siccum et prope algziram que fuit de Zahada, tenia, a més, un pou 
i un safareig i afrontava per l’est amb aquesta via a l’alçada 
del pont (DCT: 63). Horta de Pimpí: orto cum... cenia et çafareig) 
(ACA: còdex 115, doc. 202; CTT: doc. 62). A Burjasènia: una 
sort de terra tenia un hort, un pou i una vinya (ACA: Codex 
115, doc. 44).

8. Els exemples més representatius els constitueixen la insula 
Iberis assignada a la República de Génova arran de la conques-
ta (Imperiale de Sant’Angelo, 1936: vol. I, docs. 190 y 203), la 
de Abnabicorta, concedida als jueus per Ramon Berenguer Iv 
i situada al nord de Tortosa, a l’horta de Pimpí (CPFC: 76), 
a tocar de la desembocadura del torrent de Sant Antoni hi 
havia l’Algezira Mascor, amb diversos documents que hi situen 
parcel·les, i altres algezires associades a Alcàntera i Beniguerau 
(DCT: 63, 69, 743, CTT: 126), a les Arenes, al sud de Tortosa 
(DCT: 97), a Benifallet (DCT: 47, 52, 64, 170, 248, 586), entre 
Xerta i Tivenys (DCT: 174, 177), a Som i Tivenys(DCT 91, 
295), a Bítem (DCT: 244), a Caborrec (DCT: 479), a Xalamera 
(ACT. Calaix 48. Llibre de Benifassà, f.60 rº-vº), a l’Arram 
(CP: 186), a Xerta (DCT: 649, 652, 653; CTT: 100); a Palo-
mera (CTT: 97).

9. Xerta: el comte Ramon Berenguer Iv adjudicar l’almúnia de 
Xerta al monestir de Santes Creus (DSC: 64, 77, 78, 330; CTT: 
100; CP: 32), la menció d’una feixa de terra, a Xerta, iuxta al-
moniam ad parietes antiquos (DSC 64) indica el context de terres 
de cultiu, així com la referència a l’almoniam de Xerta ...ab lo rech 
et ab lo caprech (DSC 77). A Palomera, hi havia una almunia de 
rex (DCT: 136) que, com el camp que fou del rei de Bítem, 
degués ser una pertinença del darrer governador de Tortosa. 
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Tan sols a Xerta, a Palomera i al conjunt d’as-
sentaments situats a la desembocadura del tor-
rent de Sant Antoni, en la ribera dreta, hi ha 
constància documental i per prospecció de sè-
quies que capten l’aigua en els torrents que bai-
xen de les muntanyes. En tots els casos, el destí 
principal de les sèquies actuals són conjunts de 
molins fariners i, secundàriament, la irrigació 
de parcel·laris. La construcció dels molins co-
neguts com Molins del Comte, a Palomera, i el 
de l’Alcàsser, posteriorment, està clarament do-
cumentada després de la conquesta (DCT docs: 
141, 301 i 517; ACT. Calaix 59. Peixateria, etc., 
perg. 55). La sèquia neix en el torrent de Cer-
vera i, després d’un llarg recorregut, abasteix els 
molins, primer el de l’Alcàsser i després els del 
Comte, tots ells situats damunt la terrassa fluvi-
al. El darrer dels tres molins del Comte, cons-
truït en els vessants de la terrassa, excavat pel 
barranc de Cervera, deixa anar l’aigua al torrent. 
El parcel·lari de fons de vall que hi ha a conti-
nuació, entre els molins i la desembocadura del 
torrent, protegit de les torrentades amb murs, 
no rep cap sèquia procedent del torrent actual-
ment i es rega mitjançant sínies.

A ultra flumen Iberis, davant de Tortosa, en el marge dret del 
riu, la comanda del Tempe va adquirir una Almúnia entre els 
anys 1166 i 1177, mitjançant sengles compres a Bonvassall de 
Moró, genovès, per 1190 morabatins, i a Bernat Fabra, per 
500 morabatins (CTT: 27 i 29), que afrontava amb sèquies de 
drenatge, i entorn d’aquest nucli van adquirir fins a 14 immo-
bles més. L’almúnia és anomenada també “parellada” (CTT: 
38) i mas (CTT: 29). El context i la terminologia deixen clar 
que es tracta d’un espai de conreu. A les almúnies de l’Aldea 
i l’Antic (DCT: 11, 36) hi havia edificacions i parcel·les culti-
vades envoltades de prat i erms. En els llistats d’elements que 
composen masos i almúnies s’enumeren les pastures, els prats, 
les aigües, les pedres, la fusta, la caça (DCT 109,  i, en el cas del 
castell de l’Aldea, també els camps, les vinyes i els horts (cum 
campis et vineis et ortibus et ortalibus et pratis et pascuis et terris heremis 
et laboratis) (DCT: 11, 36, 80, 210, 405). Pel que fa a les men-
cions de rafals: arafal in villa de Bítem que limitava amb altres 
honors (DCT: 520); raalem que est in Villaroia, cum ortibus et vineis 
et campis quod est iusta istius raal (DCT: 68); arrahal Athzalem, en 
el límit nord d’una honor que havia estat d’Aliafar Aberramia 
i que Pere Guillem Aragonès havia rebut del comte, propera a 
l’almúnia del rei (almunia de rex) (DCT: 136); a Burjacènia, una 
sort de terra tenia un hort, un pou i una vinya i afrontava amb 
la valle vinee al nord, amb un arrahal antiquo a orient, un cau de 
conills a occident i la via de l’Aldea a Amposta al sud (ACA: 
Codex 115, doc. 44).

A Xerta, l’anàlisi del parcel·lari, de la xarxa de 
sèquies i de la documentació permeten pro-
posar que el sistema hidràulic és una creació 
feudal. Les mencions a la sèquia i als molins 
tenen una cronologia tardana, a finals del 
xII o principis del xIII (DCT: 410, 430, 756, 
DSC: 329). En una relació de les possessions 
de Poblet, una mena de capbreu, sense data, 
que per les característiques formals podria ser 
de l’entorn del 1200 (CP: 215), se cita una sè-
quia pública que podria ser la primera men-
ció a la sèquia dels molins. Les referències a 
algezires (DCT 649, 652, 653, 698) també són 
tardanes i alguna d’elles no estava encara en 
cultiu. La majoria de parcel·les documentades 
al llarg de la segona meitat del xII no tocaven 
amb el marge del riu i no hi ha indicacions 
que fossin regades amb una xarxa de sèquies 
com la que hom troba avui en dia. Hi ha algu-
na menció de pous (DCT: 112). La donació 
de Ramon Berenguer al monestir de Valldaura 
(després Santes Creus) el 1158 de l’almoniam 
de Xerta ...ab lo rech et ab lo caprech (DSC 77)10 
fa referència a una sèquia captada mitjançant 
un assut o resclosa que hauria de trobar-se en 
algun torrent, a menys que al·ludeixin als ca-
nals fluvials, més o menys condicionats, que 
recorren un dels costats d’una algezira. Tan-
mateix, aquests documents no fan cap al·lusió 
als molins, que difícilment haurien pogut que-
dar al marge de la donació si es tractés de la 
mateixa sèquia. A més, el traçat de la sèquia 
procedent del torrent de les Fonts arriba a 
canviar de conca, foradant una gran roca (La 
Foradada), per tal d’arribar al punt on s’instal-
len la sèrie de tres molins dels quals queden 
restes. Els molins reben l’aigua en primer lloc 
i després aquesta és canalitzada per regar un 
espai d’horta. L’objectiu de les dues sèquies 
és aportar el cabal necessari amb el desnivell 
adequat per instal·lar els molins i, de passada, 
s’irriga un parcel·lari preexistent. El sistema 
hidràulic, en canvi, sí que queda ben descrit 
en el document del Privilegi de les aigües de Xerta, 

10. El 1156, l’abat del mateix monestir la donava a cens, amb 
tots els seus arbres, pertinences i aigües (DSC 64). El mateix 
1158, la donava a cens ab lo rech i lo caprech (DSC 78).
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atorgat per Pere el Cerimoniós, rei d’Aragó i 
comte de Barcelona, del 5 de febrer de 1383 
(Moner 1910), segons el qual els prohoms i 
la Universitat de la vila o lloc de Xerta foren 
denunciats perquè a causa d’un període de se-
quera, contra el fur i de forma il·lícita, es van 
apoderar de les aigües corrents del terme del 
castell de Paüls, contra el voler del seu senyor, 
Ramon Despuig, per regar les seves terres i 
propietats. Es fa al·lusió a que els avantpas-
sats del habitants de Xerta ja les usaven abans 
que Tortosa i les universitats, els llocs i termes 
fossin alliberats pels “nostres predecessors” 
(vol dir Ramon Berenguer Iv) del poder dels 
sarraïns o moros. El rei absolia als prohoms 
de la universitat de Xerta de tota acusació i 
concedia que podien continuar fent ús de les 
aigües sense impediment del rei ni dels seus 
agents. De l’argumentació del document es 
pot deduir, doncs, que, a finals del segle xIv, es 
considerava d’origen andalusí aquest sistema 
hidràulic. Tanmateix, l’estructura del sistema i 

les mencions tardanes als molins i la similitud 
amb el sistema dels molins del Comte, aquests 
construïts després de la conquesta sense cap 
dubte, aconsella considerar la sèquia de Xerta 
com a una construcció feudal.
Per la sèquia del torrent de Sant Antoni, comp-
tem amb la descripció de l’anomenada “sèquia 
major” en un document segons el qual el prior 
de la seu dóna a l’hospitaler, també de la seu, 
el delme dels honors de la part inferior de la 
sèquia major que venia de Marenxa i arribava 
a l’Ebre per Algezira Mascor, i aquests honors 
eren a Fazalfori, Vinallop i Mianes. Per tant la 
sèquia acabava a l’Ebre, a l’alçada de l’Algezira 
Mazcor: a cequia illa maiori inferius que descendit de 
Marenxa et venit per Algevira Mazcor ad Yberum 
(DCT: 398)11. Aquesta sèquia seria la que apa-

11. El document no ha estat ben entès per J. Negre (2015a: 
30; 2015b: 638-639) que interpreta que és una sèquia de gran 
recorregut captada en el riu i paral·lela a aquest. Aquest docu-
ment i un testament en el qual suposadament s’enumeren de 
nord a sud els assentaments de Marenxa, Carpexo, Algezira 
Mazcor i Fazalfori (DCT 298) fa que els relacioni amb el Raval 

Fig. 2. Espai de cultiu a la desembocadura del barranc de Cervera relacionat amb l’assentament de Palomera.
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reix mencionada també en el Llibre del Pastoret 
del segle xvI (MTE Llibre del Pastoret, 100-102), 
quan s’explica el recorregut d’un lligallo (camí 
ramader) que baixa del canyeret de Maranxa fins 
el camí d’en Cedó per prosseguir fins al camí de 
València. Marenxa, doncs, havia d’estar entre la 
capçalera del torrent de Sant Antoni i el molí 
d’en Sedó, encara existent en el mas del mateix 
nom. El recorregut de la sèquia ha pogut ser 
reconstruït i, com el torrent, segueix una di-
recció oest-est. Captava l’aigua mitjançant un 
assut a l’inici del torrent de Sant Antoni i per-
metia regar un parcel·lari de 2,4 ha situat en la 
part més elevada de la plana fluvial, a la vora 
del relleu d’on surt el torrent.
Els tres dissenys segueixen pautes equivalents: 
captació de la sèquia en un torrent de munta-

de Cristo, El Racó d’Omedo, El Pla de les Sitges i el Mas 
Giner respectivament i interpreti que el recorregut de la sè-
quia passava per cadascun d’ells. A més, atribueix a l’estat la 
construcció d’aquesta sèquia sense cap fonament. El docu-
ment que menciona la sèquia situa diverses honors, en un or-
dre diferent, i diu exactament: tocius illius honoris quem habemus 
… a cequia illa maiori inferius que descendit de Marenxa et venit per 
Algevira Mascor ad Yberum, in Fazalfori, videlicet, et in Avinalop et 
in Mianes. Els honors estan situats « desde sota la sèquia major 
que baixa de Marenxa i ve per l’algezira Mascor fins a l’Ebre », 
a Fazalfori, a Vinallop i a Mianes.

nya, amb un llarg recorregut de transport fins 
arribar a les instal·lacions molineres, situades 
allà on hi ha possibilitats d’instal·lar els cups 
amb els desnivells adequats.
És difícil saber, doncs, fins a quin punt s’apro-
fitaven en època andalusina les aigües que bai-
xaven pels torrents. Si van existir derivacions 
en els torrents i sèquies per regar, no en queda 
traça i la construcció dels molins va obligar a 
modificar el recorregut de les sèquies, potser 
també el lloc de captació i a tornar a dissenyar 
el sistema hidràulic i la forma en què havia de 
ser gestionat. A Palomera, l’espai potencial-
ment irrigable va ser encerclat per un mur de 
protecció de les torrentades i no rep actual-
ment aigua de la sèquia dels molins. En l’espai 
protegit hi trobem sínies.També en el períme-
tre irrigat actual de Xerta es conserven algunes 
sínies. Igualment, en l’hort del molí d’en Sedó 
hi havia hagut una sínia. Tots tres espais que-
den situats a continuació dels molins i només 
el de Xerta i el de l’hort del molí d’en Sedó 
reben l’aigua quan aquests ja han estat abastits.
Així, el sistema de reguiu andalusí molt proba-
blement es basava principalment en pous i sí-
nies en el conjunt d’espais de cultiu dels assen-

Fig. 3. Espai de cultiu a Xerta.
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taments però també de la ciutat, com veurem. 
Les referències, encara que escasses, a pous, 
sínies i safareigs (basses) en la documentació 
així ho confirmarien. En canvi, la major part 
de referències a sèquies en les afrontacions de 
les parcel·les (diferents de les de Xerta, barranc 
de Cervera i Barranc de sant Antoni) tindrien 
a veure amb espais de plana fluvial que havien 
estat drenats. Aquestes referències les trobem 
principalment localitzades al Prat de Tortosa, 
al sud de la ciutat, i en les zones que envolten 
el pla de Castellnou. Les sèquies de drenatge 
que encara avui estan operatives corresponen 
a les fases modernes d’ocupació de sòl inunda-
ble pel conreu que afecten les franges de ter-
reny que ara configuren els marges fluvials. A 
més, no solen tenir sínies. El mapa de sínies, 
per tant, també contribueix a delimitar les fa-
ses de conquesta agrària. No hi ha tampoc cap 
menció de captació del riu, en forma d’assut, 
ni de la canalització que en pogués resultar. El 
riu no va ser captat pels andalusins ni tampoc 
pels colonitzadors feudals. El primer intent de 
derivació, de què tenim constància i que no va 
reeixir, és del 1347, amb un projecte d’assut al 
marge esquerre del riu, a l’alçada de Som. Un 
segle més tard tot just sembla que s’han fet les 
primeres obres. Els primers intents de realitzar 
un assut a Xerta ja són del segle xvII (Vidal 
2006, Fabregat/Vidal 2007).

madîna tuRtûsa i els seus espais de Cultiu

Madîna Turtûsa es vinculava a dos espais de 
cultiu. Al nord de la madîna, l’horta de Pimpí 
(orta de Pimpino als documents) constituïa el 
primer dels espais adjacents a la via de comuni-
cació que segueix paral·lela al riu. És una zona 
ben documentada amb 24 documents entre 
1148 i 1212 que registren transaccions diver-
ses i donen detalls dels cultius de les parcel-
les així com de la seva localització. En molts 
casos, la via pública que va de Tortosa cap al 
nord i la llera del riu apareixen esmentades en 
les afrontacions. Les parcel·les es distribuïen, 
doncs, al llarg de la via de comunicació i la ri-

bera del riu, formant un parcel·lari compacte 
i allargat. El 50 % de les parcel·les eren horts 
i no hi ha cap menció a canals o sèquies. En 
canvi sí que consta alguna referència a pous i 
sínies. En un cas, es dóna la descripció de la in-
fraestructura hidràulica que degué caracterit-
zar aquest parcel·lari: un hort va ser transferit 
amb la sínia i la bassa que recollia l’aigua extre-
ta per la bèstia que la feia girar (orto cum…cenia 
et çafareig) (ACA: còdex 115, doc. 202; CTT: 
doc. 62)12. També hi havia un pou a tocar de la 
porta de Remolins (AASAB: 268), probable-
ment, el mateix que poc després, l’any 1157, va 
donar Ramon Berenguer Iv a l’orde de l’Hos-
pital: orto cum ipso puteo et cenia (Delaville I, 195). 
La irrigació d’aquests horts no es feia, doncs, 
mitjançant un canal derivat del riu.
La prospecció sobre el terreny, l’anàlisi de la 
morfologia del parcel·lari i la confecció de plà-
nols permet detectar diferències en les formes 
i distribució de les parcel·les de l’àrea actual de 
Pimpí. Es distingeixen dues franges de terres 
paral·leles al riu. La més propera a l’actual lle-
ra del riu és la més recent, conquerida a costa 
d’espais inundables. L’altra franja, de 18ha de 
superfície, té les parcel·les distribuïdes a banda 
i banda de l’actual carretera. Aquesta segueix 
el traçat de l’antiga via pública probablement 
encara força fidelment. Les parcel·les d’aques-
ta segona franja són les que cal identificar amb 
les mencionades en la documentació del se-
gle xII. L’algedira d’Abnabicorta dita també illa 
Xiquina, concedida als jueus per Ramon Be-
renguer Iv l’any 1149 (CPFC: 76), formada 
íntegrament per horts dels quals en consta el 
nom de l’antic posseïdor andalusí, es trobava 
a tocar de les muralles de la madîna, actual-
ment una zona completament urbanitzada. En 
aquesta zona desemboca el torrent del Cèlio, 
creant un espai d’acumulació de sediments 
que bé podria haver provocat la formació de 
l’“illa”, amb terrenys més estables.
Al sud de la ciutat s’obre una gran plana fluvi-
al on es trobava el segon dels espais de cultiu 

12. El terme çafareig (safareig), procedent de l’àrab sahrîj, de-
signa una bassa de reg on, en aquest cas, s’hi recull l’aigua 
extreta del pou mitjançant la sínia accionada per una bèstia.
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vinculats a la madîna, d’unes 500 ha actualment 
i que ocupa l’espai delimitat per un gran mean-
dre del riu. Els documents l’identifiquen amb 
el nom de les Arenes (unes 70 escriptures) 
(DCT; Virgili 2010a). El parcel·lari se situa a 
ambdós costats de la via de Camarles (o de la 
Aldea), i, especialment, entre aquesta i el riu. 
Hi ha fins a 9 mencions de sèquies, situades 

sempre en els límits de les parcel·les. Confi-
guraven una xarxa jerarquitzada i de morfolo-
gia ortogonal. Es menciona una sèquia major 
(cequia maior) (DCT: 293, 316) i una mitjana 
(l’esequia media excavada a la vora d’una algezira, 
DCT: 97), localitzades sempre a est o oest de 
les parcel·les i, per tant, amb un traçat nord-
sud que constituïen els eixos principals jerar-

Fig. 4. L’Horta de Pimpí.
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quitzats entre si. Altres sèquies apareixen en 
les afrontacions nord i sud de les parcel·les i, 
en conseqüència, estaven disposades perpen-
dicularment a les primeres. Aquestes no reben 
qualificatius, excepte en un cas que s’atribueix 
a Ambròs de Santponç (DCT: 305) i, per tant, 
semblen canalitzacions menors (cechia, illa ce-
quia) (DCT: 97, 297, 395, 541, 637; DSC: 79). 
En aquest sector, les parcel·les són qualifica-
des com a peces de terra o camps i, presumi-

blement, estaven destinades al cultiu de cereals 
i no sembla que rebessin irrigació. A finals del 
segle xII i inici del xIII s’observa una clara ten-
dència a estendre el cultiu de la vinya en aquest 
sector, tal i com revelen una desena de con-
tractes que inclouen la condició de plantar-ne 
(ad plantandum vinea). 
La prospecció sobre el terreny ha demostrat 
que les sèquies mencionades en la documen-
tació no tenien per finalitat distribuir aigua de 

Fig. 5. L’espai drenat de les Arenes.
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reg, sinó que formaven part d’una xarxa de 
canalitzacions destinades a drenar terres xo-
pes d’aigua de l’aiguamoll de ribera i a regular 
i evacuar l’aigua que baixa pels torrents quan 
plou o acumulada amb les avingudes episòdi-
ques del riu. La construcció i el manteniment 
de les sèquies de drenatge eren feines impres-
cindibles per condicionar les terres pel cultiu 
i també per mantenir aquelles zones incultes 
en condicions accessibles i com a zones de 
pastura. La notable quantitat de mencions a 
sèquies en la documentació llatina immediata 
a la conquesta mostra que la xarxa de drenat-
ge estava com a mínim parcialment construïda 
La prospecció i anàlisi del parcel·lari indiquen 

que els canals de drenatge es van excavar en 
diverses fases successives. La progressió de la 
conquesta de terres hauria seguit les direcci-
ons nord-sud (de més a prop de la madîna a 
les zones més allunyades) i de est a oest (de 
les zones més allunyades de la llera del riu a 
les zones més properes i més exposades a les 
inundacions). En el moment de la conquesta, 
segons indica la documentació, tan sols l’àrea 
més propera a la madîna i una part de la franja 
més allunyada de la ribera fluvial estaven con-
dicionades pel cultiu majoritàriament del ce-
real. La llera del riu degué ser molt més ampla 
que l’actual amb llits i illes canviants. Algunes 
ribes s’han fossilitzat en el parcel·lari també 

Fig. 6. Fases de drenatge a les Arenes.
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i marquen els límits d’algunes de les fases de 
bonificació.
Més al sud de les Arenes i en el mateix marge 
de l’Ebre, comença el que en els documents 
escrits apareix amb la denominació de prat 
(prato Tortose), un extens espai d’aiguamoll de 
ribera fluvial, caracteritzat per la presència de 
llacunes i estanys, amb illots repartits per una 
àmplia llera fluvial, i vegetació característica 
d’aquests mitjans lacustres. Era, en suma, una 
zona inundable per les crescudes del riu i les 
aportacions dels barrancs procedents de les 
serres adjacents i, per aquesta raó, un terreny 
inestable i subjecte a canvis, molt especialment 
les àrees properes a la llera. Arran de la via 
de comunicació de Tortosa a l’Aldea, s’hi po-
den situar una sèrie de topònims com Aquilen 
(que més endavant deriva en Naguillem i que 
correspon a la barriada actual de Campredó), 
Quinto (prato de Quinto) i Pedrera associats, en 
la documentació, a algunes parcel·les cultiva-
des i alguns canals de drenatge. A Quint hi 
havia una cequia de prato (DCT 305) que dis-
corria en sentit nord-sud i que devia funcionar 
com a eix principal del sistema de drenatge. 
En tot cas, però, les referències a zones incul-
tes indiquen que aquesta zona de prat no es-
tava exhaustivament drenada. La prospecció i 
l’anàlisi del parcel·lari ha permès detectar dos 
espais amb una morfologia parcel·lària dife-
renciada de la resta. Es tracta de llocs amb una 
cota lleugerament més elevada que la resta de 
la ribera de l’Ebre i que coincideixen amb els 
punts de descàrrega de dues torrenteres de les 
elevacions que voregen l’Ebre. Les parcel·les 
tenen formes que tendeixen a ser irregulars, 
mentre que a la resta de la ribera són allarga-
des, de mesures semblants i perpendiculars a 
l’Ebre per facilitar el drenatge.
En aquesta àrea es documenta, també, un 
molí. El 1172, la família Montcada va adquirir 
un camp i el molí de Pedrera, a prop de Quint, 
amb el canal que li fornia l’aigua (caput rego). 
El conjunt era adjacent al riu Ebre (a l’oest) 
i a una sèquia i zona d’aiguamoll (palud) (al 

nord)13. A Campredó la gent recorda el “Molí 
de Soldevila”, alimentat per dues fonts. Pro-
bablement es tracta del mateix emplaçament 
del molí documentat al segle xII. Res permet 
assegurar que aquest molí ja existís abans de la 
conquesta de Tortosa14.
El prat s’estenia riu avall fins arribar a la línia 
de costa on s’alineaven una sèrie de llocs en 
punts estables del terreny, Camarles, la Grana-
della, l’Antic, l’Aldea, Burjasénia i la Candela, 
a l’entorn dels quals els documents demostren 
que hi havia parcel·les cultivades envoltades 
de prat, erms i garrigues.

ConClusions

La distribució d’assentaments al nord i sud 
de madîna Turtûša i a ambdós marges del riu 
segueix pautes similars. L’elecció dels llocs on 
construir parcel·laris pel cultiu és el criteri de-
terminant dels emplaçaments dels diferents 
llogarets rurals. Es tracta de conjunts parcel-
laris situats en àrees lleugerament elevades res-
pecte a les cotes de les riberes fluvials, general-
ment fora dels límits del risc d’inundabilitat. 
Aquestes àrees s’han format especialment a la 
desembocadura dels torrents que baixen de les 
muntanyes on s’han acumulat els sediments. 
Així, els parcel·laris se situen en el fons de vall 
del torrent o ben bé al final del seu antic re-
corregut on la deposició de sediments adopta 
formes de ventall. La documentació escrita fa 
palès que aquests parcel·laris són discontinus, 
formant “illes” cultivades al llarg dels marges 
del riu, des de Benifallet a Camarles i des de 
Xalamera a Amposta. Alguns dels espais són 
denominats algezires en els documents, fent re-
ferència a la seva situació parcialment envolta-
da de de braços fluvials i terrenys d’aiguamoll. 

13. ACA: còdex 115, doc. 156; CTT: docs. 63 i 64; DCT: docs. 
361, 383; Delaville,  1894-1906, vol. I, pp. 554-555; AHN, 
Madrid, Sección Órdenes Militares, Códice 662-B, f. 31-33.

14. J. Negre ha convertit les mencions a sèquies del marge 
esquerre de l’Ebre en una altra sèquia de llarg recorregut vin-
culada a la madîna i a l’estat (2015). Res d’això és reconeixible 
si es fa un acurat treball de camp.
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Efectivament, la llera fluvial era molt més am-
pla i dispersa, menys canalitzada, doncs, que 
avui dia. Al sud de Tortosa, a les Arenes i al 
Prat de Tortosa, hi ha abundants referències a 
sèquies de drenatge. També a la riba oposada 
del riu, a l’alçada de Tortosa i com a mínim 
fins a Mianes hi ha alguna menció de sèqui-
es de drenatge. Aquestes àrees, probablement 
amb aiguamolls més importants, van requerir 
excavar sèquies que drenessin l’excés d’aigua 
i canalitzessin les escorrenties dels torrents. 
Els espais de cultiu més directament vinculats 
a la madîna segueixen els mateixos criteris que 
els espais vinculats als assentaments rurals. Al 
nord una horta de 18 ha era regada amb sínies, 
i al sud, una sèrie de canals de drenatge perme-
tien el cultiu de cereals en un espai de dimen-
sions indeterminades comprès en el meandre 
que el riu dibuixa en aquest punt. El riu Ebre 
no va ser mai captat per construir una cana-
lització i les sèquies procedents de les mun-
tanyes dels Ports semblen haver estat conce-
budes per abastir els molins feudals construïts 
després de la conquesta de 1148. Els espais 
creats eren regats amb sínies o destinats a ce-
reals. No hi ha, doncs, indicis de cap mena de 
dirigisme estatal en la creació d’aquests espais 
que són el resultat de l’observació de la hidro-
logia, els relleus i els sòls i es van construir se-
guint pautes homogènies. Al 1148 estaven en 
funcionament quan es produeix la conquesta. 
Les datacions obtingudes en el sondeig realit-
zat a les Arenes, indiquen que en el segle vIII 
ja s’havia començat a produir el dessecament 
dels sòls humits d’aquesta zona, just després 
de la conquesta àrabo-berber.

Fonts

AcA. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona).

Act. Arxiu Capitular de Tortosa (Tortosa)

AAsAb: Alturo, J. 1995, L’Arxiu Antic de Santa 
Anna de Barcelona del 942 al 1200. Barcelona, 
Fundació Noguera, 3 vols.

cp. pons mArquès, J. (1938). Cartulari de Po-
blet. Edició del manuscrit de Tarragona. Iec. Bar-
celona

cpFc. Font rIus, J. m. (1969). Cartas de po-
blación y franquicias de Cataluña, 2 vols. CSIC, 
Barcelona-Madrid.

ctt: pAgArolAs, l., 1984. La Comanda del 
Temple de Tortosa, primer període (1148-1213). 
Dertosa, Tortosa.

dct: vIrgIlI, A., 1997-2001. Diplomatari de la 
catedral de Tortosa (1062-1193). Diplomatari de 
la Catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de 
Gombau de Santaoliva. Fundació Noguera, Bar-
celona. 3 vols.

delAvIlle: delAvIlle, J. Cartulaire général de 
l’Orde des Hospitaliers de Saint - Jean de Jerusalem, 
París, 1894-1906.

dp. AltIsent, A. 1993. Diplomatari de Santa 
Maria de Poblet. Volum I, anys 960-1177. Bar-
celona.

ImperIAle de sAnt’ Angelo, c. 1936, Codice 
diplomatico della Repubblica di Genova. Fonti per 
la Storia d’Italia. Roma, vol. I.

dsc: pApell, J. (2005). Diplomatari del monestir 
de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Fun-
dació Noguera, Barcelona.

BiBliogRaFia

Alonso, n., Antolín, F., KIrchner, h. 2014, 
Novelties and legacies in crops and agricultu-
ral practices of  the Islamic period in the north-
east of  the Iberian Peninsula: the archaeobotanical 
evidence in Madîna Balagî, Madîna Lârida and 
Madîna Turtûša, Quaternary International, 346, 
149-161.



28

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

Añon, A. 1910, Privilegi de les aigües de Xerta. 
Encabessament y certificat-data en castellá. Text ca-
talá traduït del llatí, Tortosa, impremta Querol.

ArtIgues, p.l. 1992, Memòria de la intervenció 
arqueològica portada a terme els dies 30 de setembre 
i 1 d’octubre de 1992 al Pla de les Sitges (Vinallop, 
Tortosa), Arxiu del Servei Arqueològic i Pale-
ontològic de la Generalitat de Catalunya.

bArceló, m. 1987, Aigua i assentaments an-
dalusins entre Xerta i Amposta (s. vI-xII), II 
Congreso de Arqueología Medieval Española (Ma-
drid 19-24 Enero 1987), T. II comunicaciones, 
Madrid, Consejeria de Cultura, Comunidad de 
Madrid, Asociación Española de Arqueología 
Medieval, 413-420.

bArceló, m., KIrchner, h. 1992, Husûn et éta-
blissements arabo-berbères de la Frontière Supérieure 
(zone de l’actuelle Catalogne) d’Al-Andalus, Cas-
trum 4. Frontière et peuplement dans le monde médi-
terranéen au Moyen Age, Roma-Madrid, 61-73.

bArceló, m., KIrchner, h., nAvArro, c. 
1995, El agua que no duerme, Granada, Funda-
mentos de la arqueología hidráulica andalusí, El 
Legado Andalusí.

corrIente, F. 1977, A gramatical sketch of  the 
Spanish Arabic dialect bundle, Madrid, Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura.

bArceló, m. (coord.) 1999, Musulmans i Cata-
lunya, Barcelona, Ed. Empúries.

gArcIA bIoscA, J. e.; gIrAlt, J.; lorIente, A.; 
mArtínez tomás, J. 1998, La gènesi dels es-
pais urbans andalusins (segles vIII-x): Tortosa, 
Lleida i Balaguer, L’Islam i Catalunya, Barcelo-
na, 137-165.

bosch, J., FAurA, J.m.,  vIllAlbí, m.m. 2004, 
Intervenció arqueològica a l’àrea del Molinàs 
(Amposta, Montsià). Aproximació a les pràcti-
ques funeràries i al poblament des del Neolític 
fins a l’època andalusina a les terrasses de la 
zona de la desembocadura de l’Ebre, Tribuna 
d’Arqueologia 2000-2011, 7-31.

cArrerAs, F. 1908-18, Geografia general de Cata-
lunya, Província de Tarragona, Barcelona.

FAbregAt, e., vIdAl, J. 2007, La canalització 
de l’Ebre a la regió de Tortosa (1347-1851), 
Quaderns de la història de la enginyeria, 8, 3-49.

glIcK, t., KIrchner, h. 2000, Hydraulic 
systems and technologies of  islamic Spain: 
history and archaeology, in Squatriti, P. (ed.), 
Working with water in Medieval Europe. Techno-
logy and Resource-Use. Leiden, Boston, Köln, 
Brill, 267-330. 

KIrchner, h., vIrgIlI, A., Antolín, F. 2014, 
Un espacio de cultivo urbano en al-Andalus: 
Madîna Turtûša (Tortosa) antes de 1148, His-
toria Agraria, 62, 11-45.

KIrchner, h.; vIrgIlI, A. 2015, De Turtûša a 
Tortosa. La ciutat abans i després de la con-
questa catalana (1148), Actes del V Congrès 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Barcelona, 117-143.

mArqués, J., rIbàs, n. 2001, Primeres conclu-
sions de les intervencions arqueològiques a les 
sitges del Mas Giner (Masdenverge, Tortosa), 
Nous Col·loquis, 5, 39-46.

mArtí, r., negre, J. 2013, Fortificaciones y 
edilicia de prestigio en el extremo oriental de 
la Marca Superior. Turtûša y su entorno, in sA-
bAté, F., bruFAl, J. (eds.), La ciutat medieval i 
arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia 
Medieval, Lleida, Pagès Editors, 219-239.



29

Espais agraris, assentaments andalusins i la ciutat de Tortosa (Baix Ebre)

morote, J.g. 1979, El trazado de la Via Au-
gusta de Tarracone a Carthagine Spartaria. 
Una aproximación a su estudio, Saguntum, 14, 
139-164.

negre, J. 2015a, Orígenes y desarrollo de la 
huerta 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, Transformacions en el po-
blament rural del territori de Tortosa entre 
l’Antiguitat tardana i l’Edat Mitjana. Resultats 
de les campanyes de prospecció arqueològica 
a les terres de l’Ebre entre 2010 i 2011, Actes 
del V Congrès d’Arqueologia Medieval i Moderna a 
Catalunya, Barcelona, 635-645.

pAllí, F. 1981, La toponímia de la Via Augusta 
en Cataluña, Pyrenae, 17-18, 343-365.

puy, A., bAlbo, A., vIrgIlI, A., h. KIrchner 
2014, Wetland reclamation in al-Andalus. The 
drainage of  Les Arenes floodplain (Torto-
sa, Spain, 7th-10th centuries AD), Geoderma, 
232–234, 219-235.

rAms, p., pérez suñé, J. m. 2010, Primers re-
sultats de les excavacions arqueològiques al 
castell de l’Aldea, in cArdonA, v. m. (ed.), 
Miscel·lània en el 850è aniversari de la Parròquia 
de l’Aldea (1160-2010), Tortosa, 33-45.

vIdAl, J. 2006, La construcció de l’assut de Xerta-
Tivenys (1347-1454), Benicarló, Onada Edici-
ons.

vIllAlbí, m.m., ForcAdell, t.; ArtIgues, p.l 
1994, El castell d’Amposta. Nota preliminar, 
Quaderns d’Història Tarraconense 13, 185-198.

vIrgIlI, A. 1999, De Favara al Vilar de Santa 
Maria i el Carrascal. Mas de Barberans (Mont-
sià), segles xII-xIII, Faventia, 21/2, 117-128.

vIrgIlI, A. 2001a, Ad detrimentum Yspanie. 
La conquesta de Turtûša i la formació de la societat 
feudal (1148-1200), València, Publicacions de 
la Universitat de València, Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

vIrgIlI, A. 2001b, Conqueridors i colons a la 
frontera: Tortosa, 1148-1212, Recerques, 43, 
47-76.

vIrgIlI, A. 2003, Els conqueridors de mitjan 
segle XII: com aprenen a ser-ho, in bArceló, 
m., FelIu, g., FurIó, A., mIquel, m., sobre-
qués, J. (eds.), El feudalisme comptat i debatut. 
Formació i expansió del feudalisme català, Valèn-
cia, Publicacions de la Universitat de València, 
253-292.

vIrgIlI, A. 2007, Les conquestes catalanes de 
segle xII i els repartiments, in guInot, e., tor-
ró, J. (eds.), Repartiments medievals a la Corona 
d’Aragó (segles xii-xiii), València, Publicacions 
de la Universitat de València, 51-74.

vIrgIlI, A. 2009, Angli ... cum multis aliis ali-
enigenis. Crusade Settlers in Tortosa (Second 
Half  of  the Twelfth Century), Journal of  Medi-
eval History, 35, 297-312. 

vIrgIlI, A. 2010a, Espacios drenados andalu-
síes y la imposición de las pautas agrarias feu-
dales en el prado de Tortosa (segunda mitad 
del siglo xII), in KIrchner, h. (ed.), Por una 
arqueología agraria: perpectivas de investigación so-
bre espacios de cultivo en las sociedades medievales 
hispánicas, Oxford, 147-156, bAr International 
Series, Archeopress, 147-155.

vIrgIlI, A. 2010b, Gent Nova. Els processos 
de colonització de la Catalunya Nova (segles 
xII-xIII), Butlletí Societat Catalana d’Estudis His-
tòrics, 21, 77-102.

vIrgIlI, A. 2011, Els aragonesos en la con-
questa del Baix Ebre (1148-1212), Recerques, 
62, 37-68.



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

Intervenció al carrer de la Mercè, 6 de Tortosa, seu de la biblioteca 
comarcal Marcel·lí Domingo

Cinta Montañés Príncep
Àlex Ramos Fernández

Resum
Aquesta intervenció arqueològica d’urgència que es va portar a terme l’any 2002 al subsòl del centre 
històric de la ciutat de Tortosa, ha esdevingut una actuació modèlica.
El fet de poder recuperar una part de l’entramat urbà d’aquesta zona de la medina Turtuxa en força 
bon estat de conservació, va permetre que les autoritats aprovessin la preservació i museïtzació 
in situ de part de les restes localitzades. Actualment, aquestes estructures són visitables a la planta 
baixa de la biblioteca Comarcal Marcel·lí Domingo.

Abstract
This exemplary urgent archaeological excavation was carried out  in the subsoil of   historical Tor-
tosa town centre in 2002.
As there was the chance  to restore some part of  ancient Madina Turtuxa’s urban framework, 
which was quite well preserved,  the authorities decided to preserve and museumise these remains. 
Currently, these structures can be visited on the first floor of  the ‘Marcel·lí Domingo’ regional 
library.
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La gran majoria dels vestigis andalusins estudi-
ats a la ciutat de Tortosa provenen de diferents 
intervencions arqueològiques d’urgència rea-
litzades des dels anys 80. Aquestes intervenci-
ons han servit per poder documentar diferents 
indrets de l’antiga medina de Turtuxa. 
L’actual carrer de la Mercè, és un punt situat 
al nucli antic de Tortosa, al barri del Rastre, 
que compta amb una protecció total per al 
subsòl, la qual cosa va motivar una interven-
ció arqueològica abans de la construcció de la 
biblioteca comarcal Marcel·lí Domingo. Amb 
aquests antecedents, l’any 2002 es va realitzar 
un sondeig a càrrec de l’arqueòleg Joan Mar-
tínez, on van aparèixer estructures arqueològi-
ques andalusines de gran entitat, la qual cosa 
va motivar la nostra intervenció. 
L’actuació que es va portar a terme en aquest 
sector de la ciutat de Tortosa, va ser complexa 
i també complerta, ja que a banda dels pro-
pis treballs arqueològics d’excavació i poste-
rior seguiment de les obres, es va poder col-
laborar en la conservació de les restes in situ, 
en la seva posterior museïtzació, i una bona 
part dels materials localitzats, formant part de 
l’exposició “Turtuxa a l’extrem d’al-Àndalus.”

l’exCavaCió

L’excavació es va efectuar entre els mesos 
d’agost a novembre de 2002, recuperant una 
part important d’una zona urbana de la Tur-
tuxa andalusina, concretament, un conjunt 
d’estructures que formen part d’una illa de ca-
ses que s’estructuren vers un carrer o vial, que 
transcorria de E-O, en paral·lel l’actual carrer 
del Vall i carrer de la Mercè.
A la zona N del carrer vam delimitar el que 
nosaltres identifiquem com habitatge nº 1, del 
que vam excavar una major extensió, malgrat 
no recuperar-lo en la seva totalitat. Aquest edi-
fici de parets realitzades amb pedra i morter de 
calç, originàriament tenia un gran pati central, 
que seria l’espai de major superfície, amb una 
planta que s’aproxima al quadrat, i presentava 
al seu voltant una mena de vorera elevada que 

funcionaven com zona de pas. A redós del pati 
s’articulaven les diferents estances. 

Des del pati s’obria una porta d’un metre 
d’amplada aproximadament amb restes de 
guixeries, que comunicava amb un àmbit des-
tinat possiblement a saló principal i alcova. Per 
les restes ceràmiques relacionades, creiem que 
aquesta primera construcció podria datar del 
segle xI. En aquest espai vàrem documentar 
una sèrie de reformes puntuals que es realit-
zen en la darrera ocupació de l’habitatge, i on 
els murs són realitzats amb tàpia, datant de 
mitjans del segle xII. Aquestes obres afecten 
principalment al pati, el qual es redueix i en la 
zona sud, paral·lel al carrer s’obre una habita-
ció, que per les seves característiques, sembla 
un saló secundari. 

Fig. 1 Planta general de l’excavació. 
Autors: M. C Montañés i A. Ramos

Fig. 2 Reconstrucció hipotètica dels espais habitables 
 A. Ramos
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Adossada a aquest saló hem localitzat una 
petita habitació destinada a latrina, realitza-
da amb tàpia i arrebossats amb calç, que co-
munica amb el pati formant un colze, evitant 
així ser vistos. Aquesta latrina forma una peça 
rectangular amb un petit banc elevat uns 10 
cm del terra, i paviment realitzat amb morter 
hidràulic, on s’obre una ranura d’uns 15 cm i 
una forta pendent vers el carrer i corresponent 
claveguera. 

És de destacar que al mur que separa la latrina 
i el carrer, es conserva un baixant de ceràmica, 
probablement d’aigües pluvials, connectat al 
fons de la latrina, per ajudar a netejar les aigües 
fecals fins la claveguera del carrer. 
En la zona est de l’habitatge, hi ha una petita 
estança, on apareix, una estructura amb una 
banqueta quadrangular amb fogó, i per tant 
determinem que un ús que ha tingut aquest 
punt ha estat el de cuina. 
L’habitatge nº 2 s’ha localitzat en la zona Est 
del solar i en la banda Nord del carrer; podem 
dir molt poc, ja que únicament hem pogut 
identificar una petita part de tres àmbits, dels 
quals desconeixem per complert la seva funci-
onalitat. L’habitatge nº 3 apareix enfront, a la 
banda sud del carrer. Igual que en l’anterior, 
pensem que únicament amb aquest petit espai 
excavat, no ens atrevim a determinar la seva 
funció amb exactitud, però sembla que podria 
ser part del pati.
L’habitatge nº 4 està situat a la banda Sud 
del carrer. Consta d’un conjunt de murs que 
es desenvolupaven entorn a un pati central, 
al qual s’accedia des del cancell. Aquest pati 
apareix enllosat amb pedra, i presenta una 
claveguera longitudinal feta amb morter de 
calç que abocava a l’exterior, a la canalitza-
ció del carrer. A la zona Oest hem trobat una 
habitació que en la darrera fase podria estar 
destinada a cuina, ja que hem trobat restes 
de cendres i una banqueta. Cal remarcar que 
en aquesta habitació és on s’ha arribat a una 

Fig. 3 Reconstrucció de la porta a partir dels fragments de 
guixeries recuperades. A. Ramos

Fig. 4 Vista longitudinal del carrer i les estructures de la part Nord
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cota màxima de -3,70 m des del nivell actual 
del carrer de la Mercè.
Les reestructuracions observades a l’habitatge 
nº4 corresponen a finals del segle xII-principis 
del segle xIII, són que l’habitació Est. i part del 
pati es destina a un ús industrial. Es va localit-
zar un forn excavat al terreny, per coure cerà-
mica del qual hem pogut identificar la graella i 
les xemenèies. La seva planta és lleugerament 
ovalada. En aquest moment, i possiblement 
lligat a aquest procés industrial, el pou cobra 
un paper molt important, i al davant del ma-
teix es construeix una espècie de bassa, per on 
desguassa l’aigua sobrant fins el carrer. 
Al mes de gener de 2003, i coneixent ja la re-
solució del departament d’arqueologia, la qual 
decidia la conservació in situ d’una part de les 
restes, fou necessari per la pròpia construcció 
de l’obra, realitzar el desmuntatge d’una part 
de la latrina i de l’àmbit A. En aquest espai es 
situaria una de les sabates de fonamentació de 
la biblioteca.
Aquest seguiment i control, ha estat decisiu 
per poder confirmar les transformacions que 
sofreixen aquests espais al llarg del temps. Així 
podem constatar les diferents reformes sofer-
tes pels habitatges, entre elles apreciem com 
l’habitació destinada a latrina i la següent, han 
tingut reparacions en el paviment.
De tot l’anterior descrit, podem deduir que 
aquesta zona de la ciutat de Tortosa presenta 
una intensa ocupació urbana que aniria des de 
l’època romana fins l’actualitat. Per raons prò-
piament de seguretat, no hem pogut arribar a 

cotes mes profundes de 3,70 metres que ens 
confirmen l’existència de restes estructurals 
o més antigues, però el que sí es evident és 
la presència de material romà (terra sigil·lada, 
fragments d’àmfora, ceràmica comuna...), en 
tots els estrats andalusins, la qual cosa es fa 
més evident a mida que profunditzem.
L’ocupació andalusina mes antiga localitzada al 
lloc, ens l’aporten materials amb una cronolo-
gia del segle Ix-x. Amb aquesta fase hi podem 
relacionar una sèrie de nivells que apareixen 
en les cotes més profundes, i que han aportat 
atuell ceràmic andalusí d’aquest moment. Són 
bàsicament peces sense vidrat, de factura tos-
ca amb estriats, possiblement efectuades per 
l’ús de tornets, que deixen en la peça estries 
de tornejat i són discontinues, elements propis 
dels tallers musulmans antics.
De principis del segle xI tenim dos estances, 
que apareixen sota àmbits posteriors que sem-
bla que ja funcionaven en relació al carrer. Pre-
senten murs fets amb pedra petita lligada amb 
argamassa de calç i se’ls lliuren paviments de 
terra piconada. Un d’ells presenta la tècnica de 
l’espicatum als seus murs i que ha estat pos-
sible identificar la funcionalitat del mateix, ja 
que sota la darrera pavimentació hem localit-
zat una fossa sèptica, amb embocadura rectan-
gular i escaló de pedra. Sembla ser que aquest 
paviment anul·laria la fosa a principis del segle 
xI, i per tant funcionaria abans d’instal·lar la 
latrina.
La plenitud del segle xI es correspon políti-
cament amb el període dels regnes de Taifa, 

Fig. 6 Detall del forn. A. RamosFig. 5 Detall de la latrina amb l’obertura. A. Ramos
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temps de màxim esplendor de la Tortosa an-
dalusina. Controlada per antics clients amirís 
que havien ocupat càrrecs importants a Còr-
dova, es manifesta en una gran riquesa intel-
lectual, constructiva i artística. Aquest sector 
urbà de Tortosa continua funcionant amb els 
habitatges a banda i banda del carrer, però 
que ara compta amb una claveguera central. 
Aquest tram recuperat de carrer, amida 1,56 
metres i té un pas d’uns trenta centímetres per 
a conduir aigües brutes, i una altura que oscil-
la entre els 30 i 40 cm, amb pendent cap al 
riu. Per al seu revestiment, hi ha pedres petites 
lligades amb morter i per a tapar-la s’utilitzen 
lloses planes col·locades transversalment co-
bertes per un paviment de terra. Connectats 
a aquesta claveguera, localitzem una sèrie de 
desguassos domèstics de traçat rectilini, que 
aboquen les aigües en pendent. A banda i ban-
da del carrer, les edificacions conservaven els 
llindars de les portes que donaven al mateix 
carrer.
Aquestes construccions estan fetes amb enco-
frat de morter i pedra, i els paviments son de 
terra piconada. El sistema d’amidaments uti-
litzat en les construccions està en relació amb 
el colze rassasí (0,52 cm), ja que la majoria de 
murs presenten aquesta mida, recordem que el 
mateix carrer, amida 156 cm, que correspon a 
tres colzes.
El final del segle xI coincideix amb els anys 
plens de decadència i crisis dels regnes taifes, 
així com amb l’arribada dels grups almoràvits 
i almohades. Cal destacar que no coneixem 
exactament com va afectar l’impacte d’aquests 
grups magrebins a la ciutat de Tortosa, però 
sí és evident que les seves influencies són ben 
paleses en la ceràmica i en les restes construc-
tives, les quals tenen ara una decoració més 
intensa i refinament.
En aquest moment documentem una reestruc-
turació intensa dels habitatges abans esmen-
tats, on s’aprecia la superposició de paviments, 
tapiat de la majoria de les portes que donen al 
carrer, i obertures en les parets oposades, així 
com redistribucions interiors que creen espais 
rectangulars. Observem que alguns dels murs 

que funcionen com envans, estan realitzats 
amb tàpia i arrebossats amb calç i conserven 
restes de decoració pintada en vermell. En un 
dels casos vam localitzar un fragment del marc 
d’una porta exterior que presentava decoració 
tipus nus. 
Altres peces recuperades corresponen a part 
del fronts dels portals, fragments de marcs 
de porta amb guix, i fragments de plaques de 
marbre.
Serà als darrers anys de l’hegemonia andalusi-
na quan la part sud del carrer deixa de funci-
onar com a espai domèstic, passant a tenir ara 
un us industrial, i apareix un forn ubicat a l’in-
terior d’un antic pati, amb restes de ceràmica, 
així com una estructura hidràulica associada. 

Fig. 7 Fragment de marc de porta decorada. M.C Montañés
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A posteriori d’aquest moment, hi ha un aban-
dó de l’espai, que podria situar-se a principis 
del segle xIII, datació que ve a correspondre, 
després de la conquesta de Tortosa pels cristi-
ans. Podríem atribuir aquest fet a que els nous 
mandataris cristians al poc temps de la firma 
de les Capitulacions, obliguen els musulmans a 
abandonar les propietats immobiliàries al nucli 
antic de la ciutat, i els donen assignacions als 
nous ravals. Aquest abandó estaria confirmat 
al sector que ens ocupa, per uns nivells argi-

losos, possiblement de riuada, que seria sobre 
els que s’assenten una part dels murs del con-
vent dels Mercedaris, ja que l’altra part s’as-
senta directament sobre les restes andalusines 
de la darrera fase. D’aquest convent, durant 
les excavacions hem pogut identificar el que 
seria el pati o claustre, així com part d’algunes 
dependències. A nivell documental, se sap que 
el convent Mercedari de Tortosa, fou dels pri-
mers que va fundar l’orde, l’any 1230, i que en 
un primer moment es va situar a les afores de 
la ciutat, prop del convent de Sant Francesc, 
però l’any 1446 es va decidir traslladar-lo dins 
de la ciutat, donant-los capella i casa al carrer 
de Gènova, actual carrer de la Mercè. Segons 
les fonts, la primera església del carrer de la 
Mercè, era molt petita, fent-se posteriorment 
reformes i construint la que existia en temps 
de l’exclaustració, la qual va acabar-se de cons-
truir l’any 1628.
Cal dir, però, que hem localitzat també nom-
brosos murs, que corresponen a diferents mo-
dificacions i reestructuracions del convent, so-
bre els quals es superposen les restes de l’antic 
col·legi de la Mercè, que s’ubicà en el lloc a 
finals del segle xIx.

ConClusions

En aquesta actuació d’urgència s’ha pogut do-
cumentar una ocupació continuada que data-
ria des d’època romana passant per la medieval 
andalusina i cristiana fins arribar a l’actualitat. 
Cal destacar però, que entre totes les emprem-
tes, la de més carisma ha estat l’ocupació an-
dalusina, la qual queda constatada des del segle 
Ix fins a principis del s. xIII.
Les restes localitzades formen part d’una illa 
de cases andalusines estructurades vers un 
carrer, les quals conserven una bona part dels 
seus murs. Un cop estudiades i analitzades, les 
podem emmarcar dins del tipus clàssic d’habi-
tatge urbà de la cultura andalusí i segueixen el 
model de casa - pati. Aquesta és la més comu-
na del medi urbà, i té el seu origen a les cases 
de les grans civilitzacions antigues del medi-

Fig. 8 Marc de porta decorada. Tunísia.



36

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

terrani, ja que aquest model és el que millor 
s’adapta a les inclemències del clima. 
Estan edificades amb sòcols de pedra on s’as-
senten els murs de tàpia, aconseguint així, aï-
llar-les de la humitat i donar una bona base 
constructiva, i amb sostres fets de fusta, i con-
dicionats amb teules de ceràmica. L’ornamen-
tació exterior de l’habitatge era quasi inexistent, 
essent les façanes pobres amb molt poques fi-
nestres, que en cap moment ens fan pensar en 
un interior luxós; estan bolcades de cara al seu 
interior i aïllades de l’exterior, guardant la inti-
mitat de la família i sobretot de les dones.
Presenten un pati central, entorn al qual es dis-
posen les habitacions, a la majoria de les quals 
hem apreciat una superposició de paviments. 
L’accés a la casa es realitzava per un carrer es-
tret, pel qual circularien quasi en exclusiu, els 
veïns. Aquest accés a la casa no sol ser directe 
sinó que s’arriba passant per un vestíbul que 
sol tenir forma de colze i que dona al pati. El 
vestíbul és una estança d’extensió reduïda amb 
funcions de distribuïdor que facilita el pas a 
l’edifici sense transitar pel pati, i protegeix la 
intimitat familiar. El pati era el centre de l’ha-
bitatge, al qual s’obren totes les habitacions i 
dependències per poder aprofitar tota la llum 

i ventilació possible. Aquest tenia andanes pe-
rimetrals de morter i calç. El saló seria l’àmbit 
on s’hi localitza una major decoració, amb una 
funció multidisciplinària, on se realitzarien les 
reunions familiars.
La majoria de les cases compten amb latrines, 
que s‘anomenen bayt al-ma “habitació de l’ai-
gua”, com la localitzada a l’habitatge nº1, la 
qual s’ubica en un angle del pati. La cuina se-
ria una altra de les estances importants de les 
cases andalusines; s’ubicava a la planta baixa i 
comunicava amb el pati.
Les cases andalusines de Tortosa són un tes-
timoni clar del model de vivenda de la socie-
tat hispanomusulmana, i tots el habitatges ens 
confirmen reestructuracions al llarg del temps. 
Sobre la funcionalitat d’aquests habitatges, no 
està clara, i podem remarcar que a priori sem-
bla que la seva funció seria social, on es duria a 
terme la vida familiar. En el darrer període an-
dalusí, hi ha un canvi d’activitat en aquest sec-
tor i deixa de ser zona residencial, per trans-
formar-se en una zona manufacturera.
Se sap que la medina andalusina de Tortosa, 
comptava amb ravals, i un seria aquest, situat 
a l’actual barri del Rastre, que podria estar de-
dicat, entre altres activitats, a l’elaboració de 

Fig. 9 Detall del pati amb el forn i l’estructura hidràulica. A. Ramos 
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terrissa, ja que el fet de localitzar un forn ce-
ràmic no es aïllat d’aquesta intervenció. Tenim 
la localització d’un altre forn ceràmic durant la 
construcció de la cripta del temple de la Repa-
ració, amb testimoni de Joan Abril, un altre al 
solar del carrer de la Mercè 7, i també tenim 
referències de troballes soltes relacionades 
amb la producció de terrissa a la intervenció 
realitzada a la Plaça de l’Olivera i en altres ac-
tuacions dutes a terme en la zona. Això ens 
estaria confirmant l’existència de centres pro-
ductors de ceràmica local. 
Els andalusins donaven molta importància a 
que les diferents activitats productives no fossin 
molestes per als seus habitants, i és per això que 
dicten una sèrie de normatives de control de les 
activitats artesanals i manufactureres. Aquestes 
activitats han de situar-se extramurs, prop de les 
portes de la ciutat i no massa lluny dels mercats. 
En el cas dels terrissers, es prioritzava també la 
proximitat de les matèries primeres: argila, ai-
gua i llenya. Per tant, l’estudi d’aquests tallers 

de terrissa ens pot ajudar en un futur a conèixer 
millor l’urbanisme andalusí de la ciutat de Tor-
tosa, perquè sabem que els seus tallers estaven 
situats als afores de la ciutat. (1)
Un altre tema a destacar és que l’excavació 
d’aquest espai ens ha proporcionat una gran 
quantitat de materials arqueològics, bàsica-
ment ceràmica pertanyent a l’aixovar domèstic 
propi d’aquestes famílies andalusines. Aques-
tes peces tenen una cronologia que arranca 
des de l’època califal, passant per materials 
d’època de les taifes, fins arribar a peces típi-
cament almohades.

els mateRials

El material ceràmic d’època andalusina és 
el que majoritàriament ha tingut més volum 
durant la nostra intervenció, però el d’època 
romana, malgrat ésser molt escàs, també s‘ha 
manifestat en diferents estrats.

Fig. 10 Vista general del carrer. M.C Montañés 
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Destaquem entre la ceràmica de luxe andalusi-
na apareguda, la decorada en verd i manganès 
i la de corda seca parcial. Els motius que pre-
senta són de diferents tipus: decoració vege-
tal, decoració geomètrica (cordó de l’eternitat, 
motius de taula d’escacs, triangles o dents de 
serra...); és una tècnica que s’utilitza bàsica-
ment a les safes, plats i gerres reproduint mo-
tius zoomorfs, vegetals i geomètrics. La seva 
cronologia podria situar-se en torn finals del 
segle x.
La ceràmica pintada recuperada generalment 
és monocroma, amb predomini del manganès 
que dóna una tonalitat negra al dibuix. Tenim 
una gerra quasi sencera. 

S’han localitzat també alguns motius en color 
roig .La decoració sol ser amb motius horit-
zontals i verticals, així com de motius reticu-
lars, i cal destacar alguna peça amb motius 
epigràfics i altres d’esgrafiades. Destaca una 
gerra amb motius esgrafiats i pseudoepigràfics 
pintats. 
Finalment, cal destacar la ceràmica decorada, 
que presenta decoració amb pinta i decoració 
estampillada amb motius epigràfics i vegetals. 
La cronologia d’aquestes peces es situaria en-
tre el segle xII- xIII. 

(1) Ibn Abdun escriu: las tejas y los ladrilllos de-
berán ser fabricados fuera de las puertas de la ciudad, 
y las alfarerías se instalarán en torno al foso que 
rodea a ésta, donde hay terrenos más espaciosos, pues 
en la ciudad escasea el espacio libre.
La ceràmica comuna emmarcaria les destina-
des a diferents usos, però bàsicament al trac-
tament d’aliments, tant al seu transport, a la 
seva preparació, com a la cocció i finalment al 
servei i consum d’aquests aliments. Voldríem 
remarcar que aquestes peces tradicionalment 
han tingut una producció local amb influenci-
es típiques de la zona on s’han produït. 
La il·luminació domèstica d’al-Àndalus es va 
realitzar mitjançant la llàntia, la funció de la 
qual era donar llum mitjançant la unió de la 

Fig. 11 Gerra amb motius pseudoepigràfics i sanefes. 
Segle xII. A. Ramos

Fig. 12 Gerra esgrafiada A. Ramos

Fig. 13 Safa o ataifor vidriada amb verd i decoració estampi-
llada A. Ramos
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metxa amb una substància combustible, nor-
malment oli. Destaquen tres tipus de llàntia: 
de piquer, de peu alt i de cassoleta oberta. Bà-
sicament els que tenim a la nostra intervenció 
són de piquer i apareixen amb senyal d’haver 
estat utilitzats. 

Altres peces ceràmiques eren cadups i tubs per 
canalitzacions. Concretament s’han localitzat 
exemplars encaixats en la paret de la latrina 
per evacuar aigües negres, però en altres llocs 
servien per conduir aigua potable fins els ha-
bitatges.
Finalment podem destacar la troballa de dife-
rents instruments de terrissaire com les barres, 
llongs o morells. Es documenten al món an-
dalusí per formar els prestatges i enfornar-los 
en els forns verticals d’una cambra. Els rodells 
eren grans discs de terrissa que servien per 
tornejar les peces grans. Aquests instruments 
no tenen una cronologia clara, ja que van lli-
gats a l’ofici tradicional de terrissaire i hem re-
cuperat diversos fragments.
Ens sembla d’una gran importància que algu-
nes de les peces ceràmiques més representati-
ves siguin característiques del món almohade, 
la qual cosa ens ve a confirmar uns contac-
tes entre els nuclis de població de la ciutat de 
Tortosa i el grup magrebí, possiblement per 
arribades de població a Tortosa, com per un 
intens contacte comercial-cultural entre els ha-
bitants de la ciutat i altres punts d’Al-Àndalus, 
un cop realitzada la conquesta pels cristians. 
La ciutat de Tortosa, va ser un dels punts im-

portants de la mediterrània, la qual va jugar un 
gran paper com a centre distribuïdor de mer-
caderies ja que tenia un dels ports més impor-
tants.
Quant a material metàl·lic localitzat durant la 
nostra actuació són peces de bronze, de ferro 
i altres, de plom. Destaca una agulla de bronze 
de secció circular i cap cònic, conjuntament a 
altres agulles de cap, també localitzades, pos-
siblement relacionades amb la transformació 
del teixit. Exactament se’ns fa difícil atribu-
ir-lo a un ús en concret, però podem remarcar 
que una de les fibres vegetals més utilitzades, 
era el lli, fibra ja coneguda en l’antiguitat ro-
mana. Aquest cultiu seria molt comú, ja que 
la planta exigeix molt poc, i el seu cultiu era 
típic dels marges del rius. La seva cronologia, a 
l’igual que altres materials apareguts en aquest 
jaciment, és de finals del s. xII i s. xIII. S’han 
localitzat també espàtules, que es caracteritzen 
per presentar una fulla molt ampla de forma 
de llança. 
Cal destacar la gran quantitat de restes de fau-
na aparegudes en la nostra intervenció, que 
majoritàriament son restes de fauna terrestre 
(oví, aus, bou, porc...), i que responen a res-
tes alimentàries. Hi trobem també algun frag-
ment de la fauna malacològica, remarcant els 
fragments de closca d’un tipus d’ostra d’aigua 
dolça, que hi havia al riu Ebre, i que sembla 
que encara avui dia sobreviu en algun tram. 
(nàiade).
Totes aquestes dades aportades per la inter-
venció, ens serviran en un futur per donar un 
pas endavant en l’estudi i coneixement de la 
ciutat islàmica que va ser Tortosa, amb un ur-
banisme planificat, amb habitatges per primer 
cop documentats, i amb peces ceràmiques que 
molt poc han d’envejar a les localitzades en al-
tres ciutats de primera línia dins l’historia d’Al-
Àndalus.

Fig. 14 Llàntia amb bec  A. Ramos
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ConseRvaCió i museïtzaCió

Les estructures aparegudes al solar del carrer la 
Mercè 6, un cop excavades, van despertar gran 
interès per la seva entitat i bon estat de conser-
vació. Estudiat el cas per les autoritats perta-
nyents, finalment es va decidir conservar una 
part d’elles al subsòl del nou edifici: la bibliote-
ca comarcal Marcel·lí Domingo. Va ser llavors 
quan es va iniciar una nova campanya, al gener 
de 2003. Un pilar del nou edifici afectava a la 
latrina, i es va necessitar una intervenció per 
al seu desmuntatge així com una actuació per 
cobrir la totalitat de les restes amb geotèxtil i 
sorra, per salvaguardar les estructures durant el 
procés de construcció del nou edifici.
A l’any 2005, un cop finalitzada l’obra, vam 
emprendre la retirada de les sorres i geotèxtil, i 
vam participar en l’adequació i museïtzació de 
les restes a la planta baixa de la Biblioteca, lloc 
on s’han ubicat des de la seva inauguració l’any 
2006. Per poder preservar-les es va col·locar 
una estructura amb vidre, que permet el pas 
per sobre i la visió de les estructures. També es 
van col·locar reproduccions de les ceràmiques 
localitzades, i una presentació on s’explica el 
jaciment. 
Finament, algunes de les peces recuperades, 
pel seu bon estat de conservació i per la seva 
importància, van participar a l’exposició “Tur-
tuxa, a l’extrem d’Al-Àndalus”; exposició rea-
litzada l’any 2009 a càrrec de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Tortosa. 
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Intervencions arqueològiques al carrer de la Mercè (Tortosa, 
Baix Ebre) Anys 2009 i 2010

Ramon Ferré Anguix
Sergi Navarro Just

(gresepIA) 
Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili

Resum
Els treballs arqueològics efectuats al carrer de la Mercè, realitzats entre els anys 2009 i 2010, perme-
teren documentar una important seqüència històrica per entendre l’organització del sector meridi-
onal de la ciutat de Tortosa, especialment durant l’Alt Imperi, l’Antiguitat Tardana i l’Època Anda-
lusina. Les restes aparegudes, situades entre els segles xI i xII, pertanyen a dues cases diferenciades, 
amb estances definides i pati central. Alhora, els treballs realitzats permeteren exhumar un conjunt 
de necròpolis d’època tardana i un complex funerari de característiques singulars, tots ells ubicats 
cronològicament al segle vI. Finalment, s’ha pogut documentar part d’un conjunt d’estructures 
romanes, de caire industrial, que es situen entre els segles I i II d.n.e.

Abstract
The archaeological interventions performed at the Mercè street, carried out between 2009 and 
2010, have documented an important historical sequence for understanding the organization of  
the southern area of  the city of  Tortosa, specially for the Early Roman Empire, the Late Antiquity 
and the Muslim period. The remains, dated from 11th to 12th centuries, belonging to two different 
households, with differentiate chambers and a central courtyard. Likewise the works unearthed a 
Late Roman necropolis and a singular funerary complex belonging to 6th century. Finally, the exca-
vations had found a part of  a roman industrial building, dated from 1 to 2nd centuries.
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intRoduCCió

El projecte de construcció d’un nou edifici 
destinat a acollir dependències del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
va motivar dos intervencions arqueològiques 
entre els anys 2009 i 2010 en un solar situat 
entre els carrers de la Mercè i Sant Felip Neri. 
Malgrat que no es va preveure la construcció 
d’espais de soterrani, les necessitats de fona-
mentació i l’alt interés arqueològic d’aquest 
sector de la ciutat van obligar a emprendre una 
excavació en profunditat de 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

La caracterització arqueològica de l’espai ocu-
pat pel solar que és objecte d’estudi ja està tes-
timoniat en altres comunicacions presentades 
en aquestes mateixes jornades (intervencions 

als carrers de Sant Domènech, de Sant Felip 
Neri, de Montcada, i plaça de Mossèn Sol). Es 
coneix el bastiment d’un barri suburbial ter-
rassat de cronologia augustal sobre les restes 
d’una ocupació tardoibèrica/tardorepublicana 
encara mal coneguda. L’espai es va convertir 
en una extensa zona de necròpolis durant la 
tardoantiguitat, fins a ser reurbanitzat de nou 
gràcies al creixement de la ciutat andalusina, 
segurament a partir del segle x. Malgrat això, 
sembla que es tractaria d’un espai extramurs 
fins l’edificació del cinyell de muralles baixme-
dieval durant la segona meitat del segle xIv. 
De tota manera, cal destacar els resultats de 
les dos intervencions arqueològiques que van 
afectar els sectors més propers. La primera 
es va produir entre els anys 2002 i 2003 en el 
marc de la construcció del veí edifici de la bi-
blioteca pública. Aquesta excavació va deixar 
al descobert un conjunt  datat entre els segles 
Ix i xIII, format per una illa de quatre cases an-
dalusines associades a un carrer, situades per 
sota de les restes del convent baixmedieval de 
la Mercè. La segona es va dur a terme entre 
els anys 2008 i 2009, i va afectar el solar situat 
vora el carrer Sant Felip Neri, just a sobre del 
de la Mercè, i és objecte d’una comunicació 
pròpia en les presents jornades (carrer Sant 
Felip Neri), fet pel qual no ens estendrem aquí 
en la seva explicació.
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metodologia

Es va procedir a l’excavació sistemàtica de 
tot el solar. Aquesta tasca fou dividida en dos 
intervencions diferents corresponents a les 
campanyes de 2009 i 2010. L’abast dels tre-
balls va ser de tres metres per sota del nivell 
del pla inicial de la pavimentació del lloc, tot i 
que es va respectar un marge de seguretat se-
guint el contorn intern del solar. D’acord amb 
el projecte constructiu, les restes estructurals 
existents per sobre de la cota de 9,15 m s.n.m. 
foren eliminades sota supervisió arqueològica.

l’exCavaCió

Horitzó tardorepublicà / altimperial

Entre les dos campanyes es van poder localit-
zar tres petits conjunts murals, tot i que sense 
connexió entre ells: c1, c2, i c3.
A la part més oriental del solar trobem el 
conjunt c1, en el qual es documenta un mur 
d’encofrat al llarg de prop de quatre metres 
de longitud per uns 50 cm d’amplada. L’ex-
trem nord es perd sota el límit de l’excava-
ció, mentre que a l’extrem sud se’n recolza 
un altre de similars característiques formant 
un angle recte, tot i que d’aquest segon no-
més se’n coneix un metre d’extensió, al tro-
bar-se cobert per una construcció moderna. 
El bastiment d’aquestes restes es pot situar a 
la segona meitat del segle I d.n.e. Aproxima-
dament divuit metres en direcció sud-est hi ha 
un conjunt similar, c2, organitzat a l’entorn 
d’un mur d’encofrat del qual se’n coneixen 
vora 10 metres, al qual se n’afegeix un segon 
mur d’1,5 metres, de similars característiques, 
situat en angle recte. c2 no va ser excavat del 
tot, fet pel qual no es pot establir una datació 
precisa, encara que no seria arriscat aventurar 
un horitzó del segle I d.n.e. Tot el conjunt 
està força alterat per la construcció a sobre 
mateix d’un complex de sepulcres tardoantic, 
que n’aprofita els murs per a recolzar el para-
ment de les tombes.

Vuit metres a l’est del segon conjunt se’n co-
neix un tercer, c3, format per dos murs d’en-
cofrat formant un angle recte, dels quals un 
mesura més de set metres de llarg per 40-45 
cm d’amplada, perdent-se un dels extrems per 
sota del tall de l’excavació. De fet, aquest mur 
ja s’havia documentat durant els treballs de 
2002-2003. També se’n coneix una cantonada 
i part del parament amb el que forma angle, 
amb unes dimensions visibles de 2,5 metres 
de llargada per 50 cm d’amplada, així com el 
fons de l’estructura. La seva alineació coinci-
deix amb la dels altres dos conjunts. En aquest 
cas sembla clar que es tracta d’un gran dipòsit, 
amb un acabat en forma de mitja canya al fons 
de la seva cara interna. Cronològicament no 
va coincidir, o ho va fer en un breu període de 
temps, amb el conjunt c1 i, de fet, la vida acti-
va d’aquest dipòsit no sembla haver estat gaire 
llarga, ja que es va construir durant el primer 
quart del segle I d.n.e., tal i com ho indica el 
registre ceràmic, i sembla que ja a la segona 
meitat de la mateixa centúria ja estaria amor-
titzat i cobert.
Aparentment els tres complexos es recolzen 
sobre una mateixa plataforma constructiva, 
que hauria estat constituïda per sobre d’un ter-
rassament cronològicament anterior, indicat 
per les restes de dos murs excavats parcialment 
sota els dos primers conjunts. La similitud 
quant a tècnica constructiva, amplada i trajec-
tòria, fa plausible que no es tracti sinó d’un 
mateix mur, del qual només s’haurien deixat al 
descobert dos segments separats entre ells per 
18 metres de distància. Es tracta d’una cons-
trucció a base de pedres de mitjanes dimensi-
ons sense escairar i lligades amb fang, i amb 
una respectable amplada de 70/80 cm. Pro-
bablement es tracta del límit d’una àmplia ter-
rassa que s’hauria prolongat al llarg de desenes 
de metres, ampliada més tard en profunditat 
per a poder bastir els edificis corresponents als 
tres conjunts arquitectònics ressenyats. Com 
que no ha estat possible excavar-lo del tot, la 
seva cronologia és incerta, i tenint en compte 
les relacions estratigràfiques amb les altres es-
tructures i factors com el caràcter rústic de la 
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seva tècnica constructiva, és probable que dati 
d’època tardoibèrica/tardorepublicana. 
Aquesta descripció no es correspon amb la 
totalitat d’estructures de cronologia roma-
na existents en l’espai del solar, sinó només 
d’aquelles la cota de les quals estava per sobre 
del nivell establert pel projecte arquitectònic.

Horitzó tardoantic

Els diferents conjunts estructurals altimperials 
foren visiblement amortitzats per les fosses 
funeràries excavades en un horitzó plenament 
tardoantic. Aquests enterraments s’han de po-
sar en relació amb l’existència d’una vasta ne-
cròpolis ubicada en el sector meridional de la 
ciutat romana (Navarro 2008).
En primer terme, cal assenyalar la localització 
durant la campanya de 2009 de tres inhuma-
cions individuals, pertanyents a dos individus 
adults i un infant. L’infant i un dels adults es 
van enterrar en fossa i caixa de fusta, mentre 
que l’enterrament del segon adult es va efec-

tuar en àmfora, del tipus Keay 62 A. Les inhu-
macions en fossa estaven agrupades a l’entorn 
d’un mur de cronologia altimperial, mentre 
que l’altra es va localitzar de forma aïllada. Cal 
remarcar la presència d’un petit aixovar fune-
rari en l’enterrament infantil, en forma de dos 
braçalets realitzats en ferro i bronze.
No obstant, les restes més destacables per-
tanyen a un complex funerari de característi-
ques singulars, excavat durant la campanya de 
l’any 2010. Es tracta d’un conjunt constituït 
per tres sepulcres que formen petites cambres 
rectangulars, les quals es recolzen sobre un an-
tic mur pertanyent al conjunt c2. Les tres pre-
senten una coberta formada per grans lloses 
de pedra sorrenca. Dos dels sepulcres es van 
construir a la vegada, i contenien un individu 
cadascun. Per mitjà dels materials procedents 
de la capa d’opus signinum que els cobria es po-
den datar en el segle vI. El tercer sepulcre és 
un afegit posterior, el qual, i a diferència dels 
altres, contenia tres inhumacions efectuades 
de manera successiva. Part d’aquest complex 

Fig. 1 Planta de les estructures de cronologia altimperial descobertes al carrer de la Mercè (Ferré 2015)
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s’estenia fins a una zona propera, on va ser 
possible localitzar dos sepulcres més, excavats 
parcialment. Val a dir que, en  aquest cas, els 
sepulcres havien estat saquejats d’antic. 

Horitzó andalusí

Edifici B

Situat a la part est del solar, la seva excavació 
es va portar a terme majoritàriament durant la 
campanya de l’any 2009. Es tracta d’un edifici 
de pati central amb unes dimensions superiors 
als 100 m2. L’edifici, de planta rectangular, es 
troba bastit amb murs de sócol de pedra, de 50 
cm d’amplada, i alçats de tàpia revestits d’en-
lluït blanc. Alhora, la totalitat dels seus pavi-
ments es troben realitzats amb morter de calç.
Al nord hi ha una sala rectangular de 7 x 2,50 
m pavimentada amb morter de calç, i en la 
qual es va localitzar una petita claveguera. 
L’element més interessant, però, és el seu ac-
cés, realitzat a partir d’una porta geminada 

amb pilaret central, amb una llum d’un metre 
per cadascún dels seus vans. Tant l’orientació 
com les dimensions de l’àmbit, fan pensar 
en el saló principal de la casa, tot ocupant la 
crugia nord, com és habitual en l’arquitectura 
domèstica andalusina fins als segles xII i xIII 
(Jimenez i Navarro 2002, Orihuela 2007). 
Malgrat les limitacions de l’excavació, ja que cal 
tenir en compte que no va poder ser excavat en 
la seva totalitat, l’àmbit amb el que comunica el 
saló sembla correspondre’s amb el pati distribu-
ïdor de la casa, de manera que les habitacions 
de l’entorn s’obririen vers aquest espai central. 
Els dos àmbits localitzats al seu entorn estaven 
pavimentats amb morter de calç, i comptaven 
amb murs revestits d’enlluït blanc. 
D’especial interés resulta un dels àmbits, situat 
al sud-est de l’edifici, ja que es va documentar 
un dipòsit de forma circular per a contenir lí-
quids, amb revestiment intern. El dipòsit dis-
posava d’un canal de recollida situat a la boca, 
el qual es pot relacionar amb una activitat de 
premsat. 

Fig. 2 Enterraments tardoantics datables cap al segle vI (Navarro 2016)
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Finalment, el darrer espai, localitzat al nord-
oest de l’edifici, sembla poder-se interpretar 
com una zona de corredor o escala, més que 
pròpiament una estança, ja que no es trobava 
connectat amb el saló a diferència dels espais 
destinats a dormitori. Malauradament, degut 
a les limitacions de l’excavació tampoc es pot 
afirmar aquesta funció amb claredat. 
La seqüència evolutiva de l’immoble presenta 
dues fases cronològiques, documentades espe-
cialment en el saló nord de l’edifici. Així doncs, 
mentre durant el segle xI l’entrada a l’estança 
es realitza a partir de la citada porta geminada, 
serà a partir del segle xII quan una de les en-
trades fou tapiada, per mitjà d’un rebliment de 
pedres i morter. L’anul·lació d’una de les portes 
no va afectar al funcionament de la sala, si bé el 
nivell de circulació es va recrèixer i l’estança es 
va tornar a pavimentar. L’afectació del recreixe-
ment del nivell d’ús, també es pot observar en 
la col·locació d’un dintell de marbre, amb una 
polleguera, sobre la porta útil. 
Les restes documentades de l’edifici, junta-
ment amb  els elements que el configuren, fan 
que sigui possible parlar d’una construcció 
amb una certa entitat, dedicat principalment a 
l’habitatge, la qual cosa no exclou la realització 
de tasques productives. 

Edifici A

Durant la campanya de l’any 2010 es va iden-
tificar una segona construcció situada a l’oest 
de la primera. Aquest edifici A hauria comptat 
amb 180 m2 de superfície com a mínim, però 

com que no se’n coneixen els límits sud i sud-
oest, podria superar perfectament els 200 m2. 
S’estructurava a l’entorn d’un pati quadrangu-
lar, a l’entorn del qual es van distingir diversos 
tipus d’espais. 
L’espai nord-est de la casa, ocupada per una 
estança rectangular que ja havia estat excavada 
durant la campanya de l’any 2009, estava força 
afectada per retalls i intrusions modernes, i no 
va proporcionar elements fidedignes sobre el 
seu ús original. 
El sector nord-oest consta d’un bloc rectan-
gular delimitat per murs de pedra lligada amb 
morter de calç. Aquest espai també va donar 
mostres d’haver estat severament afectat per 
ocupacions posteriors que en van alterar de 
manera dràstica l’espai intern, el sector central 
del qual es troba afectat per l’existència d’un 
pou negre del segle xIx. Es tractaria d’una es-
tança amb una superfície de prop de 20 m2 
útils, l’extrem nord de la qual segurament fos 
ocupat per una cuina, tenint en compte l’exis-
tència d’un possible graner domèstic. Aquest 
darrer està format per una tenalla de ceràmica 
encastada al terra, i amb la seva vora recres-
cuda amb obra de morter de calç, per tal de 
guanyar capacitat. La construcció del pou ne-
gre modern just al costat ha impedit localitzar 
l’espai de la llar de foc, el qual no devia ser 
gaire lluny d’aquest element. El costat sud de 
la sala, en canvi, no va aportar dades significa-
tives en relació al seu ús. Els murs perimetrals 
estaven pintats d’un color roig granat, a jutjar 
per les mostres de pintura localitzades al seu 
angle nord-occidental. En l’angle sud-est es 
va localitzar una porta d’1,5 metres d’amplada 
que conduïa al pati interior. En un moment 
donat aquesta porta fou tapiada. És possible 
que, a partir d’aquest tancament, la sortida de 
l’estança es dugués a terme a través del sec-
tor sud-oest de la casa, situat a tocar. A l’altra 
banda del pati es va localitzar una petita cam-
bra força singular. Es tracta d’una construcció 
rectangular amb un espai d’uns 4,5 m2, presi-
dit per una latrina que n’ocupava l’extrem oest. 
La latrina era una obra sofisticada i funcional, 
alhora que senzilla, originalment formada per 

Fig. 3 Porta geminada a l’edifici b (Navarro 2016)
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dos blocs d’obra a base de pedres i morter de 
calç separats per una petita canalització allar-
gada que feia la funció de desguàs. Una revora 
de rajola situada just davant del desguàs indi-
cava el punt per on s’abocava l’aigua per a ne-
tejar-lo. En el seu disseny original la cambra 
disposava d’un paviment de rajola, i l’usuari de 
la latrina s’hi asseuria a sobre, igual que en els 
nostres dies. Posteriorment, aquest espai fou 
reformat, i el nivell del sòl fou elevat fins al de 
la part superior de la latrina. En aquesta sego-
na configuració de la petita sala, també amb 
un paviment de rajola, l’usuari hauria d’estar 
dret. Finalment, el paviment de rajola fou re-
tallat per a instal·lar una canalització d’aspec-
te rústec que reutilitzava l’antic desguàs de 
la latrina, el qual possiblement ja no complia 
aquesta funció en la darrera configuració de 
l’espai abans del seu abandonament defini-
tiu. L’existència propera d’un dipòsit modern 
amb murs de formigó, que anorrea una part 
de l’edifici andalusí, impedeix de confirmar-ho 
però és molt probable que l’evacuació de la la-
trina s’efectués mitjançant una claveguera que 
es va detectar en l’excavació del veí Edifici b, 
però que provenia just de la zona de la latrina 
de l’Edifici A. En tot cas, no es va documen-
tar cap pou negre, de manera que l’opció més 
probable és que les aigües residuals haurien 
circulat pel circuit de clavegueram fins a des-
guassar al riu. Atenent a les dades disponibles 
sobre l’edifici en el qual es trobava, la latrina 
no estava especialment propera a l’entrada a 
la casa, en contra del que es considera habi-
tual (Reklaityte 2012, 30), però el pas proper 
d’una claveguera per sota dels mateixos espais 
domèstics tant de l’Edifici A com de l’Edifici b 
hauria resolt el problema de l’evacuació de les 
aigües residuals sense haver de dependre es-
tretament de les canalitzacions principals que 
recorrien el carrer. L’accés a la latrina des del 
pati hauria facilitat la ventilació de la cambra. 
El sector sud-oest està format per un seguit 
de cambres rectangulars, com a mínim quatre, 
ja excavades l’any 2003, i molt afectades per 
alteracions posteriors. Aquesta afectació pro-
vé tant de la construcció d’un dipòsit modern 

que les retallava, com per l’excavació d’un son-
deig el mateix any 2003 al bell mig del sector, 
de manera que cap de les estances es va po-
der delimitar del tot durant la intervenció de 
l’any 2010. Les restes localitzades mostraven 
una tècnica arquitectònica sofisticada: murs de 
tàpia situats sobre una base de pedres petites, 
en els quals es recolzaven sòlids paviments de 
calç amb grava, els quals al seu torn també dis-
posaven d’una preparació de còdols. L’aspec-
te curós d’aquest sector suggereix que hauria 
contingut les sales de la casa més orientades 
al benestar dels seus ocupants: vestíbul, saló, 
dormitoris, etc.

Al sud del conjunt hi havia un espai rectan-
gular, de 7 metres conservats per 1,5 d’ample, 
amb un aspecte similar al d’un corredor, llarg 
i relativament estret, que possiblement caldria 
interpretar com un gran aljub, tot i que la su-
perfície del paviment no es va conservar. Un 
dels dos murs llargs comptava amb un reves-
timent blanc molt dens, probablement hidràu-
lic, tot i que els murs que limiten l’espai pel seu 
costat est, i sud, no en tenien, el que planteja 
dubtes sobre la seva interpretació funcional. 
Es desconeix l’extrem oest d’aquest possible 
aljub, degut a la presència d’un dipòsit subter-
rani modern que retalla les estructures anti-
gues, de manera que no es pot establir la seva 
superfície total la qual, en tot cas, superaria 
els 10 m2. En un moment posterior, ja en el 
segle xII, un mur va compartimentar el dipò-
sit, delimitant un espai d’hàbitat al costat est, 

Fig. 4 Latrina localitzada a l’edifici A (Ferré 2013)
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amb diversos paviments de calç sobreposats i 
una llar de foc, estudiats durant la campanya 
de 2009, mentre que la resta fou reblert amb 
terra i runa. A partir de la ceràmica trobada 
en el seu interior, el paviment d’aquest espai 
s’hauria arrencat ja en el segle xII. 
Per a aquest moment relativament tardà no es 
pot assegurar la integritat de l’edifici original, que 
podria haver estat dividit en diversos immobles.
Adossada a la cambra del possible aljub hi ha-
via una estructura allargada que formava una 
mena d’esglaó o vorera elevada. Estava forma-
da per una preparació o rebliment de pedres 
de dimensions mitjanes i petites, sense mor-
ter, tot i que amb una cara frontal en el que 
sí que s’emprava morter per a aconseguir una 
superfície llisa de cara enfora, i coronat per un 
paviment de calç. Es tracta d’una plataforma 
que hauria d’haver estat íntimament relacio-
nada amb l’ús de l’espai del possible aljub, ja 
que se situava en l’únic costat per on es podria 
accedir al seu interior, o bé tenir-hi almenys 
un contacte directe. La plataforma es recolza 
sobre un mur de maçoneria que es projecta en 
direcció sud, perdent-se sota el tall del límit 
de l’excavació. Aquest mur comptava amb un 

delicat arrebossat amb molta calç, pintat d’un 
color roig granat.
Per la seva banda, el pati central, en forma de 
quadrat irregular i amb uns 33 m2 de super-
fície, sembla haver conegut un cobriment de 
lloses de pedra en un moment donat, si bé no 
està clar que aquest fos total o parcial.
S’observa una cura important en l’aprofita-
ment de l’aigua. En l’espai del pati hi ha dos 
pous, dels quals un d’ells és posterior a l’aban-
donament de l’edifici, doncs retalla burdament 
un dels murs perimetrals del pati, mentre que 
l’altre presenta dubtes, ja que tot i que per la 
seva situació podria ben bé correspondre al 
pou de la casa, val a dir que ha estat en ús fins 
a èpoques molt posteriors, a jutjar per la runa 
i les restes ceràmiques que se n’han extret. En 
canvi, l’aprofitament de l’aigua de pluja de les 
teulades està ben demostrada. Deixant de ban-
da el pou, l’aigua neta procedia parcialment, si 
no total, de la pluja, tal i com ho mostra una 
canalització de tubs de ceràmica que recollia 
l’aigua del sostre de l’ala nord-oest. Bona part 
d’aquesta aigua hauria anat a parar al possible 
aljub a través del pati, on no es van documen-
tar restes de canalitzacions ni dipòsits a causa 

Fig. 5 Planta de la fase andalusina del carrer de la Mercè (Navarro 2016)
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de l’alteració de l’estratigrafia en temps mo-
derns. Una canalització travessava el mur que 
delimitava el pati el seu costat sud, on es bifur-
cava. Part del cabal anava a parar al possible 
aljub, mentre que una altra part transcorria en 
paral·lel entre aquest i la sala de la latrina. És 
probable que les aigües sobrants anessin a des-
guassar finalment a la mateixa claveguera que 
ho feia la latrina.

Els antecedents de l’Edifici A

L’excavació de l’espai en el que en el període 
posterior seria el pati central de l’Edifici A, va 
permetre documentar una sèrie d’estructures 
corresponents a un horitzó cronològic im-
mediatament anterior. Es tracta de diversos 
murs a base de pedra mitjana sense escairar 
lligada amb fang, i que apareixen delimitant 
quatre espais rectangulars. No està clar si to-
tes aquestes estructures pertanyien o no a un 
mateix edifici, encara que l’encaix dels murs 
entre ells fa pensar de manera afirmativa. En 
realitat, cap de les estances es va poder delimi-
tar totalment. Hi ha indicis per a suposar que 
l’espai que ocupa l’angle sud-oest hauria estat 
un espai obert, ja que no es va localitzar cap 
paviment, però sí un abocador excavat sobre 
el terra amb abundants deixalles orgàniques i 
una important quantitat de restes ceràmiques. 
En els altres tres àmbits es van localitzar pa-
viments de terra batuda, situats sobre estrats 
de rebliment i anivellament, però no es va do-
cumentar cap llar de foc. En aquestes restes 
no s’observa la sofisticació ni la qualitat de les 
estructures dels posteriors edificis A i b. Con-
temporani d’aquestes restes hi ha un pou, el 
qual fou anul·lat per a la construcció del mur 
perimetral oest de l’Edifici A.

Un exemple d’urbanisme residencial andalusí

Tant l’Edifici A com el b concorden amb el 
model de casa andalusina del Sharq-al-Anda-
lus del segle xI, i es pot enquadrar en el tipus 
de casa tant califal com taifal de la classificació 
d’Orihuela (Orihuela 2007); de tipus “comple-

jo” de la de Navarro (Navarro 1991); o al ti-
pus d’”unidad modular compleja estructurada 
en torno a un patio” de Gutiérrez (Gutiérrez 
2012). L’estructuració interna de les dos cases 
igualment segueix les mateixes pautes que les 
cases de Lleida, Balaguer, la casa núm. 6 de 
Siyâsa (Cieza) (Navarro 1991), o també a Ei-
vissa, en forma de residències amb diverses es-
tances construïdes a l’entorn d’un pati central, 
i amb una elevada especialització funcional de 
les diferents estances. 
Tenint en compte les dades disponibles, els dos 
edificis formarien part d’una bateria de cases 
que hauria donat a un carrer situat sota el traçat 
de l’actual carrer de la Mercè. Segurament en la 
seva part posterior hi hauria un mur de conten-
ció que separaria aquestes cases d’una terrassa 
constructiva situada a una cota superior. 
El traçat urbà descobert al solar del carrer 
de la Mercè, juntament amb les troballes dels 
anys 2002-2003, confirma l’existència d’un 
urbanisme andalusí complex en aquesta àrea 
de la ciutat de Tortosa, caracteritzat per una 
ordenació ortogonal de carrers i cases que, tot 
aprofitant la pendent del turó de la Suda, cre-
en terrasses d’ocupació. Aquesta configuració 
dels espais seria la vigent durant els segles xI i 
xII, mentre que les restes documentades sota 
el pati de l’Edifici A correspondrien a una ocu-
pació anterior de l’espai, de datació poc preci-
sa, segurament al llarg del segle x.
Més tard, ja en època cristiana i després d’un 
cert període d’abandonament, l’estructura ur-
bana andalusina seria molt transformada, tal i 
com es va poder observar durant l’excavació de 
l’Edifici b, amb la localització d’una gran cis-
terna amb volta, datable a partir del segle xv, 
i que per la seva situació constituïa un element 
distorsionador de la trama estructural anterior.

ConClusions

Els resultats de les intervencions efectuades al 
carrer de la Mercè van reforçar el plantejament 
general de l’evolució urbanística de l’espai de 
la vessant meridional de la Suda i el barranc 
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del Rastre durant l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, 
ja esbossat gràcies a les excavacions realitzades 
en aquesta àrea del casc antic de Tortosa du-
rant els darrers anys. Tot i que l’ocupació del 
vessant sud de la Suda en època ibèrica tardana 
segueix sent poc coneguda, no hi ha dubte de 
l’existència d’obres de terrassament produïdes 
en els segles anteriors al canvi d’era. També 
es confirma la urbanització sistemàtica de la 
zona a partir dels temps d’August i durant tot 
l’Alt Imperi, malgrat les dificultats per a carac-
teritzar els conjunts arquitectònics que s’han 
excavat de manera parcial en aquest solar en 
concret. El conjunt d’enterraments tardoan-
tics localitzat concorda perfectament amb les 
dades procedents de les notícies històriques 
de troballes d’elements funeraris romans i les 
recents intervencions arqueològiques realitza-
des en l’entorn, tot afegint una modalitat d’en-
terrament, els sepulcres de lloses de pedra, els 
quals fins ara eren desconeguts a Tortosa. 
Per altra banda, les restes d’època andalusina 
confirmen l’existència d’una trama urbana de 
gran complexitat durant els segles xI i xII, en-
cara que és possible que arrenqui ja en el segle 
x. Aquesta trama urbana es prolongaria per tot 
el barranc del Rastre, donant lloc a espais de 
característiques morfològiques diferents. Així, 
a l’entorn de l’actual carrer de la Mercè, s’hau-
ria desenvolupat una àrea residencial corres-
ponent a un status social relativament elevat, a 
base de cases grans i complexes distribuïdes a 
l’entorn de patis centrals, tal i com s’ha posat 
en evidència tant en les excavacions dels anys 
2009 i 2010 com en les dels anys 2002 i 2003.
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Seguiment arqueològic i intervenció al carrer Major d’Amposta

Antoni J. Cartes Reverté

Museu de les Terres de l’Ebre

Resum
Es presenten els resultats de la intervenció duta a terme a les darreries del 2014 en el marc de 
les obres de reordenació urbana del carrer Major i la Plaça d’Espanya. En el desenvolupament 
d’aquests treballs, es van localitzar restes de diferents períodes històrics, entre les que destaquen les 
corresponents a l’Ibèric Final i a la Baixa Edat Mitjana i Moderna. 

Abstract
We present the results of  the archaeological research done in Major street and Espanya Square in 
Amposta during the last weeks of  2014. Along this works, several remains appear. In this paper we 
remark the remains of  the Last Iron Age and from the xIvth to xvIIIth century.  
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intRoduCCió

La intervenció de seguiment arqueològic duta 
a terme a la totalitat del carrer Major de la ciu-
tat d’Amposta va venir motivada per la subs-
titució de les canalitzacions d’aigües pluvials 
i fecals i el nou ordenament urbà del mateix. 
És en aquest context que es va dur a terme el 
seguiment arqueològic que va suposar, a més 
del control de màquines, la realització de di-
versos sondejos puntuals, especialment a la 
zona compresa entre l’ajuntament i l’església 
de l’Assumpció. 
En el decurs d’aquests treballs, es van loca-
litzar diverses restes mobles i immobles que 
cobreixen una àmplia cronologia, de manera 
que reforcen les hipòtesis sobre l’antiguitat de 
l’ocupació del solar que avui ocupa la ciutat 
d’Amposta i permeten contextualitzar troba-
lles anteriors. L’avantatjosa situació estratègi-
ca d’aquest punt geogràfic, a tocar de les ter-
res deltaiques i en una terrassa que s’endinsa 
lleugerament en el curs del riu Ebre just en 

el punt en que gira per entrar als terrenys al-
luvials deltaics, mai han passat desapercebuts. 
En aquest sentit, s’han recuperat materials que 
van des de la l’Edat del Ferro fins a l’actualitat, 
essent especialment importants  els materials 
recuperats corresponents al Període Ibèric 
Final, època andalusina, baixa Edat Mitjana i 
Edat Moderna, les quals es presenten de ma-
nera ordenada més endavant.
Cal dir que la potència estratigràfica conser-
vada en tota aquesta zona és escassa, menys 
de 40cm, i en la major part del traçat per sota 
dels 20cm. En aquest context, encara resulten 
més escassos els espais en els que l’estratigra-
fia no hagi estat alterada per les diverses obres 
i activitats humanes desenvolupades en aquest 
espai en els darrers segles. Aquesta situació 
fa que sigui molt complicada la correcta in-
terpretació i el poder establir relacions estrati-
gràfiques, especialment per als moments més 
reculats, i el poder establir l’evolució dels usos 
de cada espai. 

Fig. 1 Vista general de la intervenció a la plaça d’Espanya i Carrer Major
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el peRíode pRotohistòRiC

Amb les excavacions efectuades a la dècada 
de 1990 en el solar ocupat per les restes del 
castell d’Amposta, a més de les estructures 
medievals, es documentaren per primer cop 
les restes d’un assentament protohistòric, que 
sembla que hagués ocupat l’espai delimitat pel 
fossat més interior de la fortificació medieval. 
Aquest nucli ibèric, presenta una ocupació que 
cobreix des del segle v A.c. al II A.c.
A aquest assentament, cal afegir la localització 
en diversos solars del casc urbà d’Amposta de 
fragments de ceràmica de filiació ibèrica, com 
en el cas de la galeria excavada al carrer Perú, 
als voltants del cementiri, etc. a més de notícies 
orals sobre troballes antigues en el marc de la 
construcció de vivendes particulars a mitjans 
del segle xx en alguns carrers del casc antic 
d’Amposta. Totes aquestes troballes i infor-
macions fan pensar en un nucli protohistòric 
bastant més gran que el documentat al Castell. 
En el seguiment arqueològic efectuat al llarg 
del carrer Major es van recuperar diversos 
fragments ceràmics d’aquesta cronologia, 
corresponents a elements de vaixella i d’em-
magatzematge. De la mateixa manera, en els 
sondejos efectuats a l’espai ocupat per l’antic 
cementiri de la població (plaça de l’església) 
s’han recuperat molts fragments ceràmics del 
moment ibèric final, tots ells formant part dels 
farciments de les tombes medievals i moder-
nes, sense que se’n puguin fer més precisions. 
Les restes mobles d’aquesta època presenten 
una cronologia de de finals de segle II A.c. 
Més significatiu ha estat el resultat de l’exca-
vació d’un sondeig a la cantonada del carrer 
dels Estudis amb el carrer Major, a tocar de 
l’actual ajuntament. En aquest punt, després 
de retirar el paviment contemporani per part 
de les màquines, es va documentar part d’un 
mur, possiblement andalusí, el qual s’adossa-
va pel seu costat nord-oest a un rebliment de 
pedres petites i mitjanes amb terra solta entre 
elles. Aquest rebliment regularitzava el desni-
vell del terreny natural, farcint una depressió 
de la roca. En l’excavació d’aquest paquet es 

van recuperar diversos fragments ceràmics de 
cronologia ibèrica, concretament del moment 
Ibèric Final, al voltant del 100 A.c. 
Entre el material recuperat s’han identificat 
una vora d’àmfora globular brindisina, una 
vora d’àmfora laietana i diversos fragments in-
formes atribuïbles a àmfores ebussitanes. Pel 
que fa a la vaixella, s’han recuperat diversos 
fragments d’escudelles de vernís negre itàlic, 
els quals per les característiques dels vernissos 
podem adscriure a les produccions tardanes 
de la variant A, tot i que no s’ha documentat 
cap segell ni marca. Destaca un fragment de 
paret identificable amb la forma Lamboglia 
27. També cal destacar la presència de diver-
sos fragments de vasos de parets fines de pro-
ducció itàlica, destacant un fons de la forma 
Mayet I o Mayet II. 
Pel que fa a la ceràmica de producció ibèrica, 
s’ha identificat un fragment  informe corres-
ponent a una gerreta decorada amb pintura de 
color vermellós i motius típics de les produc-
cions de la zona d’Elx-Archena, que guarden 
una gran similitud amb les gerretes recupera-
des en un enterrament de les darreries del se-
gle II A.c. documentat a la zona de la Carrova. 
Cal afegir una vora de càlat de considerables 
dimensions amb restes de decoració pintada 
en vermell amb motius de dents de llop, així 
com el peu d’un vas fet a mà. 
L’estudi de tots aquests materials presenta un 
gran coherència cronològica, cosa que ens fa 
pensar que el rebliment d’aquest punt del ter-
reny natural es va realitzar en aquest moment. 
El sondeig realitzat no va suposar l’excavació 
total del rebliment, ja que aquest s’estenia vers 
el sud per sota d’una sèrie de paviments, pos-
siblement medievals, que no van poder ser ex-
cavats. 
Cal fer notar també que la cronologia d’aquests 
materials és posterior a la del moment d’aban-
dó de l’assentament ibèric localitzat a la zona 
del Castell d’Amposta, i que, en conseqüència, 
cal plantejar la possibilitat que en posterioritat 
sorgís un nou assentament que ocuparia l’àrea 
de l’actual casc antic d’Amposta, el qual po-
dria estar relacionat amb el comerç marítim i 
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fluvial i amb el punt on es creuaria el riu en 
aquesta zona. Caldrà esperar a que futures in-
tervencions aportin noves dades que permetin 
tenir una visió més completa d’aquesta realitat. 

el peRíode andalusí

L’excavació també ha permès documentar 
restes corresponents al període andalusí. Con-
cretament, a l’encreuament del carrer Estudis 
amb Major, s’ha identificat un fragment de 
mur realitzat amb pedres petites i mitjanes del 
que tant sols es conserven dues filades d’al-
çada. Aquest mur presenta una amplada de 
80cm aproximadament i es conserva en una 
longitud al voltant dels 2,5 m. Les diferents 
pedres estaven unides amb un morter de color 
rosat, el qual, en l’extrem nord del mur, s’este-
nia per sobre de la roca natural. 
Tot i no haver-hi restes materials mobles que 
aportin informació que permetin sostenir mi-

llor aquesta hipòtesis, la tècnica constructiva 
del mur s’adiu amb les tècniques constructives 
andalusines documentades en les excavacions 
del Castell d’Amposta i en d’altres punts del 
territori, motiu pel qual datem aquest mur en 
aquest moment. 
Cal afegir, que a aproximadament 2,5 m al sud 
d’aquest fragment de mur, es va identificar un 
petit rebaix, al voltant dels 2 cm, en la roca del 
terreny natural que presentava la mateixa ori-
entació i amplada que l’esmentat mur. Creiem 
que es podria tractar del negatiu de la fona-
mentació per a la seva construcció. Pel costat 
nord, aquest fragment de mur s’alinea perfec-
tament amb la façana de la casa Miralles, edi-
fici construït a les darreries del segle xvI i que 
difereix lleugerament de l’urbanisme posterior 
d’aquesta zona, cosa que demostra l’antiguitat 
del mur. 
Les descripcions medievals del castell d’Am-
posta, parlen que aquest estava envoltat per 
tres recintes muraris. El més interior és el que 

Fig. 2 Excavació en procés del rebliment del moment Ibèric Final documentat al Carrer Major cantonada Carrer dels Estudis. S’ob-
serven diversos fragments ceràmics
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fou excavat a la dècada de 1990, especialment 
en la campanya de 1995, el segon queda deli-
mitat pel traçat del carrer Fossat, mentre que 
la ubicació del tercer no queda clara. És possi-
ble que aquest mur, juntament amb la possible 
torre de l’immoble número 28 del carrer Ma-
jor delimitin aquest tercer espai tancat, essent 
el carrer Major la via que hi passaria a tocar. 
Cal recordar, que l’urbanisme de tot aquest es-
pai va ser reordenat arran de la construcció del 
pont Penjant 1915-1921, cosa que va suposar, 
entre altres coses, la destrucció de la capella 
de Santa Susanna i la reordenació urbana de la 
zona compresa entre el castell i el carrer Ma-
jor. 

Baixa edat mitjana i ÈpoCa modeRna

A aquesta cronologia, segle xv a xvIII, corres-
ponen les dues principals troballes efectuades 
en aquesta intervenció, d’una banda l’antiga 
església d’Amposta, i de l’altra el cementiri 
vinculat a la mateixa. La investigació d’aquests 
espais va centrar una part important de les fei-
nes dutes a terme al llarg de tota l’excavació. 
Durant les feines de seguiment arqueològic, 

mentre les màquines retiraven els paviments 
contemporanis, va aflorar un tram de mur de 2 
m d’amplada realitzat amb morter de calç amb 
la tècnica de l’encofrat perdut. A mesura que 
les màquines retiraven el quitrà, es constata-
va la continuïtat del mur vers el nord, arribant 
a ocupar la pràctica totalitat de l’actual plaça 
d’Espanya, documentant-se també la continu-
ïtat del mur per sota de la vorera sud. 
Un cop netejat, es va poder observar com, 
mentre que per una banda el mur acaba amb 
un angle recte molt marcat, al mateix extrem 
però pel costat interior, el mur s’obria, co-
mençant a descriure un arc. Mentre es duien 
a terme aquests treballs es van documentar les 
primeres restes humanes, les quals es trobaven 
a escassos centímetres del nivell de circulació 
contemporani, a banda i banda del mur.
Seguint amb aquestes feines es va poder do-
cumentar la totalitat de la planta d’un edifici 
de planta rectangular que hem identificat amb 
l’església d’Amposta emprada entre el darrer 
quart del segle xv1 i el primer terç del xIx. Es 
tracta d’una construcció de la que tant sols es 
conserven els fonaments, amb una potència 
conservada d’uns 10-15 cm, realitzats amb 
morter de calç i d’un sol cop, sense unions en-
tre els diferents murs. La capçalera, orientada 
al nord, defineix ja en els fonaments l’àbsis de 
l’església en forma d’arc rebaixat, creant una 
nau única al seu interior. Cal destacar d’aques-
ta construcció que el mur exterior de la cap-
çalera presenta un traçat lleugerament abalu-
artat. Reforcen aquesta hipòtesis les notícies 
recollides per diversos documents del xvII en 
els que s’esmenta que l’església era el refugi 
dels vilatans d’Amposta en cas d’atac dels pi-
rates, i que en algunes ocasions fins i tot hi van 
romandre diversos dies al seu interior amb els 
efectes personals de cadascú. 
El conjunt de la planta presenta una gran simi-
litud amb l’església de l’Assumpció de Vinarós, 
tot i que aquesta és construí un segle més tard. 

1. En un document datat el 1487, es fa referència a l’afronta-
ció de les carnisseries d’Amposta amb el carrer Major i l’es-
glésia nova i fossar.

Fig. 3 Fotografia del mur andalusí en procés d’excavació
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La gran amplada dels murs i el disseny exterior 
de la capçalera fan pensar en la possibilitat que 
aquesta església fos fortificada, i que pogués 
disposar d’un petit pas de ronda al terrat, tal 
i com passa amb l’arxiprestal de Vinaròs. Cal 
tenir present que el castell havia estat destruït 
el 1465 en el marc de la Guerra Civil Catalana, 
i que per tant la ciutat no disposava d’elements 
de defensa amb possibilitats de ser emprats. 
És possible que l’església anterior a la que hem 
documentat, fos destruïda en el transcurs del 
mateix conflicte o que quedés greument afec-
tada i això motivés la construcció d’una nova 
just en finalitzar el conflicte. 
Atenent a la situació general del Principat en 
posterioritat a aquest episodi bèl·lic, i atenent 
a la immediatesa en la reconstrucció o cons-
trucció del nou edifici, cal plantejar-se com es 
va poder finançar la construcció d’un edifici 
d’aquestes característiques. Tot i la solidesa 
dels fonaments, documents de finals del segle 

xvI i del xvII parlen que l’edifici patia proble-
mes de goteres i també estructurals, cosa que 
fa pensar en una construcció ràpida i amb ma-
terials de baixa qualitat. 
Tot i així, aquest edifici va romandre en ús 
fins al segon terç del segle xIx, moment en 
que s’acaba la construcció de l’actual església 
d’Amposta. Tot i així, l’església barroca en-
cara va ser contemplada per Pasqual Madoz, 
qui comenta que totes dues esglésies estaven a 
mitges i que en conseqüència els actes litúrgics 
es duien a terme a la capella de Santa Susanna. 
Aquesta església apareix representada en el 
plànol d’Amposta aixecat pels enginyers mili-
tars de Carles III. Tot i que coincideix l’empla-
çament, la planta documentada i la que apareix 
representada, no coincideixen completament. 
Pel que fa al cementiri documentat, podem 
afirmar que aquest s’organitza a partir de l’es-
lgésia de finals del segle xv, ja que totes les 
tombes documentades mostren la mateixa 

Fig. 4 Excavació de la cala a l’interior de la capçalera de l’església medieval. S’observa una de les tombes ja excavada i dues tombes 
delimitades i en procés d’excavació
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orientació, essent paral·leles als murs longitu-
dinals del temple. Les tombes tant s’han docu-
mentat a l’interior com a l’exterior de l’edifici, 
espais en els que s’ha observat la superposició 
de les tombes i com unes tallen a les altres, 
cosa que demostra l’intens ús d’aquest espai al 
llarg dels anys. 
En la cala excavada a l’interior de la capçale-
ra de l’església, es va poder observar com les 
tombes s’arrengleren a tocar del mur de fona-
mentació, amb els peus tocant el mur de tan-
cament de la capçalera. El fet que cap de les 
tombes aparegui tallada o semicoberta pel tra-
çat d’aquest mur, ens mostra com els enterra-
ments més antics són contemporanis a aques-
ta església. De la mateixa manera, el fet que 
cap dels enterraments documentats envaeixi 
els fonaments de l’església, mostra com aquest 
fou emprat fins a mitjans del xIx, quan aques-
ta encara estava dreta, tot i que ja fora d’ús. 
Les tombes excavades en la cala esmentada, 
estaven afectades per enterraments més mo-
derns, els quals havien eliminat parcialment 
les tombes més antigues, no documentant-se 
cap esquelet sencer. Els primers cossos en ser 
soterrats, presentaven fosses senzilles excava-
des en la roca tova del terreny natural no mas-
sa treballades. Tots els difunts presentaven la 
mateixa posició decúbit supí i foren enterrats 
embolcallats en sudaris, ja que no s’han docu-
mentat claus. Tampoc es va documentar cap 
element moble que acompanyés els cossos. 
En aquest mateix espai, en una fossa de forma 
irregular situada a l’angle del mur est amb el 
mur nord, es documentaren multitud de restes 
òssies infantils, moltes d’elles corresponents a 
nadons amb molt poques setmanes de vida. 
Possiblement es tracti d’un espai destinat als 
cossos dels albats. 
Durant el seguiment de màquines, aquestes 
afectaren greument una tomba corresponent 
a un adult, el qual fou impossible d’excavar per 
l’afectació que patí. Tot i aquests problemes, 
entre les terres que cobrien aquest cos apare-
gué un crucifix de fusta i bronze del que es 
van poder recollir tots els elements metàl·lics. 
Es tracta d’una peça fosa a la cera perduda de 

bastant qualitat, amb característiques que re-
corden a l’escola italiana de la primera meitat 
del xvII. La figura representa un Crist crucifi-
cat encara viu, amb la boca entreoberta i amb 
unes dimensions màximes de 15x10 cm. Els 
cabells i els pèls de barba han estat treballats 
de manera delicada, igual que l’anatomia. Du 
corona d’espines i drap de puresa amb l’ex-
trem que surt del nus al vent. La inscripció 
d’InrI apareix a l’interior d’una cartela amb 
les orles ondulades, forma típica del barroc. 
Aquesta inscripció presenta en la seva part su-
perior una anella de subjecció, de la qual pen-
jaria el crucifix d’un element tèxtil o de fibres 
vegetals que no s’ha conservat. Els braços i el 
peu de la creu estan acabats amb peces llises 
de bronze que envolten la fusta per tots els 
costats. 
Entre les terres d’aquesta tomba es va recupe-
rar un dineret d’Aragó encunyat sota el regnat 
de Felip III, cosa que s’adiu amb la cronologia 
proposada per al crucifix. Aquesta moneda 
presenta l’efígie del rei a l’anvers, mentre que 
al revers figura una creu patriarcal. 
Pel que fa a les tombes documentades a l’ex-
terior de l’església presenten la mateixa orien-
tació, posició i distribució que les de l’interior. 
Aquestes ocupen l’espai que actualment resta 
entre l’església actual i la documentada arque-
ològicament, extenent-se la necròpolis vers el 
nord, fins més enllà del carrer Nou, per sota 
dels edificis del carrer Àfrica, però sense ocu-
par l’actual carrer Major, cosa que demostra 
l’antiguitat del traçat d’aquesta via. 
En aquests enterraments sí que s’han docu-
mentat soterraments en caixa de fusta, ha-
vent-se recuperat multitud de claus de ferro 
forjat amb la cabota quadrada i amb una lon-
gitud que oscil·la entre els 2 i els 3 centímetres. 
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Intervenció arqueològica a la Plaça Mossén Sol (Tortosa, Baix 
Ebre)

Ramon Ferré Anguix

Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (gresepIA)
Iber, Arqueologia, Patrimoni i Turisme, s.l.

Resum
La reurbanització de la Plaça Mossèn Sol, de Tortosa, l’any 2015, va motivar una intervenció arque-
ològica destinada a recuperar el traçat d’un tram de la muralla del segle xIv existent en aquest indret, 
i a integrar-lo en la nova configuració de l’espai. L’excavació va permetre documentar diversos 
elements arquitectònics contemporanis i anteriors a la construcció de la muralla. Entre aquests, els 
més interessants són les restes de dos habitacions d’un mateix edifici, així com altres restes menors. 
Aquests elements testimonien l’existència d’un barri suburbial els límits del qual sobrepassaven els 
del posterior clos emmurallat de la ciutat en aquest sector.

Abstract
The redevelopment of  Mossèn Sol Square, Tortosa, in 2015, led an archaeological intervention 
designed to recover the layout of  a section of  the xIvth century town walls existing in this place, 
and to integrate it into the new configuration of  the square. The excavation allowed the discovery 
of  several architectural elements, both contemporary and prior to the construction of  the wall. 
Among these the most interesting are the remains of  two rooms in the same building, as well as ot-
her minor remains. These elements demonstrate the existence of  a suburban area which exceeded 
the limits of  the rear walled fence of  the town in this sector.
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intRoduCCió

El projecte arquitectònic implementat per a 
reurbanitzar la plaça Mossèn Sol, de Tortosa, 
va contemplar la recuperació d’un tram de la 
muralla medieval enderrocada l’any 1862, que 
travessa el subsòl de la plaça. A banda de dei-
xar al descobert aquest element arquitectònic 
també es van preveure sengles rebaixos limi-
tats en els seus dos costats. Entre aquests des-
taca el que es va portar a terme a la seva cara 
sud, que va superar el metre de profunditat.

metodologia

En una primera fase es va eliminar la pavimen-
tació moderna de la plaça per a, seguidament, 
emprendre la localització del traçat de la mu-
ralla, i la definició dels seus contorns. Aquesta 
operació es va dur a terme amb l’ajut d’una 
màquina excavadora de petites dimensions.
En una segona fase es va procedir a excavar 
arqueològicament la franja longitudinal de ter-
reny que dóna a la cara interna de la muralla. 
L’amplada d’aquesta franja se situa a l’entorn 
de 4,5 metres. Davant de la cara externa també 
es va efectuar un rebaix longitudinal, però en 
aquest cas es va tractar d’una rasa de dimensi-
ons modestes.
En una tercera fase es va efectuar el seguiment 
arqueològic d’una sèrie de rases i rebaixos de 

terra destinades a la instal·lació de diversos 
serveis. La major part d’aquestes afectacions 
es van produir en el subsòl de l’espai situat ex-
tramurs.

l’exCavaCió

La muralla

El segment de muralla recuperat mesura 31 
metres de longitud, als quals cal afegir l’exten-
sió d’un espai puntual localitzat durant l’ex-
cavació d’una rasa de serveis. Es tracta d’una 
construcció de morter de calç i pedres no es-
cairades amb una amplada de 2,50 m, dividida 
en dos línies d’encofrat, col·locades l’una al 
costat de l’altra. La banqueta de fonamentació 
interna sobresurt en una amplada no unifor-
me, entre 30 i 40 cm de la vertical del mur. 
D’ençà de la intervenció dirigida per César 
Augusto Pociña l’any 2008, que hi havia la se-
guretat que la muralla travessava l’espai de la 
plaça actual en sentit longitudinal. El seu ex-
trem sud-est enllaça amb un tram intacte de 
la muralla que prové del turó del Sitjar. El seu 
extrem nord-oest aniria a parar al portal del 
Rastre, també anomenat de l’Escorxeria, por-
tal protegit en tenalla les restes del qual roma-
nen sota el carrer Providència, per a després 
tombar en angle recte i resseguir l’orientació 
del barranc en direcció nord-est. Tot i que el 
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portal hauria estat construït ja l’any 1349 (Vi-
dal 2007, 21-22), el tram de muralla deixat al 
descobert segurament seria més tardà, tenint 
en compte que l’esforç fortificador es deixa 
sentir a la ciutat sobretot a l’entorn de 1370.

Horitzó modern (segles xv-xx)

Tal i com és habitual en aquelles obres en les 
quals es pretén l’anivellament d’un ampli es-
pai urbà, la formació de la plaça de Mossèn 
Sol —originalment coneguda com a Plaza del 
Duque de Tetuán—, que va seguir a l’enderro-
cament de la muralla que travessava el barranc 
del Rastre en aquest sector va comportar una 
important acumulació de sediments aportats 
expressament per a crear una plataforma uni-
forme. Aquesta acumulació s’ha comprovat 
amb la identificació d’un voluminós estrat 
de rebliment que segella les fases modernes i 
medievals amb una barreja de graves i argiles 
entre les quals els elements de datació pro-
porcionen un horitzó de la segona meitat del 
segle xIx, però també del segle xx. La prin-
cipal afectació en època recent de la muralla 
però, deixant de banda el fet de la destrucció 
de la major part del seu alçat, és el retall de 
la seva fonamentació en un tram de més de 
dos metres d’amplada, portat a terme per a la 
instal·lació d’una canalització que desguassa a 
la claveguera del Rastre. Aquesta canalització 
procedia de la font de totxana que va presidir 

la plaça durant la segona meitat del segle xIx i 
inicis del segle xx. En relació a la font, val a dir 
que també se n’ha localitzat el dipòsit, adossat 
a la cara externa de la muralla.
El rebliment modern d’aquests espais, a banda 
d’amagar la fonamentació de la muralla, tam-
bé ocultava la part inferior de tres contraforts 
construïts en algun moment del segle xvIII. Es 
tracta de construccions de maçoneria, bastides 
per a pal·liar els defectes estructurals de la mu-
ralla, la fonamentació de la qual no està clar 
que fos gaire sòlida. A més, estan ubicades en 
un sector delicat del circuit emmurallat, la llera 
del barranc del Rastre, en el qual les freqüents 
barrancades devien malmetre ràpidament els 
paraments. Aquests contraforts ja apareixen 
dibuixats a la cartografia militar borbònica del 
segle xvIII. Val a dir, però, que no són estruc-
tures de gran qualitat constructiva, i basaven 
la seva funció només en la massa i volum que 
carregaven, ja que no es fonamenten en el sòl 
natural, sinó en el nivell de circulació existent 
a la cara interna de la muralla.

Horitzó baixmedieval B (segles xIv-xv)

L’acumulació moderna de material sobreposat 
descansa sobre un nivell de circulació, el ma-
teix sobre el qual es recolzen els contraforts 
del segle xvIII. Aquest nivell té una pervivèn-

Fig. 1 Situació del tram de muralla recuperat sobre un plànol 
d’inicis del segle xIx

Fig. 2 Tram de muralla deixat al descobert (Ferré 2015)
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cia molt llarga, doncs es manté estable entre 
la segona meitat del segle xIv i l’aparició de la 
plaça actual, tot i algunes alteracions de tipus 
puntual. La seva formació va aparellada a la 
construcció de la mateixa muralla. Al seu torn, 
constitueix la superfície d’un altre abocament 
intencional de sediments, que no fa sinó em-
mascarar les construccions existents en aquest 
indret abans de l’erecció de la fortificació del 
segle xIv. 
Les produccions ceràmiques més destacades 
que proporciona aquest anivellament són les 
de verd i manganès, i manganès monòcrom, 
en la forma de diversos fragments de plat. La 
presència de ceràmica de blau de cobalt valen-
cià, tot i que present amb alguns fragments 
d’escudella, encara es mostra minoritària. Val 
la pena ressaltar la troballa d’un possible frag-
ment de grafitta arcaica tirrènica, una producció 
procedent de Ligúria caracteritzada per la uti-
lització d’incisions combinades amb els colors 
més habituals de verd i manganès, als quals 
s’afegeixen tonalitats més grogoses. El seu pe-
ríode de màxima expansió és el segle xIII i la 
primera meitat del xIv, sense arribar a assolir 
el segle xv (Démians i Vallauri 1998). 

Horitzó baixmedieval A (segle xiii-xiv)

L’aspecte més interessant de la intervenció és 
la documentació de l’existència d’una certa 
complexitat estructural en aquest sector de la 
ciutat amb anterioritat a la construcció de la 
muralla. En aquells espais en els que l’edifica-

ció de la muralla no va requerir l’arrasament de 
les construccions de l’entorn, hi ha constància 
d’estructures murals.
Amb les dades existents es pot parlar de l’exis-
tència de dos habitacions, A1 i A2, connec-
tades entre elles, que possiblement formen 
part d’un mateix edifici. L’estret espai de 
l’àrea d’excavació i la presència de la muralla 
impedeixen conèixer-ne les seves dimensions 
exactes. En tot cas semblen molt grans per a 
tractar-se d’espais domèstics d’habitatge: d’A1 
se’n coneixen 16 m2, mentre que d’A2 se’n co-
neixen 24 m2. L’existència en els dos àmbits de 
sengles espais de combustió no ajuda a carac-
teritzar-ne la funció, i de fet podria tractar-se 
de llars de foc, o d’espais relacionats amb algu-
na activitat econòmica indeterminada.
En aquest horitzó cronològic es tractaria ja 
d’un edifici amb una certa antiguitat, tal i com 
ho demostra l’evidència d’una reforma estruc-
tural que suggereix un possible canvi d’usos 
dels espais produït en un moment donat. 
Aquesta reforma consisteix en la reducció de 
la porta que comunica els espais A1 i A2 entre 
ells. En un primer moment era una gran porta, 
probablement de doble fulla, i possiblement 
destinada al pas de grans volums, mentre que 
a partir de la reforma esdevé una senzilla por-
ta per al pas individual de persones a peu. La 
construcció d’una canalització adossada a un 
dels murs també demostra l’existència de re-
formes en moments diferents, doncs es tracta 
d’un afegit que no es correspon amb el disseny 
original dels espais. La troballa de tres mone-

Fig. 3 Vista general de l’excavació (Ferré 2015) Fig. 4 Estructures anteriors a la construcció de la muralla
 (Ferré 2015)
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des de Jaume I suggereix l’existència d’aquests 
espais ja en el segle xIII, malgrat que es tracta 
de peces que podrien haver estat llarg temps 
en ús. A l’extrem oest de l’àrea d’excavació es 
documenta un mur que no es pot relacionar de 
manera directa amb el conjunt dels espais A1 i 
A2 a causa de la seva llunyania espacial.
Pel que fa a la caracterització de les estances 
A1 i A2, cal tenir present la seva proximitat a 
l’edifici de l’Escorxeria del Vall, documentada
des de finals del segle xIII, i que seria el prin-
cipal escorxador de la ciutat durant la Baixa 
Edat Mitjana, situat en un replà elevat sobre el 
vall, evitant-ne la part més baixa, on posteri-
orment hi haurien els carrers Escorxador, del 
Mig, i del Bou (Baila 1999, 101).
Hi ha documents amb informació de diver-
ses obres en aquest indret relacionades amb 
la construcció de la muralla. Sembla que l’any 
1349, al mateix temps de l’edificació del por-
tal, s’hi va construir un porxo. Posteriorment, 
entre 1369 i 1371 l’edifici de l’escorxeria fou 
refet en profunditat en motiu de les obres 
de la muralla. En el decurs d’aquests treballs 
s’haurien ocupat els terrenys de l’hort d’un tal 
Febrer, les cases i el faedor del qual ja havien 
estat enderrocades l’any 1367 degut tanmateix 
a la mateixa construcció de la muralla. L’any 
1370 també s’acorda l’excavació d’una fossa 
(clot) per a abocar els residus sobrants dels ani-
mals escorxats (Vidal 2008, 242-245). Aquesta 
notícia concorda amb l’abundància de banyes 
d’ovicàprid trobades durant l’excavació arque-
ològica dels estrats de l’anivellament i super-
fície de circulació interior relacionada amb 
l’aixecament de la muralla, i que ja havia estat 
posada de manifest en la intervenció de l’any 
2008. Amb aquestes dades es pot aventurar la 
possibilitat que els espais A1 i A2 formessin 
part o bé d’una primera configuració de l’edifi-
ci de l’escorxeria abans de la construcció de la 
muralla, o bé que es poguessin relacionar amb 
el faedor d’en Febrer, enderrocat en aquest 
mateix moment.
Si bé està clar que aquests murs estaven en ús 
a l’entorn de mitjans del segle xIv, les limita-
cions de profunditat imposades pel projecte 

arquitectònic impedeixen documentar l’origen 
i cronologia exacta de la seva construcció, que 
plausiblement seria més antiga. En aquest sen-
tit cal recordar les troballes d’edificacions i es-
tructures andalusines al molt proper solar del 
convent de Sant Joan, o al carrer Montcada, 
on es va comprovar que moltes de les cases i 
murs existents durant la Baixa Edat Mitjana al 
Rastre no eren sinó supervivències de l’antic 
urbanisme andalusí dels segles xI i xII.

Troballa numismàtica singular

Tot i que procedeix de l’estrat de rebliment 
modern que va servir com a preparació per 
a la pavimentació de la plaça, un element re-
cuperat d’aquest context estaria cronològica-
ment relacionat amb els estrats contemporanis 
a l’edificació de la muralla, o tal volta anteriors 
a aquesta. 

És una peça de coure similar a una moneda. 
En una cara hi ha un escut de forma triangular 
partit en dos camps: en un hi ha una creu, i en 
l’altre dos barres verticals. Sobre l’escut hi ha 
una creu llatina del braç dret de la qual pen-
ja un símbol similar a una omega. En l’altra 
cara hi ha una altra creu que s’alça d’una forma 
globular indeterminada, en el qual sembla que 
hi ha circumscrita la lletra “n”. Es tracta d’un 
getó de tipus llombard, datable a les darreries 
del segle xIII o en el segle xIv. Els getons són 
peces encunyades normalment en coure, amb 
un aspecte similar al d’una moneda, i que eren 
emprades en els càlculs comptables. Són rela-
tivament habituals entre els segles xIv i xvII, 
tot i que es van seguir utilitzant més tard. En 
aquest cas es pot classificar com un getó de 
compte anepígraf. Els dos monogrames dife-

Fig. 5 Getó de tipus llombard recuperat en l’excavació (e: 1/1) 
(Ferré 2015)
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rents presents en l’anvers i el revers fan pen-
sar en dos famílies de mercaders florentins, de 
moment encara no identificades.
De fet, actualment no hi ha més d’una vin-
tena d’emblemes identificats. La combinació 
de dos monogrames en una sola peça indica 
l’existència d’una associació temporal entre 
dos companyies comercials llombardes o ita-
lianes mitjançant un contracte que solia tenir 
una duració de tres anys1. Les orles globulars 
presents tant a l’anvers com al revers podrien 
estar indicant valors quantitatius mitjançant 
un codi secret (Labrot 1989, 132).

ConClusions

La intervenció ha permès constatar la situació 
del traçat de la muralla medieval pel bell mig 
de l’actual Plaça de Mossèn Sol, en un  estat de 
conservació relativament bo.
L’ocupació del sector amb anterioritat a l’edi-
ficació de la muralla és una mostra de l’exten-
sió que va assolir el suburbi sud-oriental de la 
ciutat al llarg de l’edat mitjana, els límits del 
qual encara no es poden definir amb exacti-
tud. Aquesta extensió suposaria la recuperació 
de l’antic raval meridional andalusí com a àrea 
d’activitat econòmica i vida urbana. La cons-
trucció de la muralla a la segona meitat del se-
gle xIv no es pot veure, per tant, com una pos-
sibilitat d’ampliació del casc urbà de la ciutat, 

1. Comunicació personal de Jacques Labrot.

i menys encara com una “duplicació”, tal com 
s’ha defensat en alguna ocasió (Baila 1999, 93), 
sinó ben bé al contrari: una redefinició de l’es-
pai urbà que en suposa una contracció a uns 
límits que no se cenyien a les necessitats de 
l’expansió natural de la ciutat medieval.
Per últim, la presència de grafitta arcaica tirrè-
nica i d’un getó de tipus llombard reflecteix les 
fluïdes relacions comercials de Tortosa amb el 
nord d’Itàlia, probablement mitjançant el port 
de Gènova durant els segles xIII-xIv.
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Resum
En el marc deles investigacions sobre l’evolució del nucli històric de Tortosa (Catalunya), liderats 
pels investigadors David Bea i Jordi Diloli (URV), l’equip de SOT Prospecció Arqueològica ha 
realitzat una prospecció amb georadar de la Catedral de Santa Maria. L’exploració s’ha dut a terme 
aplicant la metodologia de la prospecció georadar en extensió, utilitzant el sistema de doble fre-
qüència IDS Hi-Mod, que ofereix dades de 200MHz i 600MHz.
La prospecció ha cobert la major part de la Catedral gòtica, mostrant possibls restes de fases ante-
riors de l’edifici.
El text  exposa el plantejament metodològic i els resultats de la prospecció, incloent la inteprretació 
dels elments detectats.

Abstract
In the frame of  current investigations on  the evolution of  urban lansdcape in Tortosa (Catalonia) 
leaded by the invetigators David Bea and Jordi Diloli, a GPR survey of  the Santa Maria Catedral 
has been  carried by the team of  SOT Archaeological Prospection.
The prospection has been carried by means of  GPR extensive survey, using a IDS dual frequency 
system IDS Hi-Mod, which offers data of  200MGz and 600MHz.
The survey covered the main area of  the gothic style Cathedral building, revealing possbile remains 
of  previous medieval phases of  the building.
The text exposes the suvey planning, methodology and results, including the interpretation of  
detected features. 
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intRoduCCió 

L’ús de la geofísica en els estudis arqueològics 
de tot tipus s’ha anat estenent com una eina 
més durant la darrera dècada. Sens dubte, l’en-
torn més complex per l’aplicació de la geofí-
sica com a eina de reconeixement i planifica-
ció és l’entorn urbà. L’excepció dins d’aquest 
entorn són els edificis històrics i sobretot les 
esglésies. Els edificis religiosos urbans en bona 
part de l’Europa occidental constitueixen es-
pais amb un context arqueològic particular, 
on es concentra l’evolució arquitectònica dels 
temples en un espai limitat. A diferència d’al-
tres espais urbans, les esglésies (i potser més 
les catedrals) són sovint el producte d’una 
successió d’un nombre concret d’edificacions 
centrades en un mateix àmbit físic, de les quals 
també és habitual disposar d’un llegat docu-
mental o històric.
Per tant, l’estudi geofísic d’aquests espais es-
devé un mètode d’estudi de gran utilitat quan 
es planteja en el marc d’una recerca històrica i 
arqueològica combinada.
El cas que presentem entorn de la Catedral de 
Tortosa constitueix una primera fase d’aquest 
tipus d’estudi, plantejat pels membres del gre-
sepIA en el marc dels seus estudis sobre l’evo-
lució del nucli urbà de Tortosa des d’època 
romana fins a la modernitat. 
La Catedral de Tortosa s’ubica a la riba esquer-
ra de l’Ebre, en ple nucli històric de la ciutat. 
Els estudis històrics precedents han permès 
establir una evolució constructiva que, a grans 
trets,  parteix de la conquesta i la reutilitza-
ció d’una antiga mesquita com a temple cristià 
(mitjan segle xII), la construcció d’una primera 
catedral romànica de planta en creu (final del 
segle xII), i una darrera fase de construcció de 
l’actual edifici gòtic (segles xIv i xv). Posteri-
orment s’han afegit al complex altres modi-
ficacions menors en època moderna, com la 
Capella de la Cinta i la façana principal (segles 
xvII i xvIII).

metodologia

El plantejament metodològic de l’estudi es va 
centrar en l’ús de la prospecció georadar en 
extensió, atès que aquest és el mètode més 
viable en entorns urbans, i per altra banda el 
que pot oferir més detall en la descripció d’ele-
ments arqueològics complexos.
Tot i amb això, cal remarcar que la mateixa di-
mensió de l’edifici i sobretot la seva disposició 
en forma de terrassa a la riba de l’Ebre cons-
titueixen un problema metodològic. La cota 
interior de la Catedral, entorn 13,8 m s.n.m., 
salva un desnivell de més de 4 m respecte al 
nivell de circulació actual del Carrer Croera 
(9,2 m s.n.m.).
Tenint en compte que es preveia una penetra-
ció màxima pel georadar d’entre 2 i 2,5 m sota 
superfície, es fa evident que sobretot la part 
occidental de la Catedral les dades no arriba-
ran a oferir-nos una informació completa del 
subsòl. En aquest sentit, s’han plantejat per 
part del mateix equip futures intervencions 
amb l’ús de tomografia de resistivitat elèctrica 
(ERT) per obtenir dades que permetin assolir 
profunditats majors, i així estudiar les capes 
més profundes de l’edifici.
La prospecció es va realitzar amb el sistema 
georadar IDS Hi-Mod, equipat amb antenes 
de freqüència dual (200MHz i 600MHz). 
L’aplicació d’aquest sistema ofereix l’avan-
tatge de disposar de dades de dues freqüèn-
cies d’un mateix objecte. Les dades d’alta 
freqüència (600MHz) ofereixen un bon de-
tall horitzontal, però una penetració més 
feble (entorn 1,7 m), mentre que les dades 
de baixa freqüència (200MHz) ofereixen un 
menor detall en objectes petits però una ma-
jor penetració (entorn 2,5 m en el cas que 
ens ocupa).
Donat que s’esperava la presència d’objectes 
complexos al subsòl, es va establir una reso-
lució espacial de 0,018 x 0,2 m. És a dir, es va 
cobrir l’àrea de prospecció amb perfils de geo-
radar paral·lels separats 20 cm entre ells, amb 
una resolució de 1,8 cm en el sentit d’avanç 
del georadar.
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La prospecció va cobrir les tres naus de l’edi-
fici, l’altar i part de la girola, incloent també la 
Capella de la Cinta; en total 2.911 m².

Resultats

Les dades obtingudes en la prospecció s’han 
analitzat en la seva integritat, però s’han se-
leccionat diferents talls horitzontals que s’han 
considerat il·lustratius del contingut del sub-

Fig. 1. Representació de 4 talls horitzontals o vistes en planta corresponents a les dades de 600MHz. Els elements més reflectants, 
corresponents a cavitats (vasos funeraris), restes constructives i reompliments apareixen en negre i groc. Els espais en blanc i gris 
clar corresponen a sediments homogenis.



70

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

sòl en cotes de profunditat successives (figura 
1). Per facilitar la explicació de les anomalies 
detectades s’han generat esquemes d’interpre-
tació de cadascun d’aquests talls, que es con-
densen en la figura 2.
Per raons d’espai, ens centrarem en les dades 
obtingudes en la freqüència de 600MHz i en 
visualitzacions simplificades, atès que el gran 
volum d’informació obtinguda fa difícil l’ex-
posició detallada de totes les dades i les seves 
representacions.
En termes generals s’han detectat quatre tipus 
d’elements: reflectors horitzontals (restes  de 
paviments i nivells horitzontals), cavitats (va-
sos funeraris i estructures associades), restes 
constructives (murs, enderrocs), i reompli-
ments heterogenis (reblerts de runes o altres 
materials d’anivellament).
Els primers 0,3 m de profunditat es veuen 
dominats per les anomalies provocades pels 
canvis de composició en els paviments i els 
elements superficials dels vasos funeraris. Des-
taquem l’empremta rectangular situada a la nau 
central (La1), corresponent a una pavimenta-
ció diferenciada i la resposta també diferencia-
da del paviment de la capella de la Cinta.
En aquests primers centímetres també s’evi-
dencien les composicions diferenciades de les 
lloses dels vasos funeraris distribuïts sobretot a 
la nau central, Capella de la Cinta i la girola, i en 
alguns casos ja les cavitats interiors d’aquests.
Per sota d’aquests nivells de pavimentació, es 
perfilen 4 grans àrees d’interès al subsòl de 
la Catedral, centrades en l’extrem oest de les 
naus, la Capella de la Cinta, l’àmbit situat en-
tre la tercera i cinquena línia de pilars, i l’altar. 
Fora d’aquestes àrees s’han descrit altres ano-
malies d’interès disperses en les naus laterals i 
la girola, que abordarem més endavant. 
A l’extrem oest de la nau central, en cotes 
d’entre 0,25 i 0,4 m sota superfície, es detec-
ta el grup d’anomalies Ha1. Es tracta d’una 
alteració extensiva d’alta amplitud sense una 
morfologia clara, que hem identificat com 
un nivell de reompliments amb runes, possi-
blement amb l’objectiu de guanyar nivell en 
aquesta àrea de la nau. 

Dins d’aquest grup s’han identificat elements 
que podrien respondre a estructures construc-
tives (grup 7) no identificades, però amb una 
definició escassa, degut al seu entorn hetero-
geni. La resposta convulsa en aquesta àrea es 
projecta fins a nivells més profunds (1,6 m), a 
excepció a la banda sud, on es detecta el grup 
d’estructures 6 i 11, (0,5-0,7 m sota superfície) 
que hem identificat amb dos murs en angle, 
que mantenen la mateixa orientació que l’edi-
fici actual.
Actuant com a límit del grup Ha1 per l’est, 
s’ha detectat una anomalia lineal, pràctica-
ment sota la vertical de la reixa metàl·lica, que 
hem identificat amb un possible mur (grup 
5). Aquest possible mur presenta un gruix 
aparent considerable, que interpretem com a 
possibles restes d’una construcció precedent. 
Tot i que les dades no ofereixen una connexió 
clara amb els grups 6 i 11, la coincidència en la 
seva orientació indica que podrien formar part 
del mateix conjunt constructiu.
Un darrer element d’interès en aquesta àrea és 
el grup 9, detectat des de 0,65 m sota superfí-
cie. Presenta un gruix de 2 m i 6 m de longitud 
i s’orienta en perpendicular al grup 5, centrat 
a la nau principal. Interpretem aquest element 
com un possible mur.
El grup Ha2, situat a la nau central, entre la 
tercera i quarta línia de pilars es detectat també 
en nivells superficials (0,2 m de profunditat). 
Aquest grup d’anomalies s’ha identificat amb 
restes d’un possible paviment o reompliment 
que cobreix les anomalies 12 i 13. Aquestes, 
detectades des de 0,4-0,5 m de profunditat 
mostren una morfologia irregular, però una 
resposta identificable amb restes constructi-
ves. En conseqüència interpretem els elements 
12 i 13 com a possibles restes d’una edificació 
precedent, atès que la seva posició no sembla 
correspondre a elements de sustentació dels 
pilars més propers de l’edifici actual.
Entre la quarta línia de pilars i l’altar s’ha 
detectat una de les àrees més interessants 
del subsòl de la Catedral. Per sota d’un ni-
vell superficial atribuït a paviment i capes 
d’anivellament (grup Ha3) es detecta el grup 
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Fig. 2. Esquemes d’interpretació. A l’esquerra representació esquemàtica dels elements detectats a profunditats successives. A la 
dreta, esquema d’interpretació incloent només els elements constructius i vasos funeraris.

d’anomalies 4. Aquest consisteix en un nivell 
reflectant que presenta una pendent descen-
dent d’est a oest, partint de la base de l’al-
tar fins a la cinquena línia de pilars (figura 
3).Les dades obtingudes són clares respecte 
a la morfologia inclinada d’aquest grup, però 
la seva atribució és dubtosa. Per una banda, 
es pot interpretar com restes d’una possible 
rampa o escala, però per altra banda, també 
es podria interpretar com alguna mena de 
acumulació de runes per guanyar alçada res-
pecte a un suposat nivell de circulació més 
baix, potser en el context de les obres d’edifi-
cació del conjunt actual.
A l’àrea explorada a l’altar s’ha descrit també 
un nivell superficial de resposta heterogènia 
per sota del paviment actual (0,2 m). Interpre-
tem aquest primer nivell com a possible apor-
tació de materials heterogenis (runes) per ani-
vellar. Tot i que la resposta obtinguda és molt 
reflectant, l’anàlisi detallat de les dades mostra 
com els rebliments reflectants es sobreposen 
i alternen amb un mínim de tres estructures 
(grups 1, 2, 3) que es perfilen amb més cla-
redat a cotes properes a 0,9 m de profunditat 
(aquí cal recordar que tant la girola com l’altar 

es troben entorn 0,6 m elevats per sobre del 
nivell actual de les naus).
Els grups 1, 2 i 3 s’han identificat amb ele-
ments constructius. El grup 1 es detecta prop 
de 0,3 m sota superfície, per darrera de l’altar. 
Presenta un forma curiosa, amb un perímetre 
vagament el·líptic i un espai interior circular 
amb resposta de baixa amplitud. Hem inter-
pretat aquest element com un possible ele-
ment constructiu, sense una atribució clara de 
la seva funció.
El grup 2, situat a la dreta de l’altar, es mostra 
com una extensió reflectiva que es detecta des 
de 0,5 m sota superfície, i que atribuïm a restes 
d’un possible mur o element constructiu mas-
siu, donades les seves dimensions (figura 4). 
El grup 3, descrit també des de cotes properes 
a 0,5 m sota superfície, es pot apreciar amb 
més claredat a partir de 0,9 m de profunditat. 
Es tracta d’un grup de dues anomalies lineals 
paral·leles en forma d’arc, d’uns 7 m de longi-
tud, que conflueixen a l’extrem oest de l’altar.
A l’àrea corresponent a la Capella de la Cin-
ta, es detecta amb claredat el grup de 5 vasos 
funeraris situats en la confluència amb la nau 
sud. La meitat sud de la capella mostra una 



72

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

Fig. 3. Vista 3D dels elements detectats de 0 a 1,8 m sota superfície, amb indicació dels noms assignats al text.

resposta reflectant per sota del paviment (des 
de 0,4 a 0,9 m de profunditat), que podria cor-
respondre a reompliments per anivellar aquest 
espai amb la resta de la Catedral. Cal remarcar 
que aquesta capella és l’edificació més recent 
del conjunt, i en conseqüència, és provable 
que la seva construcció obligués a elevar el ni-
vell de la part que sobresurt del cos original de 
la Catedral.
Dins d’aquest espai amb resposta diferencia-
da es detecta una anomalia reflectiva que hem 
identificat amb un gran vas funerari o cavitat 
no determinada centrada a la nau (no s’apre-
cia a les dades una llosa d’accés des de la su-
perfície). En darrer terme, a l’extrem sud de 
la Capella, es detecta un conjunt d’anomalies 

anomenat grup 10, que hem atribuït a restes 
constructives sense determinar.
A l’àrea de la girola s’han descrit anomalies 
majoritàriament relacionades amb enterra-
ments, amb un  contrast diferenciat respecte 
al seu entorn degut a les cavitats interiors dels 
vasos funeraris. Fora d’aquests elements des-
taquem únicament el grup 14, situat a l’extrem 
est de la girola, per sota de 0.5  m de profundi-
tat, que hem identificat amb un element cons-
tructiu no identificat. 

ConClusions

Així doncs, reprenent la classificació dels tipus 
d’elements detectats, hem destacat la detecció 
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Fig. 4. Detall dels resultats obtinguts a l’àrea de l’altar. A la part superior es representen d’esquerra a dreta els talls horitzontals cor-
responents a profunditats de 0.49-0.59m, 0.76-0.86m i 1.08-1.18m. A la part inferior, vista 3D dels elements detectats des de 0.4m 
sota superfície.

d’elements horitzontals, com les restes de pa-
vimentacions anteriors (La1) o les capes d’ani-
vellaments als àmbits de l’entrada (Ha1), nau 
central (Ha2, Ha3) i meitat sud de la Capella 
de la Cinta. 
Pel que fa als enterraments, s’han detectat amb 
claredat les senyals produïdes per almenys 26 
vasos funeraris distribuïts per tot l’edifici, a 
part d’alguns casos dubtosos a les naus laterals 
i griola.
Els elements identificats com a restes cons-
tructives són els de major complexitat del 

conjunt de dades obtingudes. Per una banda, 
l’àrea de l’accés per l’oest es mostra fortament 
alterada pel grup Ha1, interpretat com un di-
pòsit anivellant de materials heterogenis (pos-
siblement runes). Com s’ha exposat, aquesta 
capa cobreix elements amb morfologia poc 
clara (grup 7), però permet detectar amb niti-
desa restes constructives d’entitat. Els grups 9, 
5, 6 i 11 conformen un grup de possibles murs 
que atribuïm a restes d’un possible edifici pre-
existent, donat que no semblen correspondre 
a elements estructurals de l’edifici actual.
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A la nau central hem destacat l’àrea que com-
prèn des de la tercera línia de pilars fins als 
peus de l’altar. Aquí el subsòl es mostra molt 
complex per sota dels nivells superficials (Ha2 
i Ha3).
Hem destacat els elements 12 i 13, que hem 
identificat amb possibles estructures cons-
tructives sense una connexió clara amb l’edi-
ficació actual. El grup 4, situat entre 12 i 13 i 
l’altar s’ha descrit com un element reflectant 
amb una disposició inclinada, que hem atribuït 
a possibles restes d’una escala o rampa, que 
connecta en els seus nivells més profunds (0.9 
m) amb els elements 4b. Hem atribuït aquests 
dos elements a possibles estructures construc-
tives.
Ja a l’àrea de l’altar, s’han detectat tres grans 
estructures cobertes per una nova capa d’ani-
vellament superficial. Per sota dels 0.7 m de 
profunditat s’han pogut generar imatges de les 
tres estructures, que mostren una sorprenent 
divergència respecte al sistema d’orientacions 
d’altres grups descrits, sobretot en els casos 
dels grups 2 i 3.
El grup 3, format per dues anomalies paral-
leles en arc de 7m de longitud no troba una 
projecció per sota de l’espai explorat a la grio-
la. També el grup 2 mostra una resposta molt 
reflectant que hem interpretat com a producte 
d’una construcció, però aquesta resta una ve-
gada més circumscrita a l’àrea de l’altar.
Altres elements atribuïts a possibles restes 
constructives com 10 (Capella de la Cinta), 14 
(girola) o 15 (nau sud) es detecten parcialment 
o isolades sense que la seva interpretació pu-
gui anar més enllà de la seva identificació com 
a elements constructius.
Per tant, la major part de les anomalies iden-
tificades com a restes de construcció es con-
centren a l’eix de la nau central, sobretot a l’ex-
trem oest i a la part central i altar.
D’acord amb aquesta constatació, es plante-
gen dues hipòtesi d’interpretació.
Per una banda, si prenem com a premissa que 
les edificacions preexistents a l’actual haurien 
de tenir una mida més reduïda, es podria consi-
derar que el grup 5 correspon a la façana oest, 

fet que justificaria l’aportació de terres (Ha1) 
per anivellar l’ampliació cap a l’oest. Sempre 
segons aquesta hipòtesi, els grups 12, 13, 4b 
podrien correspondre a elements de sustenta-
ció de l’edifici (bases de pilars o pilastres), i 
el grup 4 a restes d’una elevació del nivell de 
circulació per la ubicació de l’altar.
Una segona hipòtesi es concentra en la iden-
tificació dels grups 4 i 9 com a moviments de 
terres generats durant la construcció del tem-
ple gòtic, que hauria elevat el seu nivell res-
pecte a edificacions anteriors, deixant fora de 
l’abast del georadar les restes més significati-
ves de l’antic edifici romànic.
Cap d’aquestes hipòtesi resol l’atribució dels 
grups 2 i 3, situats sota l’altar, que difícilment 
s’inscriuen amb la geometria de l’actual edifici.
Per tant, considerem que els resultats de la 
prospecció han ofert un conjunt de dades re-
llevants a l’hora de plantejar la recerca arque-
ològica en el marc de la Catedral de Tortosa. 
La detecció d’elements constructius clars, com 
el grup 5 o d’altres d’atribució més dubtosa 
(grups 4, 12, 13) ofereixen un ventall d’ubica-
cions per emplaçar-hi eventuals cales arqueo-
lògiques que permetrien una identificació de-
finitiva d’aquests elements.  
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Resum
La intervenció d’urgència realitzada durant el mes d’octubre de 2013 al jaciment de la Clapissa, dins 
la partida dels Masets al terme municipal del Godall, ens ha revelat l’existència d’un enterrament se-
guit el ritual islàmic i l’aparició d’altres restes òssies, molt arrasades, que es podrien relacionar amb 
una necròpolis rural. La nul·la presència de material associat a la tomba no ens ha permès establir 
una cronologia fiable. Cal destacar també la documentació d’uns elements petris cilíndrics, tallats de 
forma trapezoïdal reaprofitats en els marges de pedra seca que envoltaven la tomba. 

Abstract
Emergency intervention executed during the month of  October 2013 at the site of  the Clapissa, 
within the party of  Massets in the municipality of  Godall, who has revealed the existence of  a bu-
rial following the Islamic ritual and the appearance of  other bone remains, much steamrolling, that 
could be related to a rural necropolis. The lack presence of  material associated with the tomb did 
not allowed to establish a reliable chronology.
It is also worth mentioning the documentation of  cylindrical stony elements, cut in a trapezoidal 
shaped, reused in dry stone walls that surrounded the tomb.
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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 
28 d’octubre al jaciment de la Clapissa, dins de 
la partida dels Masets ubicada al terme muni-
cipal del Godall, comarca del Montsià.

loCalitzaCió

Godall és un municipi de la comarca del Mont-
sià. Està situat a 168 m. d’altitud, en una fon-
dalada solcada pel Barranc de la Caldera, que 
creua la població a través d’un curs subterrà-
nia. El nucli més antic es va originar darrere 
de l’església, al voltant de la qual l’aglomeració 
de petites cases acabarien formant la població 
actual.
El terme municipal delimita al nord amb Mas-
denverge i La Galera, a l’est amb Freginals, i al 
sud/oest amb Ulldecona.

la inteRvenCió

La intervenció arqueològica fou motivada per 
la localització de restes òssies humanes en su-
perfície i una sèrie d’elements petris ubicats en 
diferents marges de pedra seca.  
La localització de les restes humanes s’efectuà 
de manera fortuïta. Així, l’actuació es centrà 
en l’excavació, documentació i exhumació de 
les restes. Per dur a terme aquestes feines es 
comptà amb una antropòloga física.
De la primera inhumació, UF 1, amb unes co-
ordenades utm x: 287795 - y: 4506375, només 
es recuperaren restes d’una tíbia i un peroné 
dret, UE 1001, amb una disposició est-oest. 
En aquest cas no fou possible detectar cap ti-
pus de fossa o estructura d’inhumació. 
L’excavació al voltant de l’enterrament va per-
metre veure com els ossos descansaven sobre 
un nivell d’argiles i còdols abocats per tal de 
terraplenar i inutilitzar la llera d’una torrente-
ra. Així, és possible que aquest ossos descan-
sin en posició secundària provinents d’algun 
lloc proper d’on s’extragueren les terres.

Fig. 1 Situació de les diverses troballes
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La UF 2, un individu masculí d’entre 25 i 35 
anys d’edat i 1,62 m d’alt, fou localitzada 23,20 
m al nord de la UF 1. Les seves coordenades 
utm eren x: 287780 - y: 4506410. En aquest 
cas l’enterrament se’ns presentava força més 
ben conservat que la UF 1. Es pogué delimitar 
una fossa de planta rectangular, UE 1002, llar-
ga i molt estreta d’1,70 m per 0,30 m i una fon-
dària de 0,17 m. El cos, UE 1004, conservava 
la connexió anatòmica i havia estat dipositat 
en decúbit lateral dret —cap, a l’oest, i peus, 
a l’est— amb les cames semiflexionades i les 
mans creuades sobre la pelvis. Donada la po-
sició del cos, el crani havia d’estar orientat vers 
el sud, tot i que l’alt arrassament de la tomba 
no ha permès la preservació del crani.
La tomba apareixia retallada al subsòl geolò-
gic i l’excavació del rebliment de la fossa, UE 
1003, no oferí cap mena d’aixovar funerari di-
positat al sepeli o material moble abocat amb 
les terres de farciment.
No es trobaren pedres o material constructiu 
associat a la tomba a mode de tapadora o per 
tal de bastir parets. 
Les restes de tres elements petris es situaven dins 
de tres murs de feixa existents en les parcel·les 
estudiades, presentant característiques similars.
El primer, element 1, queda ubicat a la base d’un 
mur de feixa obrat a pedra seca que discorre e 
sentit est-oest. Les coordenades utm de l’ele-
ment 1 són x: 287765 - y: 4506358. Malgrat no 
poguérem veure l’element en la seva totalitat, 
aquest sembla ser un cilindre trapezoïdal bastit 
en pedra sorrenca amb un diàmetre de 35 cm.
L’element 2, es tracta d’un nou cilindre —lleu-
gerament troncocònic— de pedra sorrenca. 
Les seves mesures són de 93 cm de llarg, amb 
un diàmetre de 30 cm en un extrem i 35 cm a 
l’altre. La pedra fou trobada sobre un mur de 
feixa que discorre en sentit est-oest amb unes 
coordenades utm; x: 287755 - y: 4506368.
L’element 3 es troba inserit dins un mur de pe-
dra seca que discorre en sentit est-oest formant 
part del mateix. Les seves coordenades són 
utm x: 287769 - y: 4506347. En aquest cas la 
pedra, un cilindre troncocònic, amida 44 cm de 
llarg i 24 cm de diàmetre a l’extrem més ample. Fig. 2 Detall de l’excavació de la uF 2
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ConClusions

La intervenció arqueològica efectuada a les 
parcel·les núm. 10 i 11 del polígon 24 de La 
Clapissa-Partida dels Masets de Godall ha per-
mès localitzar dos enterraments, un dels quals 
amb evidents proves de ritual musulmà, l i una 
sèrie d’elements petris reaprofitats als murs de 
feixa que separen les terrasses de cultiu d’oli-
vera.
Dins la religió musulmana tot el que envolta 
la mort té un tractament especial; es conceben 
unes normes molt clares que en definitiva són 
els passos a seguir per donar sepultura correc-
ta a qualsevol membre reconegut de la comu-
nitat musulmana. Aquestes normes es seguei-
xen des de els mateixos inicis d’aquesta religió 
i perduren fins als nostres temps.
Els musulmans tenen cementiris que reben el 
nom de Màqbara en singular i Maqàbir en plu-
ral. Aquests Maqàbir poden ser urbans o ru-
rals, els urbans solen estar situats fora muralla 
però a la vora de les vies d’accés a la ciutat, fet 
que possiblement no és més que una herència 
fossilitzada d’altres cultures anteriors com la 
romana.
L’enterrament o sepultura s’anomena Qbar en 
singular i Qubur en plural. La Qbar suposa per 
als vius, després dels primers dies de la defun-
ció, un pont entre el món terrenal i el món diví, 
de fet els musulmans no entenen la mort com 
una finalització de la vida, ho entenen com un 
inici, un començament, pot ser és la primera 
fase cap al que podíem considerar com l’eterni-
tat i necessariament el pas o transició entre vi-
des s’ha de produir per la Qbar —tomba—, que 
tindrà una tipologia idònia per aquesta transi-
ció, així com un tractament específic del difunt.
Pel que fa a les característiques de les estructu-
res funeràries (Chávet, M.; Sánchez, R.; Padial, 
J. 2006): “A la hora de interpretar la tipología de 
los enterramientos documentados en los cementerios 
islámicos medievales, la principal fuente a la que nos 
remitimos y que recoge las distintas formas de enter-
ramiento durante los primeros años del Islam nos 
los aporta Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il 
al-Bujari (siglo ix, permitiéndonos distinguir dos es-

pacios distintos dentro de la fosa, y un tipo distinto 
en relación a la forma de su excavación: la fosa lahd 
y saqq (ambas formando parte de un mismo complejo 
funerario), y la fosa darih.
El término lahd, identifica a una cavidad excavada 
en la pared de la fosa de inhumación bajo su borde 
derecho, orientada hacia la Meca, que se practica cu-
ando las condiciones de dureza del suelo lo permiten 
y no se quiebra ni se destruye, siendo la primera ex-
cavada la saqq. Por otro lado, la denominada darih, 
sería la tumba excavada con dos paredes rectas y con 
ausencia de lahd.
El individuo se coloca y se cubre con lajas u otros 
elementos, apoyadas en la pared o lahd, quedando 
separados los restos de la fosa de inhumación, despu-
és se rellena la fosa con tierra y se podían poner dos 
piedras, una en la cabecera y otra en los pies, y otra 
central a modo de maqbriya.”
Si bé es cert que durant els primers temps de la 
dominació islàmica de la península el ritus no 
està perfectament establert —documentant-se 
pervivències de rituals anteriors i hibridacions, 
a partir del segle x, aquest quedarà perfecta-
ment establert: “Como hemos comentado, a partir 
del siglo x, la escuela malikí se establecerá como la 
doctrina oficial de al-Andalus, quedando desde este 
momento establecido y legalizado el ritual de enterra-
miento, pero practicado solamente por una parte de la 
comunidad islámica(…).
Queda establecido que el cuerpo del difunto se colocará 
en la tumba sobre su lado derecho, y luego se colocan 
los ladrillos. Entonces (cuando queden colocados los 
ladrillos), se dirá: ¡Oh, Allah! Ciertamente, nuestro 
compañero ha ido a Ti, dejando este mundo tras él y 
necesitando lo que Tú posees. ¡Oh, Allah! Haz firme 
su habla cuando se le pregunte. No le pongas en su 
tumba una prueba que no pueda soportar. Y haz que 
se encuentre con su Profeta, Muhammad –que Allah 
le bendiga y le dé paz. Es indeseable edificar sobre las 
tumba y encalarlas. El musulmán no deberá lavar a 
su padre infiel ni le introducirá en su tumba, a no ser 
que tema que se descomponga el cadáver; en ese caso, 
que lo entierre. El lahd es preferido por los ulemas 
al shaq; consistiendo aquél en una excavación practi-
cada bajo el borde de la tumba en la pared que da a 
la alqibla. Y ello, cuando se trata de suelo compacto 
que no se deshace ni se desmorona (en cuyo caso sería 
mejor el shaq); así se hizo con el Enviado de Allah 
–que Allah le bendiga y le dé paz.
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Esta tipología de enterramientos con lahd y saqq, en 
cementerios con ritual malikí, ha sido documentada 
en el denominado cementerio de l´Alfossar, en Novel-
da (Alicante) fechado en época almohade (siglo xiii); 
y en fechas más tardías, en época morisca (siglo xvi), 
en el Cerrillo de Mondújar (Granada).
A este tipo de ritual de enterramiento malikí, perte-
necerían la gran mayoría de los cementerios excava-
dos en al-Andalus, pero muchas veces, las evidencias 
exhumadas, no las hemos relacionado con el concepto 
islámico de la muerte reflejado en el rito utilizado.”
Trobem així, que la UF 2, únic enterrament 
que ens ofereix prou informació sobre el ritual 
emprat, es correspon amb una inhumació de 
tipus islàmic. Malauradament el pèssim estat 
de conservació de la tomba no ens permet es-
tablir el tipus tipològic al qual s’adscriu, mal-
grat la gran estretor de la fossa localitzada ens 
permet especular sobre l’existència d’un lahd 
lateral, amb una pre-fossa, saqq, que no s’ha 
conservat.
El cos està dipositat en decúbit lateral dret, 
tal i com s’estableix al ritual islàmic i tant el 
cos com la fossa tenen una orientació est 
(peus)-oest (cap), amb la cara mirant vers el 
sud-sud-est, qibla, és a dir mirant vers la Kaa-
ba, a la Meca. Si s’enterra d’aquesta manera, 
el difunt té la mateixa relació amb la qibla que 
en vida.
Les cames apareixen semiflexionades i les 
mans creuades sobre la pelvis. Seguint el ritu-
al, de manera prèvia a l’enterrament el cos fou 
rentat i purificat i, posteriorment embolcallat 
en un o varis sudaris, sempre en nombre senar. 
No es trobà cap tipus d’aixovar funerari que 
acompanyés el cos.
Pel que fa a la UF 1, aquesta proporcionà restes 
tant escadusseres que se’ns fa impossible esta-
blir el tipus d’estructura funerària que allotjà 
el cos o el ritual emprat per tal de fer el sepe-
li. Com s’ha comentat més amunt, els ossos 
semblaven descansar sobre un nivell d’argiles 
i còdols abocats per tal de terraplenar i inuti-
litzar la llera d’una torrentera en època recent. 
Així, és possible que aquests ossos descansin 
en posició secundària provinents d’algun lloc 
proper d’un s’extragueren les terres.

La pròpia presència de les restes d’aquests 
dos nous enterraments, amb presència de més 
ossos dispersos que podrien fer augmentar el 
nombre de sepelis fins a quatre, permet hipo-
tetitzar sobre l’existència d’una possible ne-
cròpolis islàmica, màqbara, a la partida de Ma-
sets de Godall.
Quant a la cronologia dels enterraments úni-
cament la podem relacionar amb el període 
de pervivència de poblacions islàmiques en 
aquestes terres, és a dir, entre el segle vIII amb 
l’arribada dels contingents islàmics a la penín-
sula i el 1525, quan es fa efectiva la conversió 
forçosa dels mudèjars i s’estableix un segui-
ment i control per tal que abandonin les seves 
pràctiques religioses i rituals. Aquesta dinàmi-
ca comminarà en l’expulsió dels moriscos de 
la península ibèrica entre el 1609 i el 1613.
L’aparició de ceràmica dels segles xIII i xIv 
pot permetre, no de manera concloent, rela-
cionar els enterraments amb aquest període, 
ja que no s’ha recuperat ceràmica d’èpoques 
posteriors. L’existència dels enterraments i la 
presència de ceràmica baixmedieval indicaria 
la presència d’un nucli poblacional islàmic 
proper que estava vigent en aquest moment. 
Recordem, en aquest sentit, que Godall existia 
ja en temps de la dominació islàmica, ja que el 
topònim apareix documentat abans de la con-
questa definitiva del lloc a mitjan segle xII.
A part de les necròpolis urbanes o castrals als 
barris de Remolins, del Temple i a l’alcassaba 
de Tortosa, cal assenyalar un seguit d’exem-
ples de necròpolis rurals més similars a la que 
hem localitzat. Al Mas de Torril (La Sénia) es 
documentaren 21 tombes; la datació radio-
carbònica d’una d’elles apunta una cronologia 
cap a la segona meitat del segle x. Al jaciment 
del Molinàs (Amposta) es documentà un en-
terrament datat en ple segle x (Negre, J. 2013, 
p. 350)1. 
Sobre la interpretació dels tres elements petris 
cal ressenyar que l’antic Camí vell de Ampos-

1. Hem destacat algunes de les troballes efectuades en el terri-
tori. Per a un llistat més extens consulteu la mateixa tesi doc-
toral entre les pàgines 350-351.
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ta, que comunica la plana de Santa Bàrbara 
amb la plana de la Galera i els contraforts de 
la serra de Godall, passa a escassos 80 m al 
nord. Aquest fet ens podria donar peu a pen-
sar que els elements estudiats es tractessin de 
fites vinculades al camí adjacent. 
La segona possibilitat es basa en que els ele-
ments responguin a antigues fites de delimi-
tació de les diferents parcel·les de conreu. 
Aquestes fites marcarien les afrontacions de 
cada propietat, i en un moment donat, perdri-
en la seva funció original en modificar-se la 
parcel·lació, essent reaprofitades coma a ele-
ments constructius en els diferents murs de 
feixa que limiten les terrasses.
Una tercera possibilitat es basaria en que les 
pedres fossin elements arquitectònics perta-
nyents a antigues edificacions de cronologia 
incerta, possiblement romana, donades les ca-
racterístiques morfològiques. En aquest sentit 
cal dir que la prospecció efectuada per l’equip 
del doctor Ramon Martí, aportà una quanti-
tat minsa de materials de cronologia romana. 
Tot i que es difícil demostrar l’existència d’una 
vil·la romana propera, no descartem aquesta 
possibilitat.
La quarta hipòtesi, formulada pel doctor Ra-
mon Martí, a partir dels treballs de prospecció 
arqueològica efectuats per ell mateix a l’entorn 
de Tortosa recollits en l’extensa tesi del doctor 
Joan Negre. Dins la tesi doctoral es recull un 
document inèdit, una escriptura de concòrdia 
del 1229 dins el terme del Godall (Negre, J. 
2013, p. 667-669) on s’anomena la “Mesquita 
primera”. Aquesta mesquita rural, relaciona-
da amb l’islamització del territori, construïda 
aprop del camí a Tortosa i edificada entre fi-
nals del segle Ix i el segle x, es situaria a la 
partida dels Masets del Godall. Segons aques-
ta hipòtesi aquest material petri podria pertà-
nyer a algun element arquitectònic que bastís 
la mesquita. Si tenim en compte aquest fet i 
l’aparició de la inhumació, seguint el ritual mu-
sulmà, podríem estar ben a prop de l’anome-
nada “Mesquita prima”.
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Castell de Miravet, síntesis de les intervencions arqueològiques
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Resum
En aquest article s’exposa de manera sintetitzadora a la vegada que integradora, els resultats de les 
intervencions arqueològiques realitzades a les últimes dècades al castell de Miravet. Aquestes actu-
acions, ens ham permès traçar l’evolució ocupacional del turó des de època ibèrica fins al segle xx, 
sempre amb caràcter militar i condicionat per la òptima situació geoestratègica.

Abstract
This article exposes in a synthesized way and integrated, the results of  interventions  archaeological 
made in recent decades in the Miravet’s castle. These excavations have made it possible know the 
occupation and evolution of  the place since the Iberian period (Iv century b.c.) until the twentieth 
century. This place always has been used for military activities due to optimal geostrategic situation.
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D’ençà l’any 1993 fins a l’any 2011, es van 
portar a terme tot un seguit d’intervencions 
arqueològiques al castell de Miravet, la major 
part vinculades a obres de restauració, amb la 
supervisió de la Direcció General de Patrimo-
ni de la Generalitat de Catalunya, coordinades 
per Eduard Riu-Barrera i sota la direcció ar-
queològica de Pere Lluís Artigues, Imma Me-
sas i M. Jesús Ortega.  
Els resultats de les intervencions mostren una 
intensa ocupació de l’indret, des del segle Iv 
A.c. fins el segle xIx, deguda, sens dubte, a la  
immillorable posició geoestratègica que ocupa 
el turó, a una cota de 100 m s.n.m., controlant 
el congost de Benifallet.

l’oCupaCió del tuRó en ÈpoCa antiga 

Les evidències més antigues situen cronològi-
cament entre els segle Iv i III A.c. la primera 
ocupació del turó. Les troballes documentades 

d’aquest moment es limiten tan sols a produc-
cions ceràmiques recuperades fora de context, 
entre les que destaquen, juntament a ceràmica 
ibèrica a torn, fragments de ceràmica àtica de 
Saint Valentin, una vora d’àtica vernís negre 
Lab. 23, i ceràmica Campaniana A antiga. Mal-
auradament, la manca de restes constructives 
associades a aquestes produccions ens impe-
deix definir el tipus d’assentament que existiria 
durant aquests segles. 
Tanmateix, hem pogut constatar, que durant 
la primera meitat del segle I A.c., la vessant 
oriental del turó estava urbanitzada. Tan sols 
s’han localitzat tres murs obrats amb pedra 
lligada amb argila, que són fins al moment, 
les úniques estructures arquitectòniques clara-
ment associades estratigràficament amb pro-
duccions ceràmiques d’època ibèrica tardana, 
així com també, les evidències constructives 
més antigues documentades al turó. 
Morfològicament, tots tres murs presen-
ten una amplada mitja de 0,60 metres. Dos 

Fig. 1 Vista general del Castell i de la població de Miravet. (Arxiu: codex – s.c.c.l)
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d’aquest formen un angle i descansen a les 
corresponents banquetes de fonamentació, 
mentre que el tercer, orientat de nord a sud, es 
recolza directament sobre el substrat natural. 
L’estat d’arrasament que presenten les estruc-
tures, així com la impossibilitat de conèixer 
l’extensió total de les mateixes, degut a que 
aquestes resten sota estratigrafia no excavada, 
impedeix identificar àmbits concrets i adscriu-
re’ls un caràcter domèstic. 
Cronològicament, situen la seva construcció, 
en base al conjunt ceràmic recuperat als estrats 
constructius, durant el segon quart del segle I 
A.c. Hem de destacar que el material ceràmic 
més nombrós correspon a la ceràmica comu-
na a torn (gerres, pithoi, tapadores, etc) seguit 
de la ceràmica grollera (olles, bols, tapadores). 
Aquest material està acompanyat per la vaixe-

lla d’importació pròpia dels segles II i I A.c., 
com ara vernís negre del tipus Campaniana A 
i B Lamb. 1, 3, 5, 7, 33 i 36, junt amb vaixella 
de cuina itàlica, com ara morters i cassoles de 
vora bífida Vegas 14. Hem d’afegir també con-
tenidors amfòrics itàlics, com els tipus Dressel 
1A i 1C, ambdós presents als contextos del 
darrer terç/quart del segle II A.c., junt amb 
exemplars del tipus Dressel 1B, que es data a 
partir del 100 A.c., acompanyat de producci-
ons tarraconenses com la Laietana 1, que es 
produeix entre inicis del segon quart del segle 
I A.c. i el canvi d’era. D’altra banda, l’absència 
d’importacions de terra sigillata itàlica, que apa-
reix als nostres jaciments a mitjans del segle 
I A.c., semblen centrar la construcció de les 
estructures al llarg del segon quart del segle 
I A.c. 

Fig. 2 Planta i fotografia general de les estructures d’època ibèrica documentades a la nau de cavallerisses. Detall dels 
elements numismàtics recuperats a l’excavació de la sala del refetor. (Arxiu: codex – s.c.c.l)
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Aquesta datació es trobaria directament rela-
cionada amb la reocupació d’antics assenta-
ments ibers situats a turons que havien estat 
abandonats per a donar pas a explotacions ru-
rals i/o incrementar els hàbitats de la plana, 
degut a la implantació d’un nou model d’ex-
plotació territorial des d’inicis del segle II A.c. 
No obstant, cal destacar que també apareixen 
nous assentaments a turons que podrien estar 
fortificats, alguns romanitzats, amb exemples 
ben coneguts en zones properes, com és el cas 
del Sant Miquel de Vinebre. Històricament, 
l’aparició d’aquest tipus d’assentament, de cai-
re defensiu i de cronologia tan avançada dins 
el període tardorepublicà, ha estat relacionat 
per J. Noguera (Noguera 2006) amb els en-
frontaments produïts entre l’exèrcit senatorial 
comandat per Pompeu i els partidaris del “re-
bel” Sertori, entre els anys 82-72 A.c., i amb 
continuació durant les Guerres Civils entre 
Pompeu Magne i Juli Cèsar arribant la inesta-
bilitat fins l’any 49 A.c.
La continuïtat ocupacional del turó en època 
romana queda testimoniada per la gran quan-
titat de material ceràmic recuperat a les dife-
rents campanyes, tot i que aquest apareix fóra 
de context i mai associat a restes arquitectòni-
ques. Destaquem les produccions de terra sigi-
llata hispànica, comuna africana, terra sigillata 
Africana A, terra sigillata africana C i àmfora 
tarraconense Dressel 2/4, terra sigillata Africa-
na D, amb formes identificades de Hayes 67 i 
87A, fragments informes de dsp gris i taronja 
i d’àmfora africana Keay 25. 

les pRimeRes FoRtiFiCaCions: l’oCupaCió 
del tuRó en ÈpoCa medieval 

Les restes més antigues conservades d’època  
andalusí corresponen a una fortalesa construï-
da durant l’època califal, que reflecteix la con-
solidació de la frontera durant aquest període. 
Són d’aquest moment les restes d’un llenç de 
la muralla de ponent i l’aljub, que formarien 
part d’una edificació localitzada a la part alta 
del turó, de la que no disposem de prou dades 

per a definir la forma arquitectònica, ja que 
part d’aquesta resta oculta sota edificacions 
posteriors. 
Malgrat això, deduïm que seria de gran magni-
tud per les dimensions dels dos únics elements 
arquitectònics disponibles: la muralla, que 
amida 1’60 metres d’amplada, tot i que només 
s’ha pogut documentar una longitud de 5 me-
tres, i l’aljub, gran dipòsit de 5,53 metres per 
11,56 metres i una profunditat de 9,5 metres, 
des de la base de l’aljub al centre de la volta. 
(Artigues 2003)
Amb la desaparició del califat a l’any 1031 i l’or-
ganització de les províncies en estats sobirans, 
Miravet formarà part del regne taifa de Tortosa 
i posteriorment del de Saragossa. És un perío-
de de confrontacions entres els diferents reg-
nes, així com també entre aquests i els regnes 
cristians, dintre del qual, i amb clara intenció 
defensiva, s’edificà una nova fortificació. 
Aquesta estava estructurada en dos recintes, 
un a la part superior del turó amb un fort ca-
ràcter representatiu, i un inferior, que estaria, 
de manera estable o eventual, poblat. 
No disposem de prou dades que ens reflexin 
la configuració interna del recinte superior, ja 
que tan sols es conserven dues canalitzacions 
i alguns murs de difícil interpretació. El tanca-
ment de ponent del recinte superior, visible en 
part al pati d’armes del castell templer i for-
mant part d’aquest darrer, discorre paral·lel 
a l’anterior muralla d’època califal. Desconei-
xem el tancament sud i nord, o bé resta ocult 
sota l’edifici templer, o bé, com a conseqüèn-
cia de la construcció d’aquest, fou arrasat. 
El tancament de llevant combinava, en la seva 
fàbrica, maçoneria als trams inferiors i tàpia 
reial als trams superiors. Estava dotada com 
a mínim de dues torres albarranes de planta 
quadrangular, construïdes a l’igual que el pa-
rament inferior de la muralla: mitjançant un 
encofrat de morter de color gris, compost per 
un lligant de guix, argiles i calç, amb àrid molt 
heteromètric format per fragments de guix, 
algun nòdul argilós i sorra submil·limètrica1.

1. L’estudi dels morters fou  realitzat per Màrius Vendrell i 
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El recinte inferior, o albacar, s’estén en di-
recció est seguint la pendent natural del turó. 
Tancava al nord per un llenç de muralla rea-
litzada amb maçoneria de pedra i morter amb 
el parament lliscat. Per l’est, el recinte inferior 
tanca per la muralla de llevant del recinte su-
perior, flanquejada, com en línies superiors es 
descriu, per dos torres. A l’igual que succeeix 
al recinte superior, desconeixem la totalitat de 
la muralla taifa del recinte inferior, ja que resta 
sota construccions posteriors. 
Les estructures localitzades a l’interior del re-
cinte emmurallat, permeten afirmar l’existèn-
cia d’edificacions al recinte inferior, amb la 
consegüent existència d’una població, encara 
que desconeixem si aquesta tindria un caràcter 
estable.
A l’interior de la nau templera de les cavalle-
risses, s’han documentat tot un seguit de murs 

Pilar Giráldez. Patrimoni UB. Estudis del patrimoni històric 
Universitat de Barcelona.

obrats amb pedra lligada amb argila, menys 
un que presenta morter de calç com a lligam. 
Tenen una amplada mitja de 0,60 metres i es-
tan  orientats en sentit est-oest, exceptuant un 
d’ells que presenta una orientació nord-oest/
sud-est adaptant-se a l’inici d’un desnivell de la 
roca i que va ser interpretat com a feixa d’ater-
rassament. A pocs metres, la localització d’una 
estructura de combustió junt a un seguit de 
cavitats còncaves d’acció antròpica a la roca, 
apunten vers un ús industrial, probablement 
metal·lúrgic, d’aquest espai. Malauradament, 
la distribució d’aquests murs, no ens permet 
definir quin tipus d’habitatge conformarien, ni 
disposem de prou dades com per confirmar 
l’existència d’una àrea industrial. 
Els materials ceràmics associats són principal-
ment ceràmica comuna formada per gerretes 
de cos globular i coll recte, algunes decorades 
en manganès, i diferents tipus de safes de les 
que cal destacar les formes Loriente 3SIIIb, 
2SIII decorades en manganès creant roses i 

Fig. 3 Planta general del castell, amb la indicació, en vermell, les restes d’època andalusí documentades al pati d’armes (fotografia 
superior), a la sala del refetor (fotografia inferior esquerra) i a la nau de les cavallerisses (fotografia inferior dreta).
(Arxiu: codex – s.c.c.l)
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línies concèntriques, molt típiques del segle 
xI. Igualment, destaquen fragments de safes 
decorades en verd i manganès i gerretes amb 
decoració en corda seca parcial.
A finals del segle xI, la fortalesa passà a domini 
almoràvit. Entre les reformes que s’efectuen 
d’aquest moment documentàrem a l’exterior 
del recinte superior, al costat de la muralla de 
llevant, un terraplenament artificial on va apa-
rèixer l’única estructura d’aquest període: una 
sitja2. El conjunt ceràmic associat a l’estrati-
grafia d’aquest període es caracteritza per la 
notòria presència de produccions d’època ca-
lifal i taifal, com ceràmica decorada en corda 
seca parcial, decoracions en melat base deco-
rat amb manganès, safes decorades en verd i 
manganès, safes decorades amb vidriat de co-
lor verd i marró, formes Rosselló I, III, safes 
decorades amb engalba blanca base, formes 
Loriente 3 S I, 3 S I a, 3 S III a i 3 S III b, safes 
decorades amb engalba blanca base decorada 
en verd, formes Loriente 3 S I, i produccions 
identificades com a importacions islàmiques, 
junt a vidriats en color verd oliva, propis del 
segle xII.
A mitjans del segle xII, aprofitant la descom-
posició del govern almoràvit, i després de la 
conquesta de Tortosa, Lleida i Fraga, Ramon 
Berenguer IV conquerí el castell de Miravet, 
el darrer reducte andalusí, junt amb el castell 
de Siurana i la Serra de Prades, de la Catalunya 
Nova. 
El castell de Miravet, i el seu terme, passà a 
mans de l’Orde del Temple tal com especifi-
ca la carta de donació datada el 24 d’agost de 
1153. Els templers van construir la fortifica-
ció de major entitat conservada. Com apunten 
Dalmases i Pitarch la majoria de les depen-
dències estarien acabades abans de l’any 1235, 
any en que es va reunir el capítol General del 
Temple.
La nova construcció respon al model arquitec-
tònic romànic, i ressegueix el traçat de la forti-

2. El  diàmetre de la boca oscil·la entre els 0,50-0,56 metres i 
la potència màxima de 0,68-0,73 metres. Les parets i fons són 
de tendència còncava.

ficació andalusina. Per la seva construcció, van 
utilitzar pedra local extreta del mateix turó, 
així com també, però en menor freqüència, 
pedra sorrenca o d’Ascó. Combinen l’aparell 
isòdom amb la maçoneria als nuclis interns de 
les parets. Les juntes dels carreus presenten un 
encintat amb els colors característics de l’or-
dre: negre i vermell. 
El castell, a l’igual que els edificis anteriors, 
s’adapta a l’orografia del turó, formant un 
gran clos emmurallat que ocupa tant la plata-
forma superior com el vessant oriental. L’inte-
rior està subdividit en diferents recintes, dels 
quals el superior constitueix el principal, de ca-
ràcter residencial i representatiu, organitzat en 
quatre ales de disposició trapezoïdal al voltant 
d’un pati central i amb torres als angles. Del 
recinte sobirà destaquem el cos de tramuntana 
amb tres plantes i una església elevada al pri-
mer pis, així com, a l’ala de llevant, la gran sala 
del refectori. Els recintes inferiors, amb cons-
truccions soterrades, com són sitges, aljub i la 
nau coneguda com a cavallerisses, s’esglaonen 
en un seguit de terrasses que ressegueixen el 
pendent de la muntanya, i que anul·len les edi-
ficacions andalusines de l’albacar. 
La construcció templera no va respondre a 
un únic projecte constructiu, tal i com ho de-
mostren les intervencions arqueològiques rea-
litzades a la sala del refetor i al bastió situat a 
l’angle sud-est del castell. 
Sota la sala del refetor, es van localitzar uns 
pilars cilíndrics3, d’1,80 metres de diàmetre, 
que discorrien alineats en sentit nord-sud pel 
centre de la nau, amb una distància de 4 me-
tres entre ells. Realitzats amb carreuons lligats 
amb morter de calç, descansaven en fonamen-
tacions fetes mitjançant la tècnica de l’encofrat 
perdut. 
Formarien part d’un projecte constructiu que 
cercava com a solució per la coberta del refe-
tor voltes de creueria sostingudes per un se-
guit de columnes que descansarien als pilars 
cilíndrics. Malauradament, la inclinació i la di-

3. Un d’aquests pilars havia estat localitzat durant la interven-
ció de Albert Curto a l’any 1987.
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ferència d’alçades que presenten els pilars re-
flecteix que aquest projecte no es va finalitzar 
per causa de problemes constructius (inesta-
bilitat del terreny) optant per cobrir els pilars 
amb un recreixement del nivell de circulació i 
tancant la nau amb una volta de canó. 
Respecte a la muralla, destaca l’angle sud-est 
del recinte superior, ja que en aquest punt el 
parament presenta diferències constructives 
amb la resta de façanes templeres del recinte 
sobirà. Concretament una planta esbiaixada 
respecte a les línies sud i de llevant del recinte 
superior. A més, la factura del seu parament 
no respon al model de l’obra templera, ja que 
utilitzaren carreus de mides inferiors i sense 
l’encintat de les juntes típic de l’obra templera. 
L’aparell d’aquest tram de la muralla és idèn-
tic al que s’observa als trams inferiors de la 
sala del refetor, coetanis al projecte edificatiu 
dels pilars. La similitud entre aquestes dues 
fàbriques, respon, segurament, a un mateix 
moment edificatiu anterior a la resta del cas-
tell templer. Per tant ens podríem trobar per 
una banda enfront del que hauria estat una 
primera fortificació feta pels templers, o per 
altre banda que sigui l’aprofitament d’estruc-

tures d’un castell anterior. Cal tenir present 
que l’orientació del llenç sud, es quasi la ma-
teixa que segueixen les estructures andalusines 
excavades en el pati d’armes i que aquests dos 
nous paraments aixopluguen l’aljub andalusí.
Després de la dissolució de l’ordre del Tem-
ple, el castell passarà a ser propietat de l’ordre 
de Sant Joan de Jerusalem i a dependre de la 
Castellania d’Amposta. Durant el segle xIv es 
realitzen petites millores al recinte sobirà  com 
tornar a pavimentar la torre del tresor, s’arran-
ja el paviment de la nau inferior del cos princi-
pal i en d’altres indrets del castell. 
Fora del recinte sobirà, a la cantonada sud-
est, es bastí una torre de planta quadrangular 
i secció atalussada,  mitjançant la combinació 
de carreuons en pedra sorrenca d’Ascó i ma-
çoneria. L’espai intern dibuixa un àmbit de 3 
metres de costat, amb parets revocades i pavi-
ment de morter. La torre tindria més d’un pis 
i l’accés a l’àmbit intern seria, amb tota segu-
retat, per una trapa situada a la part superior.
D’aquesta torre no disposem el moment 
exacte de construcció, donat que només s’ha 
sondejat parcialment, però aquesta hauria de 
ser abans de mitjans del segle xv, doncs dels 

Fig. 4 Alçat restitutiu i fotografies generals, dels dos projectes constructius de la sala del refetor d’època templera.
 (Arxiu: codex – s.c.c.l)
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nivells associats al parament exterior, hem re-
cuperat produccions valencianes de plats i es-
cudelles decorades en blau cobalt amb orles de 
peixos o palmetes radials, així com també un 
fragment de plat en blau i reflex amb el motiu 
de l’Ave mArIA. Igualment podem confirmar 
que a finals del segle xvI la torre devia estar 
fora de servei i pràcticament ensorrada, tal i 
com ho demostren els nivells de colmatació 
interna i externa, a la banda oest, que la co-
breixen quasi en la seva totalitat.
La nau situada a la terrassa intermèdia serà 
convertida durant el segle xIv, en cavallerissa 
construïnt-se unes menjadores a banda i ban-
da de la nau. També es va rebaixar el sòl, fet 
que provocà la destrucció de les pavimentaci-
ons templeres i que comportà la remodelació 
de l’escala d’accés a la nau, amb l’augment de 
graons4.

4. Desconeixem l’ús que la nau tindria quan el castell estava 
en mans templeres.

Les menjadores consisteixen en una obra mas-
sissa de maçoneria amb la cara oest encofrada 
que es recolzen directament sobre els murs de 
ponent i llevant. A la part superior es troben 
diferents cavitats còncaves, les menjadores, on 
s’aprecien diversos arranjaments i arrebossats 
de morter, com les l’empremtes d’unes fustes 
col·locades verticalment, amb la funció bàsi-
ca de separar les bèsties, o l’empremta d’una 
fusta de secció rectangular, que corria sobre el 
cantell de la menjadora, impossibilitant que el 
menjar caigués a terra. 
A l’estratigrafia associada a la construcció de les 
menjadores es va recuperar fragments de cerà-
mica blava de tallers valencians i blau i man-
ganès produïda a Terol, datant-se la seva cons-
trucció en un moment imprecís del segle xIv. 
Es conserva una longitud màxima de 10,50 
metres, en el zona nord i de 4,26 metres a la 
banda sud, faltant 8,50 metres en la part cen-
tral. En cas que es conservessin  senceres, 

Fig. 5 Planta general de la nau de les cavallerisses en època Sant Joanista. Vista de la premsa i de les menjadores.
(Arxiu: codex – s.c.c.l)
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disposaríem de dues menjadores d’uns 23,26 
metres ambdues bandes. 
La destrucció parcial de les menjadores en el 
tram central vindria motivada per unes refor-
mes realitzades durant la primera meitat del 
segle xv, moment  en el que es reorganitza 
l’interior de la nau, convertint l’extrem sud de 
la nau en un àmbit industrial. 
A l’extrem sud de la nau es va recréixer el ni-
vell d’ús mitjançant l’abocament de terra, cre-
ant una plataforma sobrealçada delimitada per 
un muret de contenció que, orientat en sentit 
E-O a 10 metres en paral·lel de la façana sud 
de la nau, separa dos espais amb funcions di-
ferents: a l’espai superior es va construir una 
premsa i l’espai inferior es va destinar com a 
àrea de treball de la mateixa. 
La premsa obrada amb maçoneria presenta 
planta circular i fons còncau, i amida 4,5 metres 
de diàmetres exterior i 3,80 en l’interior. Mal-
grat estar arrasat, conserva una fondària màxi-
ma d’1 metre, amb parets i sol de morter lliscat, 
i a la banda sud-est, tres esglaons que confor-
men una escala d’accés a l’interior. Al centre de 
l’estructura circular apareix, obrat amb pedra 
lligada amb guix, un basament quadrangular de 
0,64 metres per 0,68 metres, i als peus d’aquest, 
en el punt més baix del paviment, una cubella 
de ceràmica formada per un gibrell encastat en 
el sòl. Al voltant del basament central es do-
cumentaren diversos forats de pal, que podrien 
sustentar una plataforma, però que foren realit-
zats en un moment posterior. 
L’estructura ha estat interpretada com a prem-
sa d’oli, donat les similituds amb altres con-
junts localitzats en altres indrets com és el cas 
de la premsa del carrer Guimrós 14 de Mont-
blanc (Garcia. 2008) o el del parc municipal 
d’Elx (Murcia) (Salmerón I Rubio, 1996). En 
aquest cas, la premsa podria respondre al tipus 
de premsa de capella, i encara que no s’hagin 
localitzat alguns del elements propis d’una al-
màssera, com una mola per a triturar l’oliva, 
d’un espai per batre-la i de dipòsits de decan-
tació, no podem negar la seva existència, do-
nat que durant les reformes posteriors de la 
nau, hagueren pogut ser traslladats o destruïts. 

El conjunt ceràmic associat a la construcció de 
la premsa, força escadusser, es clarament baix 
medieval: gerres i cànters de comuna oxidada 
entre les que abunden les decorades amb man-
ganès amb línies paral·leles, a més de cànters 
amb decoració geomètrica i punts, escudelles 
vidrades amb la vora recta, carena marcada i 
peu anular, i vidrats de tonalitats verdoses i 
també melat groguenc. Però, l’absència de ce-
ràmica de luxe ens impedeix fixar una datació 
més enllà de mitjans del segle xv. 
A partir d’aquest moment es va iniciar un 
procés de degradació, ja molt marcat en el 
segle xvI. Cal tenir present que bona part de 
la documentació existent, principalment dels 
segle xvII i xvIII, parla de l’estat ruïnós d’al-
gunes àrees del Castell. (Curto, 1988:55, Or-
tega.1983).
Clar exemple és l’ensorrament de la volta de 
la nau de cavallerisses. L’interior de la nau serà 
netejat, treient l’enderroc, però el sostre no 
es va reparar, doncs aquest es conserva ac-
tualment sense refer, tan sols es terraplena la 
nau fins assolir el nivell del llindar de la por-
ta. Anivellació que suposarà l’obliteració to-
tal de les menjadores, les quals ja havien estat 
reduïdes anys enrere amb la construcció de 
l’àrea de treball associada a la premsa, i possi-
blement també, l’obliteració d’aquesta àrea de 
producció. 
Coetàniament a l’anivellació de la nau de cava-
llerisses, es realitzà l’anivellació de l’espai com-
prés entre la façana est de la nau i el tancament 
de la muralla de llevant. Els darrers resultats, 
han permés tenir una nova imatge pel que fa a 
la fesomia i evolució d’aquesta terrassa. Com a 
resultats i a mode d’hipòtesis, creiem que ori-
ginàriament aquest sector devia estar confor-
mat amb petites terrasses que s’adaptarien a la 
morfologia del terreny. 
El tancament de llevant és una muralla d’obra 
mixta, la base realitzada amb carreus de pedra 
calcària d’època templera, i la part superior és 
una obra de maçoneria de pedra i morter de 
calç, amb cares enlluïdes. Malauradament es 
desconeix si el parament de maçoneria té el 
seu origen en època templera, si és una cons-
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trucció anterior a finals del s. xv o si va ser 
motivat pel procés de terraplenat. 
Entre el conjunt ceràmic recuperat a l’excava-
ció d’aquestes anivellacions, material que ens 
fixa la datació ante quem per la muralla de lle-
vant, està format per comuna oxidada decora-
da amb manganès seguit per vidrades de cuina 
i ceràmica de luxe. Aquesta última, pràctica-
ment en la seva totalitat són escudelles de ta-
llers valencians decorats en blau de cobalt, amb 
motius radials de palmetes, palmetes o motius 
heràldics, així com també, escudelles de blau i 
reflexa. Cal esmentar fragments d’escudella de 
l’anomenat estil de Barcelona, decorades amb 
línies concèntriques, produccions que s’inicien 
en la segona meitat del segle xv.

ÈpoCa modeRna: la geneRalitzaCió de l’ús 
de la pólvoRa. 

Com ja hem esmentat a partir del segle xvI 
s’inicia un període de degradació i abando-

nament. La Batllia de Miravet deixa de tenir 
importància, passant el seu poder a Gandesa 
(Ortega. 1985). Malgrat tot, la importància mi-
litar i estratègica del castell es veu reflectida en 
tots els esdeveniments bèl·lics que afectaren 
a Catalunya a partir del segle xv, on els nous 
armaments i usos militars comportaren la ne-
cessitat d’adaptar el castell als nous temps.
Fou amb la Guerra dels Segadors que s’efec-
tuaren les primeres transformacions. Des del 
primer moment el castell era ocupat per parti-
daris de la Generalitat i patí diverses ofensives. 
La primera a l’any 1642 i una segona a l’any 
1650, aquesta segona dirigida pel marqués de 
Mortara que posà setge al castell al mes d’oc-
tubre i que, després de 15 dies de combat, va 
capitular (Muñoz. 2002: 29; Català i Brasó. 
1973: 487). La posterior caiguda de Tortosa 
donà definitiva la victòria al rei Felip Iv en 
aquestes contrades, deixant pas a l’ofensiva a 
la resta del principat.
D’aquest segon setge existeix una representa-
ció efectuada per Leonardo de Ferrari, en la 

Fig. 6 Reformes realitzades al castell durant l’època moderna i contemporània. Adaptació a l’artilleria (codex -s.c.c.l)
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que es veu una perspectiva del castell des de 
la banda esquerra del riu. S’aprecia amb clare-
dat com l’artilleria bombardeja el castell des de 
tres punts diferents. La representació és molt 
interessant donat que permet situar durant el 
segle xvII algunes de les seves defenses, com 
és el coronament d’espitlleres en bona part del 
perímetre del recinte sobirà. Igualment que-
den representades les restes del que havia es-
tat la torre santjoanista i permet afirmar que a 
mitjans del segle xvII els baluards no estaven 
construïts. També és interessant veure la pre-
sència d’un mur o murada que tancava el po-
ble pel sector de ponent. Cal mencionar també 
com surten representades altres edificacions 
en les terrasses inferiors, actualment desapa-
regudes (Sánchez, Testón I Sánchez. 2004). El 
bombardeig que va patir el castell va ser molt 
intens i cap la possibilitat que fos en aquest 
moment quant quedés ensorrada la torre del 
tresor, que surt representada en la seva alçada, 
però que actualment només es conserva re-
construïda fins el primer pis del cos principal. 

Igualment quedà greument afectada part de la 
muralla nord. En la llegenda de la represen-
tació de Ferrari indica com en aquest indret 
s’obrí una bretxa. Justament el tram nord de 
muralla presenta arranjaments realitzats en 
maçoneria, donat que els carreus devien haver 
quedat molt malmesos.
Existeixen dues representacions més del cas-
tell del segle xvII. La primera i més antiga és 
la planta d’Ambrosio Borsano, dins d’orla del 
seu mapa de Catalunya i que es data de 1637. 
Hi ha una imatge d’aquest a la pàgina 489 a 
l’article dedicat a Miravet a l’obra dels Castells 
Catalans (Català I Brasó. 1973). És important, 
perquè ja ens mostra que el recinte fortificat 
inferior, més oriental, ja existeix. També cal te-
nir present que la plataforma inferior adossada 
a la muralla sud ja estava construïda a l’igual 
que el mur que tancava el poble per ponent. 
Igualment surt representada una gran barbaca-
na que protegeix la muralla nord i que discorre 
des de la torre de l’homenatge fins pràctica-
ment l’extrem est de la muralla. Barbacana que 

Fig. 7 Perspectiva del castell de Miravet datada durant el setge de 1650, de Leonardo de Ferrari a El Atlas del Marqués de Heliche. Plantas 
de diferentes Plazas de España, Italia, Flandes y las Indias.
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encara estarà en funció durant el segle xvIII, i 
de la encara es conserven algunes restes, molt 
deteriorades, a la banda de ponent.
La tercera representació és un dibuix de Se-
bastien de Pontault, cavaller de Beaulieu, que 
data de 1646. Es troba editat en la seva obra 
Les plans et profils des principles villes et lieux con-
siderables de la Principauté de Catalogne. Es tracta 
d’un gravat idealitzat en alçat, en el que desta-
ca l’homogeneïtzació del cos estructural amb 
cinc torres, i que no ha permès extreure cap 
dada significativa. 
Les diferents actuacions arqueològiques efec-
tuades al castell han permès confirmar com 
a partir del segle xvII s’efectuen les primeres 
adaptacions a les armes de foc, corroborant a 
la vegada les dades extretes de la planimetria 
ans descrita. 
La primera datació fiable de les espitlleres 
que coronen el castell, s’aconseguí gràcies al 
sondeig realitzat en el terrat del refetor que 
va permetre datar-les en el segle xvII. Entre 
el material, cal destacar fragments de ceràmica 
amb el motiu de la ditada.
Observant les espitlleres es poden veure amb 
claredat dues obres diferenciades. Els murs 
d’espitlleres de la banda nord i est, són d’una 
obra de maçoneria de pedra i morter que van 
ser regruixades en èpoques més modernes i la 
testera està realitzada amb rajoles rectangulars, 
mentre que les de la cara sud i oest la testera 
està realitzada amb lloses de pedra i no s’ob-
serven transformacions posteriors. 
Cal destacar el conjunt defensiu de la porta 
d’accés al recinte superior. Aquest està format 
per una rampa protegida per una estacada i 
un fossat de dimensions reduïdes. La rampa 
devia tenir en origen uns 38 metres de llarg i 
arrencava a pocs metres de la porta d’entra-
da al castell, que amb una pendent suau cor-
ria paral·lela al refetor i arribava als peus de la 
torre santjoanista on formava una petita plata-
forma plana. L’amplada d’aquesta rampa és de 
3,70 metres entre la contraescarpa del fossat i 
el mur de contenció. 
El fossat és de planta rectangular amb una 
longitud conservada de 6,78 metres amb 3 

d’ample i una fondària màxima de 2,10 me-
tres, excavat en bona part a la roca. Presenta 
talús en la cara de ponent, escarpa del fossat, i 
a la base de la torre santjoanista en tota la seva 
longitud. Recolzant-se a la torre i al seu talús 
es situa la contraescarpa del fossat, un mur de 
maçoneria de 6,78 metres de llarg, 0,55 d’am-
ple i una altura conservada d’1,62.
El material recuperat del reble que formava 
la rampa, malgrat que escadusser, ha permès 
proporcionar algun fragment de ceràmica co-
muna, una escudella de taller valencià en blau 
i un plat policrom de la primera meitat del se-
gle xvII. Per altra banda, a l’interior del fossat, 
el material aparegut responia principalment a 
restes de la darrera guerra civil, moment en 
què seria definitivament abandonat i inutilit-
zat.
Dintre del primer recinte i recolzada a la fa-
çana de ponent del refetor, es construí una 
escala que permetia l’accés des del pati d’ar-
mes al corredor (De profundis), que dóna accés 
a l’església, i al terrat del refetor, aquest darrer 
per una porta oberta a la façana a 5 metres 
d’alçada. Aquesta nova escala és una obra de 
maçoneria de pedra a la que se li recolza un 
contrafort a l’oest. S’han pogut documentar 
els dos primers graons i el fonament en tota 
la seva longitud. Originàriament aquesta escala 
hauria estat de fusta. Cal tenir present que la 
disposició defensiva del castell medieval feia 
que les diverses plantes fossin independents 
amb accessos diversos. 
A l’altre extrem del castell, a la terrassa inferi-
or, es situa un cementiri que es troba mencio-
nat en una descripció del castell en un docu-
ment datat a mitjans del segle xvII i que fou 
estudiat per Pasqual Ortega (1984: 9). Durant 
les diferents actuacions arqueològiques s’ha 
confirmat la seva existència, documentant-se 
5 enterraments5, dos a tocar la muralla de 
llevant i dos més a prop de la rampa d’accés 
al baluard inferior, i el darrer en el centre de 
la terrassa. Aquesta tomba és l’única que ha 

5. Cal sumar dos enterraments més apareguts durant la cam-
panya de 1987, dirigida per Albert Curto (Curto. 1988. P60-61)
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proporcionat objectes personals, com són una 
sivella de ferro, i 31 denes d’os a tocar de les 
mans, que formarien part d’un rosari. Per la 
ubicació i distància entre els diferents enter-
raments podem concloure que bona part de 
la terrassa, uns 700 m2, fou utilitzada com a 
cementiri.
Pel que fa a la cronologia, el material associat 
no permet una datació segura. La ceràmica és 
molt escadussera i principalment és comuna 
amb alguns fragments de ceràmica blava de 
tallers catalans del segle xvII o produccions 
aragoneses. Igualment tenim les denes d’un 
rosari. El rosari tal i com el coneixem actual-
ment, es realitzà i es difongué amb el pares do-
minics a finals del segle xv, però no va ser fins 
després de la batalla de Lepanto, l’any 1571, 
la victòria de la qual se li va atorgar a la Verge 
Maria que havia estat invocada pel rosari, que 
el Papa Pio V ordenar propagar-lo. Val a dir 
que el fet que els materials es puguin situar en 
la majoria en el segle xvII i que la descripció 
del castell és del mateix segle, caldria situar-lo 
en aquest moment.
Amb les dades obtingudes durant les diferents 
actuacions arqueològiques així com de l’ob-
servació de les representacions planimètriques 
del castell, podem fer-nos una idea de com 
devien ser les defenses durant el segle xvII. 
En l’extrem sud i adossat a la muralla, existiria 
una gran plataforma, denominada platafor-
ma baixa en la planimetria més moderna, i la 
que encara, malgrat el seu estat de degradació, 
es visible en una bona part. Cal pensar que 

aquesta plataforma fos construïda per a usos 
militars, però es desconeix quan va ser, donat 
que no s’ha intervingut mai en aquest sector. 
En l’extrem oposat, una gran barbacana co-
bria i protegia tota la muralla nord. A l’interior 
del castell, el recinte sobirà devia estar bona 
part d’ell coronat amb espitlleres i era defen-
sat amb un fossat davant la porta ferruensa a la 
que s’accedia per una rampa protegida per una 
estacada de fusta.
No seria fins finals del xvII o principis del segle 
xvIII que el castell és objecte d’una nova trans-
formació. Donat que l’únic esdeveniment bèl-
lic important en aquest espai de temps va ser 
la Guerra de Successió ens inclinem a pensar 
que fou a partir de 1705 quan es realitzaren les 
noves obres. Les reformes efectuades queden 
centrades en l’angle sud-est del recinte sobirà 
sobre les restes de la torre santjoanista.
Es construirà un bastió de planta pentagonal 
coronat amb un mur amb espitlleres i amb pa-
rets obrades de maçoneria de pedra de les que 
només resten en peu les façanes nord i est. En 
aquesta última s’obriria una porta a la que s’ac-
cedia per una rampa i que després de salvar un 
fossat i pont llevadís s’entrava a un corredor 
en L que comunicava la plataforma intermè-
dia amb el pati d’armes. Aquesta construcció 
significà un canvi en els accessos interns del 
castell.
De la porta, de 3 metres d’ample i de la que 
es conservava uns 2,5 metres d’alçada, i  part 
del llindar obrada amb pedra d’Ascó, havent 
desaparegut els brancal, que devia haver estat 

Fig. 8 Planta i fotografia general del corredor interior del baluard. Inicis del segle xvIII (codex -s.c.c.l)
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expol·liat. El llindar es troba a uns 3 metres 
d’altura des de la base del mur de façana.
Paral·lel a la façana de la porta i a 2,80 metres 
aparegué un mur que va ser interpretat com 
a contraescarpa del fossat existent en aques-
ta àrea. Aquest mur està obrat en maçoneria 
de pedra lligada amb morter de calç, ambdues 
cares enlluïdes amb guix de bona qualitat. Té 
una amplada de 0,80 metres i s’ha documen-
tat en una longitud de 6. Coincidint amb la 
línia del brancal, sobresurten dues estructures 
quadrangulars, punts on es devien recolzar les 
bases del pont llevadís. 
La rampa arrencava de l’angle sud-oest de les 
cavallerisses i tenia una amplada de 3 metres 
i una longitud de 25, amb un recorregut as-
cendent formant una corba que acabava recol-
zant-se en la contraescarpa, coincidint els seu 
extrem en la mateixa vertical que el brancal de 
la porta del baluard. De la rampa d’accés no-
més es conserva el mur sud, havent estat des-
mantellat el seu homònim al nord en una fase 
posterior. Es troba obrat en maçoneria força 
barroera i presenta la cara exterior (cara sud) 
un acabat més acurat i la interior més irregular. 
A l’interior del baluard hi havia un corredor 
de 10 metres de llarg amb una forta inclinació 
d’oest a est que tenia com a funció principal 
comunicar la terrassa intermèdia amb el pati 
d’armes, efectuant un recorregut en L. El nou 
corredor comportà l’anul·lació d’àmbits tan-
cats, convertint-se en espais oberts. Les portes 
també foren reformades i dissenyades per tan-
car al revés de com havien estat concebudes en 
un primer moment, tancar i evitar l’accés des 
del pati d’armes, i amb la nova reforma, en cas 
de pèrdua del bastió i entrada de tropes ene-
migues, es dificultaria el pas al pati d’armes. El 
paviment del corredor era realitzat amb mor-
ter de calç, en la que es documentaren alguns 
arranjaments, i que va poder ser datat entre el 
darrer quart del segle xvII i principis del segle 
xvIII, donat que els nivells que queden direc-
tament per sota van aportar algun fragment de 
ceràmica d’estil de Poblet i fragments amb el 
motiu de la corbata. El material de Poblet, se 
situa la seva producció a partir de 1675 perdu-

rant fins al primer quart del segle xvIII (Telese, 
1987. 38-44).
El corredor es trobava en el seu tram inicial 
cobert per una volta de canó realitzada amb 
rajoles disposades de cantell o plec de llibre 
lligades amb morter de cal. L’arrencament 
d’aquesta era visible en els murs perimetral i 
bona part va poder documentada en l’ender-
roc.
Per aconseguir una obra lleugera i al mateix 
temps apta per a rebre impactes d’artilleria, 
els espais existents entre el murs del corre-
dors i els murs de façana laterals eren reblerts 
de terra, d’aquesta forma un impacte directe 
d’una bala de canó era esmorteït. Igualment 
els diferents murs estaven lligats en la part su-
perior amb una volta realitzada amb lloses de 
pedres col·locades de cantell. Aquesta solució 
es recollia en la totalitat de tractats militars 
del segle xvII i xvIII, on els enginyers militars 
recomanaven la construcció d’arcades lligant 
murs i contraforts per tal d’aconseguir més es-
tabilitat i d’omplir amb terres els espais entre 
les estructures (Galindo, 1996).
Cal pensar que en el temps que funcionà 
aquesta construcció, l’accés al pati d’armes 
es devia realitzar per aquesta porta del bastió 
i per tant això hauria significat el tancament 
del corredor anomenat Ferruensis, actual accés 
al pati d’armes, i que havia estat utilitzat des 
d’època templera. 
Durant el segon quart del segle xvIII s’efec-
tuen noves reformes que afectarien a bona 
part del castell que consistirien bàsicament 
en adaptar-lo a l’artilleria. Això comportà la 
remodelació del baluard del recinte sobirà, la 
construcció d’un nou bastió en l’angle nord-
est de les muralles inferiors, la construcció de 
plataformes i l’obertura de troneres en la mu-
ralla nord.
El baluard del recinte superior pateix una re-
forma general per tal de situar tres canons. Per 
aquest motiu, comença un procés constructiu 
que consistent en tapiar la porta i en construir 
un mur a la banda nord tallant el corredor per 
aconseguir d’aquesta forma una caixa tancada 
per anar reblint. Seguidament es construeixen 
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dos contraforts interiors, dos murs de maço-
neria de pedra, que lligarien la cara sud amb la 
nord. S’enderroca la volta i, a poc a poc es va 
anar reblint l’interior del bastió, amb aboca-
ments de capes de terra piconades. 
Simultàniament i a mida que es produeix 
aquest rebliment interior, i amb la intenció de 
reforçar tot el conjunt, es crea una xarxa in-
terior amb bigues de fusta, a mode de tirants, 
lligades als contraforts i els murs laterals, i que 
es creuen en diagonal, vertical i horitzontal, en 
diferents alçades, lligant-se entre elles en els 
creuaments amb claus llargs de ferro, d’uns 24 

cm de longitud, aconseguint d’aquesta forma 
una cos compacte. S’han identificat les em-
premtes deixades per les bigues, retalls que 
corresponen als negatius, en els que s’han po-
gut documentar igualment alguns dels troncs 
carbonitzats.
Segons Antonine de Ville, enginyer militar 
francès en la seva obra “Les Fortifications” 
(any 1628) era important alhora de construir 
els terraplens que aquests es fessin amb terra 
i entrecreuar feixines i trossos de fusta trans-
versalment per tal que tot quedi ben lligat. 
D’aquesta manera aconseguien que les bales 

Fig. 9 Restitució i fotografies de l’evolució del sistema defensiu de l’angle sud-est del recinte sobirà en època moderna
 (codex - s.c.c.l)
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de canó afectessin el mínim possible. També 
esmenta que aquest sistema era molt utilitzat a 
Espanya segons el tractat militar de Cristóbal 
de Rojas (Galindo, 1996: 71).
El material recuperat en l’excavació dels di-
ferents nivells de rebliment, ens permet datar 
la reforma del bastió durant el segon quart 
del segle xvIII. La datació bé donada gràci-
es al material ceràmic recuperat del que cal 
destacar nombrosos fragments de ceràmica 
de Muel, que imita els motius catalans com 
són les orles diverses; a més s’han recuperat 
altres fragments de plats que imiten l’orla F 
de les produccions catalanes denominades de 
Poblet, amb una cronologia que anirien del 
darrer quart del segle xvII fins a principis del 
segle xvIII (Telese. 1987) però que a Muel per-
durarien fins a mitjans del xvIII (Álvaro. 1978, 
1997), o els plats amb Sols amb la mateixa 
cronologia. Igualment es documenten alguns 
fragments de xicres també produïdes a Muel 
d’influència d’Alcora amb el motiu de Berain. 
Aquest tipus de sanefa s’inicia pràcticament al 
mateix moment que Alcora, l’any 1727, perdu-
rant fins més enllà de 1749, moment que a Al-
cora i Talavera de la Reina es deixa de produir 
aquesta sanefa (Casanova. 1998).
Un cop aconseguida una plataforma plana i 
sòlida, es procedeix a tapiar les espitlleres re-
gruixint els murs i obrint les troneres, en les 
que s’aprofitaren carreus de l’antic castell tem-
pler com a reforç dels angles. La superfície fou 
pavimentada parcialment amb un paviment de 
rajoles rectangulars. 
La nova construcció inutilitzà completament 
la rampa i el fossat del sistema defensiu an-
terior. El fossat fou completament cobert de 
terra i la rampa desmantellada en part, restant 
en peus el mur sud, que és aprofitat com a mur 
de contenció de terres d’una petita plataforma 
d’uns 63 m2 enfront del baluard, obrat amb 
el mateix sistema constructiu de contraforts i 
tirants que el baluard.
Tota la muralla, a la banda sud i est, serà coro-
nada amb uns murs d’espitlleres. Murs que han 
estat ben datats en el segle xvIII gràcies a l’ex-
cavació de la petita plataforma abans mencio-

nada, així com en els sondejos efectuats en la 
terrassa inferior (Artigues, Ortega. 2010). Res-
seguint tot el perímetre d’espitlleres existia un 
pas de ronda realitzat amb material periple i del 
que s’han documentat diversos forats de pal. 
Un segon baluard es construiria a l’angle nord-
oest del recinte inferior. De planta pentagonal 
amb els murs de maçoneria, que folra l’antiga 
torre templera. Les parets mantenen una mica 
de talús. En la part superior disposa de 3 tro-
neres per a canons de calibre petit. Per sota de 
l’obertura dels canons, en la seva cara exterior 
existeix una línia motllurada de pedra, que a 
més de tenir una funció estètica servia per evi-
tar que l’ona expansiva de les explosions a la 
base del baluard arribés fins els artillers.
També la muralla nord és reformada. Sobre 
l’antiga capella de Sant Miquel, situada a tocar 
de la porta d’entrada al castell i derruïda durant 
la Guerra dels Segadors, es construeix una pla-
taforma per a col·locar dos canons, troneres 
dels quals encara es conserven a la muralla. 
Estava format per uns murs de contenció, un 
perpendicular a la porta d’accés al recinte i un 
altre paral·lel a la muralla, que aprofitava bona 
part del mur de la capella. L’interior era ple 
d’anivellacions de terres però no es documen-
taren bigues de fusta ni contraforts. 
La necessitat de fortificar de nou el castell 
hauria pogut estar motivat per les polítiques 
aplicades pel nou sobirà espanyol referents a 
la creació d’una xarxa que defensés el regne en 
cas d’invasió però que al mateix temps perme-
tés un control de la població. Amb el decret de 
Nova Planta i dintre del procés repressiu en-
degat per Felip V, tots els castells que no fossin 
reials, havien de ser enderrocats, per tal que no 
poguessin ser novament utilitzats en una futu-
ra revolta contra el rei. Però aquesta mesura 
no va ser efectiva en tot el principat, mentre 
que a la Catalunya Vella, sembla que fou àm-
pliament realitzada dintre d’una línia marcada 
entre Barcelona i Lleida; segons Lluís Corta-
da, per sota d’aquest línia l’enginyer francès 
Monsieur de Turn actuà al revés modificant 
i reparant fortaleses, com a encarregat de de-
terminar la seva utilitat. Cal tenir present que 
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Felip V després de 1718 va engegar un pla de 
millores de la xarxa de camins amb la intenció 
de facilitar el moviment de les seves tropes i 
aturar possibles avanços militars en cas d’inva-
sió i, de pas, protegir les vies bàsiques comer-
cials (Cortada. 1998:21). D’aquest moment 
podria ser el plànol datat en 1719 efectuat per 
“Ingenieros Militares” on l’angle sud-est i la ban-
da sud queden representats i marcats amb una 
lletra identificativa a la llegenda, on el bastió 
amb la lletra G es defineix com a “Plataforma 
alta” i l’inferior marcada com a H es denomina 
“cercado o plataforma baja”.
Cal tenir present que a partir de 1720, Fran-
ça es converteix en un enemic en potència, i 
s’inicià tot un projecte amb una macroestruc-
tura defensiva que havia d’abastar tot el ter-
ritori (Cortada. 1998: 21-25). Donat que la 
construcció del bastió es data a partir de 1727 
podria haver format part d’aquest projecte de 
millores militars defensives i de control.
També durant el segle xvIII, s’efectua una 
nova adequació del refetor. S’ha pogut cons-
tatar que l’àmbit estava compartimentat però 
desconeixem la funció específica que tindria. 
El fet que entre la Guerra de Successió i la 
reforma borbònica posterior el castell tingu-
és una forta presència militar, podria fer-nos 
creure que s’hauria adaptat com a dormitori 
de tropa, com succeiria posteriorment durant 
les guerres carlines.

els daRReRs ConFliCtes. segles xix i xx

Durant la primera guerra carlina (1833-1840) 
s’efectuaren noves obres de millora i remode-
lacions. A partir de 1838, amb l’ofensiva en-
gegada per Ramon Cabrera, el castell passà a 
mans carlines que el mantingueren fins el final 
de la guerra. Prova de l’estada dels carlins en 
el castell és la placa gravada en pedra existent 
sobre la porta d’entrada al recinte sobirà que 
diu “Reynando Carlos V 1839”, havent estat el 
nom del rei Carles repicat i esborrat.
Entre les obres efectuades, està la construc-
ció d’una fàbrica de pólvora a l’extrem est del 

castell. També es confirma com la cavallerissa 
torna a tenir novament aquesta funció docu-
mentant-se dues alineacions de forats de pal, 
una a cada banda de la nau, que van ser in-
terpretades com a restes d’unes menjadores 
obrades en fusta. També d’aquest moment 
seria l’intent de refer la volta, enfonsada en 
el segle xv, però que quedà aturada (Vinaixa, 
2007).
Del material recuperat d’aquest moment, cal 
destacar un fragment de campana de bronze, 
les bales d’avantcàrrega i la restes de tija de la 
fosa en la que es conserven encara els cons 
d’unió amb la bala. La utilització de campanes 
per a fondre i aconseguir munició era un fet 
molt comú fins que es van deixar d’utilitzar 
armes d’avantcàrrega i es substituïren per fu-
sells de palanca o forrejat, ja a partir de 1870. 
També plats amb el motiu d’una corona en la 
que es llegeix Y - II (Ysabel II)
És durant la tercera guerra carlina (1872-1876) 
que el castell torna a tenir un paper impor-
tant, quan el castell en mans de tropes carlines 
es assetjat per les tropes liberals del general 
Martínez Campos, el que després de 24 hores 
d’intens bombardeig al castell, aconseguí que 
la guarnició es rendís el 24 de juny de 1875 
(Català I Brasó. 1973: 488). 
De la tercera guerra carlina són dos plànols 
conservats en els arxius Militars a Madrid, en 
el qual ens mostren les defenses del recinte so-
birà i les diferents compartimentacions i usos 
del cos principal, i que daten de l’any 1879. La 
planimetria es titula “Planos relativos a las obras 
de reparación llevadas a cabo en el castillo de Miravet 
en el mes de julio de 1875”. En el plànol principal 
es mostra la situació de l’artilleria i esmenta 
el seu calibre així com els punts de recanvi, 
les línies d’espitlleres, rampes d’accés, escales, 
algunes dependències i garites. 
Val a dir que entre les dependències es menci-
onen les habitacions de la tropa, situades en el 
refetor. Cal dir però, que aquestes dependènci-
es foren utilitzades com a tal durant la prime-
ra i tercera guerra carlina. La nova distribució 
significarà la desaparició de les compartimen-
tacions efectuades durant els segle xvIII. Amb 
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la nova distribució, tindríem a la dreta quatre 
habitacions distribuïdes en dues plantes i a la 
banda nord, ocupant bona part de la nau, la 
resta del dormitori. D’aquest dormitoris no-
més es conserven els murets sobre els quals 
descansaven les biguetes de les lliteres i en al-
guns punts hi havia restes del paviment de ra-
joles rectangulars disposades a la mescla. Les 
finestres romàniques van ser tapiades i trans-
formades en garita per a controlar l’accés al 
castell. D’aquest moment creiem que es devi-
en obrir dues finestres en la façana de ponent 
i un nou pas de comunicació entre el refetor i 
el terrat que comportà el buidant del nucli del 
mur, connectant amb l’antiga l’escala templera 
existent, substituint l’escala exterior. 
A la planimetria només queden reflectides les 
garites del recinte sobirà, havent-se localitzat 
una més a l’angle sud-est del recinte fortificat 
inferior, que ha estat restaurada i integrada en 
el recorregut del castell.
Altres reformes serien la reducció de la bar-
bacana, que quedaria reduïda simplement a la 
protecció de la porta d’accés principal, amb 
una longitud d’uns 22 metres. També es crea 
un pas de ronda volat en tot el perímetre de 
la torre del tresor per tal de controlar la porta 
principal, i es reforcen part de les espitlleres, 
doblant-se el seu gruix, mentre que les situades 
a la muralla est inferior, seran reduïdes en el 
nombre d’obertures, tapiant-se la meitat d’elles. 

No podem acabar de parlar de les diferents 
conflagracions bèl·liques sense esmentar el 
paper que va tenir el castell durant la batalla de 
l’Ebre. El 25 de juliol de 1938 s’inicia l’atac per 
les tropes republicanes formades per unitats 
de l’11 i 16 divisió. La defensa de la població 
estava formada per algunes companyies de 7º 
Batallón de Arapiles, que defensaven el castell. 
Després d’un combat sense gaire resistència 
caigué el castell en mans de la república fins 
que es va abandonar durant la retirada defini-
tiva al mes de novembre.
Són nombroses les restes de material bèl·lic 
que apareixen en les excavacions. Fragments 
de granades, d’obús i principalment gran quan-
titat de beines de bala que responen al fusell 
màuser en la seva majoria fabricat a Alemanya. 
S’han identificat 11 marcatges diferents. 
Cal esmentar que també s’han recuperat guies 
de munició, denominats “peines” per aquest 
tipus de cartutxos. El tipus de cinta és el de-
nominat de molla o làmina, que saltava auto-
màticament quan s’esgotaven els 5 cartutxos 
que contenia i acostumava a ser reutilitzat. 
S’ha pogut documentar un sol marcatge, una 
T dintre d’un oval, produït a Toledo.
La neteja dels paraments efectuada durant la 
restauració de les muralles inferiors, va deixar 
veure la magnitud del conflicte en aquest in-
dret, documentant-se nombrosos impactes de 
projectil de gran calibre.

Fig. 10 Planta general, infografies i imatges generals de la sala del refetor en el moment que fou utilitzat a com a dormitori de tropa 
durant les guerres carlines. (Arxiu: codex – s.c.c.l / Infografia: Daniel Alcubierre.)
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El paper jugat com a escenari durant la Guerra 
Civil mostra, novament, com l’òptima situació 
geoestratègica ha permès la implicació del cas-
tell als principals successos de la nostra histò-
ria. 

BiBliogRaFia

álvAro, m. I. 1978, La Cerámica aragonesa 
decorada. Desde la expulsión de los moriscos a la 
extinción de los alfares (siglos xvii-fines xix/com. 
XX), Saragossa.

ArtIgues, p.l., ortegA, m.J. 2010, Memòria 
dels resultats arqueològics vinculats a l’obra d’ade-
quació i restauració dels recintes emmurallats inferi-
ors i torre del tresor del castell de Miravet. (Miravet, 
Ribera d’Ebre), Arxiu del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

beAulIeu, Chavalier de. (Sebastien de Pon-
tault) 1652, Les plans et profils des principles villes 
et lieux considerables de la Principauté de Catalogne, 
París.

cAsAnovAs, m.A. 1998, Influència de l’Al-
cora en altres manufactures espanyoles, Pisa 
i porcellana de l’Alcora: al museu de ceràmica de 
Barcelona, Barcelona, 29-31.

cAtAlà, p., brAsó, m. 1973, El castell de Mi-
ravet, Els castells catalans, vol. IV., Barcelona, 
Rafael Dalmau Editor, 479-494.

cortAdA, l. 1998, Estructures territorials, ur-
banisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya 
preindustrial. Segle xviii i xix, vol. 2, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans.

CURTO, A. 1988, Resultats de les prospecci-
ons arqueològiques al castell de Miravet, Acta 
Arqueològica de Tarragona I (1987-88), Tarrago-
na, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 
49-61.

gAlIndo, J.A. 1996, El conocimiento constructivo 
de los ingenieros militares del siglo xviii. Un estudio 
sobre la formalización del saber técnico a través de 
los tratados de arquitectura militar, tesi doctoral, 
Universitat Politècnica de Catalunya.

gArcIA Fornós, m. 2008, Memòria de la inter-
venció arqueològica al carrer Guimrós 14 de Mont-
blanc (Montblanc, Conca de Barberà), Arxiu del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Ge-
neralitat de Catalunya.

muñoz, J.h. 2002, La guerra dels segadors 
a les terres de l’Ebre (1640-1651), Recerca, 6, 
Arxiu històric comarcal de les terres de l’Ebre, 
Tortosa, 43-77.

noguerA, J. 2006, Gènesi i evolució de l’estruc-
tura del poblament ibèric en el curs inferior del riu 
Ebre: la Ilercavònia septentrional, tesi doctoral, 
Universitat de Barcelona.

ortegA, p. 1984, Propietats i rendes de l’orde de 
St. Joan a la vila de Miravet d’Ebre i una descripció 
del castell, segons un document del segle xvii, Pu-
blicacions de l’Excm. Ajuntament de Miravet 
d’Ebre.

sAlmerón J., rubIo, m.J. 1996, Excavacio-
nes de arqueologia industrial en la Alzamara 
<Casa Grande> c/Cuesta Cosme. Cieza. Re-
gión de Murcia, Memorias de Arqueologia 1996, 
Murcia, 604-612.

sánchez rubIo, r., testón, I., sánchez 
rúbIo, c.m. 2004, Imágenes de un Imperio Per-
dido. El Atlas del Marqués de Heliche. Plantas de 
diferentes Plazas de España, Italia, Flandes y las 
Indias, Badajoz, Presidencia Junta de Extrema-
dura.

telese, A. 1987, Les sèries de Poblet, Butlletí 
informatiu de ceràmica, 32, Barcelona, 38-44.

vInAIxA, J. r. 2007, Set anys de guerra civil (Ri-
bera d’Ebre, 1833-1840), cere, Ribera d’Ebre.



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

Conjunt d’intervencions arqueològiques a l’entorn de la torre de 
l’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea (l’Aldea, Baix Ebre)

Pere Rams Folch
Josep Maria Pérez Suñé

Resum
Intervenció arqueològica programada (entre 2003 i 2010) a la torre i el jaciment arqueològic del 
castell de l’Aldea ubicat a l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre). S’ha dife-
renciat el sector principal (format pel recinte encastellat) i el sector extramurs (format per tres àrees 
situades al nord, est i sud del principal), en concret uns 675 m2 delimitats per una gran estructura 
quadrangular de 25 m a les cares est i oest i 27 m a les cares nord i sud. La correlació entre la tipo-
logia del material ceràmic documentat, els nivells estratigràfics identificats i les estructures arquitec-
tòniques associades, permeten concloure que les fases constructives identificables correspondrien 
a les èpoques romana, andalusí i cristiana. 

Abstract
Intervention to an archaeological tower and the archaeological site of  Aldea’s Castle located around 
the hermitage of  the Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre).
It has been differentiated the main area (It is formed by the walled enclosure) and extramural area 
(This consists of  three areas to the north, east and south of  the main area), There are 675 m2 bor-
dered by a large square structure, it measures 25 m in the east and west sides and 27 meters in the 
north and south sides.
The correlation between the type of  ceramic material documented, the identified stratigraphic 
levels and the architectural structures associated, allow us to conclude that the identifiable cons-
tructive phases correspond to them Roman, Andalusian and Christian periods.
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situaCió

La torre i el jaciment arqueològic del castell de 
l’Aldea estan al costat de l’ermita de la Mare de 
Déu de l’Aldea, a uns 2 km, aproximadament, 
al sud-est del nucli urbà de l’Aldea. L’àrea fins 
ara excavada queda delimitada, al nord per 
la paret del cementiri; a l’oest pel magatzem 
agrícola i pou de la finca veïna; a l’est per la 
zona d’aparcament del cementiri i zona de pas 
a l’ermita; i al sud per la zona enjardinada situ-
ada davant del conjunt d’edificacions depen-
dents de l’ermita.

anteCedents

Es tenia coneixement de l’existència d’anti-
gues sitges retallades a la roca que aflora ar-
reu, alguna encara visible, entre el santuari de 
la Mare de Déu de l’Aldea i les cases veïnes 
situades en front, per on també era freqüent 
trobar-hi petits fragments de terrissa d’època 
romana i medieval (Arbeloa 1997, 19-20). A 
aquests elements s’havien d’afegir les notíci-
es d’un mil·liari romà a l’Aldea. La primera 
informació, encara que sense precisar el lloc 
de la troballa, data del segle xIx i és d’Alexan-
dre de Laborde, que el descriu i va fer-ne un 
gravat (Laborde 1806, fig. 62, 29). Anys des-
prés en donà de nou notícia Daniel Fernán-
dez i Domingo, fent menció que es trobava 
a l’interior de l’ermita (Fernández 1867, 260-
261) i l’any següent, el 1868, l’historiador Fi-
del Fita el localitzava a l’anomenat Camí dels 

Jueus, prop de l’ermita (Mestre 1985). Les 
vicissituds d’aquest mil·liari han estat diver-
ses (Massip 1968; Izquierdo 1990, 169-191), i 
diversos investigadors n’han fet esment, com 
ara Hübner (CIL II 4952) i Joaquín Lostal que 
l’estudià a partir d’una fotografia i de la trans-
cripció publicada per Hübner, proposant la 
següent lectura: [Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) 
f(ilius] / [divi Iuli n(epos) Aug(ustus) pont(ifex)] 
/ maxsim[us co(n)s(ul) V] / [i]mp(erator) VIII 
t[ribunicia] / [p]otesta[te xxxIIII] / Via Au[gusta] 
/ ccx[- - -]. La datació s’ha de situar en el reg-
nat de l’emperador Tiberi o de Claudi (Lostal 
1992, 36-38). La possible troballa del mil·liari 
en les proximitats de l’Ermita corroboraria 
que la Via Augusta no passava massa allunya-
da d’aquest indret i que era molt probable que 
també s’hi documentessin estructures d’hàbi-
tat vinculades a la mateixa. 
El santuari de la Mare de Déu de l’Aldea donà 
nom a tot el municipi. Havia estat una almú-
nia musulmana amb una torre encastellada 
que fou donada per Ramon Berenguer IV 
al cavaller Bernat de Bell-lloc, que en degué 
prendre possessió el 1149 i el 1161 fundava 
l’església de Santa Maria de l’Aldea, servida 
per un capellà al qual es concedia casa annexa 
i terres per plantar-hi vinya. Aviat el senyor de 
Bell-lloc cedí la seva jurisdicció als templers 
(1184) i d’aquests passà als hospitalers, que 
el 1258 donen una carta de població on es 
menciona una comunitat islàmica a més de la 
cristiana. Un document de 1288 ja fa esment 
del castell de l’Aldea. L’església del santuari 
de Santa Maria de l’Aldea data de principis de 
la segona meitat del segle xII. Les primeres 
confraries foren de mariners, car el santuari 
es trobava proper a la mar, i després foren ja 
de pagesos i fidels en general. L’església fou 
reedificada el segle xvIII i actualment té una 
nau i capelles laterals, una façana classicitzant 
acabada amb un frontó i un petit campanar 
lateral d’espadanya; tot plegat adossat a dos 
grans casals. L’ermita, com es coneix popu-
larment, fou parròquia de l’Aldea fins els 
anys trenta dels passat segle xx, quan es for-
maren els nuclis de població vora la carretera 

Fig. 1. Plànol de situació del jaciment
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N-340 i es bastí la parròquia de Sant Ramon 
al barri de l’Estació.
De la torre fortificada, o encastellada, de l’an-
tiga almúnia de l’Aldea hi ha constància de 
diverses refraccions: 1586, 1856 i finalment, 
molt malmesa, fou enderrocada el 1914 i ree-
dificada el 1936 amb una planta quadrangular 
per la cara nord-oest i arrodonida per la sud-
est, on hi ha el talús d’època medieval que fa 
de basament. Els paraments són de pedra, poc 
treballada i de petita mida, lligada amb força 
morter que li dóna un aspecte llis; l’accés és 
per la planta baixa mitjançant una petita por-
ta adovellada, sobre la qual hi trobem un bon 
nombre de làpides aprofitades. Semblava una 
torre exempta, però hi ha un plànol, en el Mu-
seu-Arxiu de les Terres de l’Ebre a Tortosa, 
heretat de Masdavall, representant l’església i 
el castell com un conjunt fortificat amb vàries 
torres i pany de muralla.
A principis de l’any 2003 el Patronat de la 
Mare de Déu de l’Aldea es va proposar digni-
ficar l’entorn de la Torre, i un dels seus repre-
sentants més destacats i actius, en Josep Pra-
des, va sol·licitar un informe preliminar de les 
accions més immediates a emprendre des d’un 
punt de vista arqueològic.

oBjeCtius

Els antecedents arqueològics del lloc (torre, 
castell, mil·liari, fragments de ceràmica i sit-
ges) eren prou indicadors d’un assentament 
d’època romana com per justificar una inter-
venció arqueològica, als voltants de la Torre, 
per avaluar amb sondejos l’entitat de les pos-
sibles restes soterrades sota l’antiga era que els 
pagesos de l’entorn havien emprat per batre 
l’arròs. Considerant les excel·lents perspecti-
ves obtingudes en la intervenció del 2007, el 
Patronat de l’Ermita i l’Ajuntament de l’Aldea 
acordaren posar en valor patrimonial la torre 
i el seu entorn, començant una excavació en 
extensió per cercar els límits perimetrals del 
castell medieval, localitzar i delimitar les possi-
bles divisions interiors i determinar les modi-

ficacions estructurals i la seva cronologia (des 
d’època romana fins a la medieval/moderna) a 
partir de la seqüència estratigràfica i dels mate-
rials ceràmics associats a cadascun dels nivells 
identificats.

desCRipCió de les inteRvenCions

Les diverses campanyes arqueològiques al jaci-
ment i el seu entorn s’han desenvolupat entre 
el 2003 i el 2010.

Campanya 2003: sondejos arqueològics

Amb mitjans manuals es van obrir dos rases 
longitudinals de 50 cm d’amplada i 5 m de 
llargada que van constatar que per sota d’un 
potent estrat de terres havia traces de murs; 
el material ceràmic va confirmar que l’ocupa-
ció romana s’inicià en el segle I d.c. (com ho 
testimonia la presència de terra sigillata itàlica i 
hispànica) i es perllongà fins l’antiguitat tarda-
na (segles Iv-v d.c.), segons es dedueix de la 
presència d’un petit fragment de ceràmica lu-
cente i d’altres importacions africanes. L’ocupa-
ció islàmica estava documentada per material 
ceràmic, si més no de tradició andalusí.

Campanyes 2007-2008: excavació en ex-
tensió de l’àrea central

El sector que presumiblement es correspo-
nia amb l’antic recinte encastellat ocupava 
més de 700 m2. Considerant aquesta exten-
sió i la potència de l’estrat superficial (entre 
60 i 80 cm), es va decidir començar a excavar 
amb mitjans mecànics (una miniexcavadora) 
el nivell superficial format per l’acumulació 
de terres i pedres per condicionar l’era per 
batre l’arròs. Retirat aquest primer estrat en 
tota la superfície, es van cercar i deixar per-
filades les diverses estructures que delimita-
ven tant el perímetre exterior com les divi-
sions internes. D’immediat va quedar palès 
que les estructures fonamentals del jaciment 
eren els murs exteriors de l’antic castell i la 
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torre, encara que al seu voltant també havia 
d’altres estructures que s’estenien per sota 
de les parets del cementiri, i en el paviment 
asfaltat es va excavar el forn d’una bòbila; és 
més, pel costat sud, a la zona enjardinada, 
afloraven noves estructures constructives. El 
2008 es va procedir a excavar amb mitjans 
manuals els diferents àmbits que delimitaven 
les parets interiors; aquests eren de gran ex-
tensió i amb una potència estratigràfica de 
més de 150 cm, raó per la qual encara no 
s’ha arribat als nivells arqueològics inferi-
ors, però ha permès identificar algunes fases 
constructives, recuperar nombrós material 
ceràmic (d’èpoques romana, medieval i mo-
derna) i descobrir els estralls que les bombes, 
caigudes durant la guerra civil (1936-1939), 
van causar a les estructures però sobretot als 
estrats, alterant la disposició estratigràfica 
que els generà i barrejant el seu contingut. 
Un primer aixecament topogràfic de Mar-
cial Martínez Gallego va permetre disposar 
d’una detallada planta del jaciment i de les 
corresponents seccions.

Campanya 2009: protecció del jaciment i 
adequació per als visitants

Per protegir l’àrea excavada i fer entenedor el 
jaciment als visitants, es va rodejar amb una 
barana de tanca. D’altra banda, es va poder re-
tirar un pal de la llum situat sobre el mur de 
tancament del costat oest, procedint tot seguit 
a la seva excavació per deixar vist l’esmentat 
mur i les estructures annexes que encara res-
taven soterrades. Paral·lelament, l’Ajuntament 
de l’Aldea va executar l’adequació de l’interior 
de la torre com a centre d’interpretació de les 
torres de vigilància de l’Ebre, amb plafons ex-
plicatius i il·luminació interior; actuació que va 
permetre: 1) recuperar l’aspecte de l’entrada a 
la torre, eliminant les escales de pedra moder-
nes, les quals foren substituïdes per una escala 
metàl·lica; i 2) poder excavar l’àrea circum-
dant, documentant-se restes d’un paviment 
d’opus signinum, que podria correspondre a un 
dipòsit de la fase romana.

Fig. 2. Planta general del jaciment.
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Campanya 2010: sondejos a l’àrea enjardi-
nada

Finalment, el 2010, seguint amb l’objectiu 
d’urbanitzar i embellir l’entorn de la torre i 
l’accés principal a l’ermita, l’Ajuntament de 
l’Aldea encarregà un projecte per enjardinar 
adequadament aquesta zona. Davant l’alt po-
tencial arqueològic del lloc, abans de les obres 
previstes, es van realitzar nous sondejos arque-
ològics amb mitjans manuals, documentant-se 
estructures desconegudes i algunes boques de 
les antigues sitges. Degut a les mesures correc-
tores proposades, i a d’altres impediments, el 
projecte d’enjardinament encara no s’ha exe-
cutat. 

Resultats

El conjunt de campanyes arqueològiques ha 
permès diferenciar: el sector principal format 
pel recinte encastellat i el sector extramurs 
format per tres àrees situades al nord, est i sud 
del principal.

A. Sector recinte encastellat

L’àrea excavada en extensió representa quelcom 
més del 75% de la superfície total a intervenir. 
En concret uns 675 m2 delimitats per una gran 
estructura quadrangular de 25 m a les cares est 
i oest i 27 m a les cares nord i sud; encara que 
hi ha prou evidències d’estructures constructi-
ves que s’estenen més enllà. A mida que l’ex-
cavació progressava, tant en superfície com en 
profunditat, apareixia una complexa edificació 
dotada de grans espais compartimentats i en-
voltats de gruixuts murs (1,5 m d’ample) que 
donaven forma al perímetre exterior del Castell 
de l’Aldea, el qual tindria els seus orígens en una 
almúnia andalusí construïda damunt de les es-
tructures d’una vil·la o factoria romana. Sembla 
que en època cristiana l’almúnia es reformaria 
estructuralment, encara que mantindria les pa-
rets mestres anteriors, construint-hi un pis su-
perior, al menys en els costats est i sud. Allà on 

s’han pogut excavar tots el nivells arqueològics, 
han quedat al descobert enllosats de pedra.
L’estat de conservació de les parets exhuma-
des a l’interior del recinte encastellat és real-
ment bo, i les diferències de gruixos i factu-
res permeten diferenciar tècniques diverses. 
La correlació entre la tipologia del material 
ceràmic documentat, els nivells estratigràfics 
identificats i les estructures arquitectòniques 
associades, permeten concloure que les fa-
ses constructives identificables en el subsòl 
del Castell de l’Aldea correspondrien, a grans 
trets, a les èpoques romana, andalusí i cristia-
na. D’altra banda, també ha permès diferenci-
ar la següent tipologia murària en funció de la 
possible època constructiva: 

Fig. 3. Fotografia general del jaciment

Fig. 4. Detall de les grans estances a l’interior de l’àrea encas-
tellada
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Fase romana

Amb murs molt regulars fets amb encofrat 
d’excel·lent factura i d’uns 50 cm de gruix. 
Aquests murs es documenten sobretot a l’ex-
trem sud de l’àrea excavada, ja fora dels murs 
del castell, així com en alguns punts de l’in-
terior del recinte fortificat on s’ha pogut ex-
cavar en profunditat. Els materials associats 
a aquestes estructures són majoritàriament 
també d’època romana (ceràmica, fragments 
de tegula, etc.).

Fase andalusí

Corresponent als murs exteriors del castell. 
Molt sòlids, de pedra lligada amb argamassa, 
els exteriors tenen 1,5 m de gruix i els interiors 

60 cm; a la vegada trenquen i estan per sobre 
dels murs d’època romana.  

Fase cristiana

Aquesta és la més complicada i de més llarga 
duració, a la vegada que la més malmesa. Hi 
corresponen els murs documentats en les co-
tes superiors, de factura més dolenta que en les 
fases anteriors, ja que sovint estan lligats amb 
fang i arrebossats amb una fina capa d’argamas-
sa que en la majoria dels casos s’ha perdut o 
se’n conserven petits fragments. D’aquesta fase 
en destaca sobretot la torre (que estaria cons-
truïda damunt de les estructures romana i anda-
lusí) i la porta d’accés a la fortificació que trenca 
el mur de tancament andalusí i aprofita per a la 
rampa d’accés un contrapès de premsa d’oli o 
vi d’època romana. La continuïtat en l’ocupació 
antròpica podria explicar que el material cerà-
mic d’època romana, molt fragmentat i esmico-
lat, és relativament escàs en els nivells excavats 
fins ara, circumscrivint-se a material de cons-
trucció (tegula) i a vaixella de taula (terra sigillata) 
i àmfora de procedència africana; mentre que 
l’abundant material ceràmic (fonamentalment 
bols de pisa amb decoració en blau) d’èpoques 
medieval i moderna (segles xIv i xvII) confirma 
la importància del lloc i la seva vinculació amb 
l’ermita. No obstant, la disposició dels estrats 
està molt alterada per les bombes caigudes du-
rant la passada Guerra Civil.
B. Sector extramurs

En el sector extramurs es diferencien tres àrees.

Àrea nord

Les estructures muràries adossades a la paret 
del cementiri que també formarien part del 
castell, encara que de moment no podem pro-
posar una cronologia concreta, tot i què per 
la tipologia de murs i acabats, podrien corres-
pondre a les fases cristianes tardanes del lloc, 
així com també per la ceràmica documentada.

Fig. 6. Murs de filiació romana a l’interior de l’àrea encaste-
llada

Fig. 5. Murs romans en el sector sud extramurs de l’àrea en-
castellada
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Àrea sud

Els 9 sondejos arqueològics realitzats a l’àrea 
enjardinada han confirmat que les estructures 
romanes es perllonguen, al menys, fins la mei-
tat del conjunt d’edificacions de l’ermita de la 
Mare de Déu. Més enllà de la zona excavada 
fins ara, s’ha documentat un possible pavi-
ment enllosat i s’han retrobat les boques de 
dos sitges excavades a la roca. 

Àrea est 

Una estructura força significativa és el forn de 
la bòbila, situat a l’exterior del mur est i exca-
vat en part a la roca natural; té 3 m de diàmetre 
i 2 m de fondària. Tot i què encara no podem 
atribuir-li una cronologia concreta, és molt 
possible que es tractés de la bòbila que produí 
les peces ceràmiques destinades a la construc-
ció o refracció del Santuari. Una fotografia, de 

la dècada dels anys 50 del segle passat, mostra 
que el forn situat al peu de la torre encara con-
servava la volta i probablement estava en ús 
(Monfort 2004, 46).
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Intervenció a la torre de la Candela (L’Aldea, Baix Ebre)

Antoni J. Cartes Reverté

Museu de les Terres de l’Ebre

Resum
Presentem els resultats de la intervenció duta a terme a l’entorn de la Torre de la Candela. Concre-
tament en l’excavació de l’interior d’una infraestructura hidràulica, la qual hem identificat amb una 
cisterna. 
Al seu interior s’han documentat diversos moments d’ús, així com reformes de l’espai. Destaca el 
lot de material ceràmic de filiació andalusí recuperat a la UE 1004. 

Abstract
We show the results of  the archaeological research done in Candela Tower. We focus on the exca-
vation executed inside and hydraulic infrastructure, which is identified with a pit. 
Along the digging process we have identified different moments of  use of  this space. From that 
overcomes the pottery recovered in the 1004 unit.
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intRoduCCió

La intervenció que aquí es presenta s’emmar-
ca en el projecte d’adequació de l’entorn de 
la Torre de la Candela com a àrea de lleure 
promogut per l’ajuntament de l’Aldea. Entre 
altres feines, aquest projecte suposava el des-
muntatge de les granges i corrals existents en 
aquest punt i també l’enderroc del mas de la 
Candela, construït a mitjans del segle xx. 
Durant les obres d’enderroc d’aquest mas 
va aparèixer a la planta baixa del cos princi-
pal part d’una construcció realitzada amb pe-
dra i coberta amb volta de canó. És a partir 
d’aquest moment que s’inicien les tasques ar-
queològiques. 

de CisteRna a CoRRal

En el moment d’iniciar els treballs, aquest es-
pai es trobava ple gairebé completament de 
part de l’enderroc dels pisos superiors del mas 
i de fems de corder i cabra, els quals foren re-
tirats amb les màquines de l’obra. 
Un cop aquests eliminats, es va poder obser-
var un paviment realitzat amb morter de ci-
ment més o menys anivellat i allisat el qual es 
deuria instal·lar a la mitjans del segle xx, a les 
dècades de la postguerra. En aquest paviment 
funcionaven tres pilars quadrangulars constru-
ïts amb maons, els quals estaven alineats entre 
ells al llarg de l’eix longitudinal de l’edifici. La 
seva funció era sostenir el primer pis del mas, 
el qual es recolzava sobre ells, aprofitant que 
la part central de la volta de la cisterna havia 
desaparegut. 
També es va documentar una menjadora 
adossada al costat nord, construïda amb pe-
dres mitjanes i grans de l’entorn proper uni-
des amb fang i, en algun punt, amb morter. 
Aquesta estructura fou desmuntada en avan-
çar l’excavació per quedar penjada i no tenir 
una fonamentació sòlida que en garantís la 
seva estabilitat i conservació posterior. 
Amb la construcció del mas, també s’havia ta-
piat amb materials diversos de rebuig l’espai 

que en un moment anterior s’havia obert com 
a porta d’accés a l’interior de la cisterna des 
de l’oest. 
Continuant amb l’excavació es va observar 
com per a preparar el paviment de ciment do-
cumentat es va realitzar l’anivellament de l’es-
pai amb àrids tipus grava. Aquest estrat pre-
sentava una potència variable i regularitzava el 
terreny.

Per sota d’aquest nivell es documentà un pri-
mer paquet de terra aportada en el que apa-
regueren restes de fauna, carbons i ceràmica 
d’època contemporània. Els materials cerà-
mics recuperats corresponen a fragments de 
gerres d’emmagatzematge, càntirs i gerres, ele-
ments típics dels masos. Tot aquest estrat, UE 
1003, apareixia molt regular pel que fa a cotes, 
cosa que fa pensar que fou emprat com a nivell 
de circulació, segurament vinculat a la porta 
ubicada en el mur oest, i associat a la mena 
d’escaló de forma semicircular que s’adossava 
al mur oest alineat perfectament amb l’eix de 
l’esmentada porta. Quin ús en feien d’aquest 
espai i a quin punt de la història pertany aquest 
estrat no ho podem dir amb seguretat, ja que 
no hi ha elements de datació clars. 
Per sota d’aquest estrat aparegué un darrer es-
trat, amb la terra més fosca i solta, en el que 
també hi havia restes de carbons i de fauna, 
però que sorprengué per la gran quantitat de 
ceràmica de filiació andalusina que es va recu-
perar. Es tracta de terra aportada d’un punt 

Fig. 1 Vista de la cisterna un cop retirada la runa i el paviment 
de ciment
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indeterminat, però que hem de creure que no 
massa allunyat, i que contenia una gran quan-
titat de material arqueològic. 

Un cop retirat aquest estrat, es documentà ja 
el fons de la cisterna, el qual es realitzà rebai-
xant i allisant el terreny natural. La totalitat de 
la cisterna, des del fons fins on es recolza la 
volta, fou excavat en el terreny natural, el qual 
posteriorment fou folrat amb carreus d’arenis-
ca de 45 x 22 x 22 cm, tot i que alguns carreus 
superen aquestes dimensions, especialment 

la llargada, essent més regulars en les alçades. 
Aquest fet s’observa bé en els murs est i oest, 
especialment en aquest darrer, en el que han 
desaparegut una part dels carreus de les dues 
filades superiors, deixant al descobert el tapàs 
natural retallat. 

El material per a fer el carreus podria haver 
estat extret de la pedrera de l’Aldea, situada a 
tocar del riu Ebre, a uns 3 km de la torre de 
la Candela. Cap dels carreus presenta marques 
de picapedrer. 
La cisterna presenta unes dimensions de 3,5 x 
5,5 m i una profunditat útil de 1,20 m. Els murs 
longitudinals s’adossen als murs de les capça-
leres, murs est i oest. La volta està construïda 
amb maçoneria de pedres petites i mitjanes po-
sades de costat i unides amb morter de calç.  

els mateRials de la ue 1004

En l’excavació d’aquest estrat es van recupe-
rar un gran nombre de fragments ceràmics, 
tots ells corresponents a la cultura andalusi-
na. Tot i que la totalitat dels fragments corres-
pon a aquest període, pensem que les terres 
i el material que conté l’estrat foren aportats 
d’un punt indeterminat del territori, ja que els 
materials recuperats en el seu interior no tots 
estan relacionats amb la recol·lecció i el trans-
port d’aigua, tal i com veurem. Tot el conjunt 
es troba en procés d’estudi.
Entre els materials recuperats s’han pogut 
identificar fins a 6 cadups, tot i que tant sols 1 

Fig. 2 Vista de l’interior de la cisterna un cop retirades les 
graves

Fig. 3 Visita de l’estrat 1004 abans d’excavar

Fig. 4 La cisterna un cop excavada totalment 
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ha pogut ser muntat completament. Aquests 
cadups presenten unes vores amb uns llavis 
de secció triangular i lleugerament exvasats. 
Per sota de la vora, al coll, presenten un dels 
punts de subjecció del cadup a la roda de la 
sínia, mentre que el segon punt de subjecció es 
presenta a mig cos. L’altre element a destacar 
en els diferents exemplars, és el fons apuntat i 
amb les cares exteriors facetades, mentre que 
a l’interior s’observa perfectament el treball 
amb el torn. Tot el cos apareix amb un estriat 
bastant marcat, tot i que varia d’un exemplar a 
l’altre, especialment els intervals. 
La morfologia dels cadups recorda a les pro-
duccions del segle xI, tenint paral·lels d’aquesta 
cronologia amb unes característiques físiques 
molt semblants en els exemplars documentats 
en les excavacions del castell d’Amposta. 
També hem identificat dues gerres de ceràmica 
comuna amb decoració pintada en manganès. 
Dels dos exemplars, el més complet presenta 
decoració de línies concèntriques al llarg de 
tota la meitat superior del cos fins a l’espatlla 
i l’arrencament del coll. Les nanses, el coll i la 
boca no s’han conservat. Aquest tipus de ger-
res també són presents en el castell d’Amposta 
i en diverses de les excavacions dutes a terme 
a l’interior de Tortosa, donant una cronologia 
de segle xI. 
El segon exemplar, del que tant sols es con-
serva una franja entre 5 i 6 cm d’amplada però 
que va des de la base fins a l’espatlla, conserva 
quatre línies pintades en manganès en sentit 
longitudinal i paral·leles entre elles. La crono-
logia d’aquest fragment de gerra resulta com-
plicada per l’escassetat de peça conservada. 
Dins de les gerres també s’ha recuperat una 
part important d’una gerreta per a servei de 
taula vidrada en verd tant a l’interior com a 
l’exterior, i amb dues nanses planes, de les que 
tant sols es conserva una, també vidrada. Pre-
senta una vora triangular no diferenciada del 
coll, el qual s’eleva gairebé verticalment del 
cos globular de la gerra. 
Així mateix, s’han identificat entre dues i tres 
gerretes també vidrades en verd, però en 
aquest cas solament a l’exterior. Aquestes ger-

retes, totes de la mateixa tipologia, presenten 
un estriat exterior recobert pel vidrat verd, 
bastant espès, mentre que l’interior queda sen-
se vidrar. Totes tres presenten un peu senzill 
diferenciat del cos i estan elaborades amb un 
fang depurat però poc treballat, ja que hi ha 
multitud de vacúols per on les arrels i altres fe-
nòmens han produït fractures i altres desper-
fectes a la peça. El gruix de les parets també es 
bastant prim, cosa que demostra que es tracta 
d’una peça de servei de taula. 
Cal afegir encara una altra gerra de servei 
de taula que presenta decoracions melades 
i amb verd que cobreixen gairebé la totali-
tat de la superfície exterior, a excepció de la 
zona propera al peu, tot i que hi ha regalims 
de vidriat que hi arriben. Aquesta gerra, con-
servada gairebé en la seva totalitat, tot i que 
molt fragmentada, presenta un cos globular 
lleugerament aixafat, del que surt un coll, gai-
rebé vertical, amb la vora indiferenciada. La 
gerra presenta els naixements de dues nanses 
sobre la carena, però cap s’ha conservat. A 
falta d’una restauració que permeti veure bé 
els vidrats i les decoracions que sembla tenir, 
creiem que aquesta gerra també s’adiu amb 
les formes del xI. 
Un altre fragment de gerreta documentat, del 
que tant sols es conserva part del coll i del 
cos, presenta decoració seguint la tècnica de 
la corda seca. Sobre un patró de quadres pin-
tats en manganès, hi ha unes formes lanceo-
lades de vidrat verd. Tot i que normalment la 
tècnica de la corda seca la trobem aplicada a 
sobre de peces molt fines i elaborades amb 
fangs molt depurats, aquesta gerra presenta 
unes parets bastant gruixudes i la decoració 
ha estat feta de manera tosca, havent-hi molts 
de regalims de vidrat que embruten part del 
cos de la peça.
Cal fer esment també d’un fragment d’escude-
lla vidrat amb blanc, només a l’interior, i deco-
rat amb línies de manganès al llavi, el qual és 
bisellat cap a l’interior. L’exterior es presenta 
exempt de vidrats. No havent-hi ni regalims. 
L’escudella complerta tindria una diàmetre al 
voltant dels 18 cm. 
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Per finalitzar amb la vaixella de taula, cal fer 
esment de diversos fragments corresponents a 
un únic objecte, el qual identifiquem amb una 
olleta de quatre nanses per al servei d’aliments 
calents a taula. Es tracta d’una peça realitzada 
amb una ceràmica molt depurada de color ro-
sat acabada amb una engalba blanca exterior 
i decorada amb uns estriats i pintura al man-
ganès de color lilós. De les nanses d’aquest 
objecte se n’ha conservat una que presenta 
diverses línies en sentit transversal pintades en 
manganès de color lilós. La vora, conservada 
parcialment, és recta i amb llavi indiferenciat. 
En les excavacions del castell d’Amposta se’n 
recuperà un exemplar de característiques molt 
paregudes que es data al segle xI. 
A més dels cadups i els elements de vaixella, un 
altre grup àmpliament documentat en aquesta 
excavació han estat les olles, documentant-se 
un nombre mínim de 15 individus amb estats 
de conservació molt diversos. De moment, no 
s’ha pogut recompondre cap perfil sencer. 
Moltes de les olles recuperades presenten de-
coracions a la zona de l’espatlla. Aquestes de-
coracions s’agrupen en dos tipologies: línies 
ondulades realitzades amb una canya o altre 
instrument semblant, i pentinats o incisions 
realitzats amb punxons o pintes. 
Les línies ondulades acostumen a represen-
tar-se aïllades, resseguint tota la carena de 
l’olla. Per contra, les decoracions amb pinta o 
punxó van agrupades en feixos de 3 o 5.
Totes les olles documentades presenten la 
vora exvasada cap a l’exterior, les quals po-
den ser-ho amb menor o major grau, un coll 
diferenciat i cos globular. Els escassos frag-
ments de fons recuperats en la intervenció ens 
mostren fons plans o gairebé plans. Tots els 
exemplars presenten signes d’haver estat usats 
àmpliament.  
A més de tot el material ceràmic esmentat, 
també s’ha recuperat una peça de bronze que 
podria ser part d’una fíbula, un fons de vidre 
amb decoració de pessics, dos objectes, un re-
alitzat en os i l’altre en banya, que podrien ser 
les guardes de les nanses d’unes galledes, així 
com fragments d’objectes de ferro, tot i que 

cap d’ells resulta identificable ara mateix. 
Finalment, afegir que entre la fauna recupe-
rada s’han identificat ossos amb marques de 
tall, cosa que demostra que foren processats 
per a ser consumits. La totalitat de la fauna 
identificada correspon a ovicàprids i bovins, 
no havent-se identificat cap resta  de porcí ni 
d’animals de cacera. 

ConClusions

L’excavació duta a terme a l’interior de la cis-
terna documentada no ha permès obtenir in-
formació sobre el seu moment de construcció, 
tot i que algunes de les seves característiques 
constructives remeten a un possible origen an-
dalusí. 
El moment de construcció d’aquesta infra-
estructura no s’ha pogut determinar. En una 
declaració de rendes de la finca de 1487 es fa 
esment a que la finca disposa d’un abeurador 
comú, però no creiem que poguem identificar 
aquesta infraestructura amb l’esmentat abeu-
rador. Caldrà continuar fent recerca en els 
arxius per a poder esbrinar més sobre el mo-
ment de construcció d’aquesta obra i, a partir 
d’aquí, traçar-ne la seva evolució.
El fet que la torre de la Candela es documenti 
ja al segle xII com a torre ja construïda, po-
dria suposar l’existència, en un espai no gaire 
allunyat, d’un petit assentament tipus almúnia, 
amb el que es podrien relacionar els materials 
ceràmics recuperats en la intervenció. 
La trasformació de la cisterna o aljub per a al-
tres usos ha estat un procés llarg en el temps, 
el qual no podem explicar, amb la informació 
de la que disposem, de manera acurada.
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Intervencions arqueològiques al Mas de Xalamera de Benifallet 
(Baix Ebre)

Judit Ciurana i Prast

àpex. Arqueologia i Serveis Culturals 

Resum
La intervenció al mas de Xalamera (Benifallet) consistí en l’anàlisi estratigràfic dels alçats de la 
planta baixa de l’edifici així com l’excavació manual de set sondejos a l’interior de l’edifici així 
com 1 sondeig a l’exterior. Es verificà la presència del nivell geològic en cotes molt altes i la quasi 
inexistència de seqüència estratigràfica i materials arqueològics associats. En el sondeig 3 es  do-
cumentaren les restes de dos murs en el subsòl del pati del mas i en el sondeig 1, les restes d’una 
petita cisterna d’època contemporània. Així mateix s’han realitzat un total de 28 cales paramentals 
en diverses parets del mas per tal d’apreciar-ne la tècnica constructiva i les relacions estratigràfiques 
entre elles que han permès recuperar l’evolució arquitectònica del mas de Xalamera, que s’iniciaria 
amb les restes d’una torre medieval (segle xII-xIII) i finalitzaria amb la construcció de vàries estruc-
tures dedicades a la producció de l’oli i a la cria de bestiar (segles xvI-xIx).

Abstract
The intervention at the “mas de Xalamera” (Benifallet) consisted of  the stratigraphic analysis of  
the elevations of  the ground floor and the excavation of  seven test pits inside the building and 
another one outside of  it. The existence of  the geological stratum at very high points and the in-
existence of  stratigraphic sequence and archaeological features were verified. In test pit number 3 
two walls under the “mas” court were discovered and in test pit number 1 the remains of  a little 
modern cistern were unearthed. At the same time, 28 paramental pits were made in several walls of  
the “mas” in order to see its building technique and stratigraphic relationships. It has been possible 
to reconstruct the “mas de Xalamera” architectural evolution, that would initiate with the remains 
of  a medieval tower (12th-13th century) and would end with the constructions of  diverse structu-
res devoted to the oil production and cattle breeding.



114

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

intRoduCCió

Aquest article té com a objectiu presentar els 
resultats de la intervenció arqueològica rea-
litzada al mas de Xalamera (Benifallet, Baix 
Ebre). Els treballs van ser motivats per la pro-
posta de canvi d’ús de l’antic mas —declarat 
Bé Cultural d’Interès Local el 9 de juliol de 
2003—, de lloc d’explotació rural a equipa-
ment turístic. Abans d’executar la rehabilita-
ció del mas es realitzà un estudi arqueològic 
i arquitectònic de l’edifici que es concretà en 
l’excavació manual de set sondejos i un estudi 
de paraments. 

el mas de xalameRa

Situació i entorn

El mas de Xalamera es localitza a l’extrem me-
ridional del terme municipal de Benifallet, al 
límit amb el de Xerta. Es troba situat en ple-
na vall del riu Ebre, uns 5,6 km riu avall des 
de la població de Benifallet, a la riba dreta de 
l’Ebre i just enfront d’un congost del riu en-
tre Miravet i Tivenys. En aquest punt el riu 
resta encaixat entre la serra de Cardó a l’est i 
els contraforts dels ports de Beseit a l’oest. El 
conjunt d’edificis del mas estan ubicats al límit 
nord d’una plana al·luvial definida en els seus 

Fig. 1 Situació del mas de Xalamera
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extrems per dos afloraments rocosos, la Roca 
de l’Ombro al nord i els costers de la Riberana 
al sud. Molt a prop del mas, en direcció sud, es 
troba la desembocadura del barranc de Xala-
mera que neix als peus de la serra dels Aligars 
i desguassa a l’Ebre. 

Descripció de l’edifici: organització de 
l’espai i tècniques constructives

La intervenció arqueològica es va focalitzar 
en l’edifici principal del mas de Xalamera, 
la part més antiga del conjunt l’origen del 
qual es remunta als segles xII-xIII. Aquest 
dista 220 metres del riu Ebre i fou construït 
damunt d’una petita elevació respecte la lle-
ra del riu amb la intenció d’evitar qualsevol 
afectació de les periòdiques avingudes de 
l’Ebre. Actualment el mas està constituït per 
l’edifici principal que presenta una orientació 
NO-SE i diverses construccions annexes. A 
la part posterior hi ha diverses construccions, 
que havien funcionat com a magatzems i que 
s’obren a un gran espai obert o pati de tre-
ball. Davant la façana del mas trobem un al-
tre espai obert. A banda i banda d’aquesta pe-
tita plaça es localitzen dues naus-magatzem 
de planta quadrangular. En l’eix central de la 
placeta trobem unes escales descendents de 
maó que condueixen a un gran espai ocupat 
per un gran estany quadrangular rodejat per 
una elegant balustrada. Al seu torn, en els 
quatre cantons de l’estany es defineixen, mit-
jançant pilars de planta hexagonal de maó i 
pilars metàl·lics, quatre pèrgoles. 
L’edifici del mas ocupa la posició central i 
principal de l’ordenació del conjunt. Aquest 
edifici principal segueix un model de plan-
ta centralitzada, amb un petit pati central 
envoltat per quatre cossos o crugies, que 
es repeteix amb les mateixes proporcions 
formals a la planta superior. El mas con-
formava una unitat d’habitatge unifamiliar i 
un centre d’explotació rural integrada abans 
del seu abandonament el 1960. A l’interior 
s’hi accedeix per la portalada principal que 
s’obre a la façana oriental del cos central de 

la planta baixa. Un cop creuat el llindar de la 
portalada, s’arriba al vestíbul (sector 2.000) 
que actua com a distribuïdor i que comuni-
ca directament amb dos àmbits de la planta 
baixa. A la dreta hi ha una cambra allargada, 
amb una gran llar de foc, una cuina econò-
mica enrajolada i una pica de pedra (sector 
3.000). Aquesta és possiblement la cuina que 
els últims habitants utilitzaren. Al final de la 
cuina hi ha una porta que condueix a un altre 
vestíbul on hi ha una gran escala a l’imperi-
al que condueix a la primera planta d’un cos 
constructiu més modern, possiblement bastit 
a mitjan segle xIx i que resta fora de l’àmbit 
de la nostra intervenció. Tornant al vestíbul, 
a l’esquerra, hi ha una altra habitació, de plan-
ta rectangular, on també hi ha les romanalles 
d’una gran llar de foc, un banc corregut i di-
verses lleixes a les parets (sector 5.000). Pos-
siblement aquesta estança hauria funcionat 
també com a cuina o menjador. Des d’aquí es 
pot entrar al sector 6.000, un espai de reduï-
des dimensions identificable amb la torre es-
mentada en els documents històrics. Superat 
el vestíbul s’obre un pati obert (sector 4.000) 
de planta quadrangular des d’on és possible 
entrar a dues estances diferents (sector 7.000, 
9.000). D’aquestes en destaca l’anomenada 
«sala gòtica» (sector 7.000) ubicada al cantó 
occidental del pati. En el sector 7.000 es loca-
litzen dues portes: una condueix a l’exterior 
de l’edifici mentre que l’altra permet entrar 
en el sector 8.000. Al cantó est del pati hi ha 
una escala que gira cap a oest i permet l’accés 
a la planta superior, que es troba en molt mal 
estat de conservació.
Les lectures de paraments han permès conèi-
xer les característiques de la fàbrica dels murs 
del mas de Xalamera i la seva distribució en 
l’edifici. S’han documentat fins a un total de 
tres tipologies principals:

1. Murs amb fàbrica de paredat realitzada 
amb maçoneria de blocs de pedra calcària de 
la zona. Els murs que responen a aquest ti-
pus d’aparell es concentren en el sector 6.000 
(Torre). La majoria de la pedra utilitzada no 
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fou retocada llevat d’alguns blocs que foren 
lleugerament desbastats. L’amplada d’aquests 
murs de paredat oscil·la entre els 55 cm i els 
145 cm. A més, i amb la intenció d’enfortir la 
construcció, els angles de dos dels murs estan 
reforçats amb una cadena de carreus de pedra 
calcarenita de grans dimensions. 

2. Els murs amb fàbrica de tàpia calicastrada 
documentats al mas de Xalamera delimiten els 
sectors 2.000 (Vestíbul), 5.000 (Cuina-1), 3.000 
(Cuina-2) i 4.000 (Pati). A més, alguns també 
defineixen parcialment l’extrem occidental 
del sector 6.000 (Torre) i els costats sud-oest 
i nord-est del sector 7.000 (Cavallerissa). Són 
murs amb una amplada que oscil·la entre els 
46 cm i 166 cm construïts amb fàbrica de tà-
pia sobre un sòcol de paredat de 100-140 cm 
d’alçada. Aquests foren realitzats amb caixons 
d’encofrat de 70-80 cm d’amplada i 160-170 
cm de longitud, en base a les empremtes que 
s’han conservat.

3. Murs de fàbrica mixta. Aquesta és la tipo-
logia predominant en els paraments del mas. 
Són parets que presenten una fàbrica mixta de 
blocs de pedra i rajola lligats amb morter de 
calç. En general, la col·locació d’aquests ele-
ments és força anàrquica i irregular. Els blocs 
de tendència cúbica i els còdols s’intercalen 
amb rajoles d’argila cuita senceres o trencades. 
Les rajoles omplen els intersticis dels blocs de 
pedra o formen faixes a l’estil de l’«aparejo to-
ledano». Els murs de fàbrica mixta s’associen a 
portes i finestres construïdes amb paredat i arc 
de maons en sardinell.

evoluCió ConstRuCtiva del mas de xala-
meRa

La configuració actual del mas de Xalamera és 
el corol·lari d’una intensa història de construc-
cions, destruccions i reformes que han deixat 
la seva petja particular en l’edifici. Les accions 
incloses en aquesta intervenció arqueològica 

Fig. 2 Espais, tipus d’aparell i relacions paramentals (Escala 1:100)
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han anat dirigides a distingir aquestes superpo-
sicions i a acotar les diverses seqüències cons-
tructives presents en l’edifici. Evidentment, 
no hem pogut fer encaixar totes les peces del 
trencaclosques. A més, hi ha importants parts 
de l’edifici on no es va poder accedir com ara 
la planta superior o l’extrem nord-occidental 
de l’edifici. Malgrat totes aquestes limitacions, 
proposem el següent esquema interpretatiu de 
l’evolució arquitectònica del mas.

El «castellum» de Xalamera (segles xii-
xiii)
Si tenim en compte les referències documen-
tals, la primera estructura que fou aixecada en 
un moment imprecís entre la segona meitat 
del segle xII i el primer terç del segle xIII fou 
una torre1 (si és que no existia una estructu-

1. El primer document on apareix Xalamera data del 1157 i 

ra prèvia i les fonts ho silencien). Les restes 
d’aquesta torre es localitzen a l’extrem nord-
oriental de la façana principal del conjunt. 
L’estructura és de planta lleugerament rectan-
gular i presenta unes dimensions de 4 m x 4,30 
m. De ben segur la torre presentava diversos 
pisos d’alçada sobretot si prenem en conside-
ració la potència dels murs que la defineixen 
(1-1,70 m de gruix). A dia d’avui, els pisos su-
periors han desaparegut i sobre la planta baixa 
de la torre es disposa una galeria de solana que 
s’obre cap a l’est i al nord-est. Els quatre cos-
tats de la torre estan constituïts per paraments 
de gruixos i característiques constructives di-
ferents. Aquestes divergències ens fan pensar 

correspon a una donació per part del comte-rei Ramon Be-
renguer IV de l’«algezira de Xalamera» a l’ordre militar de Sant 
Joan de l’Hospital. En un segon document de l’any 1238 es fa 
ja esment a un «castellum de Chalamera».

Fig. 3 Evolució constructiva del mas de Xalamera (Escala 1:100).
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que pertanyen a fases constructives diferents. 
A la llum d’aquestes evidències, es constata 
com la meitat sud-oest de la torre sofrí una 
profunda transformació que suposà la desapa-
rició dels murs originals de la fortificació en 
aquest punt. 

La granja de Xalamera en els segles xiv i 
xvi

L’any 1269 Xalamera passà a mans del Re-
ial Monestir de Santa Maria de Benifassà. És 
probable que l’edifici primigeni sofrís una 
profunda remodelació arran d’aquest canvi 
de propietat. Sigui com sigui, en un moment 
constructiu concret i unitari es bastiren un se-
guit d’estances amb murs de tàpia calicastrada. 
A aquesta fase corresponen els sectors 5.000 
(Cuina-1), 2.000 (Vestíbul), 3.000 (Cuina-2), 
4.000 (Pati) i molt probablement també el sec-
tor 7.000 (Cavallerissa). En aquest moment 
s’estableix la configuració arquitectònica del 
mas que, amb petites modificacions, ha tingut 
continuïtat fins als nostres dies: un cos cons-
tructiu rectangular (la torre) a la qual s’ados-
saren diverses estances (que havien de donar 
aixopluc al personal de la granja2) articulades 
al voltant d’un pati central. 
Dins d’aquest conjunt d’estances destaca la 
coneguda com a «sala gòtica» (s. 7.000) defi-
nida per murs de tàpia calicastrada i coberta 
per dos arcs diafragmats formats per dovelles 
de grans carreus de bona factura. L’altre es-
pai d’interès que forma part d’aquesta etapa 
crono-constructiva és el sector 3.000. S’hi ac-
cedeix des del vestíbul del mas (s. 2.000) i es 
disposa simètricament al sector 5.000. Aquest 
espai fou objecte de reformes posteriors en els 
segles xIx i xx cosa que ha comportat que de 

2. L’any 1425 i 1614 es documenten dos donats del monestir 
de Benifassà supervisant les labors agrícoles a la granja de Xa-
lamera. Ambdós residien al mas amb les seves esposes (Gis-
bert 2010, 96; Galiana 2009, 67). Probablement a la granja hi 
viva més personal dedicat a les tasques agrícoles. Durant l’any 
també es llogaven jornalers per a feines temporals, com ara la 
collita d’olives. Un document de l’any 1581 esmenta «les do-
nes (que) en temps d’oliada, que en aquelles cambres habiten» 
(Muñoz 2011, 81-82).

l’obra original només en restin tres murs de 
tàpia calicastrada. En el mur que defineix el 
seu extrem sud-est s’obre una gran porta re-
matada amb un arc ogival de carreus i dovelles 
de pedra de molt bona factura. Actualment el 
sector 3.000 està ocupat per una cuina amb 
una gran llar de foc i una gran pica que han 
desfigurat l’estança original. Tot i això creiem 
que cal identificar aquesta cambra amb la ca-
pella de Sant Marc que esmenten els Annals 
del monestir. Un altre element que delataria el 
caràcter sacre del sector 3.000 seria un grafit 
incís a la quarta dovella del brancal dret (just 
sota la imposta) de l’arc d’entrada. Aquest està 
format per una creu llatina amb un stipes molt 
llarg inscrita en una estrella de 6 puntes 

Les reformes dels segles xv i xvi

Amb posterioritat a la fase constructiva ante-
rior, la granja de Xalamera fou objecte d’una 
reforma intensa que es materialitzà en la cons-
trucció/reconstrucció d’alguns sectors. En 
aquest període edilici s’abandonà la tècnica 
de la tàpia calicastrada i els nous paraments 
es construïren mitjançant la tècnica del pare-
dat mixt: blocs de pedra i rajola ceràmica units 
amb gruixudes juntes de morter de calç. Així 
mateix, durant aquesta mateixa fase, es docu-
menten arcs rebaixats fets amb maó i rajola 
per rematar les portes. A grans trets, l’esforç 
constructiu en aquesta etapa es  centra en els 
sectors 7.000 (Cavallerissa), 8.000 (Cambra-1) 
i 9.000 (Cambra-2) així com en la façana prin-
cipal del mas (s. 1.000).  En l’apartat anterior 
ja ens hem referit a l’existència d’una sala (s. 
7.000) amb una coberta d’arcs diafragmàtics 
i trespol de bigues de fusta. Aquesta cam-
bra fou objecte d’una remodelació intensa 
que comportà l’eliminació dels murs de tàpia 
que la tancaven pel cantó sud-est i sud-oest i 
la seva substitució per murs de paredat mixt 
amb la conseqüent obertura de noves por-
tes. Aquestes obertures estan directament re-
lacionades amb dos espais annexos al sector 
7.000: els sectors 8.000 (Cambra-1) i 9.000 
(Cambra-2). Creiem que la reconstrucció dels 



119

Intervencions arqueològiques al Mas de Xalamera de Benifallet (Baix Ebre)

sectors 7.000 i 9.000 així com la construcció 
ex novo de la cambra 8.000 s’efectuaren en el 
mateix moment. 
En els Annals del monestir es constata com 
les últimes dècades del segle xvI són un mo-
ment de frenesí constructiu per a la granja de 
Xalamera. L’any 1561, simultàniament a la re-
construcció de la capella de Sant Marc, l’abat 
Barberà feu bastir «aquell corredor i terrat que 
ix al corral ab la paret i arc de pedra picada 
que n’hi havia molta necessitat de dita obra» 
(Gisbert 2011, 136). Aquesta referència potser 
al·ludeix a obres realitzades a la segona planta 
de l’edifici ja que esmenta un terrat que sem-
bla estaria relacionat amb un corredor, és a dir, 
amb un espai llarg i estret que donaria accés a 
habitacions o al mateix terrat. La referència a 
la «paret i l’arc de pedra picada» podria al·ludir 
a la portalada principal del mas feta amb do-
velles de pedra? O potser al gran arc d’entra-
da al pati, fet també amb carreus i maó? Uns 
anys més tard, el 1581, tornem a tenir notícia 
de més reformes a la granja (Muñoz 2011, 81-

82). En el text s’esmenten un seguit d’estan-
ces i estructures amb força detall. En primer 
lloc es parla d’un «quarto de casa», és a dir, una 
habitació, que es trobava totalment enrunada. 
Aquesta construcció es trobava a prop («de-
vés») d’un «rajolar», un obrador o fàbrica de ra-
joles. Sorprèn aquest fet ja que no han romàs 
evidències a dia d’avui de l’existència de cap 
forn de material constructiu ceràmic a Xala-
mera. En el mateix fragment hi consta que es 
construí una teulada del «rajolar i pilars, per a 
tenir a cubert la rajola i teula».
Per tant, existia una zona coberta a mode de 
porxo on les rajoles i les teules s’assecaven. 
Aquest mateix espai era aprofitat per guar-
dar-hi les olives un cop recollides i prote-
gir-les de les inclemències del temps. A la llum 
d’aquesta descripció, sembla clar que a mitjan 
segle xvI existia un forn de coure teula i rajola 
a la granja. És molt possible que aquesta petita 
indústria proporcionés les rajoles que es s’han 
documentat en els paraments del mas i en les 
seves portes.

Fig. 4 Porta dovellada d’accés a l’oratori de Sant Marc. Grafit incís en una de les dovelles del muntant dret
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En segon lloc, el text també proporciona una 
relació de diferents obres realitzades al pati de 
la granja (s. 4.000). Aquí s’eliminaren unes tà-
pies mitgeres que podrien correspondre a les 
restes de dos petits murs (U.E. 412, 413) do-
cumentats durant l’excavació d’un sondeig al 
pati del mas. Un cop eliminats, es construí un 
magatzem o cambra en un dels extrems del 
pati («fent al cap una botiga») mentre que es 
destinà la resta d’espai per al forn de pa ja que 
l’anterior estava enrunat. En un altre cantó del 
pati es construí l’«olla». El Diccionari Català-
Valencià-Balear recull diverses accepcions per 
a aquest mot. Olla pot ser un «clot  on està 
encaixada la lliura del giny de l’oli» i també una  
«cavitat d’un forn, coberta de volta on crema 
el foc». Si es tractés de la primera accepció, ens 
trobaríem davant un esment directe a l’exis-
tència d’un giny d’oli o premsa de palanca. 
Malauradament, no disposem de més dades 
per interpretar la referència amb garanties. És 
temptador identificar aquestes noves cambres 
construïdes al voltant del pati amb el sector 
9.000 i l’estança  existent al cantó nord-occi-
dental del pati definida exteriorment pel mur 
de tàpia 4.003. 
La següent notícia documental sobre activitats 
constructives a la granja de Xalamera data de 
l’any 1590. Aquell any es calà foc al «faedor 
de l’oli» i l’incendi s’estengué per tot el mas. 
Com afectà l’incendi a les estructures del mas? 
Creiem que la reconstrucció del sector 7.000 
hi té molt a veure. En l’apartat anterior hem 
indicat que la cambra 7.000, la sala amb arcs 
diafragmàtics, fou construïda segurament en-
tre el segles xIII i xIv. Tanmateix, si observem 
detingudament la seva planta i estructura de-
tectarem petites desviacions i certes anomali-
es. A banda de la irregularitat de la planta, es 
constata com els dos arcs de diafragma que 
sostenen el sostre són diferents (un és apuntat, 
l’altre de mig punt rebaixat) i s’insereixen als 
murs adjacents també de maneres diferents. Si 
ens fixem en algunes de les dovelles que con-
formen els arcs del sector 7.000 veurem que 
molts presenten en la seva superfície clapes 
negres. Sembla plausible que les dovelles dels 

arcs de diafragma provinguessin o de l’anteri-
or sala destruïda pel foc o d’un altre punt de 
la granja. La qüestió és que els constructors 
cregueren convenient aprofitar aquestes peces, 
valuoses si tenim en compte l’escassetat de pe-
dra. Les dovelles del que podria ser un tercer 
arc de diafragma es troben integrades en l’arc 
d’entrada al pati del mas. Tenint en compte tot 
això, existien com a mínim tres arcs de dia-
fragma que es trobaven en una de les depen-
dències de la granja. 

Altres reformes i canvis (segles xvii-xix)

En aquest epígraf  recollim altres intervenci-
ons de remodelació i reforma realitzades en 
alguns sectors de l’edifici en un període difí-
cil d’establir. Per les fonts documentals sabem 
que entre els anys 1660 i 1662 es realitzaren 
obres a la granja però no en coneixem l’abast. 
Evidentment, els diversos períodes bèl·lics 
tingueren la seva incidència (sobretot de caire 
destructiu) sobre el mas i de ben segur es de-
dicaren esforços a reparar i millorar l’edifici. 
Probablement és durant aquesta fase que es 
remodelaren un seguit de portes dels sectors 
5.000 i 2.000 de fases constructives anteriors. 
Aquesta actuació es caracteritzà per la dismi-
nució en amplada de les portes i la creació de 
noves llindes formades per arcs rebaixats fets 
amb maó, coberts amb guix i emblanquinats. 
Possiblement també en aquest moment s’obrí 
una porta en el sector 6.000 que comunica la 
torre (s. 6.000) amb la cambra 7.000.
Un altre dels espais intensament intervinguts 
és sector 7.000. En un moment encara per de-
terminar, possiblement en el segle xIx, amb 
el canvi de propietat a favor de Mateu Llassat 
Subirats (1853), el seu interior fou remodelat 
per tal d’adaptar-lo a un nou ús: el de cava-
llerissa. En primer lloc s’eliminaren diverses 
estructures que es localitzaven a l’extrem sud-
oest de la cambra. Al cantó nord- est, adossa-
des al mur es construí una menjadora així com 
un nou paviment de rajola associat a aquesta. 
Es féu un rebaix en el sòl de circulació d’uns 
20 cm de profunditat i s’enrajolà amb la in-



121

Intervencions arqueològiques al Mas de Xalamera de Benifallet (Baix Ebre)

tenció de facilitar la neteja de l’estable. Aquest 
canvi d’ús ens planteja el dubte de quina era 
la utilitat primigènia de la sala 7.000 abans de 
convertir-se en cavallerissa. Les sales cobertes 
amb arcs diafragmàtics en l’arquitectura medi-
eval catalana usualment corresponen a espais 
de servei i emmagatzematge, com ara cellers 
o molins. Tenint en compte que la producció 
principal de la granja cistercenca de Xalamera 
era l’oli3, es podria ubicar el molí a l’interior 
d’aquesta cambra. Aquí, però, no hem docu-
mentat evidències de cap element relacionable 
amb una premsa de biga o amb un molí de 
sang (encaixos, estructures), que per les seves 
dimensions haurien d’haver deixat algun tipus 
de petja. Durant les tasques de neteja sí que 
es van detectar els negatius del que proposem 
serien tres basses de planta rectangular situ-
ades en línia i adossades a la paret sud-oest. 
Aquestes tres estructures estarien relacionades 
amb el procés d’obtenció de l’oli d’oliva i po-
drien correspondre a tres basses de decantació 
emprades per separar l’oli de l’oliassa. Per altra 
banda, plantegem que el cantó nord-est de la 
sala (l’espai actualment ocupat per la zona de 
cavallerissa) podria haver estat usat com a es-
pai de magatzematge per a les tenalles d’oli. 
Com a hipòtesi, el retall realitzat en el sòl ge-
ològic en aquest costat de la sala podria haver 
existit ja en una fase precedent i haver funcio-
nat com a espai per encaixar les tenalles en el 
subsòl, un sistema estès a molts cellers d’oli.

ConClusions

L’estudi del mas de Xalamera ha comportat 
poder aproximar-nos a l’evolució d’un edifici 
complex que ha anat sent modificat al llarg 
dels segles. Els sondejos i l’anàlisi estratigràfi-
ca dels alçats han permès recuperar l’evolució 
arquitectònica del mas de Xalamera que s’ini-

3. Cristòfol Despuig en el Col·loqui sisè posa en boca de Fabio 
la providencial fertilitat de les oliveres de Xalamera: «À-n’i una 
altra per a oli que·s diu Xalamera y és dels frares de Benifasà, 
que s’i cullen pasats de mil tre-cens cànters de oli» (Despuig 
2011, 167).

ciaria amb la construcció d’una torre medieval 
entre els segles xII i xIII. A aquesta primitiva 
construcció se li afegiren nous espais arran la 
seva conversió en granja cistercenca del domi-
ni del monestir de Benifassà. En els segles xIII 
i xv aquestes accions constructives donaren 
origen al volum general que d’alguna manera 
avui encara es conserva. Posteriorment, entre 
els segles xvI i xIx, es realitzaren diverses re-
formes, algunes de les quals transformaren els 
usos originals d’algunes estances del mas.
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Resum
La historiografia tradicional ha caracteritzat les torres de l’Ebre com punts estratègics defensius 
dels atacs enemics. No obstant, mitjançant l’estudi de la documentació accessible, l’arqueologia 
de l’arquitectura, i la recerca de paral·lels arquitectònics a les dues torres estudiades, s’ha arribat 
a unes conclusions diferents. La Torre del Prior estava en el lloc anomenat Bercat, mentre que la 
Torre del Corder es trobava a Labar. Ambdues torres formaven part d’assentaments agrícoles, i 
l’aparell actual hauria estat construït al s. xIv o posteriorment.

Abstract
It has always been thought that the towers near the Ebro were meant to defend the river from 
enemies’ attacks. Nevertheless, through the documentation study, the Archaeology of  Architectu-
re and the search of  similar towers to the ones that have been studied, it has come to a different 
conclusion. The Tower of  Prior was settled in a place called Bercat, and the Tower of  Corder was 
in Labar. These towers were part of  an agricultural holding and were built in the 14th Century 
onwards.
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Fig. 1. Mapa de localització de les torres de la regió de l’Ebre, desenvolupat dins del projecte: Ciutats andalusines i el seu entorn agra-
ri i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos de Tortosa i Balaguer (2014-17);  Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya); 
Investigador responsable: Helena Kirchner.
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intRoduCCió

La conquesta de Tortosa de 1148, estudiada 
per A. Virgili (2001), va tenir un fort impac-
te en la població local que quedà fortament 
minvada després de l’extermini que s’hi pro-
duí. Els cristians modificaren les formes de 
poblament urbanes i del camp, afectant als 
processos d’explotació pagesa. Amb la colo-
nització que hi hagué després de la presa de 
la ciutat i rodalies, les formes d’assentament i 
de gestió dels espais agraris van canviar, orien-
tant-se a cultius diferents (difusió de la vinya) 
i a la gestió de la renda feudal. Es van fer nous 
edificis tant en localitzacions anteriors d’ori-
gen musulmà com en llocs ex novo. Les torres 
d’aquesta regió són un clar exemple d’aquest 

nou model de poblament i explotació que es 
va configurar en la zona de conquesta, el qual 
intentarem descriure mitjançant l’estudi de la 
Torre del Prior i la Torre d’en Corder.
El present article pretén establir els horitzons 
cronològics i la funcionalitat que tingueren les 
torres del Prior i d’en Corder. Aquestes forti-
ficacions s’haurien d’emmarcar en un context 
posterior a la conquesta de Tortosa. D’aquesta 
manera, a través de l’estudi documental i de 
l’arqueologia de l’arquitectura, es vol arribar a 
establir una proposta de cronologia relativa i, 
si és possible, absoluta. 

metodologia

La metodologia que s’ha seguit en el present 
treball s’ha fonamentat en els següents recur-
sos. El primer és la documentació accessible i 
publicada. Les principals fonts que s’han uti-
litzat han estat els documents recollits en el 
Diplomatari de la Catedral de Tortosa (2001), amb 
documentació del s. xII, i els de La Comanda 
Templera de Tortosa (1984), del s. xII–xIII. A més 

Fig. 2. Façana est de la Torre del Prior 
(Foto: Xavier Roldan i Besaluch)

Fig. 3. Façana nord de la Torre d’en Corder 
(Foto: Ariadna Closa Ribera)
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a més, s’han realitzat prospeccions arqueolò-
giques al voltant de les dues torres durant les 
campanyes desenvolupades pel grup de re-
cerca Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana, 
els últims anys. En aquestes s’hi ha recollit es-
cassos materials ceràmics i tots són moderns. 
D’altra banda, en el cas de la Torre del Prior, 
s’ha pogut comptar amb un extens material 
gràfic realitzat per l’arquitecte que va fer la 
restauració del complex. S’ha tingut a l’abast 
planimetries i alçats, així com fotografies de 
l’estat dels paraments anterior a la intervenció, 
ja que ara la torre està completament arrebos-
sada. De la Torre d’en Corder s’ha realitzat un 
ample repertori fotogràfic. S’ha fet un buidat-
ge d’obres on es cataloguen les fortificacions 
de Catalunya amb la finalitat de buscar paral-
lels amb els quals comparar les dues torres es-
tudiades.
Per a realitzar l’estudi d’ambdues torres tam-
bé s’han emprat els mètodes de l’arqueologia 
de l’arquitectura. Aquest mètode es basa en 
l’estudi dels paraments dels edificis, seguint el 
mètode estratigràfic arqueològic, però aplicat 
a les construccions (López, 2009). Així, es vol 
diferenciar les diverses fases, tant els episodis  
constructius com els destructius, amb l’objec-
tiu de proposar una cronologia relativa i, en la 
mesura del possible, absoluta, de l’edifici. 
El primer pas a seguir en aquest mètode és 
l’estudi historiogràfic del cas a tractar, comple-
mentant-ho amb el documental i altres ciènci-
es concurrents com ara la Història de l’Art. El 
següent pas és la lectura dels paraments, que 
té per objectiu diferenciar com a unitats es-
tratigràfiques totes les accions constructives, 
establir-ne les seves relacions i la tipologia de 
fàbriques. Per últim, es proposa una seqüèn-
cia constructiva i una proposta de cronologia 
relativa. 
No obstant, per a completar aquest estudi 
s’han de tenir en compte una sèrie de recur-
sos que no s’han pogut usar, ja que surten de 
l’abast del present treball. Serien revisar la do-
cumentació a partir del s. xIII de la Catedral 
de Tortosa. També s’haurien de realitzar ex-
cavacions en els fonaments d’ambdues torres 

per establir la cronologia absoluta. Finalment, 
la representació específica de cada façana i la 
fotogrametria, que permetria tenir una visió 
global de les torres sense deformacions.

anteCedents

Les torres de la regió de l’Ebre no han estat 
estudiades en profunditat ni han estat situades 
en un context específic ni diferenciades cro-
nològicament i, habitualment, se’ls ha atribuït 
una funció merament defensiva. Tampoc hi ha 
cap estudi acurat de les característiques cons-
tructives (plantes rodones o quadrades, tècni-
ques constructives, fases i modificacions, etc.).
Francesc Carreras Candi (1940, 91) proposa-
va que les torres de les riberes de l’Ebre o en 
zones properes haurien constituït una línia de 
defensa des de temps antics que s’usava per fer 
senyals òptics per avisar d’una amenaça enemi-
ga. Aquesta xarxa s’hauria anat fent més densa 
i els fars s’haurien convertit en torres defen-
sives en època romana, islàmica i feudal, sent 
aquestes últimes les que han arribat a l’actua-
litat. Carreras Candi cita Tit Livi —però sense 
donar la referència del text— com a testimoni 
d’aquestes construccions i la seva funció.
Enric Bayerri (1961, 304-305) seguí la propos-
ta plantejada per Carreras Candi, centrant-se 
sobretot en l’ús defensiu de les torres contra 
pirates i altres amenaces indeterminades que 
s’haurien agreujat a partir del s. xIII. Nova-
ment, es presenta la funció defensiva de les 
torres com a explicació única de la seva pre-
sència. L’autor també afegeix que les torres 
haurien esdevingut centres d’atracció on es 
formarien poblats més o menys petits, segons 
els recursos d’explotació agrícola que oferia el 
terreny on estaven emplaçades. En l’obra Els 
Castells Catalans (Dalmau 1973, 581) també se 
segueix la mateixa línia interpretativa que els 
autors anteriors.
Ramon Miravall i Josep Alavedra (1980: 16, 
17) en la seva monografia dedicada a aquestes 
fortificacions, no aporten res de nou a les ex-
plicacions ofertes pels autors anteriors i inter-
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preten les torres com a estructures defensives 
que continuaven una tradició vinguda des de 
l’Antiguitat. Sobre els dos casos objecte d’es-
tudi, aquests autors proposen que tindrien ba-
saments romans, sense aportar cap testimoni 
arqueològic per recolzar aquest plantejament. 
També proposen que entre la Torre del Prior i 
la d’en Corder hi hauria hagut l’antiga Hibera, 
que fou la capital dels ilercavons de la zona de 
Tortosa, la situació de la qual roman descone-
guda avui en dia.
A partir dels anys 90, hi ha diverses publicaci-
ons referents a les fortificacions i a les torres de 
Tortosa. Sergi Bassols (1990, 127) segueix els 
mateixos plantejaments que els autors prece-
dents excepte  per la torre del Prior que tindria 
un suposat origen musulmà, sense aportar cap 
document ni resta material que recolzi aquesta 
afirmació. Usa la documentació medieval, la 
toponímia i les restes arqueològiques per fo-
namentar la seva explicació, però en cap cas 
aquestes fonts aporten una base suficientment 
sòlida per recolzar plenament la narració de 
l’autor. Menciona el passatge d’Al-Zhurî (s. xI) 
que diu que els pobladors de l’Ebre intercan-
viaven senyals amb torxes en un tram de cent 
milles des de la fortalesa de Flix fins a Tortosa 
. En aquest text no es mencionen les torres 
com a suport del sistema de senyals. Al-Idrîsî 
esmenta la xarxa defensiva dels castells creada 
pels andalusins a la zona de Tortosa i Lleida 
actual, però no fa cap referència a les torres 
. Posteriorment, hi ha hagut diversos estudis 
seguint aquesta proposta de torres d’ús defen-
siu, com ara el de Pere Catalá i Roca (1987); 
Catalunya Romànica (Bolòs, Ralda, 1997); i el 
de Joan Fuguet  (1998).
Antoni Virgili (2001, 199) va plantejar una 
nova hipòtesi explicativa d’aquestes torres, 
trencant amb la tradició anterior. Malgrat que 
no rebutjà la funció defensiva de les torres, les 
considera com a centres d’explotació agrària a 
partir de la conquesta de Ramon Berenguer Iv. 
L’autor treballa sobretot amb documentació 
del s. xII, en la qual les torres apareixen escas-
ses vegades. Els documents utilitzen el terme 
de turris per designar el centre de residència i 

l’explotació agrària que l’envolta. Virgili plan-
teja que els documents es refereixen no només 
a l’edifici de la torre sinó també a explotaci-
ons agrícoles, les quals podrien haver tingut 
un origen en època islàmica. Proposa que des-
prés de la conquesta cristiana del 1148, algu-
nes d’aquestes torres haurien evolucionat de 
fortificacions de vigilància a centres d’explo-
tacions pageses ja que la regió hauria perdut el 
seu caràcter fronterer. D’altra banda, descarta 
que haguessin format part d’una xarxa militar 
complexa. Així, aquest autor emfasitza el vin-
cle d’aquestes torres amb l’espai agrari repartit 
pels conqueridors. No descarta que algunes 
tinguessin orígens andalusins però altres seri-
en creacions feudals.
Per últim, un dels estudis més recents que s’ha 
fet a la zona és el de Joan Negre (2013, 314). 
L’autor atribueix a les torres una funció mili-
tar i també de centre d’explotació agrícola. A 
més a més, diferencia les torres rodones, les 
quals tindrien un origen andalusí i de protec-
ció sense englobar-les en una xarxa defensiva, 
mentre que les quadrades serien posteriors a la 
conquesta feudal. No obstant, Joan Negre no 
aporta documentació ni elements arquitectò-
nics o arqueològics per recolzar aquest plan-
tejament i prescindeix de la recerca realitzada 
per Antoni Virgili.

la doCumentaCió ReFeRent a les toRRes

Torre del Prior

Actualment, la Torre del Prior, també dita 
Torre d’en Pinyol, és una casa rural reforma-
da, situada al nord del Raval de Jesús i a la riba 
dreta de l’Ebre. Té tres pisos amb una terrassa 
amb diverses estructures annexes del mas que 
s’adossen a les façanes sud, nord i oest. La tor-
re, doncs, s’integra en un complex d’edificis 
envoltats per un tancat i que conformen una 
explotació agrària característica d’època mo-
derna. A més a més, hi ha un pou amb sínia 
situats a l’oest del complex i una altra sínia da-
vant a la façana est de la torre.
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La documentació situa aquesta torre al lloc de 
Bercat. L’Orde del Temple hi acumulà diver-
ses possessions. Mitjançant aquesta documen-
tació i les afrontacions ofertes quan es parla 
d’aquest terme, Antoni Virgili ha identificat 
l’actual Torre del Prior amb la que les fonts 
situen a Bercat. Ell lloc de Bercat a la docu-
mentació apareix des dels anys posteriors a la 
conquesta relacionat amb explotacions agràri-
es, camps amb oliveres, vinyes, horts .
La primera menció que trobem d’aquesta tor-
re és el 18 d’octubre de 1196, quan Pere Ro-
meu feu testament i deixà com a marmessor 
a Pere d’Osca, frare del Temple, entre d’altres 
individus, d’una sèrie de possessions entre les 
quals hi havia una torre amb un hort i cases al 
voltant: totam turrem illam et ortum cum domibus 
que in girum sunt. Passaria a l’Orde del Temple si 
Pere Romeu i la seva muller Saurina no tenien 
descendència. En aquest primer document no 
se situa la torre a Bercat, però sí en un altre 
document del 30 de maig de 1197 en què el 
Temple confirma l’usdefruit de la torre a Sau-
rina, ara ja vídua de Pere Romeu i sense fills. 
En aquest se situa la torre a Bercat: illam tur-
rem nostram qui est in capud vinea nostra de Barcad. 
D’aquesta manera, la torre situada a Bercat 
passaria a mans templeres. En aquest docu-
ment també hi ha una altra descripció més de-
tallada: illam turrem et ortum et vineam et arboribus 
que ibis sunt fundati sicut parietibus turri clauduntur. 
La imatge és el d’una torre envoltada de ca-
ses amb un tancat que engloba horts, vinyes 
i arbres, emfasitzant els elements agraris, una 
situació semblant a l’actual. No es diu en cap 
document que la torre tingui un terme i, per 
tant, no es pot identificar amb una jurisdicció.
Una altra menció d’aquesta torre la trobem el 
29 d’agost de 1204, quan Pere Pellicer i la seva 
muller Ermesenda venen a Bernat de Cesgau-
noles, Comanador de Miravet, Ribera i Tortosa, 
un honor que havia estat de Pere Romeu en el 
lloc de Bercat, pel qual reberen 70 masmudi-
nes: in loco vocato Bercat apud vilelam turrem, silicet 
cum horto et vinea et cum aliis omnibus pertinencis 
suis. En aquest cas, es descriu la torre seguint el 
model dels documents anteriors, explicant que 

havia estat en mans de Pere Romeu, malgrat 
que ja s’havia produït el traspàs a l’Orde del 
Temple. No obstant, cal assenyalar l’esment a 
la vilelam (vila petita) de la torre, segurament 
fent referència a l’aglomeració de cases al vol-
tant de la torre.
La Torre del Prior no torna a aparèixer a la do-
cumentació coneguda fins al 1294, moment en 
què es produí una permuta entre la monarquia 
aragonesa i el Temple, per la qual Jaume II re-
bia els béns templers de la comanda de Torto-
sa a canvi d’oferir Peníscola i altres feus terri-
torials al Temple. En aquest document, Jaume 
II confirma els béns que encara romangueren 
en mans de l’Orde. La fortificació torna a ser 
descrita com a explotació agrària: Item quendam 
mansum seu turrim vocatam Barcat, cum vineam, 
olivariis et pertinenciis suis. Hi ha un canvi en la 
forma d’esmentar la torre (mansum seu turrim), 
que ja és considerada clarament com un mas. 
A més, el topònim de Bercat designa a l’explo-
tació agrària o mas i la torre, i no a un “lloc”.
El 1317, amb la dissolució del Temple, aques-
tes possessions van passar a mans de l’Orde 
de l’Hospital. Al s. xvI-xvIII apareixen als cap-
breus hospitalers com a mansum sive turrim 
vocata Bercat, cosa que confirma l’atribució 
del topònim de Bercat a aquesta torre i al mas. 
Segons Fuguet (1998, 295), aquests capbreus 
també permeten relacionar la torre amb l’actu-
al topònim del Prior, tot i que no especifica el 
perquè del canvi de nom (1998, 303).

Torre d’en Corder

Avui en dia, la Torre d’en Corder, també co-
neguda com a Torre de Llaver i Torre d’en 
Despuig, està situada en una petita elevació, a 
1.5km al nord de la Torre del Prior, també a la 
riba dreta de l’Ebre. Té tres pisos però la ter-
rassa superior no s’ha conservat. No ha estat 
restaurada i les cases es troben abandonades. 
Tot i així, el seu estat de preservació és bo, 
i no s’aprecien gaires modificacions, exceptu-
ant algunes obertures que no formen part de 
la fàbrica original. Com en el cas de la Torre 
del Prior, té una casa rural adossada formant 



128

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

una explotació agrària característica de l’edat 
moderna.
Aquesta torre ha estat situada al lloc de Labar, 
del qual trobem referències a la documenta-
ció templera i a la de la Catedral però no hi 
ha mencions explícites a una torre situada a 
Labar. Com a Bercat, l’Orde del Temple hi 
acumulà diverses possessions . Antoni Virgi-
li, basant-se en les afrontacions que ofereix la 
documentació i en el fet que la torre es menci-
oni amb el nom de Llaver, almenys a partir del 
s. xvI, ha relacionat Labar amb la torre (2001, 
200). 
Com el cas de Bercat, el topònim de Labar el 
trobem documentat des del 1159, relacionat 
amb els camp i vinyes de la zona . Queda pa-
tent el caràcter agrari de la zona des d’abans 
de la conquesta, sense una funció militar amb 
què relacionar-lo. La primera i única menció 
que tenim d’aquesta torre és molt tardana, en 
plena època moderna. És el 1557 en l’obra Los 
col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557, 291), 
de Cristòfor Despuig. L’autor menciona la 
Torre de Llaver com a patrimoni de la seva fa-
mília des de la conquesta cristiana, com a part 
de la donació que hauria fet Ramon Berenguer 
IV a la família Despuig. No obstant, no hi ha 
documentació que confirmi aquesta donació 
del comte a aquesta família. Olga Ralda (1997, 
165) es recolza en Miravall i Alavedra per ac-
ceptar l’existència d’aquesta donació. Aquests 
segurament es van recolzar en el que diu Cris-
tòfor Despuig en la seva obra. Al Diploma-
tari de Tortosa, apareixen diversos personat-
ges amb el nom de Puig (de Podio) que van 
rebre béns en el procés de colonització, però 
no se’ls atribueix cap torre. Tanmateix, la torre 
d’en Corder va pertànyer a la família dels Des-
puig al s. xvI. D’altra banda, Ralda també diu 
que la torre passà a mans de la família Corder 
el s. xvI, de la qual perviurà el nom fins a l’ac-
tualitat, però tampoc no aporta cap testimoni 
documental.

anàlisi estRatigRàFiCa de les toRRes

Torre d’en Prior

La Torre del Prior té una planta quadrada de 
6,3m de costat i 14m d’alçada. La façana est és 
l’única que es veu sencera, ja que la resta tenen 
edificis adossats. La torre està feta amb pedra 
calcària i sorrenca aprofitant els recursos de la 
zona. Els blocs són de mida petita o mitjana; 
són irregulars i estan disposats en filades ho-
ritzontals, units amb morter de calç. Els quatre 
angles de la torre estan reforçats amb carreus 
mitjans escairats. La torre està coronada amb 
cinc merlets troncopiramidals a cada banda, 
que se sostenen damunt un matacà format per 
permòdols.
Havia tingut un morter de calç que l’arrebos-
sava i pràcticament no deixava els blocs a la 
vista, només els carreus dels angles. A causa 
dels agents erosius, aquest morter només es 
va conservar a la part central de la façana est, 
però amb la restauració actual s’ha recuperat i 
ara arrebossa completament l’edifici. Totes les 
façanes de la torre segueixen el mateix model 
constructiu.
A la façana est (Fig. 2 i 4) és visible una ban-
queta de cimentació que sobresurt de la torre 
[UE Est 01], feta de blocs quadrangulars i de 
poca alçada. A sobre, hi trobem la construcció 
de la torre en si, els paraments de la qual estan 
realitzats en una única fase constructiva, però 
s’han distingit diferents unitats ja que s’hi po-
den apreciar diferències de fàbrica. La part in-
ferior està feta de blocs irregulars, alguns dels 
quals tenen una forma més quadrangular que 
altres [UE Est 02]. En aquesta part hi trobem 
petits fragments de maó modern, usats com 
a falques dels blocs que podrien haver estat 
despresos del morter a causa de l’efecte dels 
agents erosius. Per sobre la finestra, els blocs 
són més petits i estan més separats entre ells 
[UE Est 03]; més amunt, els blocs tenen forma 
més allargada [UE Est 04]. Tot està arrebossat 
amb morter. Els carreus dels angles estan ben 
escairats i són del mateix tipus de pedra que la 
resta de blocs [UE Est 05 a 08]; els de la part 
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Fig. 5. Unitats estratigràfiques de la façana oest de la Torre del 
Prior. (Foto: Xavier Roldan i Besaluch)
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 4. Unitats estratigràfiques de la façana est de la Torre 
del Prior. (Foto: Xavier Roldan i Besaluch)
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 6. Unitats estratigràfiques de la façana sud de la Torre del 
Prior. (Foto: Xavier Roldan i Besaluch)
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera))

Fig. 7. Unitats estratigràfiques de la façana nord de la Torre 
del Prior. (Foto: Xavier Roldan i Besaluch)
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)
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de baix estan més erosionats a diferència dels 
de la part superior. La finestra actual [UE Est 
18 i 20], d’arc de mig punt, està emmarcada 
per carreus de mida mitjana escairats iguals 
que els dels angles [UE Est 16] i havia estat la 
porta original de la torre. S’aprecia la diferèn-
cia de fàbrica sota la finestra, ja que el forat de 
la porta original es va farcir parcialment amb 
blocs irregulars seguint l’estil de la fàbrica per 
convertir l’obertura en una finestra [UE Est 
13 i 14]. D’altra banda, els carreus sobrants 
d’aquesta modificació van ser usats per cons-
truir l’ampit de la finestra actual [UE Est 15, 
17 i 19]. A més a més, trobem dues espitlleres 
una mica per sobre la finestra [UE Est 09 i 10], 
que estan integrades al mur i, per tant, formen 
part de la torre original. A la part superior, hi 
ha dos forats [UE Est 11 i 12], posteriors a al 
construcció de la torre. Sota el coronament de 
merlets, hi ha 4 forats quadrangulars aliniats a 
distàncies regulars [UE Est 21 a 24]. Podrien 
haver estat usats per a sustentar una estruc-
tura defensiva de fusta, que eventualment es 
va substituir pels merlets, o bé com a canals 
de desguàs. Els merlets estan sustentats per 7 
permòdols [UE Est 25 a 31], on s’hi recolza 
una estructura quadrangular per damunt de la 
qual hi ha els merlets [UE Est 32].  Cada mer-
let [UE Est 33 a 37] té una petita espitllera, 
menys el primer de l’esquerra [UE Est 38, Est 
39, Est 40 i Est 41]. El merlet de la dreta ha 
perdut fàbrica [UE Est 42]. Com a intrusions 
modernes, tenim dues restitucions a l’angle es-
querre, fetes de maó rectangular [UE Est 43 
i 44; UE Est 45 i 46]. També hi trobem dues 
zones amb ciment, a la part inferior de l’angle 
esquerre [UE Est 47] i damunt la banqueta de 
cimentació [UE Est 48].
La façana oest (Fig. 5) es constitueix en una 
única fàbrica constructiva, la qual també pre-
senta les mateixes diferències que a la façana 
est. La part inferior està feta amb blocs irregu-
lars de mida mitjana [UE Oest 01], i a la part 
superior els blocs tenen una forma rectangular 
[UE Oest 03]. Els carreus de la part central 
estan disposats en filades que recorden a un 
opus spicatum sense acabar de ser-ho [UE Oest 

02]. Estan units per un morter de calç. Hi ha 
carreus escairats als angles, que són més grans 
que els blocs usats per la construcció de la tor-
re [UE Oest 04 i 05]. Té una espitllera a la part 
inferior integrada al mur, la qual forma part de 
la fàbrica original [UE Oest 06]. En aquest cas, 
sota el coronament de merlets només s’han 
conservat dos forats quadrangulars, ambdós al 
costat esquerre [UE Oest 07 i 08]. Damunt, 
trobem el coronament de merlets [UE Oest 
16, 17, 19, 21, 23 i 26], constituint un matacà 
sobre permòdols [UE Oest 09 a 15]. Hi ha 4 
espitlleres, ja que el merlet de  l’esquerra no 
l’ha conservat [UE Oest 20, 22, 24 i 27]. El 
primer merlet de la dreta ha perdut fàbrica 
[UE Oest 18], així com els dos últims de la 
dreta [UE Oest 25 i 28]. Per últim, té una repa-
ració recent ja que a la part dreta de la juntura 
de la torre i l’edifici adossat hi ha una capa de 
ciment [UE Oest 29 i 30].
La façana sud (Fig. 6) segueix el mateix model, 
d’una fàbrica unitària amb  unes filades que 
recorden un opus spicatum [UE Sud 01] a la part 
inferior, a damunt de la qual els carreus són 
de mida mitjana i de forma irregular [UE Sud 
02] i a la part de dalt els carreus són més petits 
i tenen una forma rectangular [UE Sud 03]; 
units per un morter de calç. També tenen els 
angles escairats [UE Sud 04 i 05]. Només es 
conserva un dels forats quadrangulars alineats 
sota els merlets [UE Sud 06]. Dels merlets se 
n’han conservat quatre [UE Sud 14 i 17; 15, 
18, 20 i 22], ja que el segon de l’esquerra s’ha 
perdut, el qual ha estat reconstruït amb la res-
tauració actual [UE Sud 25]. El primer merlet 
de l’esquerre i el primer de la dreta han per-
dut fàbrica [UE Sud 16 i 24]. Els merlets se 
sustenten en 7 permòdols formant un matacà 
[UE Sud 07 a 13]. Hi ha 3 espitlleres als mer-
lets de la dreta [UE Sud 19, 21 i 23]. A l’espai 
on hi hauria d’haver hagut el merlet perdut, hi 
ha una petita reconstrucció feta de maó a la 
part inferior del forat [UE Sud 26]. Hi ha una 
finestra d’Època Contemporània [UE Sud 27 
i 28]. Per últim, tindríem l’edifici adossat, i la 
porta actual d’accés a la torre [UE Sud 29].
La façana nord (Fig. 7), com succeeix amb la 
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Fig. 9. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament de 
la façana oest de la Torre del Prior.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 8. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana est de la Torre del Prior.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 10. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana sud de la Torre del Prior.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 11. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana nord de la Torre del Prior.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)
(Foto: Ariadna Closa Ribera).
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façana oest, és la que està menys modificada. 
La fàbrica presenta les mateixes variacions 
que les altres façanes; a la part inferior hi ha 
carreus de mida mitjana i de forma irregular 
[UE Nord 01]; té unes filades que recorden un 
opus spicatum a la part central [UE Nord 02]; 
i a la part de dalt els carreus són més petits i 
tenen una forma rectangular [UE Nord 03]. 
Està unida amb morter de calç. Els angles te-
nen carreus escairats [UE Nord 04 i 05] i hi ha 
tres forats quadrangulars sota el matacà [UE 
Nord 07 a 09]. Els merlets se sustenten sobre 
permòdols que formen matacans [UE Nord 
10 a 16]. A cada merlet [UE Nord 17 i 18, 20, 
22, 24, 26] hi ha una espitllera, menys al de 
l’esquerra [UE Nord 21, 23, 25 i 27]. El primer 
merlet de la dreta i el primer de l’esquerra han 
perdut parament [UE Nord 19 i 28]. Entre el 
segon i el tercer merlet, hi ha un canal de des-
guàs [UE Nord 31 i 32], del qual se’n desco-
neix la fase constructiva. A aquesta façana hi 
ha un forat [UE Nord 6], que està integrat a la 
paret de la fàbrica. Per últim, a la juntura entre 
l’edifici adossat i la torre, hi ha dues capes de 
ciment modernes [UE Nord 29 i 30].
La torre es divideix en planta i dos pisos, sent 
primer pis el principal, on hi havia la porta 
d’accés originàriament. Els pisos estan con-
nectats per escales de fusta enganxades a la pa-
ret. La planta baixa està pintada en blanc i està 
cobert amb una volta de canó que es va sus-
tentar amb un encanyissat durant la seva cons-
trucció, del qual se’n poden apreciar les traces 
deixades. No tenia obertures en un origen. Cal 
destacar-ne dibuixos de vaixells de grafit. El 
primer pis està cobert amb una volta d’apun-
tada, potser resultat d’una substitució d’una 
volta de canó anterior. Les transformacions 
també es poden apreciar en l’obertura de l’es-
cala, que és diferent a la resta. El pis superior 
també té una volta de canó amb les marques 
de les canyes utilitzades durant la construcció. 
Les voltes dels tres pisos estan arrebossades 
amb morter de calç. 
Segons els paraments, la cronologia relativa 
seria, de més antiga a moderna (Fig. 8-11): 
la construcció d’una banqueta de cimentació 

[UE Est 01] i al damunt la construcció cro-
nològicament unitària de la torre [UE Est 02 
a 04; Oest 01 a 03; Nord 01 a 03; i Sud 01 a 
03], unida i arrebossada per un morter de calç. 
En aquesta mateixa fase s’hi englobarien els 
carreus escairats [UE Est 05 a 08; Oest 04 i 
05; Nord 04 i 05; i Sud 04 i 05] i els forats qua-
drangulars a la part superior de la torre [UE 
Est 21 a 24; Oest 07 i 08; Nord 07 a 09; i Sud 
06]. També hi hauria les espitlleres de la façana 
est i oest [UE Est 09 i 10; i Oest 6], així com la 
l’obertura de la porta oficial a la primera planta 
[UE Est 16].
En una segona fase (Fig. 8-11) hi ha els per-
mòdols [UE Est 25 a 31; UE Oest 09 a 15; 
UE Nord 10 a 16; UE Sud 07 a 13] amb el 
coronament de merlets [UE Est 32 a 37; Oest 
16, 17, 19, 21, 23, 26; Nord 17, 18, 20, 22, 24, 
26 i Sud 14 i 15, 17, Sud 18, 20, 22], amb les 
seves respectives espitlleres [UE Est 38 a 41; 
Oest 20, 22, 24 i 27; Nord 21, 23, 25 i 27; i 
Sud 19, 21 i 23]. No se sap si la modificació de 
la porta d’accés s’englobaria en aquesta fase, 
però com la reconstrucció en finestra que es 
va fer segueix el mateix model que la fàbri-
ca de la porta, es pensa que no seria d’Època 
Contemporània [UE Est 13 a 17 i 19].
La darrera fase correspon a les modificacions 
modernes de la torre, de les quals se’n desco-
neix la cronologia (Fig. 8-11). Serien els forats 
de la façana est i nord [UE Est 11 i 12, i Nord 
06]; la destrucció de la part superior d’alguns 
merlets [UE Est 42; Oest 18, 25, 28; Nord 19, 
28 i 16, 24]; la canalització de desguàs de la 
façana nord [UE Nord 31 i Nord 32]; la mo-
dificació interior de la finestra de la façana est 
[UE Est 18 i 20]; la finestra de la façana sud 
[UE Sud 27 i 28] i els paraments més moderns 
[UE Est 43 a 48; Oest 29 i 30; Nord 29 i Sud 
25 i 26]. També hi hauria la porta d’accés actu-
al a la torre, a la façana sud [UE Sud 29].

Torre d’en Corder

La Torre d’en Corder segueix un patró molt 
semblant a la Torre del Prior. Té una planta 
quadrada de 6,5m de costat i 9m d’alçada. La 
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Fig. 13. Unitats estratigràfiques de la façana oest de la Torre 
d’en Corder. (Foto i elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 12. Unitats estratigràfiques de la façana est de la Torre 
d’en Corder. (Foto i elaboració: Ariadna Closa Ribera). 

Fig. 14. Unitats estratigràfiques de la façana sud de la Torre 
d’en Corder.  (Foto i elaboració: Ariadna Closa Ribera). 

Fig. 15. Unitats estratigràfiques de la façana nord de la Torre 
d’en Corder.  (Foto i  elaboració: Ariadna Closa Ribera). 
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façana nord és l’única que es veu sencera, per-
què la resta tenen edificis adossats. La torre 
està feta amb blocs de grandària petita-mitja-
na, amb una forma irregular, de pedra calcària 
i sorrenca, aprofitant els recursos de la zona. 
Els carreus estan units amb morter de calç. 
Amb el mateix morter s’han arrebossat les 
façanes deixant veure la part central de cada 
carreu amb un efecte estètic deliberat. Totes 
les façanes de la torre segueixen el mateix mo-
del constructiu. Les dues principals diferènci-
es respecte la Torre del Prior són la manca de 
merlets de pedra i el matacà; i els angles que 
no estan reforçats amb carreus escairats, sinó 
que s’integren a la mateixa fàbrica que la torre.
A la façana est (Fig. 3 i 12) és visible una ma-
teixa fàbrica constructiva, de blocs irregulars 
de mida petita-mitjana disposats en filades, 
units amb morter de calç [UE Est 01]. En 
aquesta façana hi trobem la porta original a la 
torre [UE Est 25], que està acabada amb un 
arc de mig punt, format per 7 dovelles amb 
carreus mitjans ben escairats. El marxapeu 
està deteriorat i ha perdut algun carreu [UE 
Est 26]. Trobem una obertura en forma d’U a 
dalt de tot del parament, integrada a la fàbrica 
[UE Est 02]. Com que està just per sobre de 
l’emplaçament de la porta, es pot pensar que 
aquesta obertura hauria estat relacionada amb 
alguna forma de defensa de l’accés a la torre. 
Al costat esquerre de l’obertura, trobem una 
espitllera petita integrada a la fàbrica [UE Est 
03]. Sota aquesta obertura, hi ha 4 forats de 
forma quadrangular disposats a la mateixa al-
çada i a distàncies regulars, que haurien estat 
usats per subjectar una estructura defensiva 
de fusta o bé com a canalitzacions de desguàs 
[UE Est 04 a 07]. A sota trobem un forat a 
la part dreta [UE Est 08] i, sota aquest forat, 
dues pedres petites que sobresurten damunt 
les espitlleres de la part superior [UE Est 09 
i 10]. Hi ha dues espitlleres a la part superior 
integrades a la fàbrica, disposades de forma 
paral·lela [UE Est 11 i 12]. A la part inferior, 
trobem forats dispersos entorn la porta [UE 
Est 13 i 14]. D’altra banda, hi ha nombroses 
modificacions recents. A la part inferior de la 

torre, hi ha diversos forats. Un d’ells [UE Est 
15 a 17] queda situat a la vora de l’angle de la 
façana. Vuit forats de forma quadrada estan 
disposats horitzontalment al llarg de la façana i 
afecten la porta [UE Est 18, 20, 22, 24, 27, 28, 
30 i 32]. Tots ells estan reblerts parcialment 
amb ciment i maó actual. [UE Est 19, 21, 23, 
29, 31, 33]. Aquests forats aliniats podrien ha-
ver servit per sostenir les bigues d’un edifici 
adossat que ara ja no existeix. Sota la porta 
tornem a tenir forats [UE Est 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52] tapiats amb maó actual 
i ciment [UE Est 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53]. Són les restes visibles d’una an-
tiga teulada. Per sota trobem la teulada d’un 
dels edificis que encara romanen adossats a la 
torre, on hi ha una capa de ciment modern 
que cobreix la part del mur de la torre just per 
sobre d’aquesta teulada [UE Est 54].
A la façana oest (Fig. 13) tenim una sola fàbri-
ca constructiva de blocs de mida petita i mit-
jana, de forma irregular, units amb morter de 
calç [UE Oest 01]. El superior del parament té 
diversos petits enderrocs [UE Oest 02 i 03]. A 
la part superior de la torre hi ha un forat [UE 
Oest 04]. A sota, hi ha 4 forats quadrangulars 
per sostenir probablement una antiga estruc-
tura defensiva de fusta o bé eren canalitzaci-
ons de desguàs [UE Oest 05 a 08]. Des del 
primer i segon forat des de l’esquerra, arren-
quen dues esquerdes que recorren aproxima-
dament 1m [UE Oest 09 i 10], fins a l’espitllera 
esquerra de la part central. A la part central 
hi ha aquesta espitllera i una altra disposada 
paral·lelament, ambdues integrades a la fàbri-
ca original [UE Oest 11 i 12]. A la part inferior 
hi ha novament una sèrie de forats quadrangu-
lars alineats que degueren servir per sustentar 
un antic edifici adossat [UE Oest 13 a 17, 19, 
20, 22, 24]. Estan reblerts parcialment de maó 
i ciment modern [UE Oest 16, 18, 21, 23, 25]. 
A la base hi ha un edifici adossat [UE Oest 27] 
i una capa de ciment modern que cobreix la 
juntura d’aquest edifici i la torre [UE Oest 26].
La façana sud (Fig. 14), com les altres, té una 
única fàbrica constructiva de blocs irregulars 
petits i mitjans disposats en filades, units amb 
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Fig. 17. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana oest de la Torre del Corder.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera)

Fig. 16. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana est de la Torre del Corder.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera).

Fig. 18. Unitats estratigràfiques de la façana sud de la Torre 
d’en Corder.  (Foto i elaboració: Ariadna Closa Ribera). 

Fig. 19. Unitats estratigràfiques distingides cronològicament 
de la façana nord de la Torre del Corder.
(Elaboració: Ariadna Closa Ribera).
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morter de calç que els arrebossa parcialment 
[UE Sud 01]. S’ha perdut part de la fàbrica de 
l’angle superior dret [UE Sud 02]. A la part 
superior esquerra té una petita espitllera inte-
grada a la fàbrica [UE Sud 03], i a sota 4 forats 
quadrangulars disposats a distàncies regulars 
[UE Sud 04 a 07] que segueixen el patró de la 
resta de façanes, i havien servit o bé per encai-
xar les bigues d’una antiga estructura defen-
siva o bé com a canalitzacions de desguàs. A 
la part central hi ha dues espitlleres paral·leles 
integrades a la fàbrica [UE Sud 08 i 09]. A la 
mateixa alçada que les altres façanes, trobem 
forats [UE Sud 10 i 11, 13, 15, 17, 19, 21] par-
cialment reblerts amb maó i ciment modern 
[UE Sud 12, 16, 18, 20, 22] que havien servit 
per sostenir les bigues d’una teulada d’un edi-
fici adossat. Hi ha una espitllera que va quedar 
modificada per un dels forats [UE Sud 14]. A 
la juntura de l’actual edifici adossat amb la tor-
re hi ha una capa de ciment recent [UE Sud 
23]. Malgrat no ser visible, a la façana sud hi ha 
l’accés actual a la planta baixa de la torre, fet 
mitjançant la perforació del mur [UE Sud 24].
La façana nord (Fig. 15) és l’única que no té 
cap edifici adossat. La fàbrica és de blocs for-
mant filades de mida mitjana i petita, de for-
ma irregular i altres quadrangulars, com les 
altres. Tot i que la façana està feta d’una sola 
fàbrica, la part inferior i una part superior han 
perdut el morter que arrebossava la façana a 
causa dels agents erosius, i alguns blocs han 
estat falcats amb maons moderns per evitar el 
seu despreniment [UE Nord 01 i 21]. La resta 
de la torre està arrebossada parcialment amb 
morter de calç que uneix tots els blocs [UE 
Nord 02]. S’ha perdut parament a la part supe-
rior [UE Nord 03 i 04] . A la part superior té 4 
forats quadrangulars [UE Nord 05 a 08] que o 
bé són la continuació dels murs de suport en 
aquesta façana de l’antiga estructura defensiva 
feta de fusta, o bé eren canalitzacions de des-
guàs. A sota, trobem diversos forats petits fets 
posteriorment [UE Nord 10, 11] i una petita 
pedra que sobresurt i tapa un forat [UE Nord 
09]. A la segona planta hi ha una espitllera in-
tegrada a la fàbrica [UE Nord 12] i al seu cos-

tat, una finestra gran feta posteriorment a la 
construcció de la torre [UE Nord 13]. A sota 
aquesta finestra hi ha un forat fet després de la 
construcció de la torre també [UE Nord 14]. 
Al primer pis hi trobem forats dispersos [UE 
Nord 15, 17 a 19], una espitllera petita inte-
grada a la fàbrica [UE Nord 16], i una finestra 
gran, també al parament [UE Nord 20]. 
Seguint la disposició de la Torre del Prior, es-
tava dividida en tres pisos. El principal era el 
primer, on hi ha l’accés a la torre a través de 
la porta original. No es conserven les escales 
d’accés al pisos, però segurament haurien es-
tat escales de fusta adossades a la paret, com 
les de la Torre del Prior. Té dues espitlleres 
disposades paral·lelament a cada façana, algu-
nes de les quals s’han perdut per forats poste-
riors. A totes les façanes, menys a la nord, hi 
ha els forats alineats de les bigues d’un antic 
edifici. La planta baixa no tenia porta d’accés 
en un origen, i estava coberta amb una volta 
de canó arrebossada amb morter de calç, en 
la qual es poden veure les traces de l’enca-
nyissat que es va usar per la seva construcció. 
L’accés que la torre té a la planta baixa i que 
queda a l’interior de l’edifici del mas, no era 
l’accés original i està fet posteriorment per-
forant el mur . Als altres dos pisos no s’hi 
ha pogut accedir, però s’ha de suposar que 
haurien estat coberts amb la mateixa tècnica 
constructiva. 
Segons els paraments, la cronologia relativa 
seria, de més antiga a més moderna (Fig. 16 
-19): la construcció de la torre en una única 
fase constructiva [UE Est 01; Oest 01 i 27; 
Nord 01 i 02, 21; Sud 01]. També és en els 
forats quadrangulars a la part superior de la 
torre [UE Est 04 a 07; Oest 05 a 08; Nord 05 
a 08; Sud 04 a 07]. També hi ha les espitlleres 
que estan integrades a la fàbrica original [UE 
Est 03, 11, 12; Oest 11 i 12; Nord 12, 16; Sud 
03, 08 i 09, i 14]. En el cas de la façana est, 
s’hi englobarien les dues pedres petites dis-
posades de forma paral·lela que sobresurten 
[UE Est 09 i 10], i l’obertura de la part supe-
rior en forma d’U [UE Est 02]. També es va 
construir la porta [UE Est 25]. 
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En una altra fase de cronologia desconeguda 
(Fig. 16-19), però ja més moderna, s’hi tro-
ben els forats deixats per l’adossament d’un 
edifici [UE Est 15 a 24, Est 27, a 33; Oest 13 
a 25; Sud 10 a 14, Sud 16 a 22].
Posteriorment, a la façana est, es va modificar 
l’edifici adossat ja que hi ha una altra alinea-
ció de forats per sustentar bigues (Fig. 16-19) 
[UE Est 34 a 53]. Per últim hi hauria el ciment 
modern [UE Est 54; Oest 26; Sud 23] de les 
juntures amb els edificis adossats actualment.
Hi ha diverses unitats estratigràfiques que no 
es poden atribuir a cap de les fases de modifi-
cació. Només es pot dir que són posteriors a 
la construcció de la torre i equivaldrien a Èpo-
ca Moderna o Contemporània, sense conèixer 
la relació amb les unitats explicades anterior-
ment (Fig. 16-19). En el cas de la façana est hi 
ha forats diversos [UE Est 08, 13, 14]. També 
es produeix el deteriorament del marxapeu de 
la porta [UE Est 26]. A la façana oest hi ha 
un forat a la part superior [UE Oest 04] hi ha 
dues fractures a la part superior [UE Oest 09 i 
10]. A la façana nord hi ha diversos forats [UE 
Nord 10 a 19], una pedra petita que sobresurt 
[UE Nord 09] i la finestra inferior [UE Nord 
20]. A la part superior dels murs hi ha diversos 
enderrocs [UE Oest 02 i 03; Nord 03 i 04; Sud 
02]. Per últim, es va fer la construcció d’una 
porta a la planta baixa de la torre, a la façana 
sud [UE Sud 24].

paRal·lels ConstRuCtius de les toRRes

Existeixen algunes torres que segueixen siste-
mes constructius similars i que, en conseqüèn-
cia, es poden considerar paral·lels. Es tracta 
de torres quadrades fetes amb blocs de pedra 
irregular, units amb morter, el qual també els 
arrebossava parcialment. Part d’aquests paral-
lels tenen merlets troncopiramidals, i d’altres 
no compten amb aquest sistema defensiu. Es-
tan situats a la Catalunya Nova, especialment 
al Tarragonès i al Montsià. Cal destacar que 
només s’han trobat construccions semblants 
en el cas de catalunyamedieval.es, on s’hi fa 

un recull de totes les fortificacions de Catalu-
nya fet a partir de la base de dades patrimonial 
de la Generalitat. Així, no s’han trobat torres 
semblants a altres publicacions consultades 
(Catalunya Romànica, els Congressos de l’Asso-
ciació Catalana per a la Recerca en Arqueologia 
Medieval (AcrAm 1998, 2002, 2006, Fernández 
et al. 2010), les Actes del Congrés “Els Castells 
Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental” (Pu-
jadas, 2003). 
Els paral·lels són els següents:
— Torre de Mas de la Creu (Tarragonès)
— Torre de Mas Cusidó (Tarragonès)
— Torre de Virgili (Tarragonès)
— Torre de Mas Carboners (Tarragonès)
— Torre de Cal Jeroni i Torre de Ca la Mique-
lina (Tarragonès)
— Torre de Poquessalses (Montsià)
— Torre de la Galera (Montsià)
— Torre de l’Oriola (Montsià)
— Torre d’en Morralla (Montsià)
— Torre d’en Calvo (Montsià)

La Torre del Prior i la Torre d’en Corder han 
estat datades per Bolós i Ralda (1997) al s. xIII, 
amb modificacions del s. xIv o xv en el cas de 
la del Prior. No obstant, els paral·lels trobats 
són situats cronològicament entre els s. xIv-
xvII, tal i com apareixen en la base de dades 
de la Generalitat, però no s’han fet estudis es-
pecífics de cada cas, ni excavacions. D’aquesta 
manera, aquestes datacions no es poden con-
siderar completament contrastades.
Els paral·lels identificats es distribueixen per 
la Catalunya Nova i també se’n troben al País 
Valencià. Es pot relacionar, doncs, la tècnica 
constructiva i l’estructura amb les zones de 
conquesta. 

ConClusions

Les torres apareixen documentades des de fi-
nals del s. xII. Les construccions presenten po-
ques fases constructives. En el cas de la Torre 
del Prior, hi ha la construcció de la torre, l’afe-
giment dels merlets i, finalment, els edificis 
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que s’hi han adossat. A la Torre d’en Corder, 
en canvi, només en se’n troben dues: la cons-
trucció de la torre i els edificis que s’hi van 
adossar. No es pot apreciar en cap dels dos ca-
sos una fase més antiga en els basaments que 
aportin indicis de precedents d’època antiga, 
islàmica o immediatament posterior a la con-
questa. 
Als anys immediatament posteriors a la con-
questa ja hi ha esments als llocs de Bercat i La-
bar, però sense cap torre documentada, sinó 
que es relacionen amb espais amb un caràcter 
merament agrícola, on hi havia cases i camps 
de conreu. Aquests llocs estaven repartits en-
tre diversos possessors, tot i que eventualment 
el Temple anirà acumulant molts béns, inclo-
sa la Torre del Prior. En una segona fase, ja 
a finals del s. xII, apareix el terme turris, sem-
pre associat als camps i les cases. Per tant, en 
aquest moment ja hi havia torres, malgrat que 
es desconeix la forma arquitectònica que hau-
rien adoptat. Aquestes torres no són el cen-
tre d’una jurisdicció ja que a la documentació 
no apareixen com a tal. Fins i tot, en el s. xIII, 
l’expressió mansum seu turrim indica una identi-
ficació entre ambdós termes. Malgrat ser una 
construcció amb una funció defensiva, els tes-
timonis documentals del s. xII i xIII mostren 
les torres com un element més del conjunt de 
terres de cultiu, que formen els dos llocs de 
Bercat i Labar.
Les torres que es conserven actualment han de 
ser datades a partir del s. xIv o posteriorment 
segons els paraments identificats. El cas de la 
Torre de la Galera (Montsià), que té un docu-
ment de finals del s. xIv associat, és fonamen-
tal per datar aquesta tècnica constructiva. No 
obstant, aquesta proposta hauria de ser con-
trastada amb una excavació dels basaments de 
l’entorn d’ambdues torres i el buidatge de la 
documentació del s. xIII en endavant. 
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Intervenció al nucli històric d’Orta (Terra Alta): documentació 
d’estructures relacionades amb el castell i el recinte emmurallat

Judit Ciurana i Prast

àpex. Arqueologia i Serveis Culturals 

Resum
Durant el seguiment arqueològic del rebaix de terres en diversos carrers del casc antic d’Orta de 
Sant Joan es documentaren vuit estructures que formarien part dels àmbits interiors i del períme-
tre fortificat del castell d’Orta en les seves diverses fases d’ocupació. Destaca la localització del 
parament frontal d’una de les nou bestorres que segons les fonts històriques reforçaven la muralla 
exterior del castell.

Abstract
During the archaeological watching brief  conducted throughout the earthmoving works in several 
streets of  the Orta de Sant Joan historical centre, eight features were identified. These elements 
originally were part of  the interior of  the castle and its fortified perimeter on its long occupation.  
Amongst them, stands out the front wall of  one of  the nine towers that, according to the historical 
documents, reinforced the walls of  the castle. 
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intRoduCCió

Des del mes de juliol del 2014 fins al gener de 
2015 es realitzà el seguiment arqueològic del 
rebaix de terres per a la instal·lació d’una nova 
xarxa de serveis en el subsòl i la renovació dels 
paviments de diversos carrers del casc antic 
d’Orta (Terra Alta). L’àrea d’intervenció es va 
circumscriure a l’epicentre del nucli històric, 
un espai antigament ocupat pel castell d’Orta. 
En concret, les obres es van desenvolupar en 
els carrers Castell, Grau, Moragrega i Bonaire.  
Aquests es localitzen a la part més alta de la 
població, concretament en el cantó nord-oest 
del turó. Els carrers Castell i Moragrega són 
els que configuren bàsicament el nucli primi-
geni d’Orta  que s’organitza en carrers con-
cèntrics en forma d’espiral ascendent. Aquest 
conjunt de carrers són coneguts com el barri 
del Castell: aquí s’ubicaria una fortificació en 
altura ja des d’època islàmica (Vila 2011). En 
el carrer Moragrega es localitzaria el períme-
tre emmurallat d’aquesta construcció militar, 
mentre que el carrer Bonaire correspondria a 
l’antic camí medieval d’Orta a Arenys de Lle-
dó que conduïa al castell. 

tReBalls Realitzats

En el transcurs de les obres de control ar-
queològic es localitzaren vuit estructures que 
formarien part dels àmbits interiors i del pe-
rímetre fortificat del castell d’Orta. El primer 
dels murs documentats (U.E. 218) s’exhumà 
entre els immobles 19 i 21 del carrer del Cas-
tell. El mur havia estat respectat per la rasa 
de la claveguera antiga (instal·lada l’any 1959) 
i va ser possible visualitzar la seva cara sud-
oest que es trobava 90 cm per sota del nivell 
del paviment del carrer. L’estructura però, es-
tava parcialment afectada per la construcció 
d’una arqueta de formigó de la claveguera. 
Després de l’eliminació de l’arqueta i un cop 
finalitzada la rasa d’obra es va constatar que el 
mur es conservava, si bé de manera irregular, 
en una longitud de 5,80 m. La primera filada 

contenia tres carreus, la segona conservava 
tres carreus, la tercera filada entre dos i tres 
carreus, mentre que de la quarta es van poder 
visualitzar els límits dels carreus. La quarta i 
més profunda filada del mur acabava abrupta-
ment, coincidint amb l’aflorament dels nivells 
naturals d’argila i pedra calcària. Pel que fa a 
les característiques de l’estructura, es va exhu-
mar només l’extrem occidental de l’estructura 
però no la meridional, que possiblement con-
tinuava cap a l’extrem nord del turó d’Orta. 
Malauradament tampoc va ser possible visu-
alitzar l’amplada total del mur, ja que aquest 
s’introduïa sota la façana de les cases. No obs-
tant això, podem establir que superava els 44 
cm. La fàbrica del mur consistia en una suc-
cessió de carreus molt ben treballats de pedra 
calcària sorrenca de color groguenc. Les cares 
exteriors dels blocs presentaven marques de 
buixardat. Les mesures del carreuat varia-
ven i no semblava existir un mòdul establert. 
Aquells carreus dels quals es va poder establir 
clarament el perímetre  mesuraven 34-36 cm 
d’altura i 72 cm de llargada. El tercer carreu 
de la primera filada presentava una llargada de 
110 cm, mentre que el segon carreu d’aquesta 
mateixa fila mesurava 90 cm de llargada. La 
disposició d’alguns carreus recordava l’aparell 
de llarg i través. Els blocs de pedra estaven 
lligats amb una capa de morter de calç. En la 
cresta superior de la primera filada encara es 
podia observar el negatiu dels carreus que es 
trobaven col·locats a sobre.
Un segon mur es localitzà també al carrer 
Castell, concretament en el tram que desem-
boca en el carrer Grau. En la cantonada nord-
occidental d’aquest es va documentar un mur 
encofrat de morter de calç (U.E. 410, Fig. 
1.1). Aquesta estructura es trobava al lateral 
nord-est de la rasa d’obra i sobresortia 56 cm 
respecte el mur de façana de la casa número 
10. El mur presentava una orientació SE-NO 
i una longitud conservada de 3,60 m i quedà 
a la vista la seva cara sud-occidental. Presen-
tava una superfície rugosa però molt regular 
degut a la tècnica constructiva emprada per al 
seu bastiment, l’encofrat. La cresta del mur es 
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trobava a escassos 13 cm respecte el paviment 
del carrer i presentava una superfície irregular 
ja que havia estat retallada per adaptar-la a la 
pendent del carrer. El mur U.E. 410 presenta-
va una alçada màxima conservada de 52 cm i 
mínima de 20 cm i 3,60 m de llargada.
A 3,65 metres en línia recta respecte el final del 
mur 410, aparegué un segon mur, aquest com-
post de carreus (U.E. 411, Fig. 1.2). Es dispo-
sava en diagonal al centre de la rasa d’obra, 
amb una orientació N-S. Estava format per 
quatre carreus de pedra arenosa de color gro-
guenc units amb morter de calç. Pel que fa a 
llurs cares exteriors, els carreus presentaven 
marques de buixardat. Del mur es visualitzà  
una longitud de 2,62 m i una amplada de 73 
cm. En el seu extrem sud, el parament acaba-
va abruptament mentre que en el seu extrem 
nord, l’últim carreu s’adossava a l’aflorament 
calcari natural, indicant així que els construc-
tors es serviren de la roca mare per fonamen-
tar el mur (Fig. 1.3).

L’excavació del rebliment de la rasa de la cla-
veguera contemporània, cinc metres més avall 
del mur 411, permeté documentar una altra 
estructura (U.E. 419). Aquesta es trobava col-
gada per aquest potent paquet de terra i ocu-
pava la totalitat de l’amplada de la rasa. Es tro-
bava just davant de la façana de la casa núm. 7 
del carrer Castell. Presentava una llargada total 
de 170 cm, una amplada màxima de 1,30 m i 
una mínima de 48 cm. Pel que fa a la forma de 
la seva planta, descrivia una corba en la seva 
cara nord-occidental. El mur estava compost 
per cinc blocs de pedra calcària de la zona de 
formes irregulars lligades amb abundant mor-
ter de calç. Totes presentaven una superfície 
superior regular i plana amb un gruix aproxi-
mat de 26-30 cm. Aquestes pedres es trobaven 
dins d’una rasa de fonamentació excavada en 
l’estrat U.E. 417, un nivell de terres margoses 
que es lliurava a l’estructura 411. Aquest indici 
estratigràfic posa de manifest que la construc-
ció d’aquest element és posterior al mur car-

Fig. 1 1. Mur encofrat U.E. 410; 2. Mur carreuat U.E. 411; 3. Detall d’un dels carreus del mur U.E. 411; 4. Mur carreuat U.E. 512.
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reuat 411. No disposem de més informació, 
però en base a la seva forma i característiques, 
creiem que es tractaria de la fonamentació 
d’un mur de perfil còncau. 
A l’alçada de l’immoble número 16 del car-
rer Moragrega, en el talús nord-est de la rasa 
d’obra s’exhumà una de les cares d’un mur de 
carreus (U.E. 512, Fig. 1.4).  El mur s’estenia 
sota la línia de façana de la casa núm. 16 i en 
sobresortia 54 cm. Com que l’estructura es lo-
calitzà en la zona de talús i l’obra no necessi-
tava obrir més rasa, només fou possible docu-
mentar l’estructura parcialment, concretament 
en una amplada de 54 cm. No obstant això, 
fou possible definir-lo en tota la seva llargària 
(8,53 metres) i localitzar les dues cantonades en 
els extrems sud-est i nord-oest. Aquest fet ens 
fa pensar que ens trobem davant d’una torre o 
cos avançat de la muralla d’Orta que sobresurt 
del llenç murari principal que transcorre per 
dins de les cases de numeració parell del carrer 
Moraguega (Vila 2012, 49-50). Es documenta-
ren tres filades de carreus, assolint el mur en el 
seu conjunt una alçada màxima conservada de 
80 cm. Els blocs de pedra que el composaven 
presentaven longituds diverses, des de 42 cm 
fins a 1,34 m. Pel que fa a l’amplada, la segona 
filada presentava una amplada màxima de 40 
cm, mentre que la superior era sensiblement 
menys ampla, 32 cm. De la filada inferior no 
vam poder mesurar-ne l’amplada perquè no es 
va excavar completament, però creiem que es 
tracta de la filada base del mur, ja que el nivell 
geològic es troba a poca profunditat respecte 
aquest punt. A més, els blocs d’aquesta última 
filada sobresortien 15 cm respecte els blocs 
de les filades superiors, definint així una pla-
taforma atalussada. Pel que fa a l’aparell, en 
la disposició dels carreus no s’endevina una 
tendència unitària: els blocs estaven col·locats 
del llarg i del través indistintament, sense se-
guir un ritme regular. Entre les juntes hi havia 
morter de calç amb un alt contingut de sorra.
En un altre punt del casc antic, davant la fa-
çana de l’immoble número 11 del carrer Grau 
aparegué un mur de carreus (U.E. 714) que 
s’estenia transversalment a la rasa; havia estat 

parcialment destruït. El mur presentava una 
orientació SO-NE i una longitud conservada 
de 1,47 m per una amplada de 1,17 m. Conser-
vava dues filades de carreus lligats amb morter 
de calç de coloració rosada, si bé la filada supe-
rior havia desaparegut quasi completament. A 
la filada superior es conservava un carreu soli-
tari de 42 cm de llargada per 34 cm d’amplada. 
La seva cara exterior  presentava petits orificis 
circulars, possiblement deguts a les eines dels 
picapedrers. La filada inferior estava integrada 
per tres carreus, que van ser descoberts parci-
alment (uns 14 cm de la seva alçada total). El 
primer carreu mesurava 52 cm d’amplada, el 
segon 39 cm i el tercer bloc amidava 37 cm. 
Entre les façanes dels habitatges número 9 i 7 
es descobriren més estructures arqueològiques. 
En el talús occidental de la rasa es localitzaren 
les restes de dos murs de carreus (U.E. 720 i 
718, Fig.1) que probablement s’unien formant 
un angle de 90º. El primer mur exhumat fou la 
U.E. 718. Es tractava d’una estructura carreua-
da que presentava una orientació SO-NE i que 
estava quasi arrasada per la rasa de la clavegue-
ra contemporània. De fet, d’aquest mur només 
es conservava un gran carreu de pedra arenosa 
groguenca i part d’un segon carreu trencat en 
una filada superior. En el perfil de la rasa s’en-
devinava un tercer carreu sobre del gran bloc 
conservat que s’introduïa en direcció a la línia 
de façana de la casa núm. 7. Aquest parament 
de carreus mesurava 186 cm d’amplada i 32 
cm de longitud conservada. Tot i el seu pèssim 
estat de conservació, es constatà que es trac-
tava d’un mur més complex a nivell estructu-
ral que els murs fins llavors documentats. En 
efecte, es tractava d’un mur que constava d’un 
parament exterior format per carreus de pedra 
lligats amb morter de calç i un rebliment in-
terior compost per una amalgama de pedres i 
morter de calç de gran duresa, essent el morter 
el material aglutinant (U.E. 725). Aquest bloc 
o parament interior presentava una amplada 
aproximada de 1,50 m.
A 130 cm del mur U.E. 718 aparegueren les 
restes d’un segon mur (U.E. 720) també cons-
tituït per carreus disposats en dues filades. 
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Com en l’estructura anterior, el mur fou parci-
alment destruït durant la instal·lació de la rasa 
i la claveguera de l’any 1959. Romanien in situ 
dos carreus de la filada inferior i un carreu en-
castat en el perfil de la rasa en una filada supe-
rior. El mur presentava una amplada conser-
vada de 76 cm. Pel que fa a la relació existent 
entre els murs 418 i 420, semblaven convergir 
formant un angle que malauradament restava 
més enllà dels límits de la rasa de l’obra, just 
sota la façana de l’immoble número 7 del car-
rer Grau. L’interior d’aquesta cantonada hipo-
tètica estava reblerta per un estrat homogeni 
de terra, còdols i pedres mitjanes.

Resultats

Arribar a copsar en tota la seva complexitat la 
realitat estructural del recinte fortificat d’Orta 
és una tasca àrdua. L’evolució urbanística del 
poble al llarg dels segles i les diverses vicissituds 
històriques han desfigurat aquella antiga reali-
tat històrica i arquitectònica. Afortunadament 
hi ha hagut diverses aproximacions a aques-
ta problemàtica sobretot a nivell documental 
que han proposat un quadre interpretatiu que 
ens és molt útil a l’hora de comprendre l’evo-
lució morfològica d’aquest sector. La princi-
pal ha estat l’estudi històrico-documental de 
Josep M. Vila (Vila 2012) on ja s’apuntava la 
necessitat de verificar-ne els resultats mitjan-
çant intervenció arqueològica1. Les oportuni-
tats brindades a l’arqueologia, però, han estat 
escasses i, com acostuma a passar, supeditades 
a projectes constructius amb lògiques internes 
i maneres de fer difícils d’acoblar amb la pra-
xi arqueològica. Tot i ser aquest el nostre cas, 
creiem que el seguiment arqueològic ha apor-
tat elements interessants.
Bàsicament els treballs arqueològics han fet 
emergir dos conclusions. La primera és la in-
existència de restes ibèriques a la part supe-

1. Volem donar gràcies a en Josep M. Vila per l’ajuda rebuda 
així com per diversos suggeriments en relació a la interpre-
tació de les estructures documentades durant els treballs ar-
queològics.

rior del turó d’Orta. Si mai arribà a existir el 
jaciment protohistòric de Puigventós de la 
Figuereta aquest desaparegué amb la cons-
trucció del castell i posteriorment, de la gran 
cisterna d’aigua que ocupa la part més alta del 
pujol. Malgrat controlar la terra extreta durant 
l’obra en aquest sector no es va recuperar cap 
fragment de material ceràmic d’aquest perío-
de. Tampoc es documentà cap estructura que 
pogués relacionar-se amb un assentament an-
terior al castell.
En segon lloc, les tasques de control arqueo-
lògic han permès verificar l’existència encara 
avui en dia de restes del castell i del períme-
tre emmurallat en el subsòl del turó. Cal tenir 
present que tan sols hem visualitzat aproxi-
madament el 27,29% de l’hipotètic recinte del 
castell. L’àrea d’actuació es restringí a quatre 
carrers del nucli històric i més concretament 
a una rasa d’obra d’entre 1 i 3 metres d’am-
plada que assolí una profunditat màxima de 2 
metres. Malgrat totes aquestes limitacions, els 
treballs al casc antic han propiciat la descober-
ta de fins a vuit estructures que formarien part 
del castell d’Orta en les seves diferents fases 
d’ocupació. Més enllà de les característiques 
constructives i de la seva disposició, és difícil 
aportar més dades sobre aquests murs ja que 
han aparegut orfes de seqüència estratigràfi-
ca i moltes vegades parcialment destruïts  per 
la rasa constructiva de la claveguera contem-
porània. Algunes estan força arrasades, d’al-
tres continuaven més enllà de la rasa d’obra. 
A nivell estratigràfic, això ha suposat que ens 
hàgim quedat orfes d’estratigrafies anteriors, 
contemporànies o posteriors a la construcció 
d’aquests murs.
En la planta de final d’obra, els murs aparei-
xen sense connexió física entre ells i per tant 
ignorem si funcionaren simultàniament du-
rant una mateixa fase d’ús o si bé correspo-
nen a moments cronològics diferents (Fig. 2). 
Basant-nos en la seva ubicació dins el recinte 
fortificat, es poden classificar en dos grups. 
Els murs 128, 410 i 411 corresponen a estruc-
tures presents a l’interior del castell. El mur 
128, de 8,93 m de llargada conservada per 1,74 
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m d’amplada mínima visualitzada, està bastit 
amb grans carreus de pedra calcària lligats 
amb argamassa de calç i sorra. Aquest mur 
podria estar definint el cantó nord-est d’un 
hipotètic espai. Aquesta cambra s’adossaria al 
cantó sud-oest a la muralla i presentaria una 
crugia de 8,76 metres d’amplada. 
A 32,25 metres en línia recta es descobrí un 
segon mur de característiques constructives 
molt semblants a l’anterior, la U.E. 411, un 
mur bastit amb una sola cadena de carreus de 
pedra calcària arenosa units amb morter de 
calç. Presenta una orientació N-S i es trobaria 
a tocar del mur perimetral del castell. De fet, 

és altament probable que s’adossés a aquest, ja 
que, si es projecta el seu extrem meridional, hi 
entra en contacte al cap de 2,50 metres de re-
corregut. En el seu extrem nord, el mur acaba 
abruptament a causa de l’espoli sofert mentre 
que l’últim carreu de l’extrem sud s’adossa a 
l’aflorament calcari natural. A 3,77 metres de 
distància en direcció nord s’ha documentat un 
mur de morter construït mitjançant la tècnica 
de l’encofrat. És el mur U.E. 410, orientat SE-
NO, que es disposa paral·lel al mur perimetral 
del castell, que s’ubicaria a 1,5 metres de la 
U.E. 410. Una tercera estructura figura dins el 
grup de murs interiors del castell, la U.E. 419. 

Fig. 2 Situació de les estructures exhumades durant el control dins el recinte emmurallat d’Orta (Escala 1:500)
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Es tracta del basament d’un mur de tendència 
convexa que no sabem com interpretar. Per la 
profunditat a la qual va aparèixer creiem que 
es tracta d’un element que cal relacionar tam-
bé amb el castell d’Orta. La presència d’aquest 
conjunt de murs en aquest sector interior del 
castell ens fa pensar que probablement aquí 
no es trobaria l’accés al cor de la fortificació 
sinó que aquesta caldria ubicar-la en una altra 
zona del turó.
El segon grup de murs han estat exhumats a 
l’exterior del recinte del castell i és possible 
que formin part del seu perímetre fortificat. 
Aquest últim és el cas del mur 512 que forma-
ria part d’un bastió adossat al tancament oc-
cidental del castell. Més concretament corres-
pondria al mur frontal sud-occidental d’una de 
les nou bestorres que segons la documentació 
històrica s’adossaven a la muralla. L’estructura 
va ser definida en tota la seva extensió (8,53 
metres de longitud) ja que es van poder do-
cumentar els angles de la torre. El parament, 
orientat NO-SE, estava format per carreus de 
pedra ben escairats, de longituds diverses, que 
s’assentava sobre el sòl geològic calcari. En-
tre les juntes hi havia abundant morter de calç 
amb un alt contingut en sorra.
Durant l’actuació arqueològica s’han localit-
zat tres murs més, en aquest cas a l’exterior de 
l’hipotètic perímetre del castell. Es tracta dels 
murs 714, 718 i 720, els quals han aparegut 
en un pèssim estat de conservació ja que havi-
en estat escapçats durant la construcció de la 
claveguera contemporània. Els tres murs pre-
senten orientacions similars (SO-NE). El pri-
mer és un mur de carreus (U.E. 714) amb dues 
filades de carreus lligats amb morter de calç. 
A 7 metres d’aquest mur de carreuat s’han 
localitzat dos estructures de difícil interpre-
tació a causa de l’alt nivell de destrucció que 
mostraven. Del mur U.E. 718 només es con-
serva in situ un gran carreu de pedra arenosa 
groguenca i part d’un segon carreu trencat en 
una filada superior. Malgrat les pèssimes con-
dicions de conservació, es constatà que el mur 
està format per un parament exterior de car-
reus de pedra lligats amb morter de calç i un 

rebliment interior compost per una amalgama 
d’argamassa i pedres sense treballar que asso-
leix una longitud de quasi 1,50 metres. A 1,20 
metres d’aquesta estructura, s’ha localitzat el 
mur 720, un altre parament de carreus dispo-
sats en dues filades que presenta una amplada 
conservada de 76 cm. Pensem que aquest mur 
funcionaria amb el mur 718 i ambdós defini-
rien l’angle d’un hipotètic espai adossat a la 
muralla del castell (una bestorre, una porta?). 
Aquest fet no es va poder verificar perquè el 
probable punt d’unió entre els dos murs resta-
va fora de la rasa constructiva. Les estructures 
718 i 720 formarien part d’una sòlida cons-
trucció emplaçada en el límit oriental del re-
cinte fortificat del castell i que es trobaria en 
un punt de marcat desnivell entre els actuals 
carrers Grau i Tomàs Gil i Membrado. Tot i 
que la documentació no és gaire clara, sí que hi 
ha indicis per pensar que el camí que pujava al 
castell d’Orta arrencava del Portal d’en Torres, 
continuava cap a l’est per l’actual carrer Bonai-
re i girava en direcció nord al carrer Grau per 
després desembocar en una «placeta que es 
trobava davant la porta del castell» (Vila 2012, 
38 i 44). Podria trobar-se l’accés a l’interior del 
recinte castell en aquest punt? 
La present intervenció arqueològica de segui-
ment probablement no ha aportat respostes 
concloents per als diversos interrogants plan-
tejats al voltant de l’evolució del castell d’Orta i 
la seva llarga història, des del hisn andalusí fins 
a la seva destrucció en la Guerra de Successió. 
No obstant això, els treballs al casc antic d’Or-
ta han propiciat la descoberta de fins a vuit 
estructures que formarien part del castell en 
les seves diferents fases d’ocupació així com la 
confirmació arqueològica de l’existència d’una 
bestorre en el seu extrem sud-occidental.
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Intervenció a l’edifici de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia 
(Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

Josep Maria Pérez Suñé
Pere Rams Folch

Resum
Intervenció preventiva d’arqueologia urbana a l’edifici de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia 
(Vilalba dels Arcs, Terra Alta) per controlar el sanejament dels murs i esbrinar la cronologia de les 
fases constructives documentades, que ha permès recuperar un bon exemple de l’arquitectura gò-
tica civil catalana a les Terres de l’Ebre i constatar la diversitat funcional d’aquesta edificació en el 
decurs del segles, passant d’aula de representació, a centre de transformació agrícola, per esdevenir 
edifici de culte religiós i lloc d’enterrament. Un veritable exemple d’adaptació a circumstàncies 
canviants que s’inicià amb la construcció de l’edifici d’una sola nau a finals del xIII o primer quart 
del xIv.

Abstract
The Preventive interventions of  urban archeology in the Confraria de la Mare de Déu de Gràcia 
building (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) to control the sanitation of  the walls and find out the chro-
nology to control the cleaning of  the walls and find out the chronology of  the documented buil-
ding phases, which has permitted to retrieve a good example of  Catalan gothic civil architecture in 
Terres de l’Ebre and verify the functional diversity of  this building in during the centuries, such as 
a theater, a center of  agricultural transformation to become in a religious place of  worship burial.  
A true example of  adaptation to changing circumstances that began with the construction of  the 
single plant building at the late 13th or  first quarter of  the 14th century.
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situaCió

L’edifici de la Confraria de la Mare de Déu de 
Gràcia està situat a la parcel·la núm. 3 del car-
rer de l’Església, dins la trama urbana del nucli 
antic de Vilalba dels Arcs (Terra Alta). 

anteCedents

Les primeres referències a la Confraria es tro-
ben a El libro de la Cofradia de la Virgen de Gracia 
de Vilalba dels Arcs, un manuscrit conservat a 
l’Arxiu Parroquial de Vilalba que comprèn 69 
documents datats entre 1444 i 1622. Estilísti-
cament, l’edifici correspon als darrers anys del 
segle xIII, o començaments del xIv, i es caracte-
ritza per presentar una planta rectangular (18,5 
metres de llarg per aproximadament uns 9 me-
tres d’ample, doncs, és lleugerament més estre-
ta a la capçalera que als peus). A l’interior, de 
nau única orientada al nord, s’accedeix per una 
portalada (descentrada respecte a l’eix central) 
situada al costat oposat del presbiteri, el qual es 
divideix en sagristia, altar major i sagristia me-
nor. Els murs perimetrals són de maçoneria de 
pedra mitjana carejada i lligada amb argamassa 
de calç; al costat est s’hi obren tres finestres del 
segle xv (modificades i ampliades posterior-
ment). Tres arcs diafragma (bastits amb carreus 
i fonamentats sobre pilars que s’assenten sobre 
el terreny natural) suporten la coberta a doble 
vessant, feta d’embigat de fusta i teula. A l’alça-
da del tercer arc diafragma, un mur transversal 
delimita una cripta, també transversal. Al mig 

de la nau, en sentit longitudinal, hi ha dos grans 
vasos funeraris (de principis 1614), separats per 
una paret mitgera i plens d’ossos humans, la 
majoria en posició secundaria. La cripta pròpi-
ament dita està sota el presbiteri i fou construï-
da amb volta catalana que es recolza sobre dos 
arcs rebaixats. Actualment aquell espai soterrat 
pertany a un altre propietari i sembla que d’an-
tic havia estat conflictiu i s’ordenà, el 1795, que 
fos aparedada l’entrada.
En l’actualitat l’edifici és propietat de l’Ajun-
tament de Vilalba dels Arcs i la intervenció 
arqueològica s’emmarca en les activitats de-
senvolupades pel Taller d’Ocupació Terra Alta 
Sostenible (2004-2005), que fou finançat pel 
Departament de Treball i Indústria de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Consell Comarcal de 
la Terra Alta i el Fons Social Europeu.

oBjeCtius

Inicialment, la intervenció era estrictament 
preventiva. S’havien de realitzar dos sondejos 
per avaluar el potencial arqueològic del subsòl 
de l’edifici i controlar el sanejament dels murs 
per tractar d’esbrinar les fases constructives. 
Atenent que els sondejos van resultar positius, 
i es van documentar estructures que podien 
ser d’interès, d’immediat es va prendre l’acord 
d’excavar en extensió tot l’interior. 

Fig. 1. Plànol de situació de la Confraria de la Mare de Déu 
de Gràcia

Fig. 2. Dos grans vasos funeraris al mig de la nau
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desCRipCió de la inteRvenCió

La intervenció arqueològica a la Confraria de 
la Mare de Déu de Gràcia va consistir en una 
fase prèvia de sondejos i una fase d’excavació 
en extensió i documentació de les troballes. 
Finalitzada la intervenció estrictament arqueo-
lògica, s’inicià l’execució del programa de res-
tauració arquitectònica i d’adequació de l’edi-
fici per albergar-hi diverses activitats culturals.

Fase prèvia: sondejos per avaluar el subsòl

El sondeig 1, realitzat a l’angle nord-est de la 
nau (d’1 m d’ample per 4 m de llarg, i 2,40 m 
de profunditat), va permetre constatar que la 
cripta s’endinsava, en part, sota l’altar major i 
que un mur transversal, d’est a oest, servia de 
recolzament per a una cripta de corredor que 
presumiblement separava la cripta exterior de 
les altres criptes de la nau, i a la vegada serviria 
de tancament de l’interior de l’església. El son-
deig 2, realitzat a l’angle sud-occidental (d’1 m 
d’ample per 5 m de llarg, i profunditat entre 20 
i 80 cm), concretament a l’espai entre la part es-
querra de l’esglaó d’entrada i l’arc de diafragma, 
va permetre constatar que l’arc s’assenta sobre 
un podi de carreus; que els murs perimetrals 
s’assentaven directament sobre el sòl natural; 
que sota l’enllosat, i adossat a la paret i a l’arc, 
hi havia un dipòsit amb les parets interiors arre-
bossades, al qual s’accedeix amb dos esglaons; a 
més d’aparèixer altres murs i parets. 

Fase d’excavació en extensió

Davant la complexitat de les estructures fins 
llavors documentades, s’optà per abandonar la 
tècnica de sondejos i continuar l’estudi arque-
ològic mitjançant una excavació en extensió. 
Aquesta va començar amb l’aixecament de 
l’enllosat del paviment, es van retirar els es-
trats de preparació i es van continuar excavant, 
i identificant, els diferents nivells i estructures 
fins deixar aquestes completament exhumades 
i arribar al nivell de roca natural. També es van 
buidar completament els dos vasos funeraris. 
El topògraf  Marcial Martínez Gallego s’en-
carregà de la planimetria en planta i de les sec-
cions i alçats de l’interior i exterior de l’edifici.

Execució del programa de restauració 
arquitectònica i d’adequació de l’edifici

Primer es van arranjar els elements de la co-
berta (fusta i teula), tant des de l’interior com 
a l’exterior. Després es va procedir al saneja-
ment dels paraments interior i exterior dels 
murs perimetrals, que va concretar-se en: 1) 
repicar les capes de pintura i d’arrebossat que 
cobrien els murs i els ronyons dels tres arcs 
diafragma, així com la cara meridional del mur 
que separa el presbiteri de la resta de la nau; 
2) rejuntat i arrebossat amb morter de calç i 
pols de marbre dels murs perpendiculars a la 
façana, deixant a pedra vista els murs paral·lels 
a la façana excepte l’interior del presbiteri, en 
concret: la part interior de la façana i frontals 

Fig. 3. Planta general del subsòl del jaciment Fig. 4. Façana principal de l’edifici de la Confraria de la Mare 
de Déu de Gràcia.
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dels arcs; i 3) acabat de pedra vista a l’exterior. 
D’altra banda, les estructures documentades 
durant l’excavació del subsòl que no han estat 
deixades a la vista, s’han conservat soterrades 
degudament protegides amb geotextil de 60 
mm, una capa de 10 cm de sorres fines i per 
sobre un potent nivell de graves. El paviment 
interior es va regularitzar amb una capa de for-
migó sobre el qual es va disposar el nou enllo-
sat de pedra. Per concloure, es van arranjar les 
dos petites finestres d’arc trilobulat, tallades en 
pedra, situades sobre la portalada i es va reduir 
l’amplada de les tres finestres grans que es van 
dignificar amb marcs de pedra picada i un am-
pit de motllura simple i angles aixamfranats. 
S’han deixat accessibles la cripta i els dos vasos 
funeraris, i una adequada il·luminació ressalta 
els elements arquitectònics més significatius.

Resultats

Al posar en relació la seqüència estratigràfica 
amb la documentació bibliogràfica s’han dife-
renciat set fases cronològiques amb transfor-
macions estructurals i funcionals. 

Fase vii: Segona meitat s. xix/tercer quart 
s. xx. Fase de funcionament com a Con-
fraria i posterior transformació en centre 
lúdic.

Hi continuaren els oficis religiosos fins el juliol 
de 1936, quan es destrossen les imatges, l’altar, 

les capelles i la cripta. Acabada la Guerra Civil 
l’edifici va adquirir funcionalitats lúdiques. Les 
UE’s d’aquesta fase són: 1000, 1001 i 2024.

Fase VI: Anys 1795-1850. Fase d’amortitza-
ció i de decadència de la Confraria

La cripta (Z) és segellada amb el mur (V) i, 
amb la desamortització de Mendizábal, es pri-
vatitza l’espai sota la capella major. Les UE’s 
d’aquesta fase són: 1017, 1018, 1019 i 2027.

Fase V: Any 1614. Fase de funcionament 
com Confraria i de millores estructurals.

Construcció del paviment enllosat i dels va-
sos funeraris que amortitzen el gran dipòsit 
rectangular de la part central i la sitja (UE. 
1011); però es quan té lloc l’enterrament en 
fosa (UE. 1015) i es construeix el mur longitu-
dinal (UE’s. 2045 i 2064). Les UE’s d’aquesta 
fase són: 1027,  1028, 2043, 2044, 2045, 2046, 
2047, 2048, 2049 i 2066.

Fig. 5. Cripta transversal sota l’altar major Fig. 6. Enterrament en fosa (UE. 1015).
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Fase IV: Primera meitat del segle xv. Fase 
de funcionament com església

La reforma més important realitzada a l’edi-
fici, i que transformà totalment la concepció 
espacial i funcional, es realitzà en el primer 
quart del segle xv, en el marc de les corrents 
goticistes del moment. Les obres, de gran en-
vergadura, varen consistir en la construcció 
d’una nova porta d’accés, única de tot l’edifici, 
les finestres laterals, una amplia capella major 
en el presbiteri i les dependències secundaries 
(sagristies). La façana es va construir sobre un 
basament de pedra sorrenca i la porta s’obre 
en arc de mig punt de grans dovelles, caracte-
rístic de les construccions catalanes d’aquest 
moment, fora de l’eix de simetria de l’esglé-
sia i bastant desplaçada cap el costat oest. A 
ambdós costats d’aquesta gran porta, de qua-
si dos metres de llum, s’obriren a sobre d’ella 
dos petites finestres treballades en pedra, d’arc 
trilobulat i d’escassa llum, que il·luminaven els 
peus de l’església. També es construeix la do-
ble cripta sota dues voltes catalanes de maons 
plans que es recolza sobre el mur transversal 
i sobre els arcs rebaixats. En el rebliment de 
la trinxera de fonamentació del mur transver-
sal (UE. 1025) s’ha documentat ceràmica del 
tipus blau català de finals del segle xIv i xv. 
La funcionalitat religiosa de l’edifici, des del 
segon quart del xv, s’ha posat de manifest per 
les dates de realització del retaule que havia a 
l’alta major (1435-1440) i per la referència de 

1465 de dir misses a l’edifici. Als segles xv-xvI 
s’han d’adscriure l’enterrament en fosa (UE. 
1015) d’una dona i les UE’s 1002, 1010, 1014, 
1015, 1016, 1020, 1022, 1029, 1030, 1033, 
1034, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023, 2025, 2026, 2028, 2029, 2067, 2068, 
2069 i 2070.

Fase III: Segle xiv. Fase de transformació 
en centre de producció

L’edifici es transforma d’espai de representa-
ció o reunió en espai de producció. A la part 
central es construeixen els dipòsits (per a la 
producció de vi?) i a l’angle S-W un petit dipò-
sit quadrangular. El dipòsit auxiliar (UE. 2015) 
amortitza la sitja (UE. 1007). A aquesta s’han 
d’adscriure els murs UE’s. 2037, 2042 i 2064. 
Les UE’s d’aquesta fase són: 1006, 1008, 1009, 
1012, 1026, 1031, 1032, 2032, 2033, 2034, 
2035, 2036, 2037, 2052, 2053, 2054, 2055, 
2056, 2057, 2058 i 2064.

Fig. 7. Estructures de transformació agrícola: dipòsits per a la 
producció de vi.

Fig. 8. Antic carrer amb pendent sud-nord
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Fase II: Finals del xiii o primer quart del 
xiv. Fase de construcció de l’edifici amb 
les característiques del gòtic civil: nau 
amb arcs diafragma i coberta de fusta

Templers o Hospitalers inicien la construcció 
de l’edifici que amortitzà les estructures de la 
fase anterior. Corresponen a aquesta fase els 
tres arcs de diafragma i els seus corresponents 
basaments i el mur posterior. La porta de cava-
llers, situada a la dreta del frontispici, confirma 
un ús no religiós de l’edifici. Construint-se en 
origen, probablement, com una sala capitular 
o sala de recepcions de dimensions notables i 
amb els escuts de l’orde en l’arrencament dels 
arcs. Les UE’s d’aquesta fase són: 1003, 1004, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 
2013, 2014, 2015, 2030, 2031, 2038, 2039, 
2040, 2041, 2042, 2050, 2051, 2059 i 2060.

Fase I: Segle xiii. Fase prèvia a la cons-
trucció de l’edifici

A aquesta primera fase associem un antic car-
rer (identificat amb la lletra Y) que aprofitaria 
el propi terreny natural, i que amb pendent 
S-N, conduiria fins a un edifici del que només 
en resta un llindar de porta molt ben constru-
ït amb pedres treballades i d’1,10 m de llum. 
A aquesta fase també correspondrien les dos 
sitges documentades. Les UE’s adscrites són: 
1005, 1007, 1011, 1013, 1021, 1023, 1024, 
2061, 2062, 2063 i 2065. 

En resum, s’ha recuperat un dels millors repre-
sentants de l’arquitectura gòtica civil catalana 
de les Terres de l’Ebre i ha permès constatar la 
diversitat funcional d’aquesta edificació en el 
decurs del segles, passant d’aula de represen-
tació, a centre de transformació agrícola, per 
esdevenir edifici de culte religiós i lloc d’en-
terrament. Un veritable exemple d’adaptació a 
circumstàncies canviants. 
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Intervenció arqueòlogica a l’Església de l’Assumpció (Gandesa, 
Terra Alta)

Enric Vilalta Ribé
Gema Ortega Gonzalez

AbsIs. Patrimoni Cultural

Resum
Amb motiu de l’execució del projecte de restauració de l’Església de l’Assumpció, la Parròquia de 
Gandesa, sol·licità a àreA scp la realització dels treballs arqueològics inclosos en el projecte. Aquest 
projecte de restauració, contemplava dues etapes d’intervenció: la restauració de murs, voltes i pin-
tura de la nau i la recuperació de paviments, mobiliari, instal·lacions generals i façanes de l’església.
Els treballs arqueològics es centraren en el dibuix del paviment de lloses de l’església, el seguiment 
del seu aixecament i l’excavació arqueològica mitjançant la realització d’una sèrie de sondeigs per tal 
de trobar la màxima informació sobre les fases històriques menys conegudes de l’església.

Abstract
The archaeological works within the church of  the Assumption in Gandesa (Terra Alta, Tarragona) 
were part of  a whole project of  building restoration. This had two stages of  intervention: resto-
ration of  walls, vaults and painting and the recovery of  flooring, furniture, general facilities and 
facades of  the church.
Archaeological works focused on three phases: design of  the paving slabs of  the church, the con-
trol of  their lift and finally the archaeological excavation by conducting a series of  surveys in order 
to find as much information about lesser known historical phases of  the church.
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situaCió

L’Església parroquial de l’Assumpció de Gan-
desa es troba situada a la Plaça de L’Església 
s/n. Ocupa una superfície de 990 m2. Les 
seves coordenades utm centrals són 284664; 
4547745, amb una altitud respecte el mar de 
367,90 m a peu de carrer1.

històRia de l’ediFiCi 

L’Església Parroquial de l’Assumpció de Gande-
sa és un dels millors exemples de l’arquitectura 
romànica catalana. Es va començar a construir al 
1196, després de que l’ordre dels Templers de la 
comanda del castell de Miravet rebessin la carta 
de població de la localitat. La seva construcció es 
degué acabar ja entrat el segle següent. 
De l’obra primitiva resta part de la façana amb 
la gran portalada, que representa un dels mi-

1. Edifici declarat bcIn segons Acord del Govern Generalitat 
en data de 05/05/2009 (dogc 13/05/2009).

llors exemples de l’arquitectura romànica de 
l’escola dita de Lleida, amb una barreja d’or-
namentacions de tradició romànica i d’orna-
mentacions d’inspiració andalusí. Està com-
posta per cinc arcs en degradació sostinguts 
per tres columnetes per banda amb capitells i 
arquivoltes ornats amb geomètrics, vegetals i 
figures humanes.
L’absis es troba escapçat per la seva part pos-
terior i format per un polígon de set cares (de 
les que es conserven quatre) amb nervis que 
acaben en una clau de volta central i una ampla 
arcada lleugerament apuntada que descansa 
sobre dos parells de columnes amb els corres-
ponents capitells, inici de la nau única. 
A finals del segle xvII es va fer una ampliació 
de l’edifici a càrrec del mestre de cases Ignasi 
Gascon. D’aquesta etapa constructiva resten 
una bona part dels murs externs i sobretot, 
l’esvelt campanar de base quadrada rematat 
per una elegant torrella. 
La nova església es construí segons un eix 
ortogonal a l’eix de la nau romànica i partint 

Fig. 1. Situació de l’Església parroquial de l’Assumpció de Gandesa.
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del centre de la porta antiga. La seva planta es 
va construir amb tres naus de tres trams ca-
dascuna, presbiteri central de planta quadrada 
coberta amb cúpula i dos capelles laterals al 
costat del presbiteri. Al costat dret de l’edifi-
ci i donant a façana a la plaça de l’església se 
situen, en el primer tram el campanar amb un 
reclau que sobresurt de la façana, en el segon 
tram la porta lateral i en el tercer tram la cape-
lla del Sant Crist. La portalada lateral és d’estil 
clàssic amb porta de punt rodó, dues pilastres 
laterals que sustenten l’entaulament clàssic i 
remat superior format per una fornícula, dos 
elements escultòrics laterals i l’escut de la ciu-
tat de Gandesa en la seva part superior.
Les voltes que cobreixen les tres naus esmen-
tades són d’aresta i arranquen dels arcs torals 
que divideixen dada tram. Les capelles laterals 
estan sustentades per cúpules i la teulada gene-
ral és a dos vessants amb encavallades metàl-
liques executades en època moderna.
El campanar és d’estil clàssic i té quatre cos-
sos, el primer totalment cec fins l’arrencada de 
la teulada. El segon cos té dos pilastres encas-
tades a cada costat dels quatre murs. Un segon 
entaulament sustenta el tercer cos que allotja 
el pis de les campanes amb quatre finestres de 
mig punt i planta de vuit cares. El quart pis té 
la balustrada perimetral amb remats escultò-
rics a cada angle i sobre el terrat s’eleva l’últim 
pis amb finestrals i coberta lleugerament amb 
corba, tot de pedra treballada.
Al segle xvIII es va completar la reforma del 
temple arxiprestal, que va quedar com un 
edifici barroc neoclàssic o d’estil compost en 
disposició de tres naus de notable altura, amb 
quatre altars per banda. L’obra encara no s’ha-
via acabat el 1830 i calgué esperar la fi de la 
primera Guerra Carlina per enllestir les voltes 
de les naus laterals. 
L’any 1936, amb l’excusa d’ampliar el carrer, 
es va fer desaparèixer el que restava de l’antic 
absis, amb alguns notables finestrals. La Guer-
ra Civil i els conseqüents espolis també van 
afectar part de l’edifici. Després de la guerra es 
va construir una gran vidriera per donar llum 
a aquest espai. 

L’any 1995 s’efectuaren una sèrie d’obres de 
restauració de l’església; entre altres obres de 
consolidació i restauració, s’executà la recu-
peració de l’arc d’inici de l’absis de l’antiga 
església romànica. Per això es procedí al des-
muntatge del mur que tapava la boca de l’arc 
romànic per tal de facilitar la seva visió i mi-
llorar la seva funcionalitat com a capella diària.
La intervenció arqueològica objecte del pre-
sent article és la primera que es desenvolupa 
en aquest edifici.

desCRipCió dels tReBalls 

La intervenció arqueològica es centrà en pri-
mer lloc en la documentació i dibuix del pavi-
ment de lloses de l’església. Posteriorment es 
procedí al control del seguiment del seu aixe-
cament manual i per últim es realitzaren una 
sèrie de cinc sondeigs per tal de documentar 
la màxima informació sobre les diferents fases 
històriques de l’edifici.
Una vegada aixecades totes les lloses, es va 
procedir a l’excavació arqueològica que va 
consistir en primer lloc en la divisió en quatre 
sectors de l’edifici:

*sector 1: engloba totalment l’ absis romànic.
*sector 2: inclou la nau lateral ubicada més al 
E, on es troben la “Capella de la Fontcalda” i 
la “Capella de la Puríssima”.
*sector 3: es tracta de la nau central.
*sector 4: està situat en la part més al W de 
l’església i en ella es pot ubicar la capella ubi-
cada al SW, la “Capella del Baptisteri” al N i 
l’entrada més moderna de l’edifici.
Posteriorment s’efectuà el rebaix mecànic dels 
estrats de preparació de l’enllosat (UE 2 i 3). 
En aquest moment es van localitzar una sèrie 
d’estructures funeràries. Aquestes estructures 
es van netejar i documentar. 
Finalment es van realitzar un total de cinc 
sondeigs en punts on es preveia localitzar les 
restes més antigues dels fonaments de la fase 
romànica de l’església.
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Les estructures localitzades són les següents:

Criptes o osseres
En tot el perímetre de l’església es van ubicar 
un total de quinze vasos funeraris, les quals en 
gran part presenten un petit accés de forma 
rectangular o gairebé quadrat sobre el qual es 
posaria una tapa de pedra (UE 150, 1250). Al-
tres presenten dues entrades (UE 300 i 315; 
UE 850 i 900). Per últim, UE 100, que es loca-
litza en l’ absis de la antiga església romànica, 
compta amb una entrada amb escales. 
Presenten en general una tècnica constructi-
va similar en pedra irregular, restes de maons, 
ceràmica i argamassa i amb una coberta feta 
en volta. S’han documentat dues criptes u os-
seres (UE 850 i 900; UE 750) amb una millor 
tècnica constructiva, realitzades en pedra ben 
treballada que podria indicar una cronologia 
anterior. Pel que fa a la cripta u ossera UE 750, 
aquesta fou descoberta al 1995, es troba com-
posta per un estret passadís (amb uns 60 cm 
de amplada) amb direcció N-S que desapareix 
a poca distància.
Per últim, dues de les osseres (UE 700 i UE 
950) presenten la volta enfonsada (UE 702 i 
952 respectivament).

Fig. 2. Planta general. 

Fig. 3. Sector 2-UE 150-151.

Fig. 4. Sector 3-UE 850-851-900-901
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Murs i fonaments dels pilars
S’ha documentat un mur (UE 400) i tres fo-
namentacions de pilars moderns (UE 450 500 
i 650), tots situats al sector 1, és a dir, dins 
l’absis romànic. Es tracta dels fonaments del 
mur desmuntat a les obres de restauració de 
l’església que tapava la boca de l’arc romànic. 
L’objectiu del seu desmuntatge fou facilitar la 
seva visió i millorar la seva funcionalitat com 
a capella diària.

Enterraments
S’han documentat dos enterraments individu-
als (UE 715 i UE 1405). La tomba UE 715 es 
troba situada vora l’ enfonsament de l’ossera 
UE 702 i no presenta un cos complet ni es-
tructurat. En la UE 1405 es va documentar un 
enterrament possiblement en vertical ja que 
tan sols es pot veure el crani d’ un individu 
adult.

Estructures indeterminades
S’ha documentat una estructura gairebé ova-
lada (UE 1550) d’ aproximadament 60 cm de 
llarg per 45 cm de amplada. Presenta restes de 
carbonització i cendra. 

Lloses amb inscripcions funeràries
Durant el dibuix de l’enllosat es va documen-
tar una llosa amb inscripció funerària (llosa 
núm. 288). La transcripció de la inscripció és:

“t. lu(...)ovI u de(...)
Iv o(...)IA v. ncp osI IAl

(gen)tIlIcIA Armorum In(...)
sculpI FecIt Anno 175(...)”

Així mateix, durant el procés d’aixecament de 
les lloses s’han documentat lloses funeràries 
reaprofitades en posició oposada a l’inscrip-
ció. S’han localitzat tres lloses amb inscripció 
de les quals s’han pogut transcriure dues:

“(s)AbAte del seus sepulturA”

Fig. 5. Sector 1-Sondeig 1. Vista general Nord

Fig. 6. Vista interior escales cripta UE100.

Fig. 7. Sector 2. Llosa núm. 130.
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“(sepul)turA de mIquel Fortun”

Totes les lloses amb inscripcions funeràries 
s’han pogut ubicar cronològicament al segle 
xvIII.
Aquestes troballes es completen amb els re-
sultats del sondeigs, que permetran entendre 
millor l’evolució històrica i cronològica de l’es-
glésia:

sondeIg 1: es localitza al Sector 1, a l’absis 
de la antiga església romànica, amb unes di-
mensions de 6,44 per 2,28 metres. En aquest 
sondeig tan sols s’ha documentat l’estructura 
externa de la volta de la cripta UE 100.

sondeIg 2: es troba al Sector 2, annex a la UE 
500 (fonament del pilar central) amb unes mi-
des de 2,16 per 1,30 metres. Es documenta el 
fonament de la base del pilar que es localitza 
al centre del Sector 1 i l’estructura final de la 
volta d’una ossera, probablement la UE 150.

sondeIg 3: es localitza també al Sector 2, més 
al S del Sondeig 2, amb unes dimensions de 

1,50 per 1,50 metres. L’objectiu d’aquest son-
deig era conèixer l’estat de conservació i la di-
recció de l’estret passadís (UE 752) documen-
tat a la cripta UE 750 (sota la reixa). El resultat 
fou negatiu ja que no es va poder trobar l’es-
tructura de l’esmentat passadís. Es documentà 
un petit enterrament amb el cos incomplet i 
sense connexió anatòmica.

sondeIg 4: es troba al Sector 4, a prop de la 
porta W de l’edifici. Presenta unes dimensions 
que anaren variant en el transcurs de l’exca-
vació. S’ inicia amb unes mides de 3 per 1,50 
metres i finalitza amb unes mides de 7,80 per 
4,90 metres. 
En aquest sondeig s’han documentat diferents 
fases de l’evolució constructiva de l’església. 
Podem destacar el descobriment de part del 
fonament del mur S de l’església romànica 
(UE 45), al que s’uneix un gran pilar de forma 
gairebé cilíndrica (UE 29). 
En una segona fase es pot documentar un pa-
viment (UE 48), així com una petita colum-
na (UE 46) probablement amb funció deco-
rativa. Sobre l’esmentat paviment es situa un 
mur amb reaprofitament de pedra treballada. 
El paviment i el mur és recolzen en un mur 
ample (UE 12) sobre el fonament romànic. 
Aquest està construït amb pedra als laterals i 
amb terra i pedres petites al centre. 
Sota aquesta superfície hi ha un estrat d’apla-
nament del mur format de pedres grosses i 
terra. Aquesta forma constructiva es repeteix 
al costat de la UE 29 i també es pot localitzar 
al Sector 2 en la UE 1400. Al costat de la UE 
29 i parcialment excavat s’ha documentat un 
estrat amb ossos humans i un enterrament en 
el que s’ha localitzat una mandíbula.

ConClusions 

Els treballs arqueològics a l’església de l’As-
sumpció de Gandesa han permès la docu-
mentació de diverses criptes o osseres d’èpo-
ca moderna (segles xvII-xvIII). Aquestes es 
troben disseminades per tota la superfície de 

Fig. 8. Llosa amb inscripció n. 463.
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l’edifici en un nombre de 13. La boca de totes 
elles es trobava sota de les diverses prepara-
cions del paviment de lloses, és a dir, no s’ha 
documentat cap coberta d’ossera en posició 
primària, totes elles s’han localitzat re aprofi-
tades en diversos punts. Ens referim a lloses 
amb marques evidents de perforacions per la 
col·locació d’argolles per permetre el seu ai-
xecament.
Documentació de criptes o osseres d’època 
medieval. L’ossera (UE 850 i 900) amb dues 
boques i una petita rampa d’accés així com 
l’ossera UE 750 (sota la reixa), tenen una tèc-
nica constructiva similar mitjançant carreus 
de pedra més pròpia de l’època medieval, per 
tant, ens permet endarrerir la seva cronolo-
gia fins a aquest període sense poder precisar 
més. 
Documentació d’estructures corresponents a 
l’església romànica. Es tracta del mur UE 45 
que conformaria el tancament S de l’església 
inicial. Aquest mur tindria la seva continuïtat en 

la capella que aprofita l’antic absis de l’església. 
El material recollit en el decurs de la interven-
ció arqueològica ha estat escàs. A més a més, 
no s’ha trobat cap material ceràmic que sigui 
anterior al segles xvI-xvII (tret d’un fragment 
informe de Terra Sigillata Hispànica, de ca-
ràcter residual). Malgrat això, es pot destacar 
la troballa d’una vora d’escudella blanca i bla-
va valenciana, d’una vora de plat d’ala tipus 
blanca i blava catalana amb decoració en “z”, 
d’un fons d’escudella vidrada en blanc i man-
ganès valenciana probablement del segle xvII, 
i d’un fragment informe petit de tipus refle-
xos metàl·lics, tots localitzats en el sondeig 4. 
Cal destacar la presència d’un fragment de vi-
trall amb vidre policromat trobat al farciment 
de l’ossera UE 1251. Aquest fragment de vi-
trall podria pertànyer als finestrals de l’antiga 
església romànica, si bé, es trobaria en una de 
les osseres ubicades en la part més moderna 
de l’església (s. xvII-xvIII), per tant, es tractaria 
d’una troballa fora de context.

Fig. 9. Vista general Sector 4, sondeig 4. Final de l’excavació.
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Per últim s’hauria de ressenyar la troballa de 
diferents elements metàl·lics, sobretot mone-
des, amb cronologies molt diverses: les més 
antigues daten del s. xIx: la més antiga és una 
moneda del període de Ferran VII (any d’en-
cunyació 1817). El tipus no s’ha pogut deter-
minar (probablement es tractaria d’un cèntim 
de bronze). També és destacable la presència 
d’una moneda de 5 cèntims del període de Isa-
bel II (any d’encunyació il·legible). 
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Intervenció arqueològica al molí fariner anomenat “lo Molinot” 
(Miravet, Ribera d’Ebre)

Josep Maria Pérez Suñé
Pere Rams Folch

Resum
Intervenció arqueològica al molí hidràulic, situat a la llera dreta del riu Ebre, aigües avall del nucli 
urbà de Miravet (Ribera d’Ebre), per determinar la tipologia i cronologia de construcció i de fun-
cionament del molí. Encara que les constants riades no van permetre finalitzar l’excavació, es va 
constatar: que es tractava d’un molí fariner amb tecnologia de roda motriu horitzontal dins d’un 
casal de planta pentagonal i dos pisos d’alçada; que la captació d’aigües es feia mitjançat un assut; 
que la regulació de la força de l’aigua es feia amb comportes d’alleujament i motrius; i que havia un 
moll de càrrega i descàrrega. El conjunt s’hauria de datar a les darreries del segle xvI.

Abstract
Archaeological excavation in the watermill  located right of  the river Ebro, downstream from the 
village of  Miravet (Ribera d’Ebre), to determine the type and timing of  construction and watermill 
operation. Although the constant floods didn’t allow completion of  the excavation, it was found 
that it was a flour mill ,with horizontal drive wheel technology within a pentagonal center and two 
stories high; Collect water was done by a dam; the regulation of  the force of  water was done with 
gates of  relief  and motives; and it had a loading and unloading dock. The set should be dated to 
the late 16th century.
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situaCió

El molí hidràulic fariner anomenat “lo Molinot” 
es troba a la llera dreta del riu Ebre, aigües avall 
del nucli urbà de Miravet (Ribera d’Ebre), a la 
partida de les Blores. Les coordenades utm són 
31/n ed 50, e(x): 297383,8; n(y): 4544916,3.
L’emplaçament a la mateixa llera del riu esta-
va condicionada pel fet que la roda motriu era 
accionada per la força de la corrent i la seva 
localització no degué ser pas aleatòria, sinó 
fruit d’un procés d’estudi dels corrents que va 
determinar el lloc més adient per a la captació 
d’aigües per ser emprades en el molí.

anteCedents

El molí hidràulic anomenat “lo Molinot” és 
una infraestructura que ha estat abandonada 
des de fa anys, fins al punt que ningú reco-
neix la seva propietat, ni tant sols la Confe-

deració Hidrogràfica de l’Ebre. L’Ajuntament 
de Miravet té declarada aquesta edificació com 
Bé Cultural d’Interès Local dins les Normes 
Subsidiàries de la Població, raó per la que es 
d’aplicació la normativa establerta a l’article 18 
de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
L’arquitecte Olivier Colin va redactar el Projec-
te bàsic i d’execució de consolidació d’un molí “àrab” 
en el riu Ebre, a Miravet, i la seva execució el 
2012 va propiciar aquesta intervenció arqueo-
lògica finançada per l’Ajuntament de Miravet.

oBjeCtius

En funció de la finalitat del projecte de recu-
peració estructural de l’edifici i d’interpretació 
funcional del mateix, la intervenció arqueo-
lògica es va dissenyar per assolir quatre ob-
jectius: 1) determinar la tipologia del molí; 2) 
esbrinar la cronologia de construcció i funcio-
nament; 3) netejar els sediments i paraments; i 
4) restitució dels elements enrunats. 

desCRipCió de la inteRvenCió

La primera acció sobre el terreny va consistir 
en possibilitar a l’equip de treball un accés a 
“lo Molinot” des de terra ferma, ja què fins lla-
vors només es podia accedir-hi en barca. Obert 
l’accés a través d’un canyar i col·locades les 
passeres de fusta, començà la neteja de la ve-
getació que amb abundància havia colonitzat 
absolutament el conjunt d’estructures cons-
tructives. Tot i la gran extensió a desforestar, 
per a no alentir el procés de treball, començà 
l’excavació arqueològica a l’interior de l’edifici 
principal, el casal de planta pentagonal, o molí 
pròpiament dit. A l’interior del casal havien 
crescut uns arbres enormes que tenien unes 
arrels molt gruixudes, profundes, dures i amb 
nombroses ramificacions que s’estenien arreu 
del subsòl. El procés d’excavació, molt lent 
per les raons exposades, va permetre enreti-
rar un potent estrat (UE 1000) de sediments 
(llims-argilosos) de color negrós aportats per 

Fig. 1. Situació del molí fariner “lo Molinot” (Miravet)

Fig. 1. L’emplaçament del molí fariner a la llera del riu
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la corrents del riu. Per sota es va documentar 
un potent nivell d’enderroc (UE 1001) molt 
irregular, format per les pedres i carreus cai-
guts de les parets i del pis superior, i aviat es va 
constatar que la concentració dels enderrocs 
a la meitat septentrional de l’edifici havia es-
tat una acció voluntària d’origen antròpic. Per 
sota d’aquest nivell d’enderrocs es va docu-
mentar un altre nivell sedimentari (UE 1002) 
que cobria les unitats constructives horitzon-
tals i del que sorgien unes arrels enormes.
Els treballs anaven a bon ritme, ja que la in-
tervenció es va planificar per executar-la apro-
fitant les condicions favorables del baix nivell 
del riu durant l’estiatge d’hivern, però, sense 
informar als ajuntaments afectats, per les nits 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre obria 
comportes dels embasaments aigües amunt, i 
s’acumulaven nous llims que s’havien d’exca-
var i extreure de nou. Durant diversos dies es 
va reexcavar allò que ja estava excavat el dia 

abans, sense poder arribar mai al nivell d’ús, 
màxim quan una sobtada crescuda va fer pu-
jar el cabal de l’Ebre més de dos metres en 
poques hores, deixant totes les estructures, en 
un 75%, per sota el nivell de les aigües, para-
litzant la intervenció i prenent consciència que 
era definitivament irrealitzable l’excavació ar-
queològica per deixar al descobert les estruc-
tures de pavimentació, així com la posterior 
consolidació i posta en valor patrimonial de 
“lo Molinot”.

Resultats

Tot i haver-hi esmerçat moltes hores de feina i 
recursos, no s’han assolit la majoria dels objec-
tius previstos per les raons abans esmentades. 
No obstant, la present intervenció ha permès 
abandonar la creença de que es tractava d’un 
molí hidràulic de roda vertical d’època islàmica, 

Fig. 3. El casal pentagonal del molí fariner rodejat de vege-
tació.

Fig. 4. La vegetació emmascarant les estructures del molí fa-
riner

Fig. 5. Grans arbres a l’interior del casal del molí fariner Fig. 6. Sediments a l’interior del casal del molí fariner
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per constatar-se que es tractava d’un molí fari-
ner de roda horitzontal i potser contemporani 
als que es van construir a les darreries del segles 
xvI en el curs inferior de l’Ebre, els quals es ca-
racteritzen per requerir una determinada infra-
estructura i funcionar de la manera següent:

La presa: l’assut i estructures complemen-
taries

Atenent que la força motriu d’aquest tipus de 
molins era el corrent d’aigua, aquesta es cana-
litzava mitjançat una assut, que a Miravet era 
de sòlids blocs de pedra i estava organitzada 
en dos trams diferenciats per garantir el con-
trol del curs d’aigua i conduir-la fins el molí. El 
tram nord, amb la funcionalitat de captar l’ai-
gua aigües amunt del molí, tenia una longitud 
d’uns 350 metres, estava construït en diago-
nal, de nord-est a sud-oest, formant una mena 
d’embut, des d’aproximadament l’eix central 
de la llera del riu fins apropar-se a la riba dre-
ta. A l’extrem inferior hi havia una primera 
comporta d’alleujament i a partir d’aquesta 
començava el segon tram, o inferior, paral·lel 
a la riba dreta. La longitud d’aquest darrer era 
de 76 metres i, juntament amb un mur lateral 
i les comportes frontals, tenia la funcionalitat 
d’embassament per acumular l’aigua neces-
sària per fer moure les rodes horitzontals. A 
uns 10 metres de l’extrem inferior s’obria una 
segona comporta d’alleujament i l’acabament 
era en forma d’espigó de 8,40 metres de lon-
gitud i 1,40 metres d’ampla, amb una obertura 
transversal de drenatge d’1,30 metres.

Les comportes d’alleujament

El cabdal d’aigua captat per l’embassament es 
regulava mitjançant comportes d’alleujament 
que s’obrien i tancaven amb una gruixuda por-
tella de taulons de fusta o de ferro. Controlant 
el flux d’aigua, el moliner podia regular el nivell 
i la força del corrent de l’aigua. En el càlcul de 
les dimensions de les comportes d’alleujament, 
s’havia de considerar el cabal màxim que el riu 
podia arribar a tenir. En el molí de Miravet hi 
havia comportes d’alleujament al lateral esquer-
re del propi assut i a la part frontal. A aquestes 
darreres es podia accedir des d’un pont de dos 
arcades, de pedra i carreus, que comunicava la 
part de darrera del casal del molí amb l’estruc-
tura pentagonal que interpretem com la infraes-
tructura d’un possible moll de càrrega i descàr-
rega. Per manipular les comportes, el moliner 
havia d’emprar una eina que consistia en una 
barra de metall de ferro, amb una barra trans-
versal més petita a l’extrem amb forma d’una 
“T”; eina que permetia enganxar la comporta 
d’alleujament pels dos ganxos de metall i servia 
que treure-la i tornar-la a col·locar.

Les comportes motrius i de sortida aigües

La planta pentagonal del casal i una adequada 
disposició de les comportes motrius, o obertu-
res practicades al casal (mitjançant les quals el 
moliner podia regular la força i direcció de l’ai-
gua), permetien dirigir directament la corrent 
d’aigua que hauria de moure la roda motriu 
i regular la velocitat amb que havien de girar 
les moles. Generalment, es manipulaven des 
de l’interior del casal (però en el cas que ens 
ocupa estaven a l’exterior, com veurem més 
endavant) i per davant acostumava a haver-hi 
un enreixat col·lector, és a dir, un colador amb 
una llum de malla suficient com per retenir 
les rames i deixalles arrossegades pel riu. Les 
obertures situades a un nivell superior (a dre-
ta i esquerra respectivament de les comportes 
motrius) permetien el pas de la persona en-
carregada d’obrir i tancar o regular l’entrada 
d’aigua per fer girar la roda motriu.Fig. 7. Conjunt d’estructures del molí fariner
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Casal del molí

El casal era l’edificació del molí pròpiament 
dita, una edificació imponent dotada d’un cer-
ta aparença defensiva, construïda amb grans 
carreus a la part baixa i blocs de pedra més 
petits en la superior, amb parets d’1 metre de 
gruix de doble parament lligat amb argamas-
sa per augmentar la resistència davant l’acció 
continua de l’aigua i les crescudes del riu. Pre-
cisament per augmentar aquesta resistència, 
l’edifici és de planta pentagonal irregular amb 
el vèrtex oriental aigües amunt. Per tractar-se 
d’un molí de roda horitzontal es va construir a 
dos nivells superposats separats per un embi-
gat, un d’inferior, anomenat nivell hidràulic, i 
un de superior en el que es desenvolupava els 
procés de molta del gra. La superfície en plan-
ta és de 54,80 m2 i s’assentava sobre una base 
de pedra edificada sobre la mateixa llera del 
riu. L’entrada principal estava situada a l’ex-
trem sud del costat oest i donava accés directe 
a la planta superior. Un accés secundari està 
situat al costat est i s’obria directament sobre 
el riu. Un dels laterals de cadascuna d’aquestes 
entrades està malmès, possiblement per donar 
més llum de pas quan es van extreure les peces 
del molí. Un conjunt d’obertures permetien 
la sortida cap a l’exterior des d’on manipular 
les comportes motrius. La cara interior de les 
parets laterals conserva les evidències de les 
estructures de fusta relacionades amb els sis-
temes per pujar i baixar les comportes motrius 
i regular el flux d’aigua que penetrava al nivell 
inferior per dos obertures enfrontades en di-
agonal. Corrent d’aigua que una vegada havia 
mogut la roda motriu sortia per les obertures 
de drenatge o claveguera; per facilitar aquesta 
operació, per davant de cada obertura hi ha-
via un con semicircular que precipitava l’aigua 
vers fora de l’estructura. En el nivell superi-
or, actualment desaparegut, és on tenia lloc la 
molta del gra. Hi havia una obertura per airejar 
l’estança. Un embigat de fusta sostenia un pis 
de fusta on estaria situada la plataforma cilín-
drica per encabir-hi els elements de moldre.

Fig. 8. Vista meridional del casal pentagonal del molí fariner

Fig. 9. Vista lateral del casal pentagonal del molí fariner

Fig. 10. Concentració dels enderrocs a l’interior del casal del 
molí fariner
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Estructura annexa (moll de càrrega i des-
càrrega?)

Una construcció annexa, de planta pentagonal 
irregular, té més de 150 m2 de superfície. Al 
lateral sud-oriental hi ha una comporta de 80 
cm de llum que comunica amb les comportes 
d’alleujament frontals. El costat meridional té 
8 metres de llarg i el gruix dels murs és d’1’30 
metres. Li atribuïm com a possible funciona-
litat la càrrega i descàrrega del gra i possible-
ment també va servir de peixera, a més de ca-
nalitzar l’aigua de l’assut. Per dos petits ponts 
d’arcades es comunicava amb el casal del molí.

El procés de moldre el gra

Des del moll de càrrega es transportaven els 
sacs de gra fins a la part superior del molí on 
estaven les moles. Amb l’obertura de les com-
portes motrius es posava en funcionament el 

mecanisme hidràulic. Un sòlid i robust eix ver-
tical transmetia el moviment de la roda motriu 
activada per el corrent d’aigua a la mola, o pe-
dra superior, que girava sobre la solera. El gra 
dipositat a la tolva precipitava per un orifici 
central cap a les moles i començava el procés 
per obtenir la farina. El refinat de la farina de-
penia de la quantitat de gra que queia entre les 
moles i de la separació que havia entre aquelles. 
El mestre moliner havia d’assolir un gir cons-
tant, però no excessivament ràpid, per evitar 
que la fricció malmetés la farina resultant que 
queia al farinal. Finalitzat el procés, la farina 
dipositada al farinal s’ensacava i es baixava de 
nou fins el moll de càrrega i descàrrega. 
En resum, la intervenció ha permès constatar 
que es tractava d’un molí fariner de roda ho-
ritzontal i que s’hauria de datar a les darreries 
del segle xvI, però per les constants riades no 
s’ha pogut excavar del tot ni procedir al seu 
arranjament.

Fig. 11. Cotes topogràfiques de sediments i enderrocs a l’inte-
rior del casal del molí fariner

Fig. 12. Alçats dels murs interior i exterior del casal del molí 
fariner.

Fig. 13. Vista posterior de la zona de comportes

Fig. 14. Vista lateral de la zona de comportes
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Prospeccions arqueològiques a la partida dels Aubals (Ascó, 
Ribera d’Ebre)

Judit Ciurana i Prast

àpex. Arqueologia i Serveis Culturals

Resum
Els treballs arqueològics a la partida dels Aubals d’Ascó (Ribera d’Ebre) consistiren, en una primera 
fase, en una prospecció arqueològica superficial. La localització de fragments ceràmics en superfície 
així com les notícies d’antigues troballes de monedes motivaren una segona fase que es concretà en 
l’excavació mecànica de 23 sondejos i una prospecció geomagnètica. Mentre que els sondejos no 
proporcionaren cap evidència arqueològica estructural, mitjançant la prospecció geomagnètica es 
recuperaren diversos objectes metàl•lics, entre els quals destaca un petit lot de monedes de diverses 
èpoques històriques.

Abstract
The archaeological works at the Aubals area in Ascó (Ribera d’Ebre) consisted, in a preliminary 
stage, of  an archaeological field survey. The location of  pottery sherds and local knowledge about 
coin findings prompted a second phase in the archaeological investigations. This was fulfilled with 
the mechanical excavation of  23 trial trenches and a metal-detector survey. While the trenches did 
not afford any structural archaeological evidence, the geomagnetic survey allowed the recovery of  
several metal artefacts, particularly a limited lot of  coins from diverse historical periods.
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intRoduCCió

Aquest article recull una breu descripció dels 
treballs arqueològics realitzats a la partida dels 
Aubals a Ascó (Ribera d’Ebre) i dels resultats 
obtinguts. Los Aubals és una partida que es tro-
ba al nord-est de la vila d’Ascó, entre la via del 
ferrocarril Barcelona – Saragossa i la carretera 
que condueix a l’entrada de la Central Nucle-
ar des del pont d’Ascó. Ocupa una extensió de 
417.190 m2 i està delimitada al sud pel Barranc 
de la Peixera, al nord per la vall de Potxos, a 
l’oest pel traçat de la carretera C-12 i a l’est per 
la carretera d’accés a la Central Nuclear. Aquest 
sector es troba al marge dret del riu Ebre i al 
sud de la zona coneguda pels asconencs com 
los Andiscos, una de les planes més fèrtils del 
terme doncs té el riu a la vora i que, abans de 
la construcció de la Central Nuclear, estava tota 
ella destinada al conreu de regadiu. 
L’espai comprès en els actuals termes muni-
cipals d’Ascó i Vinebre es configura com una 
zona molt rica en jaciments arqueològics, molts 
d’ells de cronologia preibèrica i ibèrica, fet que 
evidencia una ocupació intensiva d’aquest ter-
ritori ja en èpoques molt primerenques. Es po-
den distingir dues grans zones: la zona ubicada 
al nord-est de la vila d’Ascó, amb els jaciments 
arqueològics catalogats d’Andisc, Castellons, el 
barranc de la Peixera (a la riba dreta de l’Ebre) 
i els Tossals d’Andisc i l’Aixalella (a la riba es-
querra); i la zona ubicada al sud-est d’Ascó, on 
es situen els jaciments arqueològics del Forn 
Teuler i la Roca de l’Ortiga (a la riba dreta) i 
de Sant Miquel de Vinebre (a la riba esquerra). 
Aquesta zona per la qual transcorre el Pas de 
l’Ase és molt estratègica, doncs permet un con-
trol de l’accés per l’Ebre i una panoràmica de 
tota la cubeta de Mora al seu pas per Ascó i Vi-
nebre. Dins la zona afectada per la intervenció 
es localitza el jaciment del Barranc de la Peixe-
ra. En aquest punt, entre els anys 1969 i 1971, 
l’erudit asconenc Carmel Biarnés documentà 
materials en superfície. El jaciment es troba 
però parcialment destruït, doncs el vessant sud 
on s’assenta es troba tallat pel pas de la via del 
ferrocarril. 

tReBalls Realitzats

Els treballs arqueològics consistiren inicial-
ment en una prospecció arqueològica superfi-
cial de tota la zona afectada. Aquesta inspecció 
visual constatà la inexistència de restes arqueo-
lògiques en superfície en el jaciment catalogat 
del Barranc de la Peixera. No obstant això, sí 
que es detectaren fragments de ceràmica ibè-
rica (àmfora) i produccions romanes de cro-
nologia diversa (campaniana, terra sigillata afri-
cana) en altres punts de la partida. Aquest fet 
portà a definir tres zones d’expectativa arque-
ològica (z.e.A.). En base a aquests resultats, es 
dugué a terme una segona fase que consistí en 
una delimitació arqueològica d’aquestes z.e.A. 
mitjançant rases per tal de verificar l’existència 
de restes arqueològiques en el subsòl. Un cop 
sobre el terreny, no va ser possible intervenir 
en la z.e.A. 3 ja que els terrenys que ocupava 
no eren encara de propietat municipal. Seguint 
instruccions del Departament de Cultura, es 
va optar per delimitar arqueològicament una 
altra zona, la z.e.A. 4, punt del qual es tenien 
informacions orals sobre la troballa de mone-
des romanes.
En paral·lel a la realització dels sondejos es 
dugué a terme una prospecció amb mitjans de 
detecció geomagnètica, és a dir, amb detector 
de metalls, sempre sota supervisió d’un arque-
òleg1. Quan el detector assenyalava la presèn-
cia d’un objecte metàl·lic, aquest s’excavava 
i es guardava individualitzat dins una petita 
bossa de tancament hermètic amb les dades 
més rellevants de la peça (jaciment, coordena-
des, dia i hora). L’ús del detector de metalls es 
combinà amb sistemes de posicionament glo-
bal (Global Positioning Systems/ gps) per tal 
d’incorporar en l’estudi la posició exacta dels 
objectes recuperats. Les dades generades han 
constituït la base de l’anàlisi espacial mitjan-
çant l’ús de sistemes d’informació geogràfica 
(sIg) que, al seu torn, ha possibilitat l’elabo-

1. La prospecció geomagnètica fou duta a terme per l’equip li-
derat per Xavier Sicart i Joan Enric. Des d’aquí volem agrair la 
seva col·laboració en la intervenció i la valuosa ajuda prestada.
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ració d’un plànol de dispersió de materials 
metàl·lics.

Resultats

S’excavaren un total de 23 rases amb mitjans 
mecànics en les Zones d’Expectativa Arque-
ològica 1, 2 i 4. Malgrat l’aparició de material 
arqueològic en superfície, els resultats de les 
rases foren negatius ja que no es detectà cap 
evidència arqueològica en el subsòl. Pel que 
fa a la prospecció geomagnètica, aquesta per-
meté la recollida de 110 objectes metàl·lics en 
els nivells superficials de les zones d’afectació 
arqueològica. D’aquests, 23 corresponen a nu-
merari mentre que els 87 restants són objec-
tes de variada naturalesa i tipologia. Un grup 
important està representat per objectes difícils 
d’identificar, com ara fragments informes de 
làmines i plaquetes de bronze, plom i llauna. 
La majoria d’aquests objectes probablement 
daten d’època contemporània i provenen de 
l’activitat agrícola a la zona. No obstant això, 

existeix un grup d’elements metàl·lics interes-
sants com ara objectes d’adorn personal (bo-
tons, sivelles, penjolls), elements relacionats 
amb les activitats econòmiques (didal, pesos 
de plom, bales de plom) i d’altres vinculats 
amb els conflictes bèl·lics, en particular amb 
la Guerra Civil. En aquest últim grup destaca 
un cartutx de munició russa i una bala de fu-
sell Màuser 7. Molts d’aquests elements, com 
ara els pesos de plom o el didal, són difícils 
d’enquadrar dins una cronologia clara però 
proposem com a hipòtesi una datació en-
tre l’època medieval i moderna, sense poder 
concretar-ho més. D’altres són fàcils de datar, 
com ara el botó amb el bust infantil de la reina 
Isabel II (1833-1848). En altres casos, l’escull 
principal no és tan determinar una cronologia 
sinó identificar l’objecte en si mateix. Aquest 
és el cas d’una peça metàl·lica ovalada amb 
diversos contrasegells on hi figuren numerals 
romans (III, vI) i s’intueix una data (169(...)). 
Recorda a algunes monedes de Felip Iv encu-
nyades a Castella i contrasegellades de manera 
semblant però ni la forma, ni el material co-

Fig. 1. Situació de l’àrea intervinguda i mapa de dispersió dels objectes metàl·lics recuperats durant la prospecció geomagnètica en 
la z.e.A 1 i la z.e.A. 4.
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incideixen. Destaca també un segell de plom 
amb una creu de Sant Andreu en l’anvers i part 
d’una inscripció il·legible en el revers.
En relació a les monedes recuperades, sis pro-
venen de la zona d’expectativa arqueològica 1; 
una moneda pertany a la z.e.A. 2 i setze es 
van recuperar de la z.e.A. 4. La gran majoria 
de peces estudiades presenten dimensions i 
pesos menors. Es tracta sobretot de monedes 
fraccionàries de poc valor, d’ús quotidià i, per 
les seves reduïdes dimensions, molt fàcils de 
perdre. D’aquest lot, ha estat possible identi-
ficar-ne clarament la tipologia en dotze casos: 
quatre maravedisos de Felip v (Barcelona, 
1720), un diner d’Aragó de Felip v (Saragos-
sa, 1710-1719), un diner d’Aragó de Felip II 
(Saragossa, 1598-1621), un as ibèric d’Iltirta 
(segles II-I A.c.), un ardit de Felip III/ Felip Iv 
(Barcelona, 1598-1665), dos diners d’Aragó 
de Felip v (Saragossa, 1710-1719), un croat 
de Felip II (Barcelona, 1556-1598) i un diner 
de Felip II (València, 1598-1621).
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Intervencions arqueològiques al molí d’Oriol (Flix, Ribera 
d’Ebre): les estructures per produir oli als segles XVII-XVIII

Josep Maria Pérez Suñé
Pere Rams Folch

Resum
Intervenció arqueològica programada (entre 2004 i 2011) a Flix (Ribera d’Ebre) per posar al desco-
bert, documentar i interpretar els elements estructurals que possibilitaven l’obtenció de l’oli d’oliva 
amb la tecnologia de les premses de biga i lliura i que va estar en funcionament entre principis del 
segle xvII i primer terç del segle xx. Per les dimensions i disposició de les premses i dels altres ele-
ments associats (moles, fornals i dipòsits), el d’Oriol es un dels molins d’oli que més informació 
aporta al coneixement etnològic, tècnic i funcional d’aquest singular tipus d’instal·lació oleícola 
preindustrial, tan característica de les comarques de les Terres de l’Ebre i del Baix Aragó.

Abstract
Archaeological intervention programmed (between 2004 and 2011) in Flix (Ribera d’Ebre) to ex-
plain, documenting and interpreting structural elements that made possible the production of  olive 
oil with the joist and hundredweight press technologya. It was operating between the early 17th 
century and the first 3rd of  the 20th century. 
About dimensions and layout of  its presses and other associated elements (wheels, forges and de-
posits), is the Oriol`s oil mills one of  the most informative ethnological, technical and functional 
knowledge because this unique type of  pre-industrial oliveoil installation such characteristic of   
Terres de l’Ebre and Bajo Aragón regions.



174

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

situaCió

A la part baixa del nucli urbà de Flix, dins el 
clos antic, al sud-est del carrer Major i de la 
plaça de l’Església, es localitza el jaciment ar-
queològic del Molí d’Oriol, més concretament 
per sota de la plaça del Mercat, en una àrea 
de recent urbanització, entre els carrers de 
l’avinguda de la Llum, avinguda de Catalunya 
i carrer del Mercat. El jaciment està orientat 
de sud-oest a nord-est i ocupa la part meridi-
onal d’una illa de cases, limitant el costat curt 
amb l’avinguda de la Llum. Ocupa una parcel-
la amb forma de polígon irregular que podria 
assimilar-se a un trapezi de 49 m de llarg el 
costat nord, 40 m el costat sud, 15 m (aprox.) 
el costat oest i 10 el costat est, si bé a aquest 

caldria afegir-hi un xamfrà rebaixat de 5 m de 
llarg; aquest polígon constitueix el perímetre 
exterior d’una superfície de més de 600 m2. 
El municipi de Flix (Ribera d’Ebre) està situat 
a la dreta d’aquell riu, en el lloc de més esca-
nyament d’un gran meandre i, per aquesta raó, 
ha sofert importants riuades: 6 de novembre 
de 1617 (7,69 m), 9 d’octubre de 1787 (10 m), 
25 de maig de 1853 (8,09 m), 21 d’octubre de 
1866 (7,88 m), 17 de setembre de 1884 (7,24 
m), 21 de gener de 1871 (6,92 m), 13 d’octubre 
de 1907 (9,20 m) i 1937 (6 m); algunes de les 
quals van incidir molt directament en el normal 
funcionament del molí d’oli que ens ocupa.

anteCedents

L’anomenat Molí d’Oriol era una instal·lació 
preindustrial per extreure oli amb la tecnolo-
gia de premsa de biga i lliura. Aquest tipus de 
premsa és l’evolució de les premses de palanca 
i de les de palanca i caragol. Els models més 
antics que es conserven a Espanya corres-
ponen al segle xvII i se les anomena premses 
àrabs o romanes; a Catalunya se les anomena 
de seixantè i giny.
D’aquest Molí hi ha documentació notarial 
que constata que estava en funcionament l’any 

Fig. 1. Plànol de situació del Molí d’Oriol

Fig. 2. Planta general del jaciment del Molí d’Oriol.
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1624, circumstància que permet suposar que 
la seva construcció s’hauria de situar a finals 
del segle xvI o principis del xvII, com molts 
d’altres molins d’aquestes mateixes caracterís-
tiques a les comarques veïnes de la Terra Alta i 
el Baix Aragó. Segons una inscripció lapidària 
col·locada sobre la porta de la façana principal, 
el Molí s’amplià amb una tercera premsa l’any 
1789: Año de 1789 reynAndo lA mAgestAd de 
cArlos Iv se Aumento unA tercerA prensA en 
este molIno sIendo Intendente el sr bAron 
de lA lInde y su comIsIonAdo don gregorIo 
cArpIntIer de lA cIudAd de tortosA.
En el present, per diferents vicissituds, el casal 
del Molí estava parcialment ensorrat i comple-
tament enrunat, encara que restaven a la vista 
cinc capelles (parella de dos grans pilars bes-
sons de pedra) per a les premses de biga i lliu-
ra, una d’elles situada a l’exterior del recinte, 
però adossada a la paret meridional del Molí. 
Aquesta cinquena premsa hauria de pertànyer 
a “lo molí del oli del sord al camí de la barca”, 
anomenat en el capbreu de Flix de 1624. A 
diferència de la majoria de jaciments arqueo-
lògics, en aquest, abans de començar a excavar 
sabíem quins elements estructurals trobaríem, 
si no havien estat espoliats. Aquest coneixe-
ment previ venia donat per dos circumstanci-
es: l’experiència d’haver excavat altres molins 
d’aquestes característiques i conèixer el funci-
onament tècnic de les premses de biga i lliura, 
que en síntesi describim a partir del elements 
visibles. Trobem dos grans pilars bessons de 
pedra (verges, cuixes o arbores) amb els extrems 
inferiors (pedicis) sobre una gran llosa plana de 
pedra (forum), mentre que sobre els extrems 
superiors descansaria un paral·lelepípede de 
pedra que constitueix la base de la torre de 
contrapès. En el receptacle format per aquests 
quatre blocs de pedra s’inseria l’extremitat (lin-
gula) de la premsa de biga (prelum). Les verges 
o cuixes (arbores), en el lateral, tenen una ranu-
ra longitudinal en el centre (foraminas), on es 
fixaven unes traves (fibulae) per regular l’alçada 
de la palanca (la biga) i assolir d’aquesta ma-
nera una pressió més uniforme de la premsa. 
Amb la mateixa finalitat, igualar la pressió, a 

l’alçada de la part de la biga que anava a exercir 
la pressió sobre els cofins, aquella es reforçava 
amb una peça quadrangular de fusta anome-
nada barret o marrà. La longitud de la biga, 
en aquest tipus de premses oscil·lava entre 
els 11 i els 18 m (mesurada entre les verges i 
la lliura), tenia una secció rectangular i estava 
formada per dos o més bigues. La càrrega de 
cofins es dipositava sobre una base de pedra 
quadrangular anomenada cassola (regaifa), amb 
un retall circular vorejat per un canal que aca-
ba en un regueró, per on corria l’oli que sortia 
dels cofins plens d’olives mòltes i sotmeses a 
la pressió de la biga. 

Fig. 3. Detall de la pedra dels cofins i del dipòsit per recollir 
l’oli premsat.

Fig. 4. Detall de la pedra per guiar el braç de la premsa.
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L’oli premsat sobre la regaifa, era recollit pel 
canal que vorejava el retall circular on eren el 
cofins, i pel regueró del canal queia a un dipò-
sit de decantació o pila, que acostumen a tenir 
un diàmetre aproximat d’1 m. Entre les verges 
i el caragol hi havia dos bigues, ben ancorades 
sobre un paral·lepípede de pedra, per guiar el 
moviment de pujada i baixada de la premsa; 
s’anomena balancera (stipites). A la part inferi-
or, una trava col·locada entre les dues bigues 
guiadores actuava com fulcre d’una palanca de 
braços desiguals. Es coneix com pedra d’an-
coratge. Quan la biga no treballava, aquesta 
descansava sobre una peça de fusta anomena-
da mitjana. A l’extrem oposat dels arbres de 
la premsa trobem la lliura, una gran pedra de 
forma cilíndrica que serveix de contrapès i on 
s’encaixa el caragol que serveix per fer pujar i 
baixar la biga mitjançant dues o quatre barres 
de fusta, en castellà anomenades bigarras. 
El solar és de propietat municipal i està cata-
logat com bcIl. Aquesta circumstancia propi-
cià que, amb estreta col·laboració entre l’As-
sociació Cultural “La Cana” i l’Ajuntament 
de Flix, s’adoptés la decisió de recuperar les 
instal·lacions del Molí d’Oriol que estaven en 
perill de ser arrasades per complet, i transfor-
mar el solar en un pàrquing. El llavors regidor 
de l’Ajuntament i membre de dita Associació 
Cultural, Jaume Masip Llop ens va sol·licitar 
un informe arqueològic per avaluar el possible 
interès del lloc que pretenien recuperar i posar 
en valor patrimonial i històric.

oBjeCtius

Recuperar tots els elements estructurals que 
possibilitaven l’obtenció de l’oli d’oliva, en-
tendre el seu funcionament i evolució i, final-
ment, transformar l’espai en un jaciment obert 
al públic que expliqués la producció d’oli amb 
la tecnologia de les premses de biga i lliura.

desCRipCió de les inteRvenCions

La intervenció començà el 2004 amb la neteja 
de l’espessa coberta vegetal que emmascara-
va bona part de les estructures de l’antic molí 
d’oli. Seguidament es va procedir a retirar tota 
la runa, que durant anys s’havia abocat al solar, 

Fig. 5. Entrada al jaciment visitable del Molí d’Oriol.

Fig. 6. Circuit per la visita del jaciment.

Fig. 7. Visita general del jaciment del Molí d’Oriol.
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emprant una màquina retroexcavadora i en ca-
mions es va traslladar a l’abocador de Vinebre 
(a l’igual que es faria en les campanyes poste-
riors). Finalment, va començar l’excavació en 
extensió de la meitat occidental del recinte in-
terior del molí, deixant al descobert i perfilats 
els primers elements estructurals. L’any 2005 
es va excavar en extensió la meitat oriental i la 
troballa més significativa fou un element abso-
lutament aliè, com era la pila baptismal (tren-
cada) de l’església parroquial de l’Assumpció 
de Maria que fou espoliada durant la passa-
da Guerra Civil. Una vegada la totalitat dels 
elements estructurals (premses, sotanes de les 
moles, fornals, dipòsits, etc) foren delimitats i 
deixats al descobert, es va realitzar el primer 
aixecament topogràfic del conjunt. L’any 2006 
va continuar excavant-se, ara en profunditat, 
alguns dels elements estructurals. Atenent a 
l’extensió i característiques estructurals del 
jaciment, durant les campanyes 2004, 2005 i 
2006 s’havia excavat selectivament, deixant 
aquells llocs que poguessin dificultar la cir-
culació de persones i material d’excavació, o 
bé es posés en perill la seva conservació. Per 
aquesta raó tècnica havien restat sense exca-
var sectors i elements estructurals en diferents 
àrees del Molí, a les quals es va intervenir el 
2011, deixant definitivament visibles tots els 
elements estructurals conservats.

Resultats

La informació recopilada durant les cam-
panyes d’excavació (2004-2011), en un molí 
d’oli tan gran i ben conservat com l’anomenat 
d’Oriol, ens va possibilitar corroborar l’orga-
nització interna d’aquests tipus d’instal·lacions 
preindustrials, que es fonamentava en el con-
cepte d’unitat tècnica de producció (utp), i 
inferir l’evolució diacrònica de les successives 
transformacions a les que han estat sotmeses 
tant el propi edifici o casal del Molí, com el 
conjunt d’elements estructurals als quals do-
nava aixopluc. 

La font d’informació documental coetània 
que hem emprat han estat les actes de compra-
venda de molins d’oli desamortitzats durant el 

Fig. 8. Detall d’una sotamola.

Fig. 9. Planta amb la identificació de les Unitats Tècniques de Producció (utp).
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segle xIx, i de llur anàlisi de detall vàrem de-
duir que la utp de cada Molí es composava de 
tres elements necessaris: una premsa de biga 
i lliura, una mola i un fornal. Qualsevol am-
pliació de la capacitat extractiva d’oli compor-
tava implementar una nova unitat tècnica de 
producció (utp) complerta; és a dir, formada 
per una nova premsa de biga i lliura, una nova 
mola i un nou fornal; de manera que es mul-
tiplicaven a mida que s’ampliava la capacitat 
productiva si no havia un canvi en la tecnolo-
gia emprada. Seguint aquesta norma teòrica, 
si a l’interior del Molí d’Oriol hi havia quatre 
premses de biga i lliura, forçosament havien 
de documentar-se les quatre moles i els qua-
tre fornals corresponents, circumstància que 
finalment es va poder constatar en la darrera 
campanya de 2011. És més, la troballa i exca-
vació dels quatre fornals va permetre deter-
minar la correcta localització i funcionament 
d’aquestes estructures de combustió i desfer 
una interpretació errònia de possibles dipòsits, 
ja què són de tipus obert, de planta circular 
amb suports per recolzar la caldera de l’aigua, i 
dotats d’un fumeral lateral. Sembla que els dos 
més nous (els orientals) estan a una cota molt 
inferior respecte al nivell de circulació, pràcti-

cament són simètrics, paral·lels i possiblement 
aprofiten antics dipòsits dels infernets primi-
genis, als quals abocaven les clavegueres de les 
oliases. La funcionalitat dels altres dos fornals 
és idèntica, però la tècnica de construcció i si-
tuació és diferent, emmotllant-se a les disponi-
bilitats d’espai lliure i sobretot pensant que no 
han d’estar mig soterrats, sinó completament 
en alt.
D’altra banda, la disposició en línia respecte 
a l’eix central de les quatre moles i la distri-
bució de la xarxa de clavegueram permeten 
deduir que primer es varen construir de for-
ma simètrica les dos unitats tècniques de pro-
ducció (utp) situades al sector occidental del 
Molí, unitats complementades amb els cor-
responents dipòsits d’emmagatzematge de les 
olives. Posteriorment es va ampliar amb una 
tercera i una quarta premsa, les dos al sector 
oriental i també situades simètricament per a 
millor aprofitar l’espai.
Pel normal funcionament dels molins d’oli, 
aquests requereixen de gran quantitat d’aigua. 
A Flix, per documents, sabíem que la gran 
sínia que extreia aigua de l’Ebre donava ser-
vei al Molí i als horts propers. Però, el 2011, 
a l’extrem oriental, es va documentar la boca 

Fig. 10. Planta i estructures associades de la premsa 1.
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ovalada d’un gran pou de sínia de pedra ben 
carejada. Aquesta troballa resultà una sorpre-
sa. La possible explicació a la construcció d’un 
pou propi per donar servei exclusivament al 
Molí podia obeir a que l’extracció d’aigua del 
riu a vegades es veia interrompuda per les 
destrosses provocades per les riuades; la més 
important fou precisament la de 1787, que va 
deixar Flix sense subministrament d’aigua fins 
el 1830, quan restaren finalitzades les obres hi-
dràuliques a l’Ebre amb una gran sínia. Amb el 
pou, l’extrem oriental del Molí restà comple-
tament ocupat per aquest i les canalitzacions 
que des d’ell sortien. Les restes d’aquestes ca-
nalitzacions s’adossen als murs de tancament 
del casal del Molí i arriben fins el que possi-
blement fou el tancament de la primera edi-
ficació, tot just sobre una gran pila cilíndrica 
de pedra, que per una obertura practicada a la 
part inferior es comunica amb una canalitza-
ció que travessa el mig del Molí de nord a sud. 
No hem pogut documentar on estaria l’estable 
per a les bèsties que movien les quatre moles i 
la sínia del pou; ni tampoc l’emplaçament dels 
infernets de les oliases. Arqueològicament, 

hem diferenciat un mínim de quatre fases en 
el funcionament de Molí d’Oriol:

Fase I (principis del segle xvii - 1798)

Fase primigènia en la que el Molí funciona amb 
dos premses de biga i lliura adossades respec-
tivament a les parets nord i sud de l’edifici del 
sector occidental, el més proper a la portalada 
original d’accés al casal del Molí. La distribu-
ció espacial dels diferents elements estructurals: 
premses i molí de sang; la pròpia construcció 
dels monòlits dels arbres de les premses, i els re-
forços d’aquest, suggereixen que el sector més 
antic del Molí, i que funcionà durant aquesta 
fase, és l’occidental, encara que no trobem ex-
plicació al fet que els fornals associats a aques-
tes premses estan situats al mig del Molí, tot 
aprofitant antigues estructures, i seguint ori-
entacions diferents. Llavors cal suposar que la 
meitat oriental només s’emprava com a pati per 
descarregar les olives a premsar. La data de pos-
ta en funcionament del Molí encara no estem 
en condicions de poder-la precisar, però s’ha de 
situar a principis del segle xvII.

Fig. 11. Planta i estructures associades de la premsa 4.
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Fase II (Moderna - Contemporània: 1789 - 
meitat segle xix)

El segle xvIII constituí un període d’expan-
sió de la producció agrària en general, i de la 
d’oli destinada a l’exportació, en particular. En 
aquest favorable context econòmic i d’aug-
ment de població s’ha d’inscriure la instal·lació 
d’una tercera premsa, tot just dos anys desprès 
de la riuada de 1787; i cal suposar que no gai-
re desprès s’ampliaria el molí amb una quarta; 
doncs, arqueològicament s’ha documentat una 
quarta premsa de característiques tècniques i 
físiques idèntiques a la tercera de les premses. 
Llavors el Molí funcionaria amb quatre prem-
ses, disposades en parelles de dos en el sentit 
longitudinal de la nau i adossades a les parets 
septentrional i meridional. Simultàniament a 
l’ampliació, es procedeix a la construcció dels 
dipòsits situats a l’extrem oriental i adossats a 
les premses nord i sud-orientals. Amb la pos-
ta en funcionament de les noves premses, la 
xarxa de clavegueram s’amplià i passà per sota 
de la nova mola, tot cercant la xarxa preexis-
tent. Possiblement s’aprofità la reforma per 
sanejar la superfície de circulació de persones 
i animals amb un paviment de còdols, del qual 
encara se’n conserven fragments aïllats i es 
documenta per sobre de les noves canalitza-
cions del clavegueram. Fou llavors quan pos-
siblement també es va cobrir completament la 
nau del casal del Molí aixecant nous pilars de 
recolzament de l’embigat i es va construir el 
pou de sínia.

Fase III (Contemporània: darrer 4t segle 
xix i primera meitat del xx)

Mutació parcial en l’activitat transformadora 
que es desenvolupa a l’edifici, possiblement 
motivada per l’electrificació del municipi i pels 
avenços tecnològics en matèria de premses 
oliaries i vinícoles. Per raons que desconei-
xem, es va prendre la decisió de disminuir la 
capacitat productiva del Molí. Potser llavors 
deixen de funcionar part de les estructures de 
les premses anomenades 1 i 2, o bé posterior-
ment, quan a la meitat occidental del Molí es 
procedeix a extraure la lliura de la premsa 2 del 
seu respectiu clot; a més estava absolutament 
trencada i arrasada la pila de pedra que recollia 
l’oli de la cofinera; es va omplir amb pedres 
ben disposades la base de diversos dipòsits 
rectangulars i la cambra de combustió i avant-
forn dels fornals de les premses 1 i 2. Tot ple-
gat, amb l’objectiu de deixar pla el terreny i 
transformar l’extrem occidental en un celler de 
producció de vi, construint-hi dos grans trulls, 
instal·lant-hi una premsa de racó i amortitzant 
el pou de pedra, reomplint-lo i construint no-
ves canalitzacions per sobre d’aquest. D’una 
banda, es procedeix a pujar el nivell del terra 
i pavimentar amb rajoles l’àrea de premsat de 
les dues utp orientals (premses 3 i 4), amortit-
zant definitivament les dues moles i els fornals 
corresponents, passant a emprar-se només les 
dues moles de les premses 1 i 2. La capacitat 
productiva es redueix, però les condicions sa-
nitàries són més adients. Diversos estrats de 
llims i fangs es superposen en depressions i 
racons del Molí, possiblement corresponents 
a dos grans riuades, la primera del 1907 i la 
segona de 1937. La presència d’aquests llims i 
fangs ens indica que llavors l’activitat produc-
tiva desenvolupada a d’interior del Molí era 
escassa o nul·la. 

Fase IV (Contemporània: segona meitat 
del segle xx)

D’abandonament de l’edifici per a qualsevol 
activitat transformadora. L’edifici sense co-

Fig. 12. Dipòsits per les olives abans de la premsada
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berta es converteix en un solar ple de runes i 
aviat és utilitzat com abocador incontrolat de 
materials de rebuig casolans i d’aportacions 
forànies de materials d’enderroc que provenen 
d’altres solars del municipi; també rep sorres, 
graves i d’altres elements sobrants del procés 
d’arranjament i urbanització dels carrers de 
l’entorn.
Per les dimensions, disposició de les premses 
i estat de conservació d’aquestes i dels altres 
elements associats, com pedres de cofins, pe-
dres d’emplaçament de les guies, piles, la lliura, 
els dipòsits de decantació, les moles i sota-mo-
les, i un llarg etcètera, el d’Oriol es un dels mo-
lins d’oli que més informació aporta al conei-
xement etnològic, tècnic i funcional d’aquest 
singular tipus d’instal·lació oleícola preindus-
trial, tan característica de les comarques de les 
Terres de l’Ebre i del Baix Aragó, on l’element 
diferenciador és la premsa de biga i lliura.
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Fig. 13. Detall dels dipòsits de decantament de l’oli
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Intervenció arqueològica al Pou de Gel d’Ascó (Ribera d’Ebre)

Pere Rams Folch
Josep Maria Pérez Suñé

Resum
Intervenció preventiva d’arqueologia urbana per excavar, descriure i esbrinar la cronologia de cons-
trucció i d’activitat d’aquest exemple d’arquitectura del fred, a més d’assessorar en l’adequació in-
terior del Pou de Gel d’Ascó (Ribera d’Ebre); una edificació semisoterrada de planta circular amb 
coberta de falsa-cúpula de mitja esfera sense la característica tapa zenital, motiu pel qual a la volta 
s’hi observen diversos forats de mides reduïdes que tenien la funció de respiradors. El material ar-
queològic documentat ha estat nombrós, però poc significatiu més enllà de permetre documentar 
ceràmica blava dels segles xvI-xvII en els estrats de rebliment. La data de construcció s’ha de situar 
a l’entorn del 1630 i funcionà fins els anys 1950-1960.

Abstract
Archaeological preventive urban intervention   to excavate, describe and figure out the chronology 
of  construction and activity of  this example of  cold architecture, as well as advising the inside 
adequacy of  Asco’s Ice well (Ribera d’Ebre); It is a circular half-buried building with cover false 
half-sphere dome without the overhead cover feature, so around were observed several holes of  
reduced size, that had vents functions. The documented archaeological material has been nume-
rous, but  it has been little significance It just allowing the documenting of  blue ceramic with the 
16th-17th centuries in the layers of  filling. The construction date will be around the 1630 years and 
operating until the1950-1960 years.
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situaCió

A la part baixa de l’antic nucli urbà d’Ascó (Ri-
bera d’Ebre), concretament al carrer del Cava-
ller números 3 i 5, i ocupant el nivell inferior 
de les dos cases, es localitza el conjunt del pou 
de gel, format pel propi pou de gel i unes es-
tances adossades. Al conjunt s’hi accedeix per 
una baixada sense nom oficial, que arrenca de 
la façana principal de la casa núm. 5 i voreja el 
lateral de l’edifici; al final del recorregut, sota 
un perxe, hi ha la porta d’entrada. 

anteCedents

Durant el 2015, l’Ajuntament d’Ascó va dur 
a terme el procés de Restauració del conjunt del 
Pou de Gel i els passatges d’accés. L’edifici és de 
propietat municipal i l’actuació arquitectònica-
urbanística s’emmarca en el programa integral 
definit en el Pla Director de Rehabilitació del 
Centre Històric d’Ascó.

Hi ha poques referències documentals a 
aquest element d’arquitectura del fred, que, 
com veurem més endavant, és de tipologia 
força singular. La primera referència pot da-
tar-se del 1630. La segona prové del Capbreu 
de la Comanda d’Ascó de l’any 1689 i es men-
ciona explícitament un pou de neu o de gel a 
prop de la vila (Vila 2013; Hofbauerová 2014). 
Al segle xvII, període d’esplendor en l’ús del 
gel i de la construcció de llocs per emmagat-
zemar-lo, aquesta part d’Ascó encara tenia 
una urbanització molt incipient. De la mateixa 
època també data la propera casa de cal Cava-
ller; circumstància que permet inferir que els 
propietaris del pou eren els propis cavallers de 
l’Ordre de l’Hospital.

oBjeCtius

Atenent a aquests antecedents, durant l’execu-
ció del projecte d’obra, dirigit per l’arquitecta 
Vera Hofbauerová, es va realitzar la interven-
ció arqueològica preventiva per a no afectar 
cap resta material de caràcter històric o ar-
queològic, a més de: 1) constatar l’abast de les 
diferents reformes estructurals a l’edifici, per 
determinar el grau de transformació de l’es-
tructura arquitectònica original; 2) esbrinar la 
cronologia de la seqüència arqueològica a par-
tir de la interpretació de l’estratigrafia vertical, 
de la superposició de paraments i d’estrats, i, 
tot plegat, correlacionat amb el material ar-
queològic documentat en els diferents estrats; 
i 3) procedir a l’adequació de l’interior de la 
construcció i del seu entorn.

desCRipCió de la inteRvenCió

La intervenció arqueològica pràcticament es 
va concretar en: 1) controlar l’aixecament amb 
mitjans mecànics del paviment de formigó 
(identificat com UC 1000) que possibilitava 
haver utilitzat l’estructura de l’antic pou de 
gel com un magatzem; 2) excavar amb mitjans 
manuals els nivells de terra i pedres, sota el 

Fig. 1. Plànol del situació del Pou de Gel d’Ascó.

Fig. 2. Planta general de l’edifici del Pou de Gel d’Ascó.
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paviment de formigó, fins arribar al nivell de 
base original i posar al descobert les estructu-
res soterrades i el sistema de desguàs de l’aigua 
de fusió; i 3) durant el procés d’excavació es va 
procedir a documentar el material arqueològic 
i a generar la documentació descriptiva i gràfi-
ca de les unitats estratigràfiques/constructives 
horitzontals i verticals identificades.

Resultats

La intervenció al Pou de Gel d’Ascó ha possi-
bilitat extreure conclusions a un doble nivell: 
en relació a la seva situació i en relació a les es-
tructures documentades i la possible atribució 
cronològica.

En relació a la seva situació en la trama 
urbana d’Ascó

Des de la seva construcció, l’entorn del pou 
de gel d’Ascó va experimentar diversos canvis 

en l’espai urbanístic. La primera imatge, quan 
es va bastir, era la d’una construcció aïllada, 
adossada, o soterrada, al ribàs del turó on, més 
amunt, s’assenta la població; a prop transcor-
rien alguns camins i existien uns corrals o pot-
ser cases aïllades. A partir de finals del segle 
xvIII i durant tot el segle xIx, coincidint amb 
la desamortització de propietats de l’Ordre de 
l’Hospital, es va anar formant el barri que in-
clou el pou de gel. 

En relació a l’estructura del pou de gel

El conjunt del pou de gel d’Ascó ocupa dos 
cases d’habitatges i esdevé un veritable tren-
caclosques d’afegits. El que és estrictament 
l’estructura del pou de gel ocupa tota la super-
fície de la part inferior d’aquestes cases i té una 
alçada que abasta dos plantes. L’estructura ve 
definida pels elements següents:

a) Forma de la construcció. Edificació semiso-
terrada de planta circular. Mur perimetral de 2 

Fig. 3. Alçats del Pou de Gel abans de la intervenció arqueològica.
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metres de gruix i 4,50 metres d’alçada fins l’ar-
rencament de la volta semiesfèrica. El diàme-
tre interior és de 5,20 metres i l’alçada interior 
total és de 7,67 metres. Bastit amb aparell de 
maçoneria ordinària formant filades horitzon-
tals regulars.

b) Coberta. La coberta és del tipus de falsa-cú-
pula de mitja esfera, amb parets verticals fins 
a l’arrencada de la cúpula. El parament interi-
or dels murs i la volta són de fàbrica de car-
reus lligada amb morter de calç; puntualment 
s’observa pedra picada aprofitada. A Ascó no 
existeix la característica tapa zenital, motiu pel 
qual a la volta s’hi observen diversos forats de 
mides reduïdes que tenien la funció de respi-
radors.

c) Plataforma de fusta. Aquesta plataforma 
servia de base per a treballar dins del pou i 
alhora, per a emmagatzemar-hi palla i rames 
i deixar-hi les eines. Consistia en troncs paral-
lels encastats al mur per un extrem i recolzats 
en un jou de fusta per l’altre. Per tal de refor-
çar el jou, hi hauria un tronc vertical al mig 
d’aquest i a sobre del mur de pedra central. 
Damunt dels troncs hi hauria la plataforma de 
taulons plans. Des de la plataforma es baixa-
ven els recipients amb la neu i es pujaven els 
blocs de gel mitjançant una corriola o politja.

d) Obertura lateral. Fa aproximadament 1 me-
tre d’ample i 2 metres d’alçada, està situat a 
l’arrencament de la volta i actualment està ta-
piat amb pedres. Era l’accés principal al pou, 
pel qual, mitjançant un o dos taulons, s’accedia 
a la plataforma de fusta interior o bé, amb una 
escala de mà, s’accedia a la base del pou. Tam-
bé serviria per a entrar-hi neu i treure’n els 
blocs de gel. Un cop el pou estaria ple, aquest 
accés es tancaria, probablement amb una grui-
xuda porta de fusta.

e) Pilar central i mur de pedra. Situat al centre 
del pou, a sota mateix del jou que suportaria 
la plataforma de fusta, serviria de base per a 
un cavallet o pilar de fusta que suportaria el 

jou. Construït sobre el terra del pou, tindria la 
finalitat d’evitar que l’aigua del desglaç afectés 
directament al pilar de fusta. Té una longitud 
total de 3 m i 54 cm d’amplada.

f) Mina de desguàs. Aquesta mina servia per 
treure de dins del pou l’aigua que s’anava pro-
duint per la fusió del gel, per tal d’evitar que el 
contacte de l’aigua amb el gel accelerés encara 
més aquest procés de fusió. Feta tota de pedra, 
amb murets laterals i coberta amb grans llo-
ses, té forma rectangular i una longitud desco-
neguda, ja que no s’ha pogut localitzar el lloc 
on surt a l’exterior. Aquest element és un dels 
més importants del pou, ja que era fonamental 
el seu bon ús per garantir el bon funcionament 
del pou; era important que no estigués taponat 
i desguassés correctament.

g) Paviment interior. El paviment estava en-
llosat total o parcialment sobre el sòl d’argiles 
naturals regularitzat i que presenta una lleuge-
ra pendent vers l’oest, per conduir les aigües 
de desguàs cap a la mina.

h) Porta d’accés actual. La porta d’accés actual 
es troba al costat oest, es va obrir en el gruix 
del mur, presenta un acabat amb una volta de 
rajola, i comunica el pou amb la planta baixa 
del conjunt. L’arquitecta Vera Hofbauerová 
és del parer que dit accés és contemporani a 
la incorporació del pou a la casa d’habitatges. 
Aquesta obertura al mur permet conèixer que 
el seu gruix és de 2 metres i que l’interior era 
de maçoneria.

El material arqueològic documentat durant la 
intervenció ha estat nombrós, però poc signi-
ficatiu més enllà de permetre documentar ce-
ràmica blava dels segles xvI-xvII en els estrats 
de rebliment. Ara bé, estructuralment, ha per-
mès identificar quatre fases, corresponents a la 
construcció, explotació i amortització del pou 
de gel; ordenades de la més moderna a la més 
antiga són les següents:



186

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

Fase IV (segona meitat del s. xx (1950-
1960)

Fase de transformació en magatzem. S’han 
adscrit les unitats estratigràfiques i construc-
tives que corresponen al segon reompliment 
(UE 1100) amb terres fins assolir el nivell de 
l’ampit de la nova porta; i la construcció del 
paviment de formigó (UC 1000).

Fase III (segona meitat del segle xix-prin-
cipis del segle xx)

Fase de transformació i canvi funcional. El 
pou ja havia perdut la seva utilitat original i 
es va incorporar als baixos d’una casa particu-
lar d’un barri completament consolidat, fent 
la funció de corral. És quan s’obre al mur la 
porta actual d’accés (UC 1007) i es reomple 
parcialment (UE 1101). Finalment, es ceguen 
totalment les obertures originals (UC 1008).

Fase II (segle xviii primera meitat del se-
gle xix)

Fase d’explotació del comerç del gel, que co-
incideix amb l’època d’expansió del modern 
comerç del fred durant l’anomenada “petita 
edat del gel” entre el segle xvII i les darreries 
del xvIII. La facilitat de recollida de neu i gel 
durant aquell període de temps va popularitzar 
el consum d’aquest tipus de producte. Sembla 
que no es van realitzar reformes significatives.

Fase I (primer terç del segle xvii, a l’entorn 
del 1630)

Fase de construcció del pou de gel i primera 
explotació comercial del gel. És quan es cons-
trueix l’estructura del pou, les obertures origi-
nals, el túnel de desguàs, la volta de tancament, 
l’enllosat del paviment i el basament del pilar 

Fig. 4. Planta del Pou de Gel d’Ascó. Fig. 5. Detall de l’alçat del Pou de Gel d’Ascó.

Fig. 6. Fotografia del basament del possible pilar central del 
Pou de Gel.

Fig. 7. Detall de l’empedrat de la base del Pou de Gel.
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que sustentava l’embigat de la plataforma inte-
rior. És a dir: es construeix el mur perimetral i 
el tancament superior amb una volta semiesfè-
rica (UC 1005), l’obertura entre el mur i la vol-
ta (UC 1006). A l’interior es regularitza el pa-
viment (UE 1102), es construeix el basament 
del possible pilar central (UC’s 1001 i 1002) 
que sustentava el pilar de l’embigat recolzats 
en els caps de biga, es realitza el sistema de 
desguàs (uc’s 1004 i 1009) i el paviment enllo-
sat (UC 1003). Tots i cadascun dels elements 
arquitectònics necessaris per posar en explota-
ció el pou de neu. 
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Estudi arqueològic i arquitectònic del perxe de Pere Sans (Ascó, 
Ribera d’Ebre)

Judit Ciurana i Prast

àpex. Arqueologia i Serveis Culturals 

Resum
El present article presenta els resultats de la intervenció arqueològica desenvolupada en el perxe 
de Pere Sans (Ascó). L’actuació consistí en l’estudi dels paraments dels murs interiors del perxe i 
l’excavació d’un sondeig en l’angle nord-occidental de l’edifici. Els resultats obtinguts en l’anàlisi 
arquitectònica han servit de base per a un esquema interpretatiu de l’evolució de l’estructura do-
nant com a resultat la definició de quatre fases cronoconstructives. Amb l’excavació d’un sondeig 
en un dels seus angles es visualitzaren les fonamentacions del perxe però no es recuperaren fòssils 
cronològics relatius al seu moment fundacional.

Abstract
This article presents the results of  the archaeological investigations conducted in the “perxe de 
Pere Sans” (Ascó). The works consisted of  an analysis of  the wall facings of  the “perxe” and the 
excavation of  a test pit in the north-western corner of  the building. The results obtained from the 
architectural analysis have provided a base for proposing a scheme of  interpretation that comprises 
four building phases. With the excavation of  the test pit was possible to view the foundations of  
the “perxe” but no chronological fossils related to its foundational moment were recovered.
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intRoduCCió

Arran el projecte de restauració del perxe de 
Pere Sans es realitzà un estudi arqueològic i ar-
quitectònic d’aquest element existent en el nucli 
històric de la vila d’Ascó. La intervenció arque-
ològica consistí en una lectura de paraments de 
l’edifici així com l’excavació d’un sondeig en el 
subsòl, concretament en l’angle nord-est de la 
casa número 14 del carrer de l’Hospital. El per-
xe de Pere Sans s’ubica en el tram mitjà d’aquest 
carrer. Es tracta d’una via de traçat rectilini que 
arrenca a la plaça de l’Església i desemboca a 
la cruïlla del carrer Valero. Per la seva posició, 
el carrer fossilitza el traçat antic del camí que, 
sortint del nucli musulmà a través del portal de 
la Cristiandat Vella, continuava cap a Flix. Al 
peu d’aquest camí, fora del nucli habitat però a 
la vora d’aquest, es fundà en algun moment de 
la baixa edat mitjana un hospital per a pobres. 
Aquest edifici és el que donarà nom a aquest 
tram del camí de Flix a mesura que el creixe-
ment urbà d’Ascó anirà dibuixant un raval fora 
del nucli musulmà al voltant de l’església i dels 
camins que hi convergien (Vila 2013,111). 

el peRxe de peRe sans

El perxe de Pere Sans es troba centrat a la fa-
çana de la casa número 12 del carrer Hospital, 
entre mitgeres de tres nivells d’alçat. Aquest 
immoble és Ca Pere Sans (IpAc, núm. fitxa 
11.456). Aquest és un edifici entre mitgeres 
de quatre crugies, amb el frontis de la façana 
compost simètricament segons quatre eixos. 
Consta de planta baixa, pis i golfes i té la co-
berta a dues vessants amb el carener paral·lel a 
la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de 
mig punt de rajola amb brancals de pedra que 
es troba en línia amb la portalada del perxe 
que passa per sota la casa. La primera plan-
ta de la casa cobreix en bona part un carreró 
transversal que comunica els carrers de l’Hos-
pital i del Trinquet.
Al carrer de l’Hospital s’obre un gran arc de 
mig punt de maó que es sustenta en brancals 
de pedra. Els carreus de pedra que conformen 
els brancals d’aquest arc foren rebaixats en un 
moment determinat per tal de facilitar el pas 
de carros. Al cantó del carrer Trinquet, l’ac-
cés al perxe no està coronat per cap arc; des 

Fig. 1. Frontis occidental i oriental del perxe de Pere Sans
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d’aquest punt és visible el cos constructiu que 
defineix la part superior del perxe i que per-
tany al primer pis de Ca Pere Sans i a l’immo-
ble número 14. Tant l’arc com l’entrada allin-
danada presenten una amplada de 3,05 metres.
Pel que fa a l’interior del perxe, aquest cobreix 
una superfície de 51,03 m2 i està definit per 
dos murs laterals amb una orientació sud-
oest/nord-est de 14,14 m de longitud. El sos-
tre interior del perxe és a nivell i està sostingut 
per un embigat de fusta de 21 bigues. A la part 
central i adossant-se al mur septentrional del 
perxe hi ha una mènsula que indica l’existència 
d’un ram d’escales sobre aresta en aquest punt. 
La base dels murs són de carreus de pedra cal-
cària escairada, mentre que l’alçat està format 
per paraments de tàpia calicastrada i, en alguns 
trams, per llenços de maçoneria. La superfí-
cie dels murs està recoberta per diverses capes 
de morter de calç que presenten marques de 
lates o tapieres. També abunden les reparaci-
ons en els murs fets amb materials moderns.A 
les parets interiors hi ha diverses obertures, 
algunes tapiades, d’altres encara obertes en el 
parament. A la paret septentrional (s. 2.000) 
destaca un portal amb arc de mig punt de maó 
sostingut per dos brancals de pedra escairada. 
Està tapiada per un mur de maons on al seu 
torn s’obre un petit finestró rectangular. A 50 
cm d’aquest portal, en direcció nord-est, hi 
ha una segona porta, de menors dimensions. 
Aquesta està íntegrament bastida amb car-
reus i coberta amb una gran llinda massissa de 
pedra. Finalment, i quasi al final del mur, en 
l’extrem que fa angle amb el carrer Trinquet, 
s’obre una tercera porta, també allindanada. 

La part superior està composta per tres car-
reus de pedra: el que fa de clau presenta forma 
de cunya. A la part superior del mur es localit-
zen tres petits finestrons quadrangulars. Totes 
aquestes obertures estan relacionades amb la 
casa número 12 del carrer Hospital a la qual hi 
comuniquen o bé a nivell de planta baixa (por-
tes) o de primera planta (finestres). Pel que fa 
a la paret interior del cantó sud, no presenta 
cap porta que comuniqui amb la planta baixa 
de la Ca Pere Sans. Sí però que són visibles 
fins a tres finestrons en la part superior: dos 
oberts a la mateixa altura i un altre ubicat a 
una alçada superior. En aquest mur es pot ob-
servar millor el sòcol de carreus, si bé moltes 
parts estan cobertes per capes de revestiment 
de ciment modern.

Resultats

La intervenció arqueològica al perxe de Pere 
Sans ha proporcionat indicis a partir dels quals 
és possible assolir un coneixement més pro-
fund de l’estructura i l’evolució morfològica 
del perxe de Pere Sans. A través de la lectura i 
anàlisi de paraments s’obtingué una seqüència 
estratigràfica de la construcció històrica que, 
al seu torn, ha permès establir cronologies 
relatives. El següent pas en la recerca hauria 
d’abordar altres tipus d’anàlisis, com els ar-
queogràfics i arqueomètrics amb els quals ob-
tenir cronologies absolutes. Malauradament, 
aquests estudis no s’han contemplat en la pre-
sent intervenció a causa del seu cost econòmic. 
Tenint en compte aquest fet, hem intentat en-

Fig. 2. Alçat de les paret interior septentrional del perxe de Pere Sans amb les Unitats Arquitectòniques documentades. Escala 1:30
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caixar les etapes constructives detectades amb 
la informació històrica existent sobre el perxe.
En primer lloc, i malgrat que el perxe rebi la 
consideració d’un sol edifici, aquest no pre-
senta un caràcter arquitectònic unitari. L’anàli-
si de paraments ha demostrat que ens trobem 
davant de dues construccions (els immobles 
núm. 12 i 14 del carrer de l’Hospital) que es 
troben separades per una via de pas i que en 
un moment específic de la seva existència fo-
ren unides mitjançant un perxe. En la primera 
fase constructiva (Fase 1) existirien dues ca-
ses separades per un pas a l’aire lliure. Pel que 
fa a la tècnica i als materials emprats, els dos 
edificis coincideixen. Els murs que els definei-
xen, concretament els seus murs septentrional 
i meridional, estan bastits mitjançant un sòcol 
en maçoneria de mig metre d’alçada i un alçat 
superior en tàpia calicastrada. Sí que existeixen 
diverses diferències, concretament en el tipus 
d’argamassa utilitzada. En el sector 1.000, el 
mur de tàpia (1.003) presenta un marcat color 
rosat i una gran porositat degut a l’alt contin-

gut en sorra i probablement a la inclusió de 
ceràmica triturada en l’argamassa. El mateix 
tipus de morter porós i rosat també es detecta 
en les juntures dels carreus de la porta 2.011 i 
en la cadena angular 2.015 en el mur septen-
trional del perxe. En els paraments d’aquest 
mateix sector també es documenta la presèn-
cia d’agregats de guix blanquinós i graves fines 
de riu i petits còdols. Aquesta mateixa compo-
sició en àrids la mostra l’argamassa emprada 
en els murs de maçoneria 2.003 i 2.009. En 
els angles destaca la presència de sòlides cade-
nes de carreus que defineixen les cantonades 
(1.012, 1.022, 2.015). Els carreus són de pedra 
arenosa i alguns mostren en la seva superfície 
marques del treball dels picapedrers. Destaca 
la presència d’una marca en forma de delta en 
una de les dovelles de la porta 2.011. Pel que fa 
a les obertures, la porta allindanada 2.011 del 
mur septentrional data d’aquesta època inicial, 
i probablement també la porta 2.008. 
Desconeixem quan es construïren aquestes 
dues cases. Sabem que el carrer de l’Hospital 

Fig. 3. Esquema interpretatiu de l’evolució arquitectònica del perxe de Pere Sans amb les seves fases constructives. Escala 1:50.
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fossilitza el traçat antic del camí que, sortint 
del  nucli musulmà a través del portal que des-
prés es dirà de la Cristiandat Vella, continuava 
cap a Flix. Al peu d’aquest camí,  fora de la vila 
d’Ascó i de les muralles bastides en el segle 
xIv, es fundà durant la baixa edat mitjana un 
hospital per a pobres. En base a diferents refe-
rències documentals, com el capbreu de 1559, 
sembla clar que, com a mínim el tram inicial 
d’aquest camí estaria relativament urbanitzat. 
Per altra banda, en els capbreus fins al 1661  
s’esmenta un carreró que per la seva posició 
sembla que es trobava al costat de l’Hospital i 
que segurament va desaparèixer amb el trasllat 
d’aquest a la seva nova ubicació. En altres do-
cuments també es parla del  carreró que baixa 
al riu, que tant pot correspondre amb aquest 
mateix carrer com amb el que posteriorment 
ocuparà el perxe de Pere Sans. També es do-
cumenten diversos corrals i solars, fet que in-
dica que la urbanització estava encara en un  
procés relativament inicial. En el capbreu de 
1689, Pere Sans declarà una casa amb els seus 
patis i pas situada al carrer de l’Hospital que 
afrontava amb els «pobills de Joan Domènec, 
amb el camí que va a la bassa de la Figuereta, 
camí que baixa a la Creu Nova i les Ribes i per 
davant amb el carrer de l’Hospital». Aquest 
«pas» al qual fa esment podria correspondre 
a l’espai existent entre les dues cases, tot i que 
la referència no és gaire clara i també podria 
al·ludir al perxe amb embigat. Coherentment, 
caldria ubicar la construcció de les dues cases 
independents entre la segona meitat del segle 
xvI i l’últim terç del segle xvII.
En la documentació històrica, la paraula perxe 
no apareix fins l’any 1693 en el Llibre de Ju-
dicatura d’Ascó. En aquest escrit hi consta un 
altre cop la casa de Pere Sans «amb un corral 
fins al camí de Flix, dit lo corral Llarg, que es 
de casa, y travesse un perche» (Biarnés 1988, 
227). És possiblement a l’entorn d’aquesta 
època, en temps d’aquest personatge anome-
nat Pere Sans, quan cal ubicar la construcció 
del perxe tal i com el coneixem actualment. En 
aquest moment, que hem denominat Fase 2, 
la part posterior de la casa número 12 sofreix 

una petita ampliació: es construeix una nova 
cadena angular de carreus (1.018) i es basteix 
un mur de maçoneria (1.017) que uneix aques-
ta nova estructura amb la ja existent cadena 
de carreus 1.012. Un cop establert aquest se-
gon cos constructiu, es cobreix el pas entre 
els dos habitatges amb un sostre de bigues 
(3.001 i 3.002) que proporcionarà nou espai 
d’hàbitat per als dos immobles. És en aquest 
moment quan es construeix l’escala 2.021 i es 
monumentalitza l’entrada al perxe pel carrer 
Hospital amb un arc de maons (1.001/2.001). 
Simultàniament o en un moment immediata-
ment posterior, es registra una segona actu-
ació constructiva que consistí en la obertura 
de la portalada de mig punt 2.005 en el mur 
septentrional del perxe. L’ús en aquesta porta 
del mateix tipus de maó massís emprat en l’arc 
d’accés al perxe i en la façana de Ca Pere Sans 
fa pensar en una acció constructiva unitària.
A partir de la segona fase constructiva, diverses 
petites modificacions tenen lloc al perxe, tot i 
que aquestes no alteren la imatge arquitectòni-
ca general de l’estructura, com ara l’obertura 
de finestres o el revestiment d’alguns trams pa-
ramentals. Durant les fases 3 i 4, possiblement 
entre els segles xIx i xx, es registren diverses 
ampliacions en les parts posteriors de les dues 
cases fins arribar a l’actual línia de façana del 
carrer Trinquet. La degradació dels murs del 
perxe han donat lloc a diverses refaccions. Els 
escatats i deformacions resultants han estat 
adobats mitjançant l’aplicació de capes de re-
forç amb materials moderns com ara ciment 
Portland i totxana. Totes aquestes actuacions 
daten d’època contemporània. Aquestes últi-
mes etapes constructives van afectar en menor 
grau tots els alçats: es recobriren els paraments 
amb morter o es dugueren a terme remodela-
cions de tipus constructiu. Aquestes actuaci-
ons, però, no afectaren la morfologia final dels 
paraments. 
Pel que fa al sondeig, la visualització del subsòl 
mitjançant aquest permeté documentar el mur 
de fonamentació d’un dels angles del perxe, el 
que correspon a l’angle nord-est de la casa nú-
mero 14 del carrer de l’Hospital. Així mateix 
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s’excavaren part dels nivells de terra que rebli-
en la seva rasa constructiva que, però, no es va 
poder delimitar. Paral·lelament, es recupera-
ren diversos fragments ceràmics, el més antic 
datat de manera genèrica en el segle xvIII (blau 
català), tot i que la majoria de fragments s’han 
d’ubicar entre finals del segle xIx i ben entrat 
el segle xx (ceràmiques vidriades, pisa blanca). 
El material recollit fou doncs escàs, poc signi-
ficatiu i no ens aporta gaire informació sobre 
el moment constructiu inicial del perxe.
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Intervenció arqueològica al carrer Major núm. 41 “Cal Català” 
(El Perelló, Baix Ebre)

Pere Rams Folch
Josep Maria Pérez Suñé

Resum
Intervenció preventiva d’arqueologia urbana a l’edifici de Cal Català (el Perelló, Baix Ebre) que 
ha permès localitzar, excavar i identificar un molí d’oli d’oliva que funcionava amb la tecnologia 
anomenada de “premsa de raó” (datat en la segona meitat del segle xIx), conformat per la pròpia 
premsa, les moles, els dipòsits de decantació i el fornal, tot plegat instal·lat en el subsòl d’una de-
samortitzada edificació d’arquitectura gòtica civil (datada a finals del segle xIII o principis del segle 
xIv) que es podria identificar amb una construcció reial, com ara l’hospital o la casa del propi Jaume 
II. Les diferents troballes arqueològiques s’han conservat i han quedat integrades en la restauració 
arquitectònica d’aquest edifici.

Abstract
Archaeological preventive urban intervention  n Cal Català building (El Perelló, Baix Ebre) has allo-
wed to locate, excavate and identify an oilmill  that worked with a technology called “press right” 
(dated in the 2nd half  of  the 19th century), consisting of  the press itself, the wheels, the separating 
tanks and the oven, all them are installed in the basement of  the   civil Gothic architecture disen-
tailed building (dating from the late 13th century or early 14th century) that It could be identifyed 
with an actual construction, such as The Hospital or the Jaime II house. The differents archaeologi-
cal finds have been preserved and have been integrated into this building’ architectural restoration
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situaCió

L’edifici conegut com “Cal Català” ocupa el 
solar núm. 41 del carrer Major (parcel·la ca-
dastral núm. 9901009). Topogràficament, és el 
primer edifici a la dreta, un cop traspassada 
l’antiga porta Nord. La seva ubicació és signi-
ficativa, ja què el nucli urbà d’El Perelló (Baix 
Ebre) s’estructurà i organitzà a partir de dos 
carrers paral·lels, disposats en sentit longitu-
dinal nord-sud, els anomenats carrers Major i 
del Mig. El perímetre exterior de la vila estava 
emmurallat i l’accés només es podia realitzar 
per dos portes, defensades amb una torre, si-
tuades a cadascun dels extrems de dits carrers.

anteCedents

El solar de “Cal Català” és propietat municipal 
i està catalogat com Bé Cultural per conservar 
un edifici amb estructures arquitectòniques de 
clara filiació medieval. Tot i parcialment en-
derrocat, conservava un tros de la façana del 
carrer Major, un arc apuntat o ogival, alguna 
resta de mur i l’arrencada d’un altre arc. Quan 
l’Ajuntament d’El Perelló va presentar un pro-
jecte de reconstrucció de l’edifici per alber-
gar-hi el Museu Local i una Sala d’Exposicions, 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de les Terres de l’Ebre, sessió del 2 de març 
de 2004, acordà que, prèviament a l’execució 
de les obres, s’havia de realitzar amb caràcter 
preventiu una intervenció arqueològica per te-
nir un coneixement de les possibles estructu-
res encara soterrades i determinar la possible 
afectació als paraments verticals visibles. La 
intervenció arqueològica es va realitzar, amb 
el patrocini de l’Ajuntament d’El Perelló, entre 
el 20 d’abril i el 2 de maig de 2005. 
Documentalment, l’única referència de què 
disposàvem era la descripció, dos fotografi-
es dels arcs apuntats i la planta i alçats de les 
cases de cal Bou i cal Català, corresponents 
respectivament als números 39 i 41 del carrer 
Major (Boyer/Pallarès 1978, 180-183). 

oBjeCtius

La intervenció es va planificar per assolir tres 
objectius: a) intentar esbrinar la cronologia de 
l’edifici a partir de la interpretació de les es-
tratigrafies vertical i horitzontal; b) verificar, 
mitjançant sondejos, la possible existència 
d’estructures i elements arqueològics conser-
vats en el subsòl i avaluar la necessitat d’una 
intervenció arqueològica en extensió, o deses-
timar-la davant uns resultats negatius; i c) do-
cumentar el material arqueològic per establir 
els primers indicis de la seqüència cronocultu-
ral d’ocupació d’aquest edifici localitzat en un 
lloc privilegiat de la vila; concretament entre 
la muralla i l’eix viari principal, que discorria 
d’est a oest.

desCRipCió de la inteRvenCió

El solar del núm. 41 del carrer Major havia 
estat un edifici de planta trapezoïdal. La faça-
na principal té 5,25 m i la posterior 6,66 m; el 
lateral esquerre 28,3 m i el dret 26,15 m. La 
superfície total és de 164 m2. Abans d’ender-
rocar-se constava d’una planta baixa, planta 
primera i golfes. A la nostra arribada, ja esta-
va parcialment desenrunat i s’hi diferenciaven 
tres àrees en sentit longitudinal:

Fig. 1. Interior de l’edifici de “cal Català” durant els procés 
d’excavació
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Àrea 1 (Entrada)

Llargada (entre façana i primera arcada): 8,85 
m; amplada façana principal: 5,12 m; separació 
entre la façana i la paret de tàpia: 4,90 m.

Àrea 2 (Zona central)

Separació entre arcades: 3,35 m. 

Primer arc

Llum: 4,50 m. Pilastra dreta: frontal: 29 cm; la-
teral: 54,5 cm; posterior: 28,5 cm; alçada: 100 
cm. Pilastra esquerra: frontal: 28 cm; lateral: 
54,5 cm; posterior: 25 cm; alçada: 90 cm. 

Segon arc (sencer)

Llum : 4,52 m. Pilastra dreta: frontal: 29 cm; 
lateral: 54,5 cm; posterior: 29 cm; alçada de 
paret conservada: 23,8 m i separació de la pa-
ret: 80 cm. Pilastra esquerra: frontal: 33 cm; la-
teral: 54,5 cm; posterior: 33 cm; alçada de pa-
ret conservada: 23,5 m i separació de la paret: 
95 cm. Alçada de l’arc apuntat: 3,25 m. Ample 
de les dovelles de l’arc: 25 cm.

Àrea 3 (Part posterior)

Llargada fins la façana posterior: 9,10 m. Am-
plada: 5,90 m. 
Una vegada documentat l’estat del jaciment i 
enretirada completament la runa, es va proce-
dir a l’aixecament, sota estricta supervisió ar-
queològica, de tot el paviment de ciment de 
la darrera fase d’ocupació, emprant una mini-
excavadora. Després es van obrir sondejos d’1 
m de costat, emprant mitjans manuals a les 
àrees 2 i 3, però es van documentar estructu-
res i es va optar per realitzar una excavació en 
extensió que va permetre identificar les unitats 
estratigràfiques (UE) i constructives (UC), que 
hem pogut associar a les següents fases crono-
lògiques: 

Fase I (Medieval cristiana - renaixentista: 
finals s. xiii-xv)

Correspon al moment inicial d’un gran edifici, 
concretament una ala de planta rectangular de 
15,5 m de llarg per 5 m d’ample (que es cor-
respon amb les àrees 1 i 2), amb l’eix longitu-
dinal orientat en sentit sud-nord i una superfí-
cie aproximada de 82,5 m2. D’aquesta primera 
fase constructiva només són identificables els 
murs laterals de l’edifici (UC’s 15 i 16; la mu-
ralla UC 17), la paret de la façana (UC 10), la 
paret posterior (UC 14) i espacialment els arcs 
de diafragma (UC’s 12 i 13), mentre que el mur 
de tàpia (UC 11) té una atribució cronològica 
més incerta. Els murs s’assenten directament 
sobre l’estrat geològic, sense fonaments.

Fase II (Moderna: segle xvii-xviii)

L’antic edifici queda dividit en dos mitjançant 
un mur de separació, donant lloc a Cal Bou 
i Cal Català. A més, comportà la privatitza-
ció del pas de ronda, convertint-se en el pati 
posterior de l’edifici (Àrea 3) amb les parets 
laterals (UC’s 23 i 24) i amb el rebliment (UE 
1025) de la pendent existent entre la casa i la 
muralla. Durant aquesta fase es construeix la 
cisterna (UC 20) i la primera xarxa de canalit-
zació soterrada d’aigües (UC 21) i de recollida 
d’aigües de la teulada a la cisterna (UC 22).

Fase III (Contemporània: segona meitat 
segle xix - anys 30 segle xx)

Intervencions arquitectòniques que modifi-
quen totalment la fisonomia del pati posteri-
or (Àrea 3): un espai rectangular on s’instal·la 
un molí d’oli del tipus anomenat “premsa de 
racó”, que es subjectava a la que fins llavors 
havia estat la paret de tancament posterior de 
la casa i la paret est. Es construeixen els basa-
ments de la premsa, es col·loca el dipòsit de 
recollida de l’oli obtingut en la premsada, es 
disposen la sotana i la mola del molí de sang, 
es construeixen els quatre dipòsits de decan-
tació de l’oli, la fogaina per escalfar l’estança, 
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el pou i s’articula la xarxa de clavegueram que 
aprofita el traçat de la fase anterior. Tot el molí 
d’oli es pavimentà amb maons plans. La mura-
lla perimetral es converteix en el mur de tanca 
posterior de l’edifici i es perllonga la coberta 
de teula per donar aixopluc al molí d’oli. Cri-
da l’atenció l’extraordinari aprofitament del 
reduït espai per disposar tots i cadascun dels 
elements necessaris per a la producció d’oli. 
Es documenten les UC’s 34, 35, 36 i 37 que 
són els dipòsits de decantació de l’oli obtingut 
durant les operacions de premsat realitzades 
amb l’ajut de les UC’s 32, 33, 38 i 39 (totes 
reomplen el gran retall UE. 1003 realitzat per 
encabir-hi els dipòsits). D’altres elements ne-
cessaris per a l’obtenció de l’oli eren la fogaina 
(UC 30), el pou d’aigua (UC 31), que conjun-
tament amb la UE 1017 reomplen la fosa UE 
1016 realitzada per al pou, i la xarxa de clave-
gueram (UC 40 i UE’s 2022 i 2023). A aquesta 
fase atribuïm la pavimentació enrajolada (UC 
42) després d’haver bastit el molí de sang (UC 
41) i l’anivellament del terreny (UE 1012) per 
soterrar l’extrem de la xarxa de clavegueram 
que conduïa aigües i oliasses fins el trull situ-
at fora muralla. En un moment indeterminat 
es realitzen diverses refraccions del molí d’oli; 
un dels dipòsits de decantació de l’oli (UC 
37) està amortitzat amb les UE’s 2024, 1010 
i 1011. Les UE’s 1023 i 1013 corresponen a 
la refracció de la canalització soterrada UE 
2033. Es documentà la UE 1022, fina capa de 
ciment per reforçar la consistència del pavi-
ment enrajolat (UE 2028). 

Fase iV (Contemporània: anys 40-90 del se-
gle xx)

Sembla que es va dividir el pis superior per 
habilitar-hi dos vivendes. El molí d’oli deixa de 
funcionar i s’extreuen la premsa, el dipòsit de 
l’oli i les dues peces del molí de sang (sotana i 
mola). Els forats deixats es reomplen amb ter-

Fig. 2. Situació general dels dipòsits de decantació de l’oli Fig. 3. Detall dels dipòsits de decantació de l’oli

Fig. 4. Detall de la sotamola del molí de sang

Fig. 5. Detall de la xarxa del clavegueram
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ra i s’anivella el terreny. La meitat nord es pa-
vimenta amb ciment. Només varem diferen-
ciar la UE 1004, que correspon al rebliment 
de l’esborrany deixat per l’espoli de la pila de 
recollida de l’oli premsat (UC. 33). I també 
varem associar-hi diverses unitats estratigràfi-
ques: la UE 2000 que és l’estrat de formigó 
que amortitzà l’espoli de les pedres del molí 
de sang i cobria a les UE’s 1001 i 1015; i els 
estrats de rebliment: UE’s 1002, 1005, 1006, 
1007, 1008 i 1009 que amortitzen les unitats 
constructives 34, 35, 36, 37 i 38 (elements del 
molí).

Fase v (Contemporània: darrer decenni del 
segle xx)

D’abandonament i enderroc dels pisos supe-
riors, coberta i paret nord. A aquesta fase no-
més hem associat la UE 1000, el nivell super-
ficial d’enderrocs. 

Resultats

En síntesi, la intervenció va permetre con-
cloure que:

1.- En relació a l’estructura conservada de 
l’edifici, establim una cronologia de construc-
ció d’un moment indeterminat de finals del 
segle xIII, o bé del xIv. Datació relativa rea-
litzada amb criteris tipològics fonamentats en 
determinats elements arquitectònics, com els 
dos emblemàtics arcs de diafragma apuntats 
(un d’ells conservat íntegre). En el subsòl de la 
construcció no es va documentar cap element 
estructural o mòbil d’aquest període fundacio-
nal; és més, el nivell geològic apareixia sota el 
paviment modern en aquells indrets on encara 
restava in situ. 

2.- La presència d’arcs diafragma deixen cons-
tància d’una gran estructura d’arquitectura 
gòtica i suggereixen una construcció amb una 
nau longitudinal (cal Català) i una de transver-
sal (cal Bou). Pensem que bé podria tractar-se 

d’una única construcció i, donades les seves ca-
racterístiques arquitectòniques, una edificació 
vinculada a la família reial: com ara l’Hospital 
o la casa de Jaume II. En el primer cas, docu-
mentalment, l’hospital d’El Perelló té l’origen 
en el testament de la reina Blanca d’Anjou, se-
gona muller de Jaume II, redactat a València 
el 18 d’agost de 1308; en una de les clàusules 
testamentàries, la reina feia una deixa de 2.500 
lliures de Barcelona per edificar un hospital a 
la pobla de la Font del Perelló. Aquest llegat 
s’ha d’emmarcar en els corrents religiosos i es-
pirituals d’acostament a la pobresa que s’este-
nien per Europa, amb especial força els segles 
xIII i xIv. Blanca va morir a Barcelona el 13 
d’octubre de 1310 i la construcció de l’hospi-
tal cal situar-la cap a l’any 1312. Originalment, 
la façana de l’hospital tenia uns 16 m; sembla 
que només havia una porta i comptava també 
amb una capella i un altar per celebrar-hi els 
oficis religiosos. El 8 de juny de 1318, Jaume II 
signà un document de donació de terra al cos-
tat de l’hospital, dintre el recinte murallat (de 
la cantonada de l’hospital fins al barranc). En 
relació a la segona possibilitat, que fos la casa 
de Jaume II, una de les principals finalitats per 
les quals es va potenciar un nucli de pobla-
ment al lloc de la Font del Perelló, atorgant-li 
Carta de Poblament, va ser la creació d’un cen-
tre urbà sobre la via de Tarragona a Tortosa, 
en un tram aleshores especialment deshabitat 
i inhòspit. El 22 de desembre de 1294, qua-
tre dies després de l’atorgament de la Carta de 
Poblament, Jaume II manà al batlle de Tortosa 
construir-hi un edifici en el qual s’hi pogués 
hostatjar. Jaume II morí a Barcelona el 3 de 
novembre de 1327 i en la documentació dels 
seus successors no hi ha cap més referència a 
la casa reial d’El Perelló.

3.- Durant la segona meitat del segle xvIII, l’àm-
bit primigeni de l’edifici s’amplià vers el nord, 
apropiant-se de l’espai que corresponia al pas 
de ronda quan la muralla estava operativa. És 
en aquest nou espai (Àrea 3) on s’han conser-
vat els elements estructurals d’un molí d’oli 
preindustrial del tipus anomenat “de premsa de 
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racó”. Troballa de notable interès, considerant 
que es tracta d’un dels pocs, sinó l’únic, mo-
lins d’aquestes característiques conservats a El 
Perelló, un municipi on n’arribaren haver fins 
a vuitanta entre el darrer terç del segle xIx i el 
primer del xx. Per aquesta raó la intervenció va 
resultar molt instructiva, ja que ens vàrem en-
frontar a la reconstrucció del seu funcionament 
i aquest estudi ens va permetre extrapolar certs 
aspectes i elements constructius a d’altres loca-
litats del sud de la demarcació de les Terres de 
l’Ebre, on no es conserven tantes restes mate-
rials de la producció d’oli amb la tecnologia de 
premsat aquí documentada.

4.- El material ceràmic o metàl·lic documentat 
ha estat molt escàs i pràcticament fora de con-
text estratigràfic. Són fragments ceràmics, cor-
responents a grans gerres d’emmagatzematge 
d’oli, amb un estat de conservació molt defici-
ent, doncs es van impregnar d’oli residual, cir-
cumstancia que dificulta l’estudi i classificació; 
no obstant, s’han individualitzat un nombre 
mínim de quatre peces.

En resum, la identificació i posterior coneixe-
ment de quins elements es composava i com 
funcionava una premsa de racó per elaborar 
oli d’oliva ha estat de notable interès, però 
també la possibilitat de vincular aquesta edi-
ficació gòtica amb una construcció reial, com 
l’hospital o la casa del propi Jaume II. No hi 
han suficients dades documentals per corro-
borar-ho, encara que sí es pot obrir una via 
d’investigació en aquesta direcció.
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Fig. 6. Reconstrucció del molí de racó per obtenir l’olí
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Intervenció arqueològica a l’entorn de la Plaça Major (Ascó, 
Ribera d’Ebre)

Pere Rams Folch
Josep Maria Pérez Suñé

Resum
Intervenció preventiva d’arqueologia urbana, per limitar i minimitzar el possible impacte sobre el 
patrimoni històric i cultural d’Ascó (Ribera d’Ebre), durant l’execució de l’adequació urbanística del 
carrer d’accés a les voltes i sitges de sota la plaça Major. S’ha posat al descobert un element estruc-
tural absolutament desconegut fins ara, com és l’escala monumental que donava accés al pla de les 
sitges situat davant de la casa i graner senyorial (antiga mesquita islàmica) que l’Ordre de l’Hospital 
tenia a Ascó. L’escalinata retrobada s’ha de datar en la segona meitat del segle xvII i s’amortitzà un 
segle després, atenent a la homogeneïtat tipològica i cronològica de la ceràmica documentada.

Abstract
Archaeological preventive urban intervention to limit and minimize the possible impact on the 
artistic and cultural heritage of  Asco (Tarragona), during the urban adecuacy of  the   access road 
at the vaults and silos under Plaza Mayor. It has been uncovered an absolutely unknown structural 
element, as is the monumental staircase where the steps leads down to the  silos floor  situated 
opposite the  house and manor barn (former Islamic mosque) wich the Order of  “the Hospital” 
had in Asco.
The staircase was found must be dated in the second half  of  the 17th century and it was amortized 
a century later according to the chronological and typological homogeneity of  the documented 
ceramics.
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situaCió

El carreró Sacanella és una via urbana traves-
sera, orientada de sud a nord, que combina es-
cales i rampes per comunicar el carrer de Baix 
amb la plaça Major, passant per la placeta (o 
del Planillo) situada davant les voltes dels an-
tics graners que hi ha sota la plaça Major. Pel 
costat oposat, hi donen les façanes posteriors 
d’algunes cases del carrer de Baix i la lateral 
d’una d’elles que travessa fins al carrer Major i 
que correspon a l’antiga mesquita i, posterior-
ment en el temps, casa/graner del comanador 
hospitaler d’Ascó. 

anteCedents

Els arquitectes Figuerola, Gavaldà i Romera, 
el desembre de 2013, van redactar el Projecte 
bàsic i executiu d’adequació del carrer d’accés a les 
voltes i sitges, i quan aquest es va haver d’execu-
tar, donat el conegut potencial arqueològic de 
zona, l’Ajuntament d’Ascó, com a promotor 
de l’obra, va sol·licitar a l’empresa contractista 

realitzar el preceptiu control arqueològic del 
moviment de terres. El potencial arqueològic 
del carreró de la Sacanella s’havia posat de ma-
nifest el 1984, amb la intervenció arqueològica 
a les voltes que hi ha sota la plaça Major, da-
vant de l’antic Ajuntament, que va dirigir Est-
her Fusté per esbrinar si les mateixes podrien 
tractar-se d’uns banys àrabs semblants als de 
Tortosa. Com a resultat de dita intervenció, 
es van documentar un paviment de lloses de 
pedra i cinc sitges excavades a la roca (conjunt 
datat en els segles xvII-xvIII) i una creu romà-
nica, a la barana del carreró de la Sacanella. A 
partir de la recerca documental efectuada, es 
va conèixer que les voltes que cobrien el con-
junt van estar construïdes en el segle xIx per 
assentar-hi damunt nous habitatges, i l’histo-
riador local Carmel Biarnès va concloure que, 
efectivament, no es tractava dels banys àrabs, 
sinó d’una part de la mesquita, transformada 
després de la conversió dels musulmans en 
graner senyorial (clcere 1984, 37-38; 1985, 
35-41).
El treball de l’historiador Josep Maria Vila i 
Carabasa, autor de l’Estudi històric sobre el procés 
de formació del nucli antic d’Ascó (2013), ens ha 
permès correlacionar cronològicament les di-
ferents troballes d’aquesta intervenció.

oBjeCtius

Intervenció arqueològica preventiva amb l’ob-
jecte de limitar i minimitzar el possible impac-
te sobre el patrimoni històric i cultural d’Ascó 
durant l’execució de l’adequació urbanística 
(pavimentació i xarxa de serveis) del carrer 
d’accés a les voltes i sitges de sota la plaça Ma-
jor, dins del projecte del Pla director de reha-
bilitació integral del centre històric d’Ascó. 

desCRipCió de la inteRvenCió

La planificació inicial d’aquesta interven-
ció d’arqueologia urbana s’havia de limitar 
al control del moviment de terres i aprofitar 

Fig. 1. Plànol de situació del jaciment arqueològic a l’entorn 
de la Plaça Major (Ascó)
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l’aixecament del paviment per realitzar sonde-
jos, per conèixer el potencial arqueològic del 
subsòl (en una superfície total de 107,50 m2), 
emprant exclusivament mitjans mecànics. No 
obstant, la planificació inicial aviat es va veure 
modificada per la pròpia dinàmica del movi-
ment de terres, doncs sota la preparació del 
paviment urbà es van posar al descobert els 
primers esglaons d’una escala monumental, 
procedint-se a excavar aquest sector, encara 
que es va mantenir la proposta inicial d’obrir 
sondejos de control a la resta de la via públi-
ca, tot i no restar afectada pel projecte d’obra. 
Atenent a aquests condicionats, la intervenció 
es va dividir en dos etapes:
En la primera es va procedir al control de l’en-
derrocament, amb mitjans mecànics (una mi-
niexcavadora), de les escales que baixen de la 
plaça Major i de l’aixecament del paviment de 
pedres-lloses i formigó. Aixecat el paviment i 
posats al descobert els primers esglaons d’una 
antiga escala monumental que conduïa al pla 
de les sitges (Planillo), al nord d’aquesta, i per 
constatar la possible existència d’altres estruc-

tures soterrades al carreró, es van realitzar 
quatre sondejos arqueològics amb la miniex-
cavadora que van resultar negatius.

En la segona començà l’excavació arqueològi-
ca de l’àrea de davant les voltes. Primer, amb 
mitjans mecànics es procedeix a enretirar el 
potent estrat de terra que cobria l’escala mo-
numental. Posteriorment, també amb mitjans 
mecànics, es va procedir a deixar exempta una 

Fig. 2. Planta de l’espai afectat per la intervenció arqueològica a l’entorn de la Plaça Major (Ascó).

Fig. 3. Fotografia durant el procés d’excavació amb mitjans 
mecànics
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antiga escala que estava sota l’actual escala ur-
bana que comunicava la plaça Major amb el 
carrer de Baix; finalment, amb mitjans manu-
als es va procedir a delimitar, excavar, netejar i 
documentar el conjunt d’estructures i material 
arqueològic posats al descobert durant la in-
tervenció.

Resultats

La correlació de dades obtingudes de la in-
formació històrica extreta de la bibliografia i 
la informació inferida a partir dels vestigis ar-
queològics documentats durant el procés d’ex-
cavació permeten diferenciar un mínim de sis 
possibles fases arqueològiques:

Fase I (segle xv)

A principis del segle xv, amb l’ampliació de la 
zona emmurallada pel carrer de Baix, es van 
començar a obrir algunes de les corralasses 

que tenien origen al carrer Major, una de les 
quals probablement era la de la Sacanella, cosa 
que havia de permetre la connexió directa en-
tre el carrer de Baix i la plaça Vella passant 
pel Planillo. A aquest període probablement 
pertany el paviment esglaonat en rampa (UC’s. 
1011 i 1012).

Fase II (segle xvi i primer terç del xvii)

Arran de la conversió forçosa dels musulmans 
al cristianisme, decretada a principis del segle 
xvI, el seu edifici de culte i de reunió: la mes-
quita, va passar al domini del comanador de 
l’Ordre de l’Hospital. Amb el canvi de propi-
etat també canvià la funcionalitat de l’edifici, 
transformant-se posteriorment en graner se-
nyorial. El progressiu deteriorament de l’edifi-
ci comportà, a principis del xvII, l’arranjament 
de les deficiències del graner amb entrada des 
de la plaça Vella i des del Planillo. Reformes 
insuficients que van requerir reedificar el gra-
ner senyorial. D’aquest període, si no d’abans, 

Fig. 4. Planta de les estructures documentades en la intervenció arqueològica.



204

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

poden datar-se el mur de terrassament del pla 
del Planillo (UC 1004) i la plataforma del Pla-
nillo (UC 1010). 

Fase III (segona meitat del segle xvii)

La primera residència del Comanador a la vila 
després de la destrucció del castell (1643) fou 
una casa que tenia l’entrada a la plaça del Pla-
nillo. Amb posterioritat al 1661 no s’esmenta 
la mesquita, però sí el graner del senyor (sis 
sitges) i la presó. És factible que en el marc 
d’aquesta reforma urbanística es va construir 
l’escala monumental amb les diverses unitats 
constructives associades (UC’s 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009) i la UE 1102, un estrat 
d’anivellament de la part septentrional de l’es-
cala per regularitzar una plataforma.

Fase IV (segle xviii)

L’espai irregular delimitat pel carreró Saca-
nella a la segona meitat del segle xvIII es co-
neix també com la plaça del Joc de la Pilota. 
D’aquest període podria datar-se el mur de 
contenció lateral de la corralassa (UC 1002) i 
l’estrat d’amortització de l’espai (UE 1103), ja 
que la ceràmica documentada durant el procés 
d’excavació presenta una homogeneïtat tipo-
lògica i cronològica que ens ofereixen una data 
post quem del primer terç del segle xvII.

Fase V (segle xix)

Amb el procés de desamortització del segle 
xIx, les propietats de la Comanda d’Ascó van 
passar a mans particulars i el Planillo es va ur-
banitzar. Es construeixen les voltes, per edifi-
car noves cases amb entrada al carrer Major 
i probablement s’obren el accessos. A aquest 
període podrien adscriure’s les UC’s 1003, 
1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019 i 1020.

Fase VI (segle xx)

S’enderroquen les cases sobre les voltes, s’am-
plià la superfície útil de la plaça Major per la 
banda de dalt, i al carreró Sacanella, una via 
urbana travessera, se li confereix la forma que 
tenia fins l’actualitat, combinant escales i ram-
pes per comunicar el carrer de Baix amb la 
plaça Major. A aquest període corresponen les 
UC’s 1000, 1001 i 1017, i les UE’s 1100 i 1101. 

En resum, s’ha posat al descobert un element 
estructural urbà absolutament desconegut fins 
ara, com és l’escala monumental que donava 
accés al pla de les sitges situat davant del gra-
ner senyorial que l’Ordre de l’Hospital tenia a 
Ascó, una de les comandes més importants de 
les Terres de l’Ebre.

Fig. 5. Vista lateral de l’escala monumental documental.
Fig. 6. Vista lateral d’una escala interior d’un edifici enderrocat 
d’antic.
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Primers resultats de la intervenció arqueològica al castell d’Ascó 
(Ribera d’Ebre)

Josep M. Vila i Carabasa

Arqueòleg. Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
Durant els anys 2014 i 2015 s’han dut a terme dues campanyes d’excavació arqueològica al Castell 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) en el marc del procés de recuperació d’aquest element patrimonial que ha 
endegat l’ajuntament de la població. Aquests treballs han permès excavar la totalitat del perímetre 
de la primitiva torre del castell, de possible filiació islàmica i també una sèrie de dependències situa-
des al voltant d’aquesta i que s’han de relacionar amb el castell medieval. Es tracta de dues cisternes, 
un cup de vi, segurament d’època moderna, i part del camí d’accés al recinte superior del castell, del 
que s’ha conservat un tram del paviment de còdols.

Abstract
During the years 2014 and 2015, we have carried out two campaigns of  archaeologic excavation to 
the Castle of  Ascó (Ribera of  Ebre) in the frame of  the process of  recovery of  this patrimonial 
element that has driven the city council of  Ascó. These works have allowed to excavate the whole 
of  the perimeter of  the primitive tower of  the castle, probably Islamic, and also a series of  depen-
dencies situated around, and that have to relate with the mediaeval castle. 
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intRoduCCió

La intervenció neix de la voluntat de l’Ajunta-
ment d’Ascó, que acabava d’adquirir la propi-
etat dels terrenys en els que se situa el castell, 
de portar a terme la recuperació d’aquesta for-
tificació que és un dels elements de major en-
titat patrimonial del municipi. D’altra banda, 
el castell amb el seu precedent del hisn islàmic, 
és l’edifici més antic conservat a la població 
i el que, com a seu representativa de l’antiga 
comanda templera d’Ascó, ha estat el més de-
terminant en l’evolució històrica del municipi.
Els treballs realitzats fins al moment, que han 
combinat l’excavació arqueològica amb la res-
tauració arquitectònica, han estat dirigits per 
un equip format per l’arquitecta Vera Hofba-
uerová que s’ha encarregat del projecte de res-
tauració de la torre i per l’arqueòleg i histori-
ador Josep M. Vila que ha endegat la recerca 
històrica i arqueològica. 

En el marc d’aquests treballs, i fins al moment, 
s’han dut a terme dues intervencions de molt 
diferent abast. Durant l’any 2014 es va exe-
cutar una excavació arqueològica extensiva al 
voltant de la torre, que va permetre localitzar 
diverses estructures vinculades amb el castell 
medieval. El 2015, en canvi, i en el marc del 
projecte de restauració de la torre, es va pro-
gramar una intervenció molt menor, destinada 
a investigar la configuració de l’accés a la for-
tificació des de la vila.
En el moment actual estem a l’espera de po-
der iniciar una nova campanya d’intervenci-
ons arqueològiques que permeti completar 
l’excavació de bona part del recinte principal 
del castell. Per aquest motiu, els resultats que 
presentarem a continuació s’han de considerar 
molt provisionals.

Fig. 1. Vista general del turó del castell, amb la torre, abans d’iniciar-se les intervencions arqueològiques.
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notíCia històRiCa 

El hisn islàmic

Sabem per la historiografia que, almenys en el 
període immediatament anterior a la conques-
ta cristiana, hi havia a Ascó un hisn o castell 
musulmà. De fet és probable que fos un dels 
més importants de la zona ja que té una situ-
ació estratègica de defensa del pas de l’Ebre i 
de la comunicació fluvial entre Tortosa i Llei-
da (Fuguet 1995, 140), reforçat amb les talaies 
del Pas del Llop i del Pas de l’Ase, que li per-
meten controlar un extens territori. Des del 
punt de vista organitzatiu, el hisn Adkun que 
és com apareix a la documentació musulmana 
de l’època, formaria part de la taifa de Tortosa 
i romandria sota l’autoritat del wali de Siurana 
(Serrano 1997, 29).
Tot i que fins al moment actual no n’ha apa-
regut cap resta arquitectònica que se li pugui 
atribuir de manera inequívoca, disposem de 
dades genèriques per poder avançar com po-
dria haver estat la seva estructura. En aquest 
sentit, sabem que els husun tenien una estructu-
ra molt definida, que es repeteix en la majoria 
dels emplaçaments. En termes generals cons-
ten de dos espais diferenciats. Per una banda la 
fortalesa principal, que se situava a la part més 
alta i estava delimitada per una muralla exteri-
or. Al seu voltant hi havia un extens espai ano-
menat albacar, que teòricament es destinava a 
donar protecció als pagesos i als seus ramats 
i béns mobles en cas de perill. Aquest recinte 
quedava delimitat bé per cingles naturals o bé 
per murs de tancament, generalment fets amb 
el sistema d’encofrat, i podia ser de dimensi-
ons considerables.
Hem d’entendre, per tant, que en termes ge-
nerals, el hisn d’Ascó devia tenir aquestes ca-
racterístiques. Així doncs, hem de pensar en 
una zona construïda, situada en la part més 
alta del turó i protegida per una muralla, dins 
la que es trobarien les edificacions pròpies del 
castell. Pel que fa a les dimensions, no sabem 
quina era la seva extensió, tot i que el més pro-
bable és que coincidís aproximadament amb 

el perímetre del posterior castell cristià, amb la 
torre i les restes construïdes que encara avui es 
poden observar. Hi hauria un segon recinte, el 
de l’albacar, que vorejaria el vessant a una cota 
més baixa i que estaria també tancat per un 
mur perimetral, ja que no sembla que el pen-
dent del turó fos prou pronunciat com per fer 
innecessari un tancament construït. En aquest 
sentit, segurament agafaria la plana que s’estén 
al sud de l’elevació on hi ha la torre del castell 
i el vessant de la muntanya fins pràcticament 
arribar a les primeres cases del carrer castell, ja 
en el nucli d’Ascó. 
Amb la conquesta cristiana, la transferència 
del castell d’Ascó als Templers i la seva trans-
formació en seu d’una Comanda, tant el castell 
com l’albacar van passar a formar part de les 
propietats gestionades directament pels Tem-
plers, la seva reserva senyorial, de manera que 
l’antic albacar esdevé el que la documentació 
posterior anomena Costa del castell i que se-
para la fortificació de la vila.

El castrum d’Ascó

La data de la conquesta d’Ascó per part de les 
tropes cristianes ha estat objecte d’una certa 
discussió historiogràfica. El fet que formés 
part del grup de fortaleses de l’Ebre, jun-
tament amb Riba-Roja, Flix i Móra que no 
apareixen en la donació de Miravet del 1153, 

Fig. 2. Fotografia antiga de la torre amb anterioritat a l’ensul-
siada de la seva paret occidental.
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ha fet pensar que la seva conquesta fos an-
terior, entorn al 1151 o que fins i tot formés 
part de les estratègies de control del territori 
prèvies a la mateixa conquesta de Tortosa el 
1148 (Serrano 2000, 39). La historiografia re-
cent, però, tendeix a situar-ne la conquesta 
en l’entorn del 1153, coincidint amb la presa 
de Miravet.
En qualsevol cas, a mitjan segle xII el castell 
d’Ascó passa a mans del comte de Barcelo-
na. Hi ha, però, un document de preparació 
de la conquesta de Lleida i Tortosa, datat del 
març de 1148, en el qual Ramon Berenguer 
IV assigna al comte d’Urgell, Ermengol VI, el 
castell d’Ascó, el castlà del qual haurà de fer 
les hosts i cavalcades amb el comte d’Urgell 
si aquest fos convocat pel de Barcelona1. No 
hi ha altres esments posteriors que permetin 
certificar que aquesta cessió arribés a fer-se 
efectiva, tot i que tampoc n’hi ha que la des-
cartin. Fos qui fos el castlà, hem de pensar que 
de bon començament les noves autoritats i la 
guarnició militar que portaven aparellada es 
devien instal·lar a les dependències del hisn, 
recentment abandonat i per tant, en principi, 
apte per a ser novament ocupat. 
Segurament va ser en el castell on es va re-
unir el consell de regència de l’Infant Alfons 
per donar a la catedral de Tortosa un lloc per 
construir un molí, segons certifica el corres-
ponent document, datat a Ascó el 11 de maig 
de 1164, per tant molt poc després de la con-
questa (Virgili 2001, doc. 141).
Cal pensar també que a partir del moment de 

1. Et comes barchinonensis pro illo senioratico de illa quinta parte pre-
nominate Milicie facit emendam comiti Urgellensi ipsum castrum de 
Aschó tali modo ut comes Barchinonensis comendet comiti Urgellensi 
ipsum castlanum. Et in illas ostes et cavalcadas ubi fuerit comes Urgelli 
cum comite Barchinonensi sit ipse castlanus ibi cum comite Urgeli cum 
militibus suis. Et in illas ostes et cavalcadas ubi non fuerit comes Urgelli 
cum comite Barchinonensi vadat ipse castlanus cum comite Barchinonensi 
cum militibus ipsius castri. Et quandocumque requisierit comes Barchi-
nonensis potestatem ipsius castri de Azchó per se aut per nuncios suos 
iamdictus comes Urgelli donet ei potestatem ipsam sine engan, iuratus 
aut pachatus. Et si comes Urgeli ibi non esset ipse castlanus donet ei ip-
sam potestatem iratus vel pachatus quandocumque eam requireret comes 
Barchinonensis per se vel per suos. Et donat ei comes Barchinonensis in 
Azcho videlicet comiti Urgellensi duos homines in dominio. (Sarobe 
1998, doc. 17)

l’ocupació del castell i potser de manera més 
evident a partir de la seva cessió als templers el 
1182, es devien portar a terme de manera pro-
gressiva obres per a l’adequació de l’antic hisn 
a les noves funcions que havia de tenir com a 
castell vinculat a una comanda templera.  
Pel que fa referència a les seves funcions, les 
cases-castell templeres tenien una triple funci-
onalitat. En primer lloc, espai de defensa dels 
interessos de l’orde davant possibles enemics. 
En segon lloc, residència del comanador o del 
seu representant. Finalment, una funció de 
magatzem dels productes que obtenien mit-
jançant els drets imposats als vassalls. Aquesta 
darrera funció és la que anirà prenent protago-
nisme amb els anys i la que justificarà les mo-
dificacions arquitectòniques dels edificis del 
castell especialment a partir de la baixa edat 
mitjana.
Un dels edificis que tenim constància que 
hi havia dins del recinte castral era l’església 
pròpia dels templers de la comanda, que no 
hi era en els primers temps, ja que el 1182 en 
un acord entre la Mitra de Tortosa i els Tem-
plers, s’indica que aquests havien de traslladar 
la seva capella al castell, amb els clergues que 
volguessin i els prohibia reclamar mai més res 
a l’Església  (Virgili 1997, doc. 341).
Amb aquest document quedava palesa la se-
paració de jurisdiccions entre els templers 
i l’església diocesana. No sabem quan es va 
produir exactament la construcció d’aquest 
nou temple, tot i que no creiem que es tardés 
gaire. Es devia tractar d’una capella romànica 
de petites dimensions situada dins del recinte 
del castell, sense que en poguem donar altres 
referències a manca d’una intervenció arqueo-
lògica extensiva que permeti identificar-ne les 
restes, si es conserven, i comprovar les seves 
característiques.
Aquest conjunt d’edificacions castrals devia 
estar tancat per un mur perimetral, confor-
mant una estructura que apareix documentada 
per primera vegada a la presa de possessió del 
terme d’Ascó per part del representant d’un 
nou comanador el 26 d’abril de 1552. En el 
document s’explica que el procurador va pujar 
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al castell i va obrir-ne i tancar-ne les portes en 
signe de possessió de la fortalesa. Posterior-
ment van anar a la torre del castell des d’on es 
podia apreciar el terme i en va prendre pos-
sessió2.

El castell en època baix medieval i moderna

No tenim notícies documentals sobre com 
era el castell d’Ascó en època baix medieval, 
ni quines transformacions es van produir en 
relació amb l’estructura original de torre rec-
tangular i esglesiola que possiblement confor-
mava les primeres èpoques. De tota manera 
devia tenir una certa importància ja que hi 
ha diverses notícies d’estades a la població de 
membres de la casa reial i també va tenir un 
cert paper en alguns esdeveniments polítics de 
l’època. Així, durant el conflicte entre Joan II 
i el Príncep de Viana, el lloctinent d’aquest , 
Joan de Beaumont va ser empresonat al castell 
d’Ascó durant un cert temps. També durant la 
Guerra Civil posterior Ascó va ser pres dues 
vegades, el 1464 i el 1466, per tropes fidels a 
Joan II (Biarnés 1983, 36).
Les primeres notícies documentals directes 
que tenim sobre les edificacions del castell fan 
referència en realitat a la capella, sota l’advo-
cació de Sant Pere, que hi havia a l’interior del 
recinte i són ja del segle xv. En aquest sen-
tit disposem d’un document, datat el 25 de 
setembre de 1439 que correspon a l’acta de 
constitució del priorat del castell d’Ascó. En el 
document, Joan de Vilagut, castellà d’Ampos-
ta, institueix un priorat perpetu a la capella de 
Sant Pere del castell d’Ascó, sota l’advocació 
d’aquest mateix sant. El detemptor del Priorat 
s’haurà de titular prior d’Ascó. També mana 
que el prior hagi de ser alimentat de franc a 
la taula del castell: habeant tabulam sive mensam 
francam in dicto castro tam de pane, vino, aqua et 
companagio quam de aliis necessariis ad vitam dicti 
prioris. El prior haurà de viure al castell i dir 

2. Ahn. om. Archivo Histórico Nacional. Sección Ordenes Mi-
litares. Lligall 8172

tres misses setmanals a l’altar de la capella3.  
Aquestes obligacions i drets del prior es man-
tenen encara vigents un segle més tard, segons 
consta en el capbreu de 15584. També conti-
nuen apareixent en el capbreu de 16075. 
També en relació amb aquesta mateixa esglé-
sia tenim la visita realitzada al temple el 21 
d’abril de 1535, que si bé no aporta dades so-
bre aspectes arquitectònics de l’edifici si que 
és notable pel que fa al llistat d’objectes, joies i 
relíquies que s’hi guardaven. En aquella ocasió 
consta que es visita l’altar de la capella, que 
és de pedra, amb estovalles i corporals. S’enu-
meren també vestiments sacerdotals, una creu 
gran, dues de petites, una taula amb la imatge 
de la Mare de Déu. Un frontal d’altar de pin-
zell i dues cortines de pinzell  a la capella, un 
missal nou i 7 o 8 llibres vells. Finalment es-
menta diverses relíquies: una pedra de la casa 
on va néixer Crist, una pedra del lloc on va ser 
crucificat, una pedra de l’hort de Jericó, una 
pedra del Mont Calvari, una pedra  del sepul-
cre de Jesucrist, pedra del sepulcre de la Mare 
de Déu, palma amb la que van pegar Jesucrist, 
pedra de la casa on va néixer Sant Joan, pedra 
del sepulcre de Santa Caterina, fusta de l’arbre 
de la verga d’Aron, Item, una costilla que no se 
save de que santo es.
Aquesta mateixa visita es parla d’alguns dels 
béns que es troben al castell i que mereixen ser 
esmentats i inventariats: quatro cubas grandes y 
un cubito y un cubo grande, doce carreteles y otra cuba 
grande. També es van trobar al castell sis piques 
i una llança, vuit rodelas, cinc ballestes, un apa-
rador de fusta i una taula de fusta6. Aquests 
objectes ens parlen de les funcionalitats del 
castell que ja hem esmentat més amunt, per 
una banda la funció defensiva, cada cop més 
puntual i la de centre de recollida i emmagat-
zematge de les rendes de la comanda que és 
la que justifica la construcció dels cups citats.
Deu anys més tard, l’inventari dels béns del 

3. Ahn. om. Lligall 8175.5

4. Ahn. om. Libro 1751, fol 7r

5. Ahn. om. Libro 1752, fol 3r-7r

6. Ahn. om. Lligall 8176.4
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comanador, fet el 1546, i publicat per Carmel 
Biarnés, dóna un panorama bastant semblant 
al que hem vist en la visita anterior.7 En la vi-
sita del castellà d’Amposta de 1570 al castell 
d’Ascó s’explica amb un cert detall la posició 
de la capella dins del conjunt d’estructures de 
la fortificació8. Per la seva posició i el fet que 
se situi a l’extrem del mateix edifici on hi ha la 
sala principal del castell creiem que es podria 
situar en el gran edifici rectangular que es defi-
neix en el límit entre la part més alta del castell, 
on hi ha la torre, i la plataforma on hi ha l’alba-
car. Entenem que probablement es tracti d’un 
edifici molt compacte, semblant al del castell 
de Miravet, on se situarien les peces principals 
del castell: la sala principal, la capella, etc...
També els documents de presa de possessió 
dels comanadors esmenten el castell. Normal-
ment s’hi va per fer l’acte simbòlic de la presa 
de possessió de la fortificació, amb l’obertura i 
tancament de les portes del castell per part del 
nou comanador. També es puja a la torre des 
d’on es pot albirar tot el terme i des d’aquest 
punt es pren possessió d’aquest.9 
El 1617 tenim referències a obres al castell 

7. Continuando la dicha visita de la dicha encomienda de Azcón y en-
comienda vesitó el castillo y lugar de Azcón y halló en la bodega de 
dicho castillo quatro cubas y un cubito, un cubo grande de cayron, nueve 
carreteles y otra cuba grande. Item halló en dicho castillo cinco pacas sin 
hierro, cinco rodelas, cinco ballestas sin ningún armatos. Un aparador 
de madera, una mesa de fusta con su pie, una filla de cuero y a causa 
del pleyto que pende entre aragoneses y catalanes no hallo su señoria 
comendador en dicha encomienda, la qual estava secrestada por la Real 
Audiencia de Cathalunya Ahn. om. Lligall 8172

8. Y así mismo se entendió como estaba fundado un priorato en el castillo 
de Azcón que lo sirve un clerigo del abito, al qual priorato fue su señoria 
personalmente a visitar-lo el qual está fundado en una capilla que está en 
dicho castillo de Azcón, al cabo de la sala principal de dicho castillo, en 
una torre que está a oriente de dicha sala. Del qual priorato se alló prior 
el dicho fray Marco rrius a esto presente y así constituydo dentro dicha 
capilla visitó su Señoria personalmente con el dicho fray anton Segura 
el altar de dicha capilla el qual és de madera muy vieja ençima de la 
qual está un retablo sots invocaçión de San Pedro el qual se alló limpio 
decentemente. Y más continuando dicha visita, visitaron la dicha capilla 
y cuerpo de aquella que está bién tratada y decentemente. Et prosiguiendo 
dicha visita mandó su Señoría al dicho fray Marco rrius, prior de dicho 
priorato, sacase la rropa y hiziese un inbentario de la rropa y hornamen-
tos de dicha capilla por el qual mandamiento y por el juramento en poder 
de su Señoría debida forma prestó para que en virtud de aquel denunçi-
asen la verdad, hizo inbentario segun se sigue. Ahn. om. Lligall 8124

9. Ahn. om. Lligall 8172

vinculades amb reparacions a la teulada i la 
col·locació d’un empedrat davant la porta.10 
El 1618 els treballs se centren en la neteja de 
la cisterna i del pati del castell, a la teulada, a 
la sala i la cuina11. En el procés de millora de 
la Comanda datat del 1638 s’especifica que el 
Comanador té el castell d’Ascó per a la seva 
habitació i a dins hi ha les presons12. D’altra 
banda en aquest mateix document també s’ex-
plica que el prior de Sant Pere del castell re-
sideix en una casa, propietat del comanador, 
dins la vila d’Ascó.
El castell va ser destruït durant la Guerra dels 
Segadors i abandonat pel comanador que es 
trasllada a viure al poble. En aquest sentit, 
en el document de presa de possessió de la 
Comanda datat el 1667 se’ns informa que el 
castell està destruït i no es pot habitar13. En la 
següent presa de possessió, el 1688, ja ni tant 
sols es puja al castell per a la cerimònia formal 
sinó que es va anar in pede montis prope ubi cas-
tellum est dirutum et debastatum i des d’allà van 
prendre possessió ocular del castell14. 
A partir d’aquest moment el castell queda 
abandonat i en procés de ruïna gairebé fins a 
l’actualitat. Una de les darreres referències que 
en tenim és del document de presa de pos-
sessió del Comanador de 1772 on s’indica que 
des de la plaça de l’abadia señaló a dicho caballero 
procurador un edificio ruinoso que existia en la cima 
de un montecito sobre la dicha villa e inmediato a 
ella que según manifestaban sus ruinas había sido el 
castillo y fortaleza de dicha encomienda15. 
Existeix una reparació de la torre, amb la re-
construcció d’un tram de mur i la creació 
d’una falsa cantonada, amb espitlleres en el 
tram reconstruït i una porta a la planta baixa 
en el costat de la vila. Entenem que aquestes 
obres s’han de vincular amb el seu ús, durant 
la tercera guerra carlina, cap al 1874, com a 

10. Ahn. om. Lligall 8173

11. Ahn. om. Lligall 8173

12. Ahn. om. Lligall 8173

13. Ahn. om. Lligall 8172

14. Ahn. om. Lligall 8172

15. Ahn. om. Lligall 8172
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punt de retransmissió del senyal d’una línia 
de telegrafia òptica militar que unia Casp amb 
Tortosa. Suposem que en aquest mateix mo-
ment l’edifici va ser coronat amb un cadafalc 
de fusta que feia tot el tom a la construcció.

La Costa del Castell

Al voltant del castell, especialment cap a la 
banda de la vila, hi ha un espai que forma part 
del domini directe del Comanador i que s’ano-
mena la Costa del Castell. Ja apareix esmentada 
com a cuesta del castiello en el document sobre 
les rendes del castellà d’Amposta de 1416 (Or-
tega 1996, 322). En aquest moment hi havia 
algunes terres cedides a particulars que s’in-
dica que eren situades a la costa.16 Disposem 
d’una descripció dels seus límits efectuada en 
el marc del capbreu de 1661.17 En el capbreu 
de 1558 ja s’especificava que en aquest espai 
el Comanador hi tenia una devesa plantada 
d’oms i amb alguns ametllers i en la qual estava 
prohibit entrar-hi amb animals.18 
L’esment a l’existència, en la descripció de 
1661, d’un marge i d’uns fonaments antics fa 
pensar que a mitjan segle xvII, just després de 
la destrucció del castell, encara es conserva-
ven restes d’un possible mur de tancament 
(segurament en part reconstruït en forma de 
marge) d’aquesta mena de reserva senyorial al 
voltant del castell. Per la posició física d’aquest 
element i per la similitud fins i tot en el nom 
amb exemples documentats en altres poblaci-

16. Item, fa en Bernart Salvador por un troz de terra en la costa del 
castel que fue de Jafar Quaxeras, afruenta con el camino general e con 
terra de la muller qui era de Jafar Quaxeras e de las dos partes con la 
muntania (Ortega 1996, 329).

17. La costa del castell afronta amb una fita que se ha posada 
davant casa los successors de Francesc Salvador, tot marge 
avant, fins a altra fita que y ha damunt casa de Joan del Forn a 
la punta de un marge y tot marge avant fins al tros dels succes-
sors de Joan Salvador que la fita i contrafita hi está parteix per 
lo solament antich dret a la roca y après tot single avant fins al 
cantó del castell y après tot lo àmbit del castell comensant de 
les tapies o murada fins a l’altra fita prop la torreta y prop casa 
dels successors de Francesc Salvador. Ahn. om. Libro 1755-C 
fols 4v-19v

18. Ahn. om. Libro 1751 fol 16r

ons com ara Horta de Sant Joan, creiem pro-
bable que aquesta Costa del Castell es pugui 
identificar amb l’albacar de l’antic castell islà-
mic. La descripció de 1661, d’altra banda, tot i 
no ser massa explícita de la posició exacta dels 
límits del perímetre d’aquest possible albacar, 
sí que permet situar-ne un dels costats a tocar 
de la vila, segurament en algun punt proper als 
actuals carrer Castell o Alta del castell.
La seva consideració de reserva senyorial 
comportarà que aquest espai no s’arribi a ur-
banitzar mai, almenys fins a la desaparició del 
domini templer sobre Ascó al segle xIx. De 
tota manera, l’orografia de la muntanya del 
castell sobretot a la banda de la vila dificulta 
notablement la construcció de cases en aquest 
punt i va comportar que el creixement de la 
població es fes més aviat cap a la banda nord.

La muralla del castell

Les restes arquitectòniques del castell conser-
vades actualment a la vista són escasses, tot i 
que les intervencions arqueològiques realitza-
des fins al moment han deixat a la vista alguns 
espais fins ara desconeguts. Cal pensar, però, 
en l’existència d’un petit recinte que envoltaria 
les principals edificacions que conformaven la 
fortificació: torre, església, magatzems, cups, 
etc. que sembla que ocuparien la part més alta 
del cim del turó. 
Pràcticament no en tenim referències docu-
mentals ja que per la seva posició aïllada no 
hi ha edificis de la població que hi afrontin. 
Només apareix vinculada amb referències a la 
costa del castell. Per exemple en el procés de 
millores de la comanda de 1638 es diu que el 
comanador administra directament una cuesta 
plantada de olivos contigua a los muros del castillo.19 
Per la seva banda, en la presa de possessió de 
la comanda per part d’un nou comanador, el 
1552 s’explica que el procurador del nou se-
nyor va pujar fins al castell per prendre’n pos-
sessió obrint i tancant les portes i que després 
va pujar dalt de la torre des d’on es podia apre-

19. Ahn. om. Lligall 8173
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ciar la totalitat del terme per tal de prendre’n 
possessió.20 Per tant queda clar que hi havia un 
recinte tancat amb portes dins del qual encara 
hi havia la torre com element defensiu i repre-
sentatiu més important.

La muralla de l’albacar

Cal pensar que més enllà d’aquest perímetre 
superior hi hauria, a una cota inferior dins del 
turó, un segon recinte, que originàriament 
correspondria a l’albacar del hisn islàmic. Ja 
hem vist anteriorment com molt probable-
ment s’hagi d’identificar aquest albacar amb la 
devesa anomenada Costa del Castell a la docu-
mentació dels segles xvI-xvIII i que correspon 
a una propietat de domini directe del Comana-
dor, situada entre el castell i la vila. En relació 
amb aquest element algunes de les delimitaci-
ons que fan els capbreus esmenten un mur de 
terrassa que sembla fer de límit per la banda 
de la vila, i fins i tot uns fonaments antics que 
podrien correspondre amb l’antic mur de tan-
cament de l’albacar.
A banda d’això hi ha algunes referències dis-
perses i poc concretes a la documentació con-
servada que no permeten en cap cas establir 
un possible límit d’aquest albacar. Per exem-
ple, en el capbreu de 1639 s’esmenta una casa 
situada en la vila d’Ascó i prop de la porta del 
castell. 21Per la seva banda, el capbreu de 1689 
esmenta un corral a la costa del castell que 
afronta amb la costa i amb la muralla que puja 
al castell.22 
En els capbreus del segle xvIII apareix una re-
ferència que podria fer pensar que encara en 
aquest període es conservava algun element 
reconeixible en relació amb aquest tancament. 
Així, el capbreu de 1734 surt referenciat un 
corral o pati al carrer de la Montera que afron-
ta amb la muralla que puja al castell.23 Aquesta 
mateixa referència es repeteix en el capbreu de 

20. Ahn. om. Lligall 8172

21. Ahn. om. Libro 1754-C, fols 43v

22. Ahn. om. Libro 1756-C sf

23. Ahn. om. Libro 1758. fols 178r-179r

176124 i en el darrer dels conservats, de 1787.25 
És possible, per tant, que el límit d’aquest al-
bacar, que en tot cas estaria més enllà del tan-
cament del nucli d’època islàmica se situés en 
l’entorn de l’actual carrer castell. 

la inteRvenCió

Fins al moment actual, les intervencions ar-
queològiques al castell d’Ascó s’han desenvo-
lupat en dues fases successives executades els 
anys 2014 i 2015. En el primer cas es tractava 
d’una intervenció relativament extensiva que 
afectava la torre que se situa en la part més 
elevada i el seu entorn immediat. L’objectiu 
era estudiar aquesta torre de cara a preparar el 
projecte de la seva restauració. Per altra banda 
també es pretenia obtenir unes primeres dades 
sobre la potència arqueològica del jaciment, 
el grau de conservació de les estructures, etc. 
Aquesta intervenció va ser executada per l’em-
presa recop slu, sota la direcció de qui signa 
aquesta comunicació i amb la col·laboració de 
l’arqueòloga Cristina Belmonte que va dur a 
terme treballs de seguiment arqueològic sobre 
el terreny i també la documentació gràfica de 
la intervenció. 
Pel que fa a la intervenció de 2015, es va de-
senvolupar en el marc de l’execució dels tre-
balls de restauració de la torre, segons projecte 
de l’arquitecta Vera Hofbauerová, i desenvolu-
pada per l’empresa recop slu. La direcció tèc-
nica dels treballs va estar a càrrec de qui signa 
la present comunicació i amb la col·laboració 
de l’arqueòloga Roser Arcos que va dur a ter-
me treballs de seguiment arqueològic sobre el 
terreny i també la documentació gràfica de la 
intervenció. En aquest cas l’actuació es va cir-
cumscriure a la localització del mur de tanca-
ment nord del castell en un punt on semblava 
possible documentar-hi la porta d’entrada al 
recinte castral des del poble.

24. Ahn. om. Libro 1759. fols  221v-222v

25. Ahn. om. Llibre 1750
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pRimeRs Resultats pRovisionals

El fet que la intervenció estigui encara molt 
en els inicis del seu desenvolupament tant pel 
que fa a l’extensió de la zona excavada com a 
l’anàlisi dels resultats fa que l’exposició que se-
gueix hagi de ser fonamentalment descriptiva 
dels elements localitzats. Haurà de quedar per 
a més endavant, quan la intervenció sigui més 
extensiva i s’hagi pogut avançar més en l’anà-
lisi dels resultats, una interpretació més apro-
fundida del conjunt, dels seus usos i de la seva 
evolució cronològica i constructiva.

La Torre

L’element sobre el qual es va centrar d’una 
manera més intensa la intervenció de 2014 va 
ser la torre que se situa en el punt més alt del 
turó. L’edifici que ha arribat a nosaltres, tot i 
que molt malmès, és de planta quadrangular 
de 3,6 x 5,1 m aproximadament. Aquesta edi-
ficació s’ha d’identificar segurament amb una 
reconstrucció de la torre que es va fer per tal 
de transformar-la en estació repetidora d’una 
línia de telegrafia òptica militar  que es va 
instal·lar cap al 1874, durant la tercera Guerra 
Carlina. Per altra banda, la refacció que vincu-
lem amb aquesta transformació va comportar 
la reducció del perímetre original de la torre, 
que tenia una planta més rectangular i que en 
el moment de la seva reconstrucció ja estava 
parcialment enderrocada, almenys per la ban-
da meridional.
En algun moment del segle xx es va ensulsiar 
la major part de la façana oest de la torre, que 
devia arrossegar una part del mur meridional 
afegit al segle xIx. Per tant, en el moment d’ini-
ciar-se la intervenció, la banda oest i la canto-
nada sud oest de l’edifici no es conservaven, 
tot i que esperàvem poder-les localitzar, enca-
ra que fos a nivell de fonamentació, sota els 
enderrocs. 
Constructivament la torre està formada per 
dos murs solidaris entre si que conformen el 
tancament septentrional i oriental. Es tracta 
de murs de 2,10 m d’amplada que presenten 

un cert atalussament i estan fets amb blocs 
de pedra rectangulars, lleugerament escairats 
i de mides diverses a la cara externa, tots ells 
disposats a partir de filades poc regulars. Els 
murs estan lligats amb un morter de calç de 
color blanc de gran consistència, i abundant 
presència de còdols de mida petita i graves en 
la seva composició. La cantonada entre els dos 
murs està ben delimitada per la presència de 
diversos carreus escairats i disposats en angle 
recte.
Les parets afegides en la darrera reforma (la 
paret meridional i una part de la occidental), 
tenen 75 cm d’amplada i estan fetes amb dos 
fulls de filades de blocs disposats a trencajunt 
i lleugerament escairats. El reble interior és fet 
amb pedres de mides diverses, sense escairar i 
tot el conjunt és lligat amb un morter de calç 
de color rosat. El blocs de pedra es troben fal-
cats amb altres pedres més petites, fragments 
de teula i còdols.
L’excavació de l’interior de la torre va perme-
tre documentar el seu darrer nivell de circula-
ció i també les traces molt arrasades del que 
segurament és la fase més antiga de la torre, 
possiblement d’època islàmica i que posterior-
ment va ser reforçada i revestida exteriorment 
amb la construcció de la torre actual que sem-
bla que folrava exteriorment la primitiva.
Un cop finalitzada la intervenció a l’interior 
de la torre es va iniciar la delimitació del perí-
metre de l’edifici medieval que es perllongava 
cap al sud. En aquest punt, a la banda est i 
seguint l’alineació de la façana oriental de la 
torre, es va documentar un mur d’uns 130 cm 
d’amplada, tot i que es conserva en un tra-
çat força irregular. Es tracta d’una estructura 
amb la cara vista al costat oriental, feta amb 
pedres de mides diverses, lleugerament escai-
rades, col·locades a trencajunt i lligades amb 
un morter de calç. Per darrera d’aquest full 
exterior se situava el reble interior fet amb pe-
dres mitjanes i petites sense escairar, lligades 
amb el mateix morter. Aquest reble s’adossava 
a una altra estructura d’uns 105 cm d’amplada 
i feta de blocs mitjans i petits de pedra lligats 
amb argiles i que presentava una cara ben di-
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buixada per la banda est, a la què s’adossava el 
mur. La cara occidental quedava desdibuixada 
i segurament havia desaparegut amb els suc-
cessius arrasaments ja que en conjunt aquest 
element només es conservava en una potència 
d’entre 5 i 15 cm segons les zones. Entenem 
que aquest element es correspon amb la conti-
nuació cap a l’exterior de l’estructura que s’ha-
via documentat a l’interior de la torre. Aquests 
dos elements formarien part del primitiu mur 
de tancament d’un primer edifici que podria 
correspondre a la fortificació d’època islàmica.

entoRn de la toRRe

Un cop completada l’excavació de l’espai in-
terior de la torre i documentat el substrat na-
tural en tota la seva superfície es va ampliar 
la intervenció cap als costats nord, sud i est 
de l’edifici , ja que el vessant occidental havia 
quedat pràcticament exhaurit en el procés de 
localització del mur de tancament de la torre.

1. Sector oriental

A llevant de la torre es va dur a terme l’exca-
vació d’una franja d’uns 6 m d’amplada paral-
lela a la paret de l’edifici. En aquest punt es va 
delimitar una estructura rectangular d’uns 10 x 
6 m, tancada per murs fets amb maçoneria de 
pedra i calç d’entre 130 i 170 cm d’amplada en 
funció dels costats i que generaven un espai 
interior de 7,2 x 3,2 m. En el mur de tanca-
ment oest, que presenta una cota d’arrasament 
una mica més alta que la de la resta, es con-
serven algunes lloses de pedra que semblen 
correspondre a l’arrencament de la volta que 
cobriria l’estructura. 
L’interior estava completament reblert per un 
potent nivell d’enderroc. Durant la seva ex-
cavació es va poder comprovar com els murs 
perimetrals de l’habitació estaven arrebossats 
amb una capa de morter de calç de color ver-
mellós força densa que semblava clarament 
correspondre a la capa d’impermeabilització 

d’un dipòsit o cisterna. També es va poder 
comprovar com, per davant d’aquesta capa es 
localitzava un segon mur de 25 cm d’amplada i 
fet a base de carreus rectangulars de pedra dis-
posats en filades. Aquesta paret, que revestia 
la totalitat de l’interior de la cisterna i que esta-
va adossada a l’arrebossat antic, era recoberta 
també per una capa de morter de calç blanca 
que servia per millorar la impermeabilització 
interior. Un cop descomptat el gruix d’aquest 
mur de revestiment interior, les dimensions de 
la cisterna eren 6,8 x 2,85 m. Finalment es va 
localitzar el paviment de l’estructura, a base de 
rajoles de ceràmica de 32 x 16 cm posades en 
filades i col·locades a trencajunt. A tocar del 
mur de tancament oriental es va localitzar una 
cubeta circular, d’uns 90 cm de diàmetre, el 
fons de la qual arribava a estar uns 15 cm per 
sota del nivell de la resta del paviment. 

2. Sector meridional

Es correspon a la zona situada als peus del 
mur sud de la torre. En el moment inicial es 
va documentar un potent nivell d’enderroc 

Fig. 3. Vista de la cisterna documentada al peu del mur orien-
tal de la torre.
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que cobria la major part dels edificis antics de 
la fortificació. La seva eliminació va permetre 
identificar una sèrie d’estructures que se si-
tuaven a un nivell inferior respecte a la torre. 
Així, es va definir una alineació amb direcció 
est-oest formada per dos murs successius. El 
primer correspon a un mur fet amb un full 
de carreus rectangulars de pedra disposats a 
trencajunt en filades regulars la inferior de les 
quals està feta amb carreus encoixinats. El se-
gon presenta un parament semblant però aixe-
cat exclusivament amb carreus encoixinats. A 
la banda occidental, al peu d’aquests murs es 
va localitzar un nivell de còdols de riu disposat 
en un suau pendent en direcció est que sembla 
que pavimentaria un camí d’accés a la part alta 
del castell.

3. Sector septentrional

En el moment d’iniciar-se la intervenció, en 
el vessant nord del turó, al costat de la torre 
i de la cisterna, afloraven alguns murs, força 
destruïts, però que ja demostraven l’existència 
d’estructures d’interès arqueològic en aquest 
sector del castell. Aquí l’estratigrafia s’iniciava 
amb un estrat d’enderroc l’extracció del qual 
va permetre localitzar un mur perpendicular a 
la paret de la cisterna. Es tracta d’una estruc-
tura de 60 cm d’amplada feta amb pedres lleu-
gerament escairades i col·locades a trencajunt, 
disposades en filades força regulars i lligades 

amb morter de calç. Aquesta estructura divi-
dia l’àmbit situat al nord de la torre i la cisterna 
en dos sectors: oriental i occidental.

Àmbit oriental

A l’extrem oriental de l’àmbit es va localitzar 
una estructura quadrangular de 4,8 x 3,5 m 
delimitada per murs fets amb maçoneria de 
pedra i calç. Al centre de l’estructura es defi-
nia una obertura circular, de 3 m de diàmetre. 
Per la seva posició, forma i dimensions es va 
interpretar provisionalment com un cup per 
a l’elaboració del vi. A la resta de l’àmbit, es 
va identificar un mur amb direcció est-oest de 
1,6 m d’amplada i fet amb filades de carreus 
encoixinats col·locats a trencajunt. Aquesta 
estructura, paral·lela al mur de la torre i de la 
cisterna, estava delimitant un edifici situat a un 
nivell inferior respecte d’aquelles aprofitant 
el desnivell de la muntanya en el vessant que 
dóna al poble. 
Al seu interior es van poder delimitar les restes 
de dos murs que antigament compartimenta-

Fig. 4. Vista del camí empedrat d’accés al recinte superior del 
castell.

Fig. 5. Detall d’alguns dels murs de tancament del recinte su-
perior del castell per la banda sud.
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ven l’espai i que es va poder definir com una 
estructura de 3 m d’amplada i una llargada ori-
ginalment de 5,4 m. 
L’extrem de l’àmbit estava ocupat per l’estruc-
tura del cup esmentat més amunt i que clara-
ment s’adossava als murs perimetrals de l’edi-
fici que ocupava tota la façana nord del castell 
en el primer nivell per sota de la torre i la cis-
terna seguint el desnivell del vessant del turó. 
L’estructura, de 3 m de diàmetre presentava 
les parets recobertes per una capa de morter 
de calç que conservaven les empremtes de les 

antigues rajoles quadrangulars que el revestien 
interiorment, tal com passa de manera habitu-
al en els cups de vi. Finalment es va localitzar 
el paviment del cup fet a base de rajoles vidri-
ades de 40 x 40 cm. La potència total des del 
punt d’arrasament i fins al fons és de 3,3 m. 
En la part superior del cup es conserven traces 
de la revora on es col·locaven els taulons que 
feien de base de la zona de premsat del vi. A 
la banda inferior, al costat nord, s’observa el 
forat d’evacuació del most cap a l’exterior. 

Fig. 7. Vista de l’interior del cup i del seu paviment de peces 
ceràmiques

Fig. 6. Vista general del cup

Fig. 9. Vista del dipòsit o cisterna situat al peu de la paret nord 
de la torre.

Fig. 8. Vista del dipòsit o cisterna situat al costat del cup, a la 
banda nord del castell.
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Àmbit Occidental  

Aquest espai es correspon pràcticament amb 
el tram situat als peus de la cara nord de la 
torre. En aquest sector, i per sota dels corres-
ponents nivells d’enderroc, es va documentar 
una estructura, de 6 m de llargada i 2,9 d’am-
plada delimitada per murs fets amb carreus 
rectangulars de pedra col·locats a trencajunt 
i disposats en filades regulars. Les quatre pa-
rets presentaven un arrebossat superficial fet 
amb morter de calç lliscat superficialment 
com per a generar una impermeabilització. 
Un cop completada l’excavació dels nivells de 
rebliment interiors de l’estructura es va do-
cumentar, ocupant els dos terços occidentals 
de l’habitació, un nivell format per morter de 
calç blanca i sorra que es distribueix de mane-
ra uniforme per la totalitat de l’espai. Segura-
ment es correspon amb un antic paviment de 
l’estança. En el costat oriental de l’habitació es 
va identificar un nivell de lloses planes de pe-
dra col·locades per sobre del nivell de morter 

esmentat anteriorment i que per tant semblen 
correspondre a un segon paviment de l’estan-
ça. Per les seves característiques creiem que es 
tracta d’un dipòsit ja sigui per a aigua o per a 
algun altre líquid.
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Intervencions arqueològiques al castell de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)

Pere Rams Folch
Josep Maria Pérez Suñé

Resum
Conjunt d’intervencions programades (entre 2005 i 2007) d’arqueologia militar al monumental cas-
tell de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) per determinar com s’articulava la connexió entre les dos pla-
taformes del palau-fortalessa (recinte principal) de la família ducal dels Cardona; a més de conèixer 
què hi havia en el subsòl de l’albacar i procedir a la restauració d’una de les torres fusselleres. Les 
principals transformacions estructurals són anteriors al segle xvII i s’han documentat importants 
reformes per adaptar-se a les canviants necessitats dels conflictes bèl·lics (1810-1811, 1822, 1872-
1876 i 1938), mentre que la fase d’abandonament s’ha de situar a principis de la segona meitat de 
segle xx.

Abstract
Preventive interventions set (between 2005 and 2007) Military archeology at the monumental castle 
of  Mora de Ebro (Ribera d’Ebre) to determine how was the articulated connection between the 
two platforms of  the Ducal Cardona family`s Palace-fortress (main hall); and knowing the contain 
of  Albacar`s subsoil and proceed to one of  the fussell towers restoration . 
The main structural changes predate the 17th century and they were documented major reforms 
to adapt to the changing needs of  military conflict (1810-1811, 1822, 1872-1876 and 1938), while 
the abandonament phase should be placed at beginning of  the second half  of  the 20th century.
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situaCió

El castell de Móra es troba al carrer Raval de 
Jesús, a l’extrem nord del nucli urbà de Móra 
d’Ebre, sobre el barri de la Citela. S’hi acce-
deix des del centre de la població o bé baixant 
en direcció al riu des de l’Hospital Comarcal 
(zona del calvari). 
Estava estratègicament situat damunt d’una de 
les terrasses fluvials de la riba dreta de l’Ebre, 
tot aprofitant el relleu escarpat que hi ha entre 
el castell i el barranc de l’Esperancet. La posi-
ció elevada li garantia una immillorable vista 
del tram del riu i de les terres de la rodalia, a 
més d’una fortificació natural. L’únic inconve-
nient del lloc era la facilitat d’accedir-hi des de 
la zona del calvari, la part plana de la terrassa, 
problema que es solucionà, amb el temps, mit-
jançant l’excavació d’un fossat.

anteCedents

Per la seva monumentalitat, les runes del cas-
tell de Móra d’Ebre i el seu entorn més imme-
diat han estat objecte d’interès arqueològic per 
aficionats e investigadors (Genera 1982, 110). 
Entre els primers, l’Associació d’Amics del 
Castell, a la dècada de 1980, va realitzar diver-
ses campanyes populars de neteja, excavació i 
obres de consolidació en diferents indrets del 
recinte encastellat, amb la finalitat de recupe-
rar-lo per a ús lúdic. Aquells primers treballs 
es van concretar en: el descobriment d’un pa-
viment enrajolat i dos basaments de pilars a 
la plataforma superior; la recuperació de dos 

cisternes i de la gran plataforma de l’albacar; 
la restauració de l’actual porta d’accés i con-
solidació de la torre circular exterior. Conjunt 
d’actuacions arquitectòniques que es van com-
pletar amb un acurat estudi del material cerà-
mic documentat al castell, el qual va permetre 
catalogar-lo en cinc grups: 1) ceràmica popu-
lar envernissada, de clara influència àrab: olles, 
cassoles, càntirs, olieres, pitxells (a Móra, en el 
segle xIv, hi ha localitzat el taller de Nezeyne, 
muller de Lop Cantereyler); 2) ceràmica daura-
da o de reflexos metàl·lics “mudèjar”, dels se-
gles xvI i xvII, procedent dels tallers de Muel, 
Manises, Reus i Barcelona; 3) fragments de 
rajola vidrada, de color blanc i blau procedent 
dels tallers de Pere Pau Carreres Jover de Reus 
(any 1623); 4) ceràmica policromada, barroca, 
grup molt variat d’influència de Talavera, in-
troduïda a Catalunya per Lorenzo de Madrid 
en 1598; i 5) un conjunt de terrissa d’ús quo-
tidià pertanyent a la guarnició militar del segle 
xIx i de la caserna de la Guàrdia Civil.
La primera intervenció estrictament arqueo-
lògica fou l’excavació d’urgència, i el control 
arqueològic d’obres durant la consolidació de 
la torre sud, realitzada per l’arqueòleg Antoni 
Forcadell i Vericat, entre el 28 de desembre de 
1994 i el 4 de gener de 1995, que li va perme-
tre concloure que: 1) hi havia un nombre ele-
vat d’estructures i d’estrats corresponents als 
diferents arranjaments realitzats, presumible-
ment, des de la Primera Guerra Carlina fins la 
Guerra Civil; 2) la cronologia de les dependèn-
cies senyorials estava determinada pels frag-
ments de rajola vidrada en blau sobre blanc 
procedents dels tallers de Reus i fabricats el 
1623 amb temàtica heràldica de la família Car-
dona; 3) els murs que delimiten el passadís de 
les espitlleres corresponen, probablement, a la 
Tercera Guerra Carlina; posteriorment, es va 
produir el farciment d’aquestes estructures i la 
construcció de noves, més fortes i compactes 
amb algun tipus de defensa entre el parament 
exterior de la paret i la part superior de la tor-
re; d’altra banda, durant la batalla de l’Ebre es 
van destruir la major part de les defenses, que 
comportaren el seu posterior abandonament; 

Fig. 1. Plànol de situació del castell de Móra d’Ebre.
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i 4) la cronologia de la torre sud i de les mura-
lles es desconeix a causa dels continus arran-
jaments superposats; referent a darrera restau-
ració de la torre, un dels estrats que el farceix 
és posterior a 1623. 
Actualment el castell es propietat de l’Ajunta-
ment de Móra d’Ebre, fou declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional (bcIn: 1103-mh-zA) i Bé 
Cultural d’Interès Local (bcIl: rI-51-0006654). 
Està protegit pel Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimo-
ni arqueològic i paleontològic.
L’Associació dels Amics del Castell de Móra 
ha estat el promotor de les intervencions ar-
queològiques realitzades al castell entre el 
2005 i el 2007, les quals han estat finançades 
per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en el marc 
del projecte de l’arquitecte Carles Brull per 
consolidar i museïtzar les restes conservades 
del castell de Móra d’Ebre que són el resultat 
d’un conjunt de reformes i ampliacions al vol-
tant d’una construcció primitiva (cal suposar 
que per la seva situació estratègica, la fortale-
sa cristiana continuà ocupant l’espai de l’hisn 
sarraí), i esglaonades al llarg d’un període que 
va del segle Ix-x fins el primer terç del segle 
xx. La fortalesa morenca presenta una plan-

ta aproximadament romboïdal que de nord a 
sud té 110 metres de longitud, i d’oest a est 
uns 35 metres d’amplada màxima. L’emplaça-
ment, amb els acusats desnivells de la mun-
tanya, determina aquesta irregularitat, amb un 
desequilibri manifest en les masses de cons-
trucció, ja que les més fortes i destacades han 
d’agrupar-se a l’extrem septentrional, mentre 
el recinte exterior es prolonga fins el sud per 
cobrir tota la longitud del pla allargat. Dins 
del conjunt emmurallat hi ha clarament di-
ferenciats dos sectors o recintes: l’inferior o 
sud-oriental (que es correspon amb l’albacar o 
recinte murat que hi havia a l’exterior de cer-
tes fortificacions) i el superior o septentrional 
(que es correspon amb el palau-fortalessa). 
Pel que fa a la defensa exterior, el terreny és 
molt abrupte pel costat oriental; mentre que el 
costat menys escarpat és l’occidental (al qual 
mira la façana del castell que estava protegida 
per un pany de muralla, fossat i dos torres), i 
és on s’assentaria la torre de l’homenatge amb 
el nucli residencial entorn seu; el vèrtex nord 
resultaria el més vulnerable, i per això es va 
fortificar millor. El camí d’accés al castell s’en-
filava en rampa per voltar la muralla i penetrar 
dins el recinte (salvant el fossat amb un pont 

Fig. 2. Planta general del castell de Móra d’Ebre.
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llevadís) per la porta monumental d’arc de 
mig punt. Els murs perimetrals són molt grui-
xuts, a la part inferior fan de terraplè i desprès 
s’enlairen fins a rematar en merlets quadrats 
que defensaven el camí de ronda. Aquests 
murs han sofert moltes refraccions al llarg del 
temps, són d’obra mixta de carreus i blocs de 
pedra, amb espitlleres disposades a dos nivells, 
mentre que les dos torres de planta circular, 
que servien per flanquejar el pany de muralla, 
són fetes de maçoneria i reforçades a la base 
amb sengles talussos; la meridional, que fa de 
torre mestra i que ha estat consolidada a les 
darreries del segle xx, fou construïda en una 
època ja força tardana (segle xIx).

oBjeCtius

D’acord amb el Pla director de rehabilitació 
del castell de Móra d’Ebre, els objectius de les 
intervencions arqueològiques han estat: avalu-
ar el potencial arqueològic del conjunt defen-
siu; determinar com s’articulava la connexió 
entre les dos plataformes del palau-fortalessa 
(recinte principal), conèixer què hi havia, en 
el subsòl de l’albacar i establir les condicions 
per procedir a la restauració d’una de les torres 
fusselleres. 

desCRipCió de la inteRvenCió

Primera campanya (desembre de 2005 i 
gener de 2006)

Seguint les instruccions de l’arquitecte Carles 
Brull, la primera intervenció arqueològica es 
va planificar estrictament per avaluar el po-
tencial arqueològic del conjunt del castell de 
Móra d’Ebre (recinte principal i albacar), previ 
a la redacció del projecte de consolidació i res-
tauració volumètrica del conjunt. I es va con-
cretar en la realització amb mitjans manuals de 
diversos sondejos en ambdós sectors, els quals 
van resultar positius i van condicionar la sego-
na campanya. 

Segona campanya (juny de 2006)

Sector 1: palau-fortalesa

Els sondejos preliminars van condicionar co-
mençar a excavar al sud de l’antic pati d’armes, 
on es documentava una porta paredada i un pa-
viment de còdols, troballes que suggereixen es-
tar davant d’una de les reformes realitzades en 
el segle xIx. Després de procedir a amuntegar 
en un lloc adient les nombroses pedres de tota 
mida que estaven disseminades arreu de la zona 
a intervenir, s’inicià pròpiament l’excavació en 
dos àrees identificades com: 1A i 1B. 

Fig. 3. Detall de la plataforma anterior del patí d’armes del 
palau-fortalesa.

Fig. 4. Detall de l’àrea 1B amb l’extrem superior de les escales 
construïdes a la dècada dels anys 1970.
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Fig. 6. Desmuntatge de l’escala amb una miniexcavadora.Fig. 5. Extrem inferior de les escales construïdes a la dècada 
dels anys 1970.

Fig. 7. Detall tram superior de la rampa esglaonada.

Fig. 8. Detall tram mig de la rampa esglaonada.

Fig. 9. Detall de l’inici del tram inferior de la rampa esglao-
nada.
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L’àrea 1A correspon a la part inferior que 
s’adossa al tram de muralla transversal, concre-
tament a la cara oposada al pati d’armes. S’ex-
cavà amb mitjans manuals l’estrat superficial de 
terra i pedres; per sota es van documentar: 1) 
la rampa que pujava esglaonada amb suau pen-
dent i amb esglaons adaptats per al moviment 
de peces d’artilleria; 2) el paviment original 
consistent en la regularització de la roca natural 
(conglomerat de còdols i graves); i 3) trinxeres 
en ziga-zaga excavades a la roca natural. A mida 
que l’excavació progressava d’oest a est, que-
dava delimitat un espai rectangular amb pavi-
ment i parets arrebossades d’argamassa de calç 
(UC.1023) que posava en relació cronològica 
la rampa esglaonada (àrea 1B), amb l’obertura 
que condueix a la torre amb forma romboïdal 
i el gran àmbit descobert a aquesta plataforma 
mitgera. Cal destacar la moneda de Carles IV 
trobada en el rebliment de la UC.1005. Paral-
lelament, en aquesta plataforma, i sota una capa 
de sorres d’anivellament del paviment d’arga-
massa de calç, es va delimitar una estructura 
massissa rectangular orientada sud-nord (3 
x 1,170 m), tota envoltada d’un potent estrat 
d’enderroc de pedres i d’enterraments d’adults 
i subadults, que podria correspondre al basa-
ment de l’església de la Mare de Déu del castell 
de Móra documentada en el segle xII.
L’àrea 1B corresponia a les escales que comu-
nicaven la plataforma d’entrada amb el pati 
d’armes del palau-fortalessa, les quals havien 
estat construïdes pels Amics del Castell a la 
dècada dels anys 1970. Pel desmuntatge de 
les escales es va utilitzar una miniexcavadora; 
per sota hi havia un potent estrat de runa i la 
seva excavació va deixar al descobert una ex-
cepcional rampa esglaonada. En aquest punt, 
la intervenció finalitzà arribant al cap d’avall 
de dita rampa, en el punt d’unió amb l’actual 
porta. Ara bé, la rampa continuava en nivells 
inferiors no excavats.

Sector 2: l’albacar

Els sondejos preliminars van condicionar in-
tervenir només en el terç septentrional de 
l’albacar, ja què més enllà es documentaven 
nombrosos enterraments. Restringida l’àrea, 
es va procedir a netejar i excavar l’estrat su-
perficial, documentant-se les estructures d’una 
edificació rectangular, de nau única, orienta-
da d’est a oest, amb canalitzacions a l’exterior 
adossades als murs meridionals, observant-se 
que el podi d’aquella edificació s’havia ampliat 
cap a l’est per cobrir l’escalinata d’accés i do-
cumentant-se, a nivell de la roca natural, en-
terraments d’adults i subadults. Considerant la 
proposta de condicionar com a sala d’audiovi-
suals l’antiga cisterna situada a l’angle sud-est 
de dita nau rectangular, es va excavar el perí-
metre superior, per delimitar-la i procedir a la 
impermeabilització de la volta segons el pro-
jecte d’obra, documentant-se dos interessants 
pesos.

Fig. 11. Detall de la cisterna de l’albacar una vegada excavada.
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Tercera campanya (2007)

Es va centrar en la recuperació del sector 
nord-oest del castell, concretament en la torre 
fusellera i el pany de muralla que protegia el 
castell pel cantó del fossat que el separa del 
turó del calvari. Ambdós, torre i muralla, esta-
ven ensorrades a nivell de la filada inferior de 
les espitlleres. La torre, de planta semicircular 
i lleugerament atalussada, tenia tres pisos, que 
es corresponien amb tres nivells d’espitlleres. 

Resultats

Només observant la planta del castell de Móra 
es fa evident que aquest palau-fortalesa de la fa-
mília ducal dels Cardona mai es transformà en 
una veritable fortificació baluartada concebuda 
per resistir els atacs de l’artilleria, com ara Llei-
da, Tortosa o Flix, totes tres també a la línia de 
l’Ebre. No obstant, ha estat una fortificació es-
tratègica, sotmesa a modificacions successives 
per adaptar-se a les necessitats derivades dels 
respectius conflictes bèl·lics que han tingut per 
escenari aquestes contrades.
Encara que la intervenció arqueològica ha estat 
limitada i condicionada als objectius definits en 
el Pla director de rehabilitació del castell, la cor-
relació de la informació bibliogràfica amb les 
dades obtingudes durant els treballs de camp 
possibilita identificar diverses fases de modifi-
cacions estructurals en els sectors 1 i 2.

Cronologia de les transformacions en el 
sector principal: el palau-fortalessa

Fase 1: anterior al 1640

Encara que les modificacions arquitectòni-
ques i decoratives realitzades a la part noble 
del castell pels ducs de Cardona no són prou 
identificables, atribuïm a aquest període les 
estructures que conformen la meitat superior 
de la gran rampa esglaonada que es perllonga 
adossada a la muralla i les pròpies parets que 
conformen les muralles que delimiten aquest 
sector i la porta (actualment tapiada) oberta a 
l’extrem inferior d’aquesta rampa. Mentre que 
els estrats d’anivellament i els enterraments 
documentats podrien correspondre precisa-
ment al període de la Guerra dels Segadors.

Fase 2: 1810-1811

Les transformacions executades pel mariscal 
Suchet no foren gaire importants, limitant-se 
probablement a arranjar l’emplaçament per 
a les peces d’artilleria i facilitar el moviment 
d’aquestes, a més de la construcció de la gran 
escalinata que donava accés a l’antic patí d’ar-
mes. A aquesta fase, i fonamentant-se exclu-
sivament amb criteris de correspondència 
estratigràfica, proposem que correspondria 
l’obertura practicada a la part superior de la 
torre romboïdal i el corresponen anivellament 
del sector, cobrint l’àrea amb enterraments.

Fig. 12. Fotografia d’època del sector nord-oest del castell, 
concretament la torre fusellera i el pany de muralla.

Fig. 13. Detall de la plataforma anterior del patí d’armes del 
palau-fortalesa.
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Fase 3: 1822

En aquells moments el castell no era una forta-
lesa idònia per albergar-hi una força nombrosa 
i van instal·lar-hi dos fàbriques de plom i bales, 
sembla que a l’antic pati d’armes del castell, re-
querint d’una obertura a l’exterior, com seria la 
finestra a la muralla d’aquest sector. Posterior-
ment es va cobrir amb una triple volta de canó.

Fase 4: 1872-1876

Fase d’important reconstrucció del castell rea-
litzada per Salvador Algueró “el Moro”, durant 
la Tercera Guerra Carlina, per transformar-lo 
en un fort fuseller. S’arranjaren parets i murs, 
es construí el tram inferior de la rampa esglao-
nada, es va paredar la porta situada al replà que 
enllaça el tram inferior i superior d’aquesta ram-
pa esglaonada, s’excavaren a la roca passadissos 
i estances que s’habilitarien com magatzems i 
finalment s’arranjà l’obertura de la finestra que 
comunicava aquest sector amb l’antic pati d’ar-
mes, adaptant-la al nivell del paviment enrajolat. 
Per donar accés a la torre fusellera, a nivell del 
pis inferior, es va obrir el passadís paral·lel a la 
camisa murària. El tancament de la torre estava 

format per un mur de paredat de pedra i calç i 
la coberta era de teula amb pendent cap a l’ex-
terior. Pel que fa al pany de la muralla, aquest 
estava construït amb la mateixa tècnica que la 
torre i disposava d’un parapet de tàpia de fang 
en la part superior.

Fase 5: 1938

En aquest tradicional punt estratègic de con-
trol de l’Ebre s’hi construïren trinxeres en zi-
ga-zaga excavades a la roca natural per l’Exèr-
cit franquista durant la passada Guerra Civil.

Fase 6: 1940-1980

La situació econòmica de postguerra empeny 
algunes famílies a emprar l’abandonat castell 
com a lloc d’habitatge en mig d’enderrocs i 
runes. Durant la dècada dels anys 70 hi ha una 
renaixença de les inquietuds culturals del col-
lectiu agrupat a l’entorn de l’Associació dels 
Amics del Castell i es va procedir a arranjar 
l’accés al castell, redistribuint-hi la runa i cons-
truint-se per sobre d’aquesta una nova escala, 
desconeixent que per sota hi roman l’antiga 
rampa esglaonada.

Fig. 14. Fotografia d’època de la muralla carlista amb les espitlleres i la torre circular.
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Cronologia de les transformacions en el 
sector de l’albacar

La campanya d’excavació arqueològica de-
senvolupada en el sector 2 s’ha limitat a les 
estructures properes a la cisterna i ha permès 
diferenciar tres fases d’ocupació:

Fase 1: 1810-1876

Una sèrie de murs que són visibles per sota de 
les estructures actuals evidencien una ocupa-
ció anterior, però, per tractar-se de seccions 
de murs inconnexes, no es pot determinar 
l’entitat o funcionalitat de dites estructures, 
encara que s’haurien de situar entre la Guerra 
del Francès i les reformes realitzades durant la 
Tercera Guerra Carlina. Durant aquesta darre-
ra es va construir la part superior de la muralla 
i les espitlleres. 

Fase 2: darreries del segle xix

Es va establir una caserna de la Guàrdia Civil, 
construint-se entre d’altres edificacions la gran 
sala de nau única, dotada de canalitzacions a 
l’exterior, pou mort i cisterna.

Fase 3: 1939-1990

Finalitzada la Guerra Civil, aquesta primitiva 
dependència es emprada per la Guàrdia Civil 
com Sala d’Armes. Amb el trasllat a la nova ca-
serna, aquestes dependències s’enrunaren. La 
utilització d’aquest espai amb finalitat d’esbar-
jo i d’activitats lúdiques i culturals va conduir a 
les autoritats municipals a la dècada dels anys 
80-90 a enretirar la runa i anivellar tot el ter-
reny, amb la conseqüent alteració d’estrats que 
aquesta mesura va comportar.
Dels sondejos realitzats a l’albacar es pot infe-
rir que els diferents enterraments localitzats en 
posició primària confirmen que aquest sector 
del castell fou un antic cementiri, no anterior 
als segles xvII-xvIII. 
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paleontològic i arquitectònic) dels projectes a l’entorn de la 
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Resum
Durant la redacció i estudi de diferents Projectes d’obra a l’entorn de la carretera C-12 per les Ter-
res de l’Ebre s’ha portat a terme,  per part de l’empresa AtIcs, s.l., l’estudi de l’impacte sobre el Pa-
trimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic) que podien tenir aquestes 
futures obres viàries. Tots els treballs realitzats s’han estructurat en unes tasques de documentació 
prèvia (buidatge d’inventaris i recerca bibliogràfica, geolocalitzacions...); en la realització de treballs 
arqueològics de camp (prospeccions superficials, sondatges de delimitació i/o comprovació...); i 
finalment en l’establiment de tota una sèrie de mesures correctores o preventives (a aplicar en di-
verses fases) sobre el Patrimoni Cultural afectat. 

Abstract
During the writing and study of  several Projects around C-12 Road in Terres de l’Ebre, it has been 
executed, by the company AtIcs, s.l., a study of  the impact on the Cultural Heritage (Archaeolo-
gical, Paleontological and Architectural Heritage) that these future road works could have. All stu-
dies have been organised into tasks of  prior documentation (inventory research and bibliographic 
research, geolocations...); executing archaeological field works (surface prospectings, soundings of  
delimitation and/or verification...); and finally establishing a whole series of  preventive or correcti-
ve measures (to be applied in different phases) on the affected Cultural Heritage.



230

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

Arran de la redacció i estudi de diferents Pro-
jectes d’obra a l’entorn de la carretera C-12 per 
les Terres de l’Ebre (Eix de l’Ebre), els pro-
motors d’aquests (InFrAestructures de lA 
generAlItAt de cAtAlunyA), directament o 
bé a través de consultories i enginyeries, han 
encarregat a l’empresa AtIcs, s.l. la redacció 
de la part d’aquests projectes dedicada a l’im-
pacte sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni 
Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic). 
Els estudis realitzats són els següents:

Variant desdoblada de Tortosa. Carretera C-12 
del PK 13+200 al PK 22+600. Eix de l’Ebre. 
Tram: Tortosa. Març 2006/Febrer 2007/ 
Maig- Juny 2007/Gener 2008 
Jaume Díaz
Francesc Busquets
Damià Griñó (AtIcs, s.l.)

Millora General. Desdoblament de l’Eix 
de l’Ebre. N-340, del PK 1074+000 al PK 
1080+000, i carretera C-12, del PK 8+400 al 
12+450.

Tram: Alcanar-Tortosa.
Març 2009/ Desembre 2009.
Francesc Busquets
Marta Fàbregas
(AtIcs, s.l.)

Millora General.
Desdoblament de la carretera C-12. PK 
13+160 al PK 19+680. Eix de l’Ebre.
Tram: Tortosa. Octubre 2012
Daria Calpena
(AtIcs, s.l.)

L’eina per a realitzar aquest treballs ha estat 
el sistema d’informació geogràfica corporatiu 
d’AtIcs, s.l., anomenat Ekumene, sistema ges-
tor del patrimoni cultural. 
Ekumene és un sistema d’informació geogrà-
fica orientat a la gestió de les dades espacials i 
alfanumèriques generades per AtIcs, s.l. Eku-
mene organitza la informació cartogràfica i 
alfanumèrica que genera l’empresa, per tal que 

Fig. 1. Projecte d’obra C-12 amb els elements del Patrimoni Cultural.



231

la gestió dels recursos d’informació sigui àgil i 
eficient. Suporta l’ inventari i l’actualització de 
la informació completa (cartogràfica, planimè-
trica i alfanumèrica) dels elements necessaris 
per a gestió de projectes. A més a més, per-
met generar cartografia general (informació 
bàsica) i temàtica (en funció dels atributs alfa-
numèrics o elements georeferenciats) de caire 
genèric o resultant d’explotacions particulars.

Tots els treballs realitzats s’han estructurat en 
les següents parts:

1. Buidatge exhaustiu de la documentació 
existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueolò-
gic de Catalunya (Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Subdirecció General del Pa-
trimoni Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments 
arqueològics que es localitzen als entorns més 
immediats de cadascun del projectes. Aquest 
buidatge es complementa amb bibliografia es-
pecialitzada. 

2. Buidatge exhaustiu de la documentació exis-
tent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya (Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia de la Subdirecció General del Patrimo-
ni Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya) de tots aquells ele-
ments i construccions catalogades que és als 
entorns més immediats de cadascun del pro-
jectes. Aquest buidatge es complementa amb 
bibliografia especialitzada. 

3. Consulta i buidatge dels diferents Catàlegs 
municipals del Patrimoni, o bé dels Plans Es-
pecials de Patrimoni (si estaven aprovats).

4. Realització d’una prospecció arqueològica 
preventiva (segons el procediment establert 
pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueo-
lògic i paleontològic de la Subdirecció Gene-
ral del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya) de les 
zones afectades pels nous projectes, per tal de 

cercar possibles nous elements patrimonials 
tant arqueològics com arquitectònics. 
Per a portar a terme el treball de camp se se-
guia el traçat dels diferents projectes i es deli-
mitaven Àrees de Prospecció (A.p.) en funció 
de l’orografia, l’ús del sòl, els límits dels camps, 
camins i carreteres actuals. Es prospectaven 
cadascuna d’elles per poder documentar les 
possibles concentracions i afloraments de ma-
terials arqueològics i restes de construccions. 
Aquests treballs van estar realitzats per arque-
òlegs que examinaren tota la superfície per on 
ha de transcórrer cada obra d’infraestructura. 
Per dur a terme la prospecció, els arqueòlegs 
anaven fent passades a peu per les zones que 
s’havien establert amb anterioritat fins recór-
rer la superfície a estudiar, alhora que s’omplia 
una fitxa amb els resultats. Si en una àrea pros-
pectada es constatava la presència de materials 
arqueològics i/o restes constructives suscep-
tibles d’indicar l’existència d’algun jaciment, 
es determinava el camp o la zona on s’havia 
documentat el material com a Zona d’Expec-
tativa Arqueològica (z.e.A.). 
Les edificacions, béns immobles i elements 
patrimonials localitzats durant la prospecció, 
que no es troben catalogats a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya i/o als diferents catàlegs municipals 
però que tenen certa rellevància històrica i/o 
arquitectònica, s’identificaren amb la sigla e.d. 
Així mateix, les Estructures Hidràuliques s’in-
dividualitzaren sota la sigla e.h.
Les estructures viàries, camins empedrats i/o 
enllosats, camins amb una entitat patrimonial 
o històrica, s’han documentat amb les sigles 
e.v. 

1. Establiment d’una sèrie de mesures correc-
tores a aplicar abans i durant la realització de 
cada projecte, a partir de tota la informació 
aconseguida gràcies als anteriors apartats.

2. Finalment, per cadascun dels projectes estu-
diats, també es van establir mesures preventi-
ves/correctores de caràcter més general, con-
sistents en:

Estudis d’impacte sobre el patrimoni cultural (arqueològic, paleontològic i arquitectònic) dels projectes a l’entorn de la carretera 
C-12. Eix de l’Ebre
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* Efectuar un control arqueològic durant 
els moviments de terres en tots els seus as-
pectes (desbrossament, remocions de ter-
res, zones de préstec de terres, obertura de 
nous camins, etc.)

Resultats oBtinguts i estaBliment de me-
suRes pReventives/CoRReCtoRes

Els resultats obtinguts en els diferents treballs 
de camp s’han georeferenciat i s’ha elaborat 
cartografia temàtica i un estudi detallat de cada 
entitat patrimonial localitzada.

Zona Expectativa Arqueològica 1

Es localitza en terrenys que formen part del 
terme municipal de Roquetes. S’hi localitzà 
en superfície un fragment de vora d’àmfora 
ibèrica i dos fragments informes més, també 
d’àmfora ibèrica, així com diversos fragments 
de ceràmica vidrada moderna. Els materials 

apareixien en un camp de tarongers situat al 
costat de la carretera C-12, a l’est del jaciment 
arqueològic d’època ibèrica del Barranc de 
Sant Antoni, a uns 150 m d’aquest. Els frag-
ments ceràmics que s’observen en superfície 
es presenten força rodats, la qual cosa podria 
indicar que es troben en posició secundària i 
que provenen de l’ anteriorment esmentat ja-
ciment i han estat transportats accidentalment 
durant els treballs agrícoles o per l’aportació 
de terres provinents d’aquell (el jaciment es 
troba parcialment destruït per una pedrera). 
Tot i que no es pot descartar la presència de 
més restes ocultes al subsòl, que bé podrien 
correspondre a part d’un camp de sitges vin-
culat al poblat.

Zona Expectativa Arqueològica 2

Es localitza en terrenys que formen part del 
terme municipal de Roquetes. S’hi ha localitzat 
en superfície escassos fragments de ceràmica 
d’època romana, concretament un fragment 

Fig. 2 Projecte d’obra C-12 amb els elements del Patrimoni Cultural
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informe de ceràmica comuna oxidada i un 
fragment informe d’àmfora tarraconense. Els 
materials apareixen en un camp amb conreu 
d’ametllers situat al costat el traçat de l’antic 
Ferrocarril de Tortosa a Freginals. Tot i que 
les evidències arqueològiques són minses, no 
es pot descartar la presència de restes ocultes 
al subsòl de les quals no es pot especular la 
seva tipologia.

Zona Expectativa Arqueològica 3

Es localitza en terrenys que formen part del 
terme municipal de Tortosa. En el punt més 
elevat d’un petit monticle d’uns 62 m d’altu-
ra, situat a l’esquerra del Camí dels Reguers, 
s’observa la presència d’una llosa en posició 
vertical. No s’observen fragments ceràmics als 
votants. Sembla que la pedra ha estat aixeca-
da fa relativament poc temps, com ho indica 
la diferent coloració de les seves dues cares, 
probablement durant la realització de tasques 
agrícoles .
Malgrat les escasses evidències que presenta 
des del punt de vista arqueològic, creiem con-
venient ser cautelosos i contemplar la possi-
bilitat que formi part de la coberta d’una pos-
sible tomba medieval . Aquest fet, però, no 
podia ser confirmat ni descartat de forma de-
finitiva sense un estudi arqueològic més acurat 
i específic.
Els treballs arqueològics es desenvoluparen 
entre els dies 7 i 18 de maig i 11 i 15 de juny 
de 2007, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg 
Damià Griñó Marquez. 
De les conclusions d’aquests treballs, se’n de-
riva que en aquesta zona no es documenten 
indicis arqueològics i la pròpia llosa tampoc es 
pot considerar com una estructura arqueològi-
ca. Possiblement es tracta d’una fita moderna 
per separar finques.

Zona Expectativa Arqueològica 4

Es localitza en terrenys que formen part del 
terme municipal de Tortosa, en un camp pe-
dregós on hi ha grans garrofers, al costat d’un 

camp de tarongers. Disseminats al llarg de di-
ferents punts del camp de garrofers, i en me-
nor nombre pel camp de tarongers, es loca-
litzen diversos fragments de ceràmica d’època 
romana en superfície. Concretament s’ha po-
gut identificar la presència de fragments de tè-
gula, ímbrex, àmfora africana i tarraconense, i 
ceràmica comuna romana (dos peus, una vora 
de cassola i diversos fragments informes) 
La presència d’aquests materials sembla indi-
car l’existència d’un establiment d’època ro-
mana en aquest indret. No es veuen evidèn-
cies d’estructures negatives. Amb les dades de 
la prospecció superficial no es pot acabar de 
precisar ni la tipologia del possible jaciment ni 
la seva ubicació i extensió exacta.
Els treballs arqueològics es desenvoluparen 
entre els dies 7 i 18 de maig i 11 i 15 de juny 
de 2007, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg 
Damià Griñó Marquez. 
Totes les rases efectuades en aquesta z.e.A. 
han donat resultats negatius. Malgrat que es 
veu ceràmica en superfície aquesta és de cro-
nologia moderna. Sabem que durant la Guerra 
Civil Espanyola en aquests camp que ocupa la 
z.e.A. 4 hi hagué un campament militar durant 
un període d’un mes aproximadament. Aques-
ta informació fou facilitada pel propietari de la 
mateixa finca.

Zona Expectativa Arqueològica 5

Es localitza en terrenys que formen part del 
terme municipal de Tortosa, en uns camps de 
tarongers i hortes situats al costat del traçat 
de l’antic Ferrocarril de Tortosa a Valdezafan, 
condicionat actualment com a via verda. Dis-
seminats al llarg del camp de tarongers es loca-
litzen diversos fragments de ceràmica d’època 
romana en superfície. Concretament s’ha po-
gut identificar la presència de fragments d’ím-
brex, àmfora africana i romana indeterminada, 
diversos fragments informes de ceràmica co-
muna romana oxidada i ceràmica comuna afri-
cana, així com fragments de ceràmica comuna 
medieval i moderna .
El camp on es localitzen els fragments cerà-
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mics en superfície se situa a escassament 100 
m del jaciment romà de Casablanca, amb el 
qual estan evidentment relacionades. És pos-
sible que en aquest sector es localitzin estruc-
tures menors relacionades amb la important 
vil·la documentada en el jaciment veí i datada 
entre el segle I d.c. i el v d.c.
Els treballs arqueològics es desenvoluparen 
entre els dies 7 i 18 de maig i 11 i 15 de juny 
de 2007, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg 
Damià Griñó Marquez. Els resultats d’aquesta 
intervenció han estat negatius. En les sis ra-
ses realitzades no s’ha documentat cap tipus 
de resta arqueològica, malgrat que en super-
fície apareix gran quantitat de restes ceràmi-
ques de cronologia romana. Possiblement 
l’estrat documentat en totes les rases és un 
estrat de colmatació ràpida i de procedència 
al·luvial. Causat per una successió de riuades 
i desbordaments moderns del riu Ebre al llarg 
del temps. En aquesta zona es poden acumu-
lar grans gruixos de sediments en pocs anys, 
sobretot amb períodes històrics on el riu no 
estava controlat per preses i dics artificials.

Jaciment Arqueològic del Pla de les Sitges

El jaciment del Pla de les Sitges (inclòs al 
poum de Tortosa i catalogat com a bcIl Béns 
Culturals d’Interès Local), el seu extrem est i 
nord-est es veu directament afectat pel Tram 

1 del nou traçat. Durant els primers mesos de 
l’any 2007 s’ha realitzat una intervenció arque-
ològica preventiva de delimitació d’aquest ja-
ciment. Així, a partir dels resultats d’aquesta 
intervenció, hom pot afirmar que en la zona 
del jaciment afectada pel nou projecte viari 
s’ha identificat l’existència de tres zones amb 
expectatives arqueològiques: Zona Mas medi-
eval/Zona tombes romanes/Zona amb mate-
rial fenici. Ara bé, d’aquestes tres zones, no-
més en la zona de les tombes romanes s’han 
localitzat restes immobles: 4 sepultures exca-
vades a la roca (època romana). 

Patrimoni Arquitectònic Mas de Xies i 
Hort de Martí (Vinallop-Tortosa, Baix 
Ebre)

El Mas de Xies, juntament amb l’Hort de Mar-
tí, amb qui forma una certa unitat poblacional, 
es troben situats  a pocs metres del voral de la 
carretera C-12 
Malauradament no es disposa de pràcticament 
cap dada al respecte de la construcció d’aques-
tes dues propietats. El que resta de la seva ar-
quitectura, sobretot en llurs habitatges, i pel 
que fa a tipologies, remet a un període llarg 
que va des de la fi del segle xvIII fins al llarg de 
tot el segle xIx. Es tracta d’un tipus de cons-
trucció de façana més aviat urbana (semblant, 
a efectes de composició i façana, per exemple, 

Fig. 3. Detall d’estructures del JA Casablanca.
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a les plantes baixes i als blocs més petits del 
barri de la Barceloneta, a Barcelona) adaptada 
al medi rural, amb algunes novetats evidents, 
com l’adaptació de les suara descrites torres-
xemeneia. A manca d’altres evidències arqui-
tectòniques o documentals, no és impossible 
que hi hagués construccions anteriors d’im-
portància

Edificis rellevants no catalogats

A l’àrea de l’Horta de Sant Vicent i la partida 
de la Creu Decantada, allà on les edificacions 
es troben a escassos metres de la carretera, es 
produeixen nombroses afectacions. Durant la 
prospecció, només s’han individualitzat com 
a construccions rellevants (ed) aquelles que 
aparentment presenten una tipologia cons-
tructiva determinada que podria situar-se a 
finals d’època moderna, en relació amb la cre-

ació del Canal de la Dreta de l’Ebre, una xar-
xa de rec que permeté el sanejament de zones 
que fins aleshores eren impracticables. De fet, 
moltes de les cases o coberts assenyalades es 
troben a parcel·les delimitades per canals de 
rec perpendiculars a l’actual carretera i es po-
den apreciar restes d’infraestructures hidràu-
liques en desús, com petites rescloses, pous o 
sínies. 
Tot i que aparentment, de l’observació super-
ficial d’aquests elements se’n desprèn que, fí-
sicament el seu interès patrimonial és limitat, 
doncs són relativament recents (segle xvIII o 
inicis del xIx) considerem que han de ser tin-
gudes en compte globalment, doncs represen-
ten un model tipològic d’ocupació d’una zona 
vinculada a la creació del Canal de la Dreta de 
l’Ebre, un xarxa de rec que permeté el saneja-
ment de zones que fins aleshores eren imprac-
ticables.

Fig. 4. Detall de tombes excavades a la roca en el JA Pla de les Sitges.
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Intervencions arqueològiques a les muralles de Flix (Ribera 
d’Ebre, Terres de l’Ebre), 2009-2016. Resultats preliminars

Frederic Cervelló Rodes

àpex, Arqueologia i Serveis Culturals

Resum
La posició estratègica de Flix va convertir la vila i el seu castell en una plaça forta des d’antic. Fins 
fa poc, només coneixíem la fortalesa i les seves muralles per la cartografia militar i per les restes aï-
llades de murs que es conservaven en distintes zones del poble, destacant les romanalles del “castell 
vell” i el traçat de part de la muralla a la plaça Ripoll Fortuño. Els treballs de recuperació de les faça-
nes fluvials de Flix (2009) van posar al descobert un seguit d’elements de les defenses modernes de 
la vila. Recentment (2015-2016) s’han efectuat dues intervencions arqueològiques a la plaça Ripoll 
Fortuño. Aquests treballs ens han permès ampliar el coneixement que teníem d’aquests elements 
defensius. En aquest article els hi presentem els resultats preliminars. 

Abstract
Flix was a stronghold during ancient times because of  its strategic situation. Until recently, our 
knowledge about its castle and walls was based on military cartography and isolated structural evi-
dences. Among these, stand out the remains of  the Castell Vell and part of  its fortified perimeter 
existing in the plaça Ripoll Fortuño. The conservation and rehabilitation activities that took place 
in “riu de baix” area, in 2009, unearthed features related to the modern age curtain walls. Recently 
(2015-2016), two new archeological interventions took place in plaça Ripoll Fortuño. These dig-
gings have allowed us to enlarge our knowledge about these defensive elements. In this text we 
present the preliminary results. 
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intRoduCCió

El municipi de Flix (Ribera d’Ebre) es troba 
just enmig d’un dels meandres més estrets i 
espectaculars que dibuixa el riu Ebre en el seu 
pas per terres catalanes. La presència del riu 
en els flancs nord i sud de la vila fa que els fli-
xancos distingim entre un “riu de dalt” (el que 
s’endinsa a la població pel nord, provinent de 
Riba-roja) i un “riu de baix” (el que l’abandona 
en direcció a Ascó).
Aquesta situació privilegiada de Flix, situat 
entre Aragó i Catalunya i en un punt de 
control tant del curs del riu com del camí 
natural a les terres de ponent, explica que, des 
d’antic, la vila es convertís en plaça forta i el 
seu castell, construït pels sarraïns, en un dels 
més hegemònics del curs inferior de l’Ebre. El 
“castell vell” de Flix (cal no confondre’l amb 
el “castell nou” o dels Carlins) fou sempre 
motiu de disputa i jugà un paper destacat en 
totes les conteses bèl·liques que es succeïren 
al llarg de la història: Guerra dels Dos Peres 
(1356-1375), Guerra Civil Catalana (1462-
1472), Guerra dels Segadors (1640-1652) i, 
finalment, Guerra de Successió (1702-1715).
Fins fa poc, el coneixement que teníem del 
castell i les muralles de Flix es basava exclusi-
vament en fotografies antigues, algunes restes 
estructurals inconnexes ubicades en diferents 
punts de la població i en la informació aporta-
da per distints plànols militars. En aquest arti-
cle els hi volem presentar els resultats de dues 
intervencions arqueològiques, una realitzada al 
“riu de baix” i l’altra a la plaça Ripoll Fortuño, 
que, tot i ser encara preliminars, ens poden 
ajudar a entendre millor el funcionament i la 
fisonomia de les muralles de Flix.

inteRvenCió aRqueològiCa al “Riu de 
Baix” (2009)

Els treballs de recuperació de les façanes fluvi-
als de Flix, duts a terme pel  Parque de Maquina-
ria del llavors Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, deixaren al descobert tot un 

seguit d’elements patrimonials. A la zona del 
“riu de baix” es recuperaren importants vesti-
gis del sistema defensiu de la població. Aquest 
fet va motivar que els Serveis Territorials a 
Tortosa del Departament de Cultura dema-
nessin la documentació i registre d’aquests ele-
ments i la redacció d’un estudi històric. Aquest 
estudi històric havia de determinar les caracte-
rístiques principals i l’estat de conservació dels 
elements exhumats i, d’aquesta manera, pren-
dre la millor decisió possible per assolir la seva 
preservació i integració en el projecte definitiu 
d’obra. Aquests treballs anaren a càrrec d’en 
Frederic Cervelló, arqueòleg d’ Àpex, Arqueo-
logia i Serveis Culturals. 
Les restes del sistema defensiu de Flix exhu-
mades pels treballs de neteja de les façanes 
fluvials es trobaven en dos sectors diferenci-
ats del “riu de baix”: els flancs est i oest. Al 
flanc est, a la confluència entre el Passeig de 
l’Ebre i els carrers de Sant Joan i Montserrat, 
havia quedat al descobert, sota potents nivells 
de sediment, un tram de muralla. Aquesta es 
conservava en una extensió de 35,60 metres 
i estava construïda amb carreus regulars de 
pedra. El parament exterior és atalussat i l’ex-
trem est està rematat per un semibaluard que 
dibuixa un angle de 45º i en el què el talús és 
més pronunciat. A sobre del semibaluard es 
va localitzar una estructura de planta circular 
que podria tractar-se de la fonamentació d’una 
garita. L’alçada de la muralla va minvant pro-
gressivament a mesura que ens acostem a l’ex-
trem oest fins arribar a perdre’s del tot. A l’est 
del tram de muralla es van documentar dues 
estructures turriformes de planta ovalada bas-
tides amb pedres sense treballar lligades amb 
morter de calç. A dia d’avui desconeixem si 
aquests elements són torres o, com la tradició 
popular assegura, sínies.
Al flanc oest, a la confluència entre el Passeig 
de l’Ebre i el carrer de les Escoles, restava al 
descobert un altre tram de muralla. Com en 
el cas anterior, la muralla estava construïda 
amb carreus regulars de pedra i tenia el pa-
rament exterior atalussat. En el seu extrem 
oest s’intueix un semibaluard que dibuixa un 
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angle de 45º. La secció parcial d’aquest tram 
de muralla, que presenta un estat de conserva-
ció menys òptim, ens permet copsar millor la 
tècnica constructiva, determinant la presència 
de pedres més petites que falquen les juntures 
de les filades de carreus. A la muralla se li re-
colza una altra estructura turriforme de planta 
ovalada construïda amb pedres sense treballar 
lligades amb morter de calç.

inteRvenCions aRqueològiques a la plaça 
Ripoll FoRtuño (2015-2016)

Les següents intervencions arqueològiques 
s’han dut a terme al barri de Les Casetes, situat 
al cim d’una estreta i allargassada plataforma 
de 87 metres d’alçada que domina visualment 
la vil•la de Flix i el pas de l’Ebre. És en aquest 
indret que s’alçava, fins fa no gaires anys, el 
“castell vell”, les romanalles del qual es poden 
veure encara a dia d’avui en aquelles zones 

que han restat sense edificar. Al barri s’hi està 
executant actualment diverses actuacions de 
millora incloses en el Projecte d’Intervenció 
Integral de la Colònia Fàbrica, Les Casetes i 
els Comellarets, promogut per l’Ajuntament 
de Flix. Una d’aquestes actuacions, consistent 
en l’arranjament de la plaça Ripoll Fortuño, ha 
motivat la realització de les intervencions ar-
queològiques que tot seguit descriurem i que 
han comptat amb la participació desinteressa-
da d’un equip de voluntaris de l’Associació La 
Cana. Aquestes intervencions arqueològiques 
tenien com a principal objectiu la recuperació 
i integració en aquesta plaça d’un tram de mu-
ralla del sistema defensiu de Flix.  
La primera intervenció arqueològica, efectu-
ada al març del passat 2015 sota la direcció 
de na Judit Ciurana, arqueòloga d’Àpex, Ar-
queologia i Serveis Culturals, consistí en la 
prospecció arqueològica del subsòl del sector 
oest de la plaça per tal de determinar la conti-
nuïtat i abast del tram de muralla que restava 

Fig. 1. Tram 1 de la muralla moderna i, al fons, la torre 1, al Riu de Baix (Flix).
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ja parcialment descobert. En quatre dels son-
dejos practicats es localitzaren estructures re-
lacionades amb la muralla, mentre que en un 
cinquè es documentà un paviment de lloses 
irregulars de pedra calcària molt polides i un 
dipòsit fet de rajoles que podien pertànyer a 
la fase d’abandó de la fortificació del castell. 
Donats els resultats de la prospecció arqueo-
lògica, es va procedir a l’excavació en extensió 
del sector sud-oest de la plaça Ripoll Fortuño. 
Aquests treballs s’efectuaren al desembre del 
2015 i a l’abril del 2016 i anaren dirigits per na 
Judit Ciurana i en Frederic Cervelló, ambdós 
d’Àpex, Arqueologia i Serveis Culturals. 
La zona d’estudi es va dividir en dos sectors: 
el sector 100 (al nord) i el sector 300 (al sud), 
separats per una zona en la què el traçat de la 
muralla s’ha perdut. 
El sector 100 es correspon amb el lloc on part 
de la muralla ja estava al descobert. L’excava-
ció en extensió d’aquest sector ens ha permès 
documentar la muralla en una extensió de 
16,53 metres. Aquesta està formada per tres 
murs construïts mitjançant la tècnica de la ma-
çoneria, és a dir, amb blocs de pedra no tre-
ballats lligats amb morter de calç, que tenen 
una amplada d’ 1,72 metres i una alçada mà-
xima conservada d’ 1,10 metres. La muralla, 
que segueix una orientació NE-SO, presenta 
dos passadissos o obertures de 60 centímetres 
d’amplada dels quals un fou tapiat intenciona-
dament. La muralla té dues cantonades, una 
a l’extrem est, que descriu un angle de 90º i a 
partir del qual arrenca un altre mur en direcció 
nord que només ha pogut ser delimitat en una 
extensió de 2,56 metres, i una altra, a l’extrem 
oest, que dibuixa un altre angle, aquest cop de 
45º, del què arrencaria un altre mur que, mal-
auradament, fou destruït en un moment inde-
terminat.  
El sector 300 es situa al SO del sector 100. 
L’excavació en extensió d’aquest sector ens ha 
permès documentar la continuïtat de la mu-
ralla un cop superada una zona en la què no 
s’havia conservat. Aquesta està formada per 
tres murs construïts mitjançant la tècnica de la 
maçoneria i que presenten una amplada d’1,56 

metres i una alçada màxima conservada de 60 
centímetres. Els murs estan separats entre si 
per dos passadissos o obertures de 60 centí-
metres d’amplada. A dos d’aquests murs se’ls 
hi adossa en el seu cantó est un mur també de 
maçoneria però de menor amplada. Probable-
ment es tracti d’una banqueta utilitzada pels 
tiradors que defensarien la plaça. 
La neteja de la superfície superior dels murs 
dels sectors 100 i 300 va comportar la identi-
ficació de gairebé una setantena de forats de 
pal de planta circular disposats seguint l’eix 
longitudinal dels murs. A l’interior d’alguns 
d’aquests forats localitzàrem fragments de 
fusta clavats in situ, fet que ens porta a pen-
sar que ens trobaríem davant d’una estacada 
defensiva. L’anàlisi dels fragments de fusta 
que recuperàrem d’alguns d’aquests forats, re-
alitzat per l’antracòloga Itxaso Euba, ens ha 
permès saber que l’estacada es construí amb 
pins pinyers o pinastres, espècie que presenta 
un tronc més llarg i llis. El mur que s’adossa 
l’estacada en el sector 300 no té aquests forats 
de pal, fet que ens confirma que es tracta d’un 
cos afegit a aquesta amb una funcionalitat di-
ferent. 

ConClusions

Finalment, voldríem apuntar un seguit d’hipò-
tesis a les què hem arribat a partir dels resul-
tats de les diverses intervencions arqueològi-
ques realitzades fins ara a les muralles de Flix. 
En relació a les muralles documentades al 
“riu de baix”, hem de dir que no sabem amb 
exactitud quan es construïren. La seva tècnica 
constructiva, amb parets atalussades i semiba-
luards a les cantonades, és pròpia de l’edat mo-
derna, moment en el què el desenvolupament i 
generalització de l’artilleria va motivar la trans-
ició entre les muralles medievals i les moder-
nes, més preparades per fer front a aquestes 
innovacions militars. Les fonts documentals 
ens expliquen que l’any 1647, en plena Guerra 
dels Segadors, es va fer venir a Flix a un engi-
nyer francès per tal d’adobar les muralles de 
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Fig. 5. Muralla del parc de Les casetes, sector 300 (Flix).

Fig. 6. Pas per a infanteria entre els murs 309 i 328, al parc de 
Les Casetes (Flix).

Fig. 3. Pas per a infanteria entre els murs 111 i 107, al parc de 
Les casetes (Flix).

Fig. 4. Forats de pal al mur 111, al parc de Les Casetes (Flix).

Fig. 2. Torre 2, al Riu de Baix (Flix).
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la vila. Podria ser que fos en aquest moment 
quan el sistema defensiu de Flix es va modi-
ficar. Aquesta «revolució poliorcètica» del lloc 
de Flix queda reflectida en l’excepcional carto-
grafia militar setcentista. Un dels plànols més 
cèlebres és la planta i el perfil de la vil•la que 
apareix a l’obra de Sébastien de Pontault, se-
nyor de Beaulieu, que dóna testimoni de l’exis-
tència, a la zona del “riu de baix” dels dos se-
mibaluards (que poguérem documentar en el 
curs de la nostra intervenció arqueològica) un 
dels quals, el del flanc est, amb garita inclosa.
Pel que fa a la muralla situada a la plaça d’en 
Ripoll Fortuño, podem avançar que les restes 
exhumades formarien part de la línia defen-
siva més exterior del castell de Flix. Un altre 
cop la cartografia històrica ens és de gran aju-
da, doncs el plànol de l’enginyer milanès Am-
brosio Borsano, datat a l’entorn del 1680, ens 
descriu la planta del castell de Flix així com 
altres elements defensius que es tenia previst 
construir. En aquest apareixen, rematant l’ex-
trem oest del recinte del castell, un seguit de 
murs que dibuixen dos estructures triangulars 
que bé podrien correspondre als murs exca-
vats. De l’estacada en tenim una representació 
al perfil de la vila de Flix fet per Beaulieu, tot 
i que en aquesta imatge l’estacada representa 
la primera línia defensiva de les muralles que 
tancaven la vila en el seu extrem est. 
Malauradament, no disposem de fòssils direc-
tors que ens permetin datar la construcció, 
ús o abandonament de les restes descober-
tes, tant al “riu de baix” com a la plaça Ripoll 
Fortuño, ja que no es documentà estratigrafia 
antiga ni materials arqueològics significatius 
associats. Això es deu, segurament, a que es 
tracta de sectors intensament remoguts durant 
el pas dels anys. 
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Resum
Les intervencions arqueològiques a l’espai conegut com Antic Mercat del Peix, desenvolupades el 
2004 i el 2007, han contribuit de manera definitiva en el coneixement del sistema fortificat medieval 
i modern de Tortosa en el seu flanc meridional. També han tret a la llum el projecte constructiu de 
l’església de Sant Pere, datable al segle xvIII, que mai va arribar a acabar-se ni a consagrar-se. Per 
tant, aquestes intervencions completen el trencaclosques urbà anterior al segle xIx en aquest extrem 
de Tortosa.

Abstract
The archaeological interventions performed at the urban area known as Antic Mercat del Peix, 
carried out between 2004 and 2007, had contributed, in a significant way, to the knowledge of  the 
medieval and modern fortified systems of  the Tortosa’s southern flank. Likewise the works had 
unearthed the structural project of  the Sant Pere’s church, belonging to the 18th century, which 
was never finished and neither consecrated. Therefore the excavations fill out the urban core puzz-
le, built before the 19th century, of  this side of  Tortosa.
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intRoduCCió

L’àrea annexa a l’Antic Mercat del Peix de 
Tortosa ha estat intervinguda en dues ocasi-
ons durant la darrera dècada. La primera fou 
l’estiu del 2004, quan per encàrrec de l’Ajun-
tament de Tortosa s’obriren diverses cales de 
sondeig, dirigides pels arqueòlegs David Bea 
i Montserrat Corominas. La segona interven-
ció fou realitzada durant la primavera de 2007, 
quan, sota la direcció de Sergi Navarro s’exca-
và una extensa àrea just al davant de l’accés al 
Mercat Municipal. En els dos casos bàsicament 
es localitzaren restes, força ben conservades, 
d’algunes estructures identificables amb els di-
ferents projectes fortificadors de la ciutat, des 
del segle xIv fins al xvIII. En la segona de les 
campanyes, a més, s’identificà una construcció 
eclesiàstica corresponent possiblement amb 
l’església principiada de Sant Pere.

situaCió

Les àrees intervingudes s’ubiquen al sud de 
l’actual Tortosa, en un espai conformat per 
l’avinguda de Felip Pedrell, l’Antic Mercat del 
Peix, la plaça de Barcelona, el Mercat Muni-

cipal i l’avinguda de la Generalitat. Es tracta 
d’un indret fortificat que des del segle xIv pro-
tegeix la ciutat en el seu flanc meridional, so-
bre el riu.

anteCedents

El segle xIv marca una època de fortes 
reformes urbanístiques a Tortosa, i una de 
les grans obres plantejades al municipi és la 
construcció d’un nou circuit emmurallat que 
amplia considerablement l’espai urbà respecte 
al recinte anterior. Es tracta d’un treball 
encarregat pel rei Pere IV el Cerimoniós 
(1336-1387), no solament dirigit a Tortosa 
sinó afectant a una gran quantitat de ciutats 
catalanes, com a resposta a la necessitat de 
fortificar les viles degut a la guerra amb 
Castella. La construcció del nou perímetre 
s’inicia la dècada de 1340 amb l’inici del Portal 
de Tarragona i del de Sant Joan, així com el 
plantejament del traçat del nou mur. Així i 
tot, els grans treballs no començaren fins 
l’any 1367, un període en que es disposa la 
construcció de les muralles a les partides del 
Temple i de Santa Clara. La primera ocuparia 
el tram que va des de la Rambla de la Ciutat, 
vora el riu, fins al Convent de Santa Clara, 
tancant el Turó del Sitjar. La segona, en 
canvi, ocuparia el tram des del Convent de les 
Menoretes fins a la porta del Castell. Les obres 
s’iniciaren el 21 d’abril de 1367, administrades 
per Berenguer de Llagostera i Berenguer Paris, 
continuant intensivament durant els dos anys 
següents. En els anys posteriors, i fins a inicis 
del segle xv, s’aniran bastint aquests i altres 
trams, inclosos els de Remolins i de la vora 
del riu (avinguda Felip Pedrell en el seu traçat 
proper a Remolins), on ja existia el Mur Vell, 
el sistema defensiu alt-medieval de Tortosa 
(Baila 1999, 75-77).
Els segles moderns suposaran, per a l’àrea 
afectada,  la construcció de diversos bastions, 
com el de Sant Pere, aparegut a l’excavació de 
2004, el de Sant Joan i el de la Mitja Lluna, 
ubicats tots al sector del Temple. A partir de 

Fig. 1. Situació de l’Antic Mercat del Peix dins la trama urbana 
(Tortosa, Baix Ebre).
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meitats del segle xIx l’augment poblacional de 
Tortosa s’intentà solucionar amb l’enderroca-
ment de les muralles. Aquest plantejament rep 
un impuls definitiu a partir del procés revoluci-
onari de 1868. La Junta Provisional de Tortosa 
signa l’1 d’octubre el decret d’enderrocament 
de les muralles, que serà aprovat pel Ministeri 
de la Guerra el 28 de gener de l’any següent. 
D’aquesta manera quedava derogada la Llei de 
Muralles que n’impedia el seu enderrocament, 
i es cedia els seus terrenys al municipi. Però 
la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) atura el 
procés, degut a les necessitats defensives, i fins 
i tot s’obliga a reconstruir els murs ja enderro-
cats. Malgrat tot, el Govern Militar es compro-
metia a respectar les decisions de la Junta Pro-
visional, i a realitzar un tancament temporal. 
Finalitzada la guerra, l’any 1877 es comencen 
a enderrocar definitivament les fortificacions, 
tasca que durarà fins al 1892. L’Ajuntament 
s’haurà d’enfrontar al Ministeri de la Guer-
ra, que continua considerant Tortosa com 
una plaça militar. Dues figures destacaran la 
nova reordenació urbana de Tortosa: Teodor 
Gonzàlez, alcalde de la ciutat, i Joan Abril i 
Guanyabens, arquitecte municipal (Baila 1999, 
315-321).
Amb anterioritat a la nostra intervenció, l’àrea 
havia estat sondejada arqueològicament di-
verses vegades. D’aquesta manera, l’any 1988, 
a la cruïlla del carrer Teodor Gonzàlez amb 
l’avinguda de la Generalitat, l’obertura d’una 
rasa de clavegueram va treure  a la llum restes 
constructives pertinents al recinte emmurallat 
de la ciutat. Aquesta troballa forçà l’execució 
d’una intervenció d’urgència, identificant-se 
dos murs de morter de calç d’uns dos me-
tres de gruix que es corresponen a la cons-
trucció i bateria del Temple del segle xvII i a 
una remodelació del segle xvIII. A l’extrem de 
l’excavació, a la cruïlla entre els dos carrers i 
coincidint amb el centre de l’antic baluard 
hi aparegueren tres cares d’una torre angular 
de la muralla, anomenada del Temple perquè 
sembla que protegia el portal homònim. Era 
de planta octogonal, a jutjar per l’angle de les 
cares conegudes i per un paral·lel contempo-

rani que es troba a l’angle del pany sud de la 
muralla, l’anomena’t Portal de Santa Clara o de 
Tarragona. Es dataria, així, al segle xIv. Aques-
ta intervenció fou dirigida per Pere Izquierdo.
Cal esmentar dues intervencions més, dirigi-
des per Joan Martínez. En una d’elles, a l’edi-
fici de l’antic Banc Central (Martínez 1996), 
aparegué un pany de la muralla del projecte del 
segle xIv i un altre de la del segle xvIII, així com 
estructures del segle xvIII d’ús militar però de 
funcionalitat incerta. L’altra, centrada a la pla-
ça de Barcelona, aportà la documentació, en-
tre altres, d’un magatzem d’artilleria del segle 
xvIII. 

la inteRvenCió de 2004

L’excavació arqueològica de l’any 2004 a l’en-
torn de l’Antic Mercat del Peix de Tortosa va 
aportar resultats concloents sobre la distribu-
ció dels sistemes de fortificació en aquesta part 
de la ciutat de Tortosa des de la segona meitat 
del segle xIv. Abans d’iniciar els treballs, però, 
ja es comptava amb nombrosa documentació 
gràfica —gravats i fotografies— que marca-
ven els traçats. La incògnita era determinar si 
la planimetria antiga era correcta, i quin era 
l’estat de conservació d’aquestes estructures. 
Val a dir que, en alguns casos, les diferències 
entre els plànols i el que s’ha localitzat han es-
tat considerables.
Pel que respecta al traçat de les muralles cons-
truïdes durant la segona meitat del segle xIv, 
fins al moment es comptava, per a aquesta 
zona, amb documentació arqueològica als bai-
xos  de l’edifici situat a la cantonada de l’avin-
guda de la Generalitat amb el carrer Bonavista. 
Al mateix temps, durant una intervenció ar-
queològica, s’havia localitzat part d’una de les 
seves torres poligonals. La planimetria antiga 
marcava una línia de muralla resseguint l’ac-
tual avinguda de la Generalitat, indicant una 
torre cap a la cantonada del Mercat Municipal. 
Les cales efectuades van mostrar l’existència 
d’aquesta muralla, en un estat de conservació 
força bo. Es rebaixaren uns quatre metres, 
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apareixent conservat el llenç, amb les línies 
d’encofrat, que duien associats els nivells de 
treball constructiu i els pastats del morter usat 
en l’edificació. Els estudis que es dugueren 
a terme entorn a la ceràmica apareguda en 
aquestes unitats estratigràfiques semblen con-
cretar arqueològicament la data de construc-
ció del llenç dins de la segona meitat del segle 
xIv, una data que coneixíem documentalment 
però que fins aleshores no s’havia pogut con-
trastar arqueològicament. Sembla que la mura-
lla es conserva en la seva totalitat en el traçat 
paral·lel a l’avinguda de la Generalitat. La tor-
re, però, no va aparèixer. Aquest fet pot ser 
degut a dues causes: o bé fou desmuntada amb 
anterioritat al segle xIx o bé existeix un error 
d’escala en la planimetria. Creiem que aquesta 
darrera opció pot ser certa, i la torre ha de ser 
cercada en un punt més proper al carrer Bo-
navista i no a la cantonada del Mercat Munici-
pal. De totes maneres es tracta d’una hipòtesi, 
i solament una intervenció en extensió podria 
dilucidar aquesta qüestió. 

A partir de meitats del segle xvII sembla ser 
que s’inicia el gran projecte de fortificació 
d’aquest sector. Entre el segle xv i el xvI no sa-
bem què passa en aquest sector, encara que en 
els dibuixos d’Anton van den Wyngaerde apa-
reix força fortificat. En l’excavació solament 
es localitzaren alguns nivells estratigràfics que 
semblen poder datar-se al segles xv-xvI, encara 
que no anaven associats a cap mur. És possible 
que alguna de les estructures aparegudes, com 
l’esperó del bastió Sant Pere, puguin iniciar la 
seva construcció abans de meitats del xvII (en 
tot cas amb anterioritat al plànol de Gonzalo 
de Mendoza de 1642) i, de fet, en un dels di-
buixos de van den Wyngaerde apareix un edi-
fici que sembla l’esperó. En tot cas es podria 
tractar d’un edifici defensiu baixmedieval o de 
primera meitat del segle xvI, amortitzat en el 
plantejament fortificador iniciat a meitats del 
segle xvII, que és quan comença a aparèixer 
representat en plànols com els de Beaulieu o 
Bodenehr.
A meitats del segle xvII i sobretot durant el 
xvIII tot l’entorn és reformat i canvia d’as-

Fig. 2. Planta general de les estructures excavades (Any 2004). Fig. 3. Vista de la muralla del segle xIv (Any 2004)
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pecte. L’excavació va aportar la localització 
de part de l’entramat del Bastió de Sant Pere 
i de la muralla defensiva del riu (Baila 1999, 
250-251). El bastió va aparèixer en les cates 
efectuades al carrer Bonavista, i es va trobar 
bastant arrasat pel traçat del clavegueram mo-
dern i d’un tub de gas. De totes maneres, en-
caixa bastant bé en els dibuixos dels plànols 
antics, delimitant la cantonada que va a cercar 
la mitja lluna de la Plaça d’Alfons XII. La mu-
ralla, en canvi, delimita el riu i va poder ser 
intervinguda fins a una fondària entorn als 
cinc metres. Atalussada, el seu estat de con-
servació és força bo, i creiem que malgrat que 
deu presentar alteracions, s’ha de conservar en 
bastant bon estat al llarg de l’avinguda de Felip 
Pedrell, almenys fins entrar en contacte amb 
l’esperó. Així, segurament aprofitant estruc-
tures anteriors, com el mateix esperó, al segle 
xvIII tota l’àrea va adoptar un aspecte defensiu 
considerable, amb una muralla de riu potent, 
amb un gran bastió per sobre i diversos es-

perons. Aquesta és la muralla observable a les 
velles fotografies del darrer quart del segle xIx: 
muralla emmerletada des d’aquella centúria, i 
amb anelles de ferro clavades al seu llenç i a 
l’esperó per tal d’ancorar llaguts a les platgetes 
que queden prop del riu. Un aspecte conservat 
fins a inicis del segle xx.
Les estructures que aparegueren al centre de 
la plaça Barcelona són un combinat de murs 
dels segles xvIII, xIx i xx de difícil interpre-
tació. Sembla, no obstant, existir-hi un edifici 
rectangular, de potents murs, que ha estat rei-
teradament interpretat com a magatzem d’ar-
tilleria, del segle xvIII. Encara que no podem 
descartar aquesta hipòtesi, l’acurat estudi de 
la planimetria antiga ens fa pensar que aquest 
magatzem es trobaria desplaçat sota el que 
actualment és el Mercat Municipal, i per tant, 
no seria l’edifici que es va localitzar el 2004. 
Una altra hipòtesi radica en creure que es trac-
ta dels murs de l’església principiada de Sant 
Pere, que apareix dibuixada en un plànol de 

Fig. 4. El Baluard de Sant Pere: 1- Mur de tancament del Baluard. 2- Murada amb argolla per a amarrar vaixells. 3- Situació del Balu-
ard. “Plan de Tortose”. Sebastien de Pontault, cavaller de Beaulieu. Plànol de la ciutat. Tinta negra. Arxiu històric del Col.legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona. s/rf.
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1801. Aquest temple, que sembla que inicia-
ria la seva construcció a les darreries del segle 
xvIII sota els auspicis del Gremi de Pescadors, 
mai seria finalitzada, segurament degut a la 
Guerra del Francès. Com es pot veure als re-
sultats de la campanya de 2007, que és quan 
es localitzà aquesta estructura, és força pos-
sible que aquesta sigui l’hipòtesi més factible. 
No obstant, els murs que ja s’haurien bastit 
s’amortitzarien com a magatzems militars. 
Finalment, els murs del segle xIx localitzats (el 
que talla l’esperó i el de la rasa de Felip Pedrell) 
semblen poder ser identificats amb embarca-
dors. Aquestes estructures acabarien de confi-
gurar l’espai urbà d’aquesta zona, preservat in-
tacte fins a inicis del segle xx, moment en què 
es destrueixen les defenses per tal de donar 
espai al creixement de Tortosa, dissenyant una 
nova avinguda, Felip Pedrell, a partir de ter-
renys guanyats al riu amb rebliments de runa. 

la inteRvenCió de 2007

La segona fase d’intervencions arqueològi-
ques, com ja s’ha assenyalat, es portà a terme 
l’any 2007, com a part del projecte de reha-
bilitació de l’Antic Mercat del Peix i la cons-
trucció d’un edifici comercial de nova planta, 
annex al complex. L’actuació, consistent en el 
seguiment arqueològic de les diferents actu-
acions de rebaix del sòl que afectaren al re-
cinte, serví per documentat un nou tram de 
la muralla medieval del segle xIv corresponent 
al sector del Temple, que tancava la ciutat de 
Tortosa per la banda del riu, des del barri de 
Remolins fins al propi barri del Temple. 
El llenç de la muralla medieval, com s’ha vist, 
ja havia estat localitzat en la intervenció de 
2004 (Bea/Corominas 2006), així com tam-
bé en excavacions anteriors (Martínez 1996), 
i enregistrada en la planimetria antiga. El pany 

Fig. 5. Planta general del les estructures localitzades (Any 2007).
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localitzat es troba realitzat amb pedres lligades 
amb morter, seguint la tècnica de construc-
ció en encofrat, i ha permès documentar part 
d’un dels nivells de construcció de la mateixa, 
caracteritzats per diferents paviments de calç 
emprats per realitzar els encofrats. 

Adossada a l’estructura de muralla, es distribu-
eix un complex rectangular de grans dimensi-
ons amb una nau central sustentada per quatre 
pilars conservats, un mur de tancament al seu 
extrem sud i un total de quatre sales adjacents 
que funcionarien al mateix moment. Cal re-
lacionar l’estructura amb la fortificació de la 
zona del Temple entre els segles xvIII i xIx, que 
es veu definida pel baluard de Sant Pere, molt 
proper a la zona intervinguda. En aquest sen-
tit, les restes conservades formarien part de les 
dependències del complex de fortificacions, 
amb una funcionalitat incerta. No obstant, el 
fet que l’edifici presenti una planta simètrica, 
amb nau central i dependències secundàri-

es, es pot relacionar amb algun tipus d’ús de 
magatzem o dedicat a funcions d’artilleria. 
Aquesta hipòtesi vindria corroborada pel fet 
de tractar-se d’una estructura funcionalment 
potent, amb murs d’1,50 metres d’amplada. 
Aquest suposat magatzem d’artilleria o polvo-
rí, ja documentat a l’excavació efectuada l’any 
2004, apareix representat en el plànol anònim 
Plaza de Tortosa, datat cap al 1720 i conservat 
al Servicio Geográfico del Ejército, número de 
catàleg 314. 
Cal remarcar com el complex estructural es 
veuria fonamentat, almenys en part, per un re-
cinte anterior del qual s’ha pogut documentar 
un mur de pedres lligades amb morter de calç, 
de planta absidal a la que es fonamenta i so-
breposa una de les estructures del recinte dels 
segles xvIII i xIx. D’altra banda, cal comentar 
com part del mateix element estructural que-
darà inserit dins el parament d’un dels murs de 
la nau central del recinte, fet que li confereixi 
un perfil en forma d’absis. 
En darrer terme, ens queda parlar de la loca-
lització de part de les fonamentacions i pilars 
de sustentació de l’antic porticat del Mercat 
del Peix; del qual, fins l’any 2007, encara es 
conserven les restes de l’encaix de l’embigat a 
la seva façana. En la intervenció es documen-
taren un total de quatre elements estructurals, 
un dels quals és una base de pilar, que s’hi po-
den adscriure. Cronològicament formen part 
de la construcció del mateix edifici, l’any 1920, 
fins que posteriorment foren eliminades. 

ConClusions

Tal i com hem pogut observar al llarg de l’ex-
posició, les intervencions realitzades a l’en-
torn del Mercat del Peix han servit per treure 
a la llum un important conjunt d’estructures 
de caràcter defensiu i militar, que abasten des 
d’època medieval fins als segles xvIII i xIx. Un 
fet que ha permès avançar en el coneixement 
i l’estudi d’aquesta àrea urbana, ben coneguda 
a partir de la planimetria antiga de la ciutat de 
Tortosa.

Fig. 6.Planta de la intervenció i fases documentades (Any 
2007).
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Els resultats de les intervencions, tot i que 
condicionats per les limitacions de l’arqueolo-
gia urbana i el caràcter preventiu de les actua-
cions, són prou significatius tant per situar la 
muralla medieval del segle xIv, corresponent al 
sector del Temple, com per estudiar-ne el seu 
parament, realitzat amb pedres lligades amb 
morter, seguint la tècnica constructiva de l’en-
cofrat. De fet, els nous llenços apareguts han 
servit per completar la informació dels trams 
defensius medievals, documentats en inter-
vencions anteriors, que tancaven la ciutat de 
Tortosa per la seva banda del riu.
D’altra banda, durant els segles xvII i xvIII, 
aquesta àrea defensiva es veurà novament for-
tificada per la construcció del front de Ponent 
i el Baluard de Sant Pere. Els nous bastiments 
militars afectaren, en gran manera, el traçat 
i la funcionalitat de la muralla medieval, per 
integrar-la dins el nou conjunt fortificat. En 
aquest context, les intervencions realitzades 
aportaren la localització de part de l’entramat 
del Bastió de Sant Pere i de la muralla defensi-

va del riu. Uns elements que encaixen, en gran 
manera, amb les representacions dels dibuixos 
i la planimetria antiga. Així mateix, el tram de 
muralla conservat, de tipus atalussat i ubicat 
en paral·lel al riu, dóna bona mostra de l’as-
pecte defensiu que va adoptar aquesta zona de 
la ciutat, amb una muralla de riu potent, un 
gran bastió per sobre i diversos esperons. Val 
a dir que en les fotografies del darrer quart del 
segle xIx, encara es pot observar el Bastió de 
Sant Pere i el tram de muralla del segle xvIII 
que tancava la ciutat al costat del riu. De la 
mateixa manera, representen diferents vistes 
de la riba dreta del riu, tals com l’antic em-
barcador de llaguts situat just davant del Mer-
cat, on s’aprecien anelles de ferro clavades a 
l’esperó per tal d’ancorar llaguts a les platgetes 
que quedaven prop del riu. 
D’altra banda, en aquest mateix context es si-
tua el complex rectangular de grans dimensi-
ons, documentat en les intervencions. Aquest 
edifici, de nau central i planta simètrica, es 
trobava adossat al parament de la muralla me-

Fig. 7. El Mercat del Peix: 1- Vista àrea del complex excavat. 2- Detall de l’estructura absidal (segles xvII-xvIII). 3- Pany de muralla del 
segle xIv. 4- Situació de l’espai destinat a magatzem militar. “Plaza de Tortosa”. 1720?, Servicio Geográfico del Ejército, núm. 314.
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dieval i sustentat per quatre pilars conservats. 
La seva funcionalitat, encara que incerta, es 
podria relacionar amb algun tipus d’ús de ma-
gatzem militar. 
En darrer terme, l’existència d’un mur de 
planta absidal, sobre el que es fonamenta i so-
breposa una de les estructures del recinte dels 
segles xvIII i xIx, ens duu a parlar de la possible 
presència de l’església dedicada a Sant Pere en 
aquest sector de la ciutat. Val a dir que aques-
ta església, identificada a partir d’un plànol de 
Juan Saliquet datat l’any 1801, no fou mai con-
sagrada ni tant sols acabada per la confraria de 
pescadors, que havia volgut dedicar l’església 
al seu patró. La Guerra del Francès sembla 
que n’anorreà la seva construcció, de manera 
que les estructures bastides foren amortitza-
des com a magatzems militars, tal i com s’ha 
pogut contrastar en les pròpies intervencions 
arqueològiques. 
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Resum
La intervenció arqueològica al nou vial d’accés al barri de Santa Clara de Tortosa i a les diverses 
esplanades que conformen el Turó del Sitjar ha permès documentar un nou llenç de la muralla 
medieval dels segles xIv-xv, associat al Portal de Tarragona, diverses estructures relacionades amb 
l’antic Convent del Carme (segles xvI i xvII) i un conjunt d’inhumacions, força malmeses, de cro-
nologia moderna, vinculades a algun dels diversos setges que va patir aquesta zona de la ciutat en 
el transcurs de la Guerra dels Segadors.

Abstract
The archaeologic intervention to the new road of  access to the neighbourhood of  Santa Clara in 
Tortosa and to the diverse platforms that form the Turó del Sitjar has allowed to document a new 
part of  the medieval wall of  the 14th-15th centuries, associated to the Portal of  Tarragona, several 
structures related with Carme’s  Convent (16th and 17th centuries) and a set of  burials, evil pre-
served, of  modern chronology, linked to someone of  the sieges that suffered this zone of  the city 
along the 17th century.
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intRoduCCió

En el decurs de l’any 2005, i al llarg de dues 
fases successives compreses entre els mesos 
de juny i desembre, es va portar a terme una 
intervenció arqueològica al barri de Santa Cla-
ra de Tortosa (Baix Ebre). Aquests treballs 
van estar motivats per la construcció d’un nou 
vial que havia de connectar el centre urbà amb 
l’hospital de la “Verge de la Cinta”, travessant 
el barri de Santa Clara, fet que va portar a 
l’Ajuntament de Tortosa a posar-se en contac-
te amb la Universitat Rovira i Virgili mercès a 
una conveni de col·laboració en investigació 
històrica i arqueològica signat entre ambdues 
entitats.

uBiCaCió i metodologia

Si bé els treballs arqueològics es van centrar a 
tot el Turó del Sitjar, afectant-lo en bona part 
i en totes les seves terrasses, cal remarcar que 
els únics resultats positius es van obtenir a l’es-
planada superior d’aquest tossal.
Metodològicament, cal diferenciar dues fases: 
en el transcurs de la fase I es van realitzar un 
total de 12 sondejos arqueològics entre rases 

mecàniques i cales manuals, dispersos entre 
les terrasses mitjana i superior del tossal; un 
d’aquests sondejos, l’únic que presentava evi-
dències arqueològiques, es va acabar conver-
tint en una excavació en extensió (coordena-
des utm 31n etrs89 291350.0 – 4520870.0). 
La fase II va afectar l’àrea més propera i adja-
cent tant al baluard de la Victòria com al Por-
tal de Tarragona, excavant-se en extensió tot 
i no trobar-se afectada per la construcció del 
vial (coordenades utm 31n etrs89 291366.0 – 
4520877.0). En ambdós casos la profunditat 
assolida pels nostres treballs va oscil·lar entre 
els 2 i els 2,40 metres, tractant-se de la cota 
afectada per les necessitats de l’obra.

anteCedents històRiCs i aRqueològiCs

El sector afectat pel traçat d’aquest nou accés 
a l’Hospital “Verge de la Cinta” es troba ins-
crit dins el Casc Antic de la ciutat de Tortosa, 
concretament al barri de Santa Clara, afectant 
també part de l’esplanada superior del turó del 
Sitjar. Ambdues àrees es troben dins el recinte 
emmurallat del segles xvII-xvIII, per bé que el 
barri de Santa Clara el podem localitzar dins 
del circuit murari encarregat pel rei Pere el 

Fig. 1. Vista aèria de la ciutat de Tortosa i ubicació de la intervenció.
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Cerimoniós a mitjans del segle xIv. La Guer-
ra dels Dos Peres (1356-1369) va incitar al rei 
Pere IV a ordenar l’ampliació del perímetre 
murari de moltes de les ciutats catalanes. Tor-
tosa també va ser inclosa en aquesta remode-
lació, així que la construcció del nou perímetre 
es va projectar al 1356, tot i que l’inici de les 
obres no el trobem fins al 1367. Aquell any es 
disposa la construcció de les muralles de les 
partides del Temple i de Santa Clara, ocupant 
el tram des de vora el riu Ebre fins al convent 
de Santa Clara, tot tancant el turó del Sitjar, i 
el tram comprès entre el convent de les Me-
noretes fins a la porta del Castell. En els anys 
posteriors, i fins a inicis del segle xv, s’aniran 
bastint aquests i altres trams, inclosos els de 
Remolins i els de vora el riu, on ja existia el 
Mur Vell —el sistema defensiu alt-medieval 
de Tortosa—. Aquest traçat del recinte baix-
medieval s’aprecia amb claredat als dibuixos 
d’Anton Van Den Wyngaerde (1563), on es re-
produeixen perfectament tant les estructures 
com les torres defensives construïdes al darrer 
terç del segle xIv.
Aquesta ampliació del recinte urbà de la ciutat 
en un moment en el qual el creixement demo-
gràfic havia quedat troncat per la Pesta Negra 
va comportar que quedessin molts espais buits 
que foren aprofitats com a àrees de conreu i de 
pastura. Si ens centrem en l’àrea afectada per 
la nostra intervenció, als voltants del convent 
de Santa Clara, tant els gravats d’Anton van 
den Wingaerde com el plànol de M. González 
de Mendoza (1642) o plànols militars del xvIII, 
ens mostren que el voltant del convent esta-
ria sense edificar fins a mitjans del segle xvIII, 
moment en el qual es documenta una primera 
urbanització d’aquest sector. 
Així mateix, tant el sistema defensiu baix-me-
dieval com les diverses remodelacions i ampli-
acions posteriors, es poden observar en una 
sèrie de gravats, el més significatiu dels quals 
pertany a Sébastien de Pontault, conegut com 
a Chevalier de Beaulieu (1650, Plan de Tortose) 
i que es conserva a l’Arxiu Històric del Col-
legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, del 
qual se’n conserven altres còpies posteriors, 

com per exemple la realitzada per Gabriel Bo-
denehr (1704, Das furftenthum Catalonien nach 
defsen haupt-theite und vicarien).
Pel que respecta a la pròpia esplanada superi-
or del Turó del Sitjar, cal remarcar l’existència 
de diverses fortificacions, començant, com ja 
hem dit, per un llenç de la muralla medieval del 
segle xIv que tancaria el turó del Sitjar per la 
vessant nord; molt probablement aquest tram 
es pot identificar en el plànol de Miguel Marín 
conservat a l’Archivo Nacional de Simancas 
(m. p. y d. xvIII–65. g. m., leg. 3314) datat a 
principis del segle xvIII, on apareix assenyalat 
com a “H.- Muralla antigua empezada(?)”, així 
com també en el plànol de l’exèrcit francès 
Plan de la Place de Tortose. En ambdós plànols, 
pertanyents al segle xvIII, es poden apreciar 
altres construccions contemporànies com els 
baluards de la Victòria, el de les Creus i el del 
Sant Crist, així com també les estructures dels 
Quarters militars. Així mateix, a l’esplanada 
adjacent al Portal de Tarragona, ubicat a l’inte-
rior del baluard de la Victòria, s’hi va edificar 
el convent dels Carmelitans, destruït durant la 
Guerra de Successió i que en l’esmentat plànol 
de Miguel Marín, de l’any 1739, també apareix 
senyalat amb la lletra E. 
Finalment, si ens referim a altres intervenci-
ons arqueològiques anteriors efectuades al 
Turó del Sitjar tant sols coneixem una exca-
vació que es va realitzar, en forma de cales, en 
el moment de construir-se la Residència Sani-
tària Mare de Déu de la Cinta, i de la qual no 
consta cap memòria, tot i que sembla que va 
aportar diversos materials ceràmics ibèrics

Resultats de la inteRvenCió

Els treballs arqueològics s’han centrat, sobre-
tot, a les esplanades intermitja i superior del 
Turó del Sitjar, tossal que defineix geomor-
fològicament la ciutat de Tortosa i que rep 
aquest nom a conseqüència dels nombrosos 
túnels i cavitats, que ja des d’antic, es coneixen 
en aquest sector de la ciutat.
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Fig. 2. Plan de Tortose (1650), Sébastien de Pontault, Chevalier de Beaulieu (superior) i plànol de Miguel Marín de principis del segle 
xvIII (inferior).
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Fase I

A la plataforma mitjana del turó, els resultats 
obtinguts més aviat van ser força escassos, so-
bretot des d’un punt de vista de restes immobles, 
totalment inexistents. Cal destacar només l’apa-
rició de diversos fragments de bombes de canó 
i de morter, així com diversos esclats d’artilleria 
associats a unes taques més fosques i d’aspecte 
cendrós documentades en aquesta zona; es trac-
ta de fragments de projectils de canó de quaranta 
lliures, que provoquen destrucció per impacte, 
i restes de bombes d’explosió, esfèriques, amb 
l’interior reomplert de pólvora negra. Així ma-
teix es van localitzar restes de murs fragmentats i 
abocats en posició secundària, barrejats amb ni-
vells considerables de runa. Aquestes evidències 
les hem interpretat com a elements pertanyents 
als nivells de destrucció que va patir tota aques-
ta zona durant el setge que van portar a terme 
les tropes catalanes i franceses contra la ciutat de 
Tortosa als anys 1642 i 1648 respectivament.

A l’esplanada superior del turó es van localitzar 
nombroses estructures relacionades amb l’antic 
Convent del Carme: es tracta de murs de mor-
ter de calç, alguns amb restes d’enlluïts de calç 
malmesos, pavimentacions de rajoles catalanes 
molt arrasades i restes d’una canalització de mor-
ter amb la solera de rajoles. Si tenim en compte 
les relacions estratigràfiques dels diversos murs, 
unes orientacions diferenciades i els materials ce-
ràmics associats, es poden diferenciar dues fases 
de construcció d’aquest edifici: una 1ª fase més 
antiga que es correspon amb el període d’edifi-
cació d’aquest complex religiós a finals del segle 
xvI (peces decorades en manganès, plats esmal-
tats en blau, escudelles d’orelletes en reflexos 
metàl·lics, etc.); i una 2ª fase més moderna, una 
reforma posterior vinculada a l’etapa final de 
l’edifici a finals del segle xvII (esmaltats en blau 
amb decoració de motius florals, gerres vidrades 
bicolor en marró i verd, plats d’ala policromats). 
La seva destrucció al llarg de la Guerra de Suc-
cessió explicaria, en part, l’estat de conservació 
d’aquestes estructures. 

Fig. 3. Restes del convent dels Carmelitans, esplanada superior del Turó del Sitjar.
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Fase II

Al sector adjacent al baluard de la Victòria, 
just a la part frontal del Portal de Tarragona, 
es va localitzar un tram de la muralla dels se-
gles xIv-xv associat al mateix portal. Es trac-
ta de dos murs associats en un dels seus ex-
trems formant un angle completament recte, 
mentre que l’altre extrem s’adossa als nivells 
de fonamentació del Portal de Tarragona, 
una de les portes principals d’accés a la ciutat 
de Tortosa en època medieval. Presenta una 
tècnica constructiva a base de pedres sense 
treballar i morter de calç, amb una banque-
ta de fonamentació que li confereix una gran 
solidesa; si bé el mur paral·lel al propi portal 
només té una amplada de 90 cm, el parament 
que s’adossa a la seva fonamentació presenta 
una amplada de 1,50 metres. Els materials ce-
ràmics associats presenten un horitzó crono-
lògic comprès entre els segles xIv i xv (plats 
esmaltats en verd i manganès, servidores es-
maltades amb línies blaves a l’orla o escude-
lles esmaltades amb motius blaus).

Relacionat amb aquestes estructures defensi-
ves d’època medieval també s’ha localitzat un 
petit empedrat, força arrasat i retallat, amb el 
seu respectiu nivell de preparació, que hem 
interpretat com el nivell d’ús o la pavimenta-
ció d’època medieval del Portal de Tarragona, 
ja que per cota apareix associat tant amb la 
fonamentació de l’esmentat Portal com amb 
la fonamentació de la muralla medieval (ubi-
cant-se just per sobre de la seva banqueta de 
fonamentació). Les seves reduïdes dimensi-
ons, degut a aquest retall, fan molt difícil po-
der precisar si continuava en extensió ocupant 
tota l’àrea propera i contigua al Portal. Aquest 
mateix problema continua amb tot un seguit 
de pavimentacions posteriors superposades 
entre sí en aquest mateix punt, sense poder-ne 
precisar ni l’extensió ni la funcionalitat; des-
taca, sobretot, un paviment de rajoles de ma-
nises valencianes del segle xvI absolutament 
arrasat i fragmentat 
A l’espai intern que queda delimitat tant pel 
Portal de Tarragona com per les noves estruc-
tures defensives medievals, es van exhumar un 
total de divuit inhumacions que contenien 22 
individus (en una unitat funerària hi havia tres 
cossos, mentre que dues més presentaven dos 
individus cadascuna). L’estat de conservació 
de la gran majoria d’aquestes inhumacions era 
bastant precari; algunes estaven completament 
arrasades i només presentaven o bé restes o bé 
parts fragmentades dels cossos, mentre que en 
d’altres es feia molt difícil poder resseguir amb 
claredat el propi retall de les fosses.
Pel que fa a la interpretació d’aquestes inhu-
macions, considerem que es tracta d’enterra-
ments d’època moderna vinculats a algun dels 
setges que va patir aquesta zona de la ciutat de 
Tortosa entre mitjans del segle xvII i el segle 
xvIII i del quals en tenim constància documen-
tal. Creiem que es tracten de morts relacionats 
amb setges o amb algun altre esdeveniment 
de caire violent per diversos motius: per una 
banda, l’estat fragmentari amb el qual s’han 
recuperat aquestes restes, tant els cossos com 
les fosses, algunes de les quals ni es distingei-
xen o, fins i tot, són inexistents; tal i com hem 

Fig. 4. Nou tram de la muralla medieval associada al Portal 
de Tarragona.
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comentat, en algunes unitats funeràries han 
aparegut diversos individus, en alguns casos 
col·locats de qualsevol manera, com si hagues-
sin estat llançats o bé abocats; destacar, també, 
que a l’interior d’una de les fosses s’ha recupe-
rat una bala. Finalment, a la mateixa cota i en 
el mateix estrat on s’han exhumat totes aques-
tes inhumacions s’han recuperat diversos frag-
ments de bomba de morter, tots ells d’unes 
dimensions força considerables. L’aixovar fu-
nerari recuperat en aquestes inhumacions era 
molt escàs, destacant-se únicament diversos 
rosaris o un petit crucifix de bronze 

oBseRvaCions Finals

Una de les principals novetats que ha apor-
tat aquesta intervenció arqueològica ha estat 
la localització d’un nou llenç relacionat amb 
la muralla medieval de la ciutat de Tortosa. A 
nivell interpretatiu, ens hem plantejat diverses 
hipòtesis, entre les quals una possible monu-
mentalització del Portal de Tarragona amb 
una accés cobert i la construcció d’una do-
ble porta interior que tanqués completament 
aquest espai tant per dignificar l’entrada a la 
ciutat com per una qüestió de control i vigi-
lància, ja fos de persones o de mercaderies, si 
bé aquesta idea queda bastant descartada, ja 
que el parament frontal i paral·lel al Portal de 
Tarragona no presenta cap obertura amb una 
funcionalitat de zona de circulació. 
No podem descartar que aquest nou tram for-
més part del conjunt d’estructures defensives 

que tenia la ciutat en època medieval, segu-
rament estructures internes al propi recinte 
murari de la ciutat, formant un tramat propi 
i independent al traçat extern, amb l’objectiu 
d’augmentar la defensa d’aquesta zona i difi-
cultar l’entrada a possibles atacants en cas que 
la primera línia defensiva fos insuficient; s’ha 
de tenir en compte que, tractant-se d’un lloc 
d’entrada, era un punt clau i estratègic a l’hora 
de defensar la ciutat i es normal que en aques-
ta zona tinguessin un interès més gran en la 
seva defensa. A més, també s’ha de tenir pre-
sent que es tracta d’una zona elevada des de la 
qual es pot dominar gran part de la ciutat i, per 
aquest motiu, al llarg de la història, aquest punt 
sempre ha constituït un objectiu prioritari dels 
diversos invasors de la ciutat de Tortosa, com 
es pot comprovar amb els nombrosos setges 
que ha sofert aquesta àrea al llarg d’èpoques 
posteriors.
Tampoc s’ha d’oblidar que la primera línia de-
fensiva d’aquest sector de llevant es va cons-
truir just al darrere del Convent de Santa Clara 
(segle xIII), i que no va ser fins als segles xIv 
i xv que a aquesta línia se n`hi va afegir una 
altra, de més avançada, en la qual hi destaca-
va el Portal de Tarragona, també anomenat 
“portal del mur damunt Santa Clara”. Altres 
notícies ens parlen de profundes reformes al 
llarg del segle xv en aquest tram de muralla del 
Portal de Tarragona, reformes relacionades o 
bé amb els terratrèmols que es van patir l’any 
1428 i van causar nombrosos danys, o bé amb 
els esdeveniments bèl·lics que es van produir 
al llarg de la guerra civil catalana (1462-1472). 
Per tant, tampoc podem descartar que aquest 
tram que hem localitzat formés part d’aquest 
moment de reformes, ja que cronològicament 
coincideixen les referències escrites amb les 
noves dades arqueològiques aportades per 
aquesta intervenció.
També cal destacar que en aquesta intervenció 
s’han pogut documentar, a les diferents plata-
formes del Turó del Sitjar, diversos elements 
que podem relacionar amb esdeveniments de 
caire militar i violent: els fragments de bomba 
de morter i els esclats d’artilleria, les estruc-

Fig. 5. Detall i estat d’una de les inhumacions.
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tures més o menys arrasades del Convent del 
Carme que va ser destruït en aquesta època 
i els diversos enterraments; amb això no vo-
lem assegurar que tots aquests indicis tinguin 
relació entre sí i tots formin part d’un mateix 
moment històric. 
Si fem cas de la diversa documentació escrita a 
la qual hem tingut accés i hem consultat, aques-
ta zona de la ciutat de Tortosa va patir diversos 
setges i enfrontaments al llarg dels segles xvII 
i xvIII. Un dels més importants i més desta-
cats va ser el que va patir, respectivament, als 
anys 1642 i 1648, quan una coalició de tropes 
franceses i catalanes es van voler apoderar de 
la ciutat de Tortosa, en aquells moments sota 
el domini de les tropes espanyoles del rei Felip 
IV. Pel que fa al setge de l’any 1642, hem re-
cuperat un parell de notícies curioses: per una 
banda, el dia 3 de maig de l’any 1642 les tropes 
assaltants van poder obrir un pas en aquesta 
zona de la muralla on hi havia l’antic Convent 
del Carme, tot i que al final es va poder defen-
sar i fer fora l’enemic. Per aquest motiu, i com 
a prova de gratitud a la Verge de la Cinta, cada 
any quan arribava aquest dia es feien grans fes-
tes religioses a la ciutat per recordar aquest fet. 
Per altra banda, també hi ha notícies que per 
tal de defensar les muralles d’aquest punt de 
la ciutat es van armar als eclesiàstics i, fins i 
tot, a les dones per tal de defensar la zona del 
Portal de Tarragona. Aquest fet podria expli-
car que algunes de les inhumacions fossin d’al-
gun d’aquests religiosos, cosa que explicaria i 
estaria relacionada amb el fet que en algunes 
d’aquestes unitats funeràries s’hagin recuperat 
restes de rosaris i un petit crucifix de bronze. 
Amb tot, aquests no són els únics setges docu-
mentats en aquest punt de la ciutat. Pocs anys 
després, en el transcurs de la Guerra de Suc-
cessió, Tortosa va patir dos setges més i altres 
assalts, si bé aquests van tenir lloc a la zona 
de l’actual barri de Remolins, concretament al 
mes de desembre de l’any 1709. 
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Intervenció arqueològica entre els carrers Pobla de Massaluca i 
Llarg de Sant Vicent i el Passeig de l’Ebre (Tortosa, Baix Ebre). 
La fortificació del Cap de Pont

David Bea Castaño
Ramon Ferré Anguix

Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (gresepIA)

Resum
L’excavació arqueològica del Baluard de Cap de Pont va suposar la documentació d’un dels sectors 
fortificats moderns més importants de Tortosa. En aquest punt es protegia el pont de barques que 
permetia travessar el riu fins a les darreries del segle xIx, a l’hora que donava seguretat a un dels 
flancs més dèbils de la trama urbana de la ciutat. La intervenció també va permtre localitzar un 
interessant sector d’hàbitat anterior, datable cap al segle xIv, fet que fa augmentar el coneixement 
que tenim sobre la Tortosa baixmedieval.

Abstract
The archaeological excavation of  the Cap de Pont Bastion have documented one of  the most 
important modern fortified areas of  Tortosa. At this point the bastion protected the boats bridge 
that allowed to cross the river,  until the end of  the nineteenth century, and gave security to one of  
the weakest sides of  the urban city. The intervention also allowed to locate an interesting sector of  
dwellings, datable to the fourteenth century, which increases our understanding about late medieval 
Tortosa.
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intRoduCCió

Entre els anys 2004 i 2005, la construcció d’un 
bloc d’habitatges va motivar una intervenció 
arqueològica per tal d’analitzar el contingut 
potencial de restes antigues en el subsòl, tenint 
en compte que la situació de les obres coinci-
dia amb la de l’antiga fortalesa que protegia el 
pas de barques que travessava l’Ebre a Torto-
sa. Més endavant es va tenir cura d’eliminar 
algunes estructures menors per a compatibilit-
zar la conservació de la major part de les restes 
amb la construcció del pàrquing contemplat 
en el projecte arquitectònic.

situaCió

L’indret on es van desenvolupar els treballs era 
un solar situat a la confluència entre els carrers 
Pobla de Massaluca, Llarg de Sant Vicent, i el 
Passeig de l’Ebre, de Tortosa, al barri de Fer-
reries, situat al marge dret de l’Ebre. Aquesta 
situació resta just davant de les façanes de riu 

del Palau Episcopal i de la Casa del General, al 
marge esquerre del riu.

anteCedents

Tot i tractar-se d’un espai perifèric de la ciutat 
antiga, és un espai ja ocupat des de la Baixa Edat 
Mitjana per l’anomenat raval de la Creu. Al segle 
xv, prop de l’accés al pont de barques, hi havia 
la Casa del Pont, també coneguda com la Casa 
de Fusta, magatzem de la ciutat on es guardava 
la fusta i altres elements necessaris per al pont. 
Prop d’allí hi havia les “eres dellà lo pont”, i la 
creu de terme (Utgés 1993). En aquest indret 
també cal situar una de les “casetes del morbo”, 
utilitzades en temps d’epidèmia de pesta a fi de 
vigilar les entrades a la ciutat (Galindo i Segarra 
1993). Es tracta d’un nucli d’hàbitat i d’activitats 
econòmiques molt exposat, però, a les destrucci-
ons provocades pels diversos setges que va haver 
d’afrontar la ciutat entre els segles xvII i xIx, co-
mençant per la mateixa construcció del baluard 
de Cap de Pont, a mitjans del segle xvII. 

Fig. 1. En primer terme, vista del raval de la Creu durant el segle xvI, segons Wijngaerde
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L’estructura localitzada s’inscriu dins del con-
junt de defensa medieval i modern de la ciutat. 
Són força coneguts els sistemes defensius de 
la ciutat de Tortosa almenys des del Renaixe-
ment, a partir dels dibuixos d’Anton van den 
Wingaerde o de gravats com els del Chevalier 
de Beaulieu (1648-Plans et profiles de la Cata-
logne) o els de Gabriel Bodenehr (Augsburg, 
1704- Das furftenthum Catalonien nach defsen 
haupt-theite und vicarien).
Durant els segles xvI al xvIII es van bastir tota 
una sèrie de noves fortificacions, degut a les no-
ves guerres modernes i en resposta a les grans 
innovacions en tècniques bèl·liques i de siste-
mes defensius. En aquest sentit el plànol de M. 
González de Mendoza, de l’any 1642 constitu-
eix un document important pel que respecta a 
l’adaptació de la muralla del segle xIv a les noves 
tècniques i plantejaments de fortificació. A partir 
d’aquesta data fins a inicis del segle xvIII es van 
construir els tres baluards que encara es conser-
ven al Turó del Sitjar (el de la Victòria, el de les 
Creus i el del Sant Crist). Fou en aquest moment 
quan es bastí el Cap de Pont, el Baluard de Sant 
Pere, el de Sant Joan i la Mitja Lluna, tots ells al 
flanc del Temple. El de la Cortadura provocà la 
destrucció de bona part del barri de Remolins. 
Altres estructures que es construiren foren les 
dorsals de la Suda, el recinte exterior del Ras-
tre, amb el fort del Bonet i els forts de Tenalles 
i Orleans. En les noves fortificacions s’adoptà el 
sistema de defensa “Vauban”, produint-se una 
transició des del bastió circular o quadrat medie-
val al baluard angular, de planta poligonal, prepa-
rat per a la instal·lació de peces d’artilleria i bastit 
amb l’orientació adequada per a cobrir tots els 
flancs de la muralla (Hernàndez 2003).

metodologia

En una primera fase es va efectuar un segui-
ment de les tasques d’excavació mecàniques, 
seguides d’una operació de neteja manual de 
les estructures localitzades, bàsicament la part 
frontal i superior d’una de les dos cares fron-
tals del baluard.

En una segona fase es va excavar manualment 
la cara posterior de l’estructura, aprofundint 
en el seu terraplè intern.
En la tercera fase es va eliminar un tram de  
la fortificació de tres metres de longitud, cor-
responents al seu sector pitjor conservat, amb 
l’objectiu de facilitar un pas apte per al pàr-
quing projectat.

la inteRvenCió

La fortificació moderna

El treball de les màquines va deixar al desco-
bert, sota capes massives de sediment aportat, 
un tram de gairebé vint metres d’una potent 
estructura mural atal·lussada. La seva amplada, 
tal·lús inclòs, s’aproxima als 3,5 metres, i se’n va 
deixar al descobert una altura de 3 metres d’al-
çada conservada, encara que deuria tenir com 
a mínim 2 o 3 metres més que han romàs sota 
terra. La superficie exterior de la cara frontal 
està folrada amb tovots units amb morter de 
calç, mentre que l’interior del mur està compo-
sat d’un nucli de sòlid formigó amb la inclusió 
de pedres de mides diverses. L’excavació ma-
nual de la seva part posterior va deixar al des-
cobert el tancament de l’estructura per aquest 
costat, format per un mur de  maçoneria molt 
irregular i amb un acabat groller. S’ha de tenir 
en compte, però, que la major part d’aquesta 
superficie interior no era visible, ja que restava 
per sota del nivell de la superficie del terraple-
nament intern de la fortificació. 

Fig. 2. Plànol de Miguel Moreno (1773), amb la zona del Cap 
de Pont remarcada.

Intervenció arqueològica entre els carrers Pobla de Massaluca i Llarg de Sant Vicent i el Passeig de l’Ebre (Tortosa, Baix Ebre). 
La fortificació del Cap de Pont
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El seu estat de conservació és, en línies gene-
rals, excepcionalment bo, ja que el mur està 
sencer des dels fonaments fins al pas de ronda. 
Els principals estralls observats són, per una 
banda l’arrasament del parapet del pas de ron-
da, i per l’altra, l’afectació d’un sector localitzat 
del mur a causa de la construcció de les fona-
mentacions de les instal·lacions industrials que 
hi va haver en aquest indret durant el segle xx. 
El baluard del Cap de Pont va començar a 
executar-se a partir de la quarta dècada del se-
gle xvII. El primer projecte és observable en 
el plànol dibuixat per González de Mendoza,  
i sembla que partiria d’una base de revellí en 
estrella, amb dos mitjos baluards i una mitja 
lluna. El sistema fou enfortit a inicis del segle 
xvIII, sota les indicacions de l’enginyer Alejan-
dro de Rez (Laorden 2010, 171-175) a partir 
dels paràmetres constructius de Vauban, però 
no es seguí el projecte al peu de la lletra, sinó 
que es modificà el model siscentista creant-se 
una avançada de tipus més simple, l’escarpa. 
La fortificació construida va constar en realitat 
d’un doble baluard, anomenats revellí i con-
traguarda (avançada), que serviria per a dupli-
car la defensa. L’estructura mural deixada al 
descobert durant la intervenció arqueològica 
correspon justament a aquesta contraguarda 
aixecada poc després de la Guerra de Succes-
sió. Per la seva cara exterior comptaria amb un 
ample fossat i un pas de ronda cobert. Pels ex-
trems aquests dos sistemes s’obrien, figurant 
sengles semibaluards. Per la seva cara exteri-
or els murs anirien atalussats, creant un glacis. 
L’any 2013, una nova intervenció arqueològica 
dirigida per Josep Maria Pérez en un inmoble 
veí va permetre deixar al descobert el vèrtex 
central de la contraguarda.

Documentació arqueològica d’un cas de 
corrupció en les obres del baluard 

Les reformes executades en aquests anys pro-
vocaren un cas de corrupció, plenament docu-
mentat, que vam poder interpretar en l’estudi 
arqueològic efectuat pel nostre equip.

A l’analitzar els murs de rajoleta excavats es 
va observar que mentre en la meitat inferior 
d’aquestes estructures s’havia usat bon morter 
de calç, en la seva superior les rajoletes estaven 
lligades amb morters pobres i en alguns punts 
solament amb fang. Primerament es va supo-
sar que es tractava de reparacions o reformes 

Fig. 3. Tram de mur deixat al descobert (Bea i Ferré 2005).

Fig. 4. Planta del Cap de Pont, amb la part localitzada l’any 
2004 emmarcada, sobre un plànol de Francesc Gil de Fede-
rich (1788).

Fig. 5. Vèrtex de la contraguarda, localitzat l’any 2013 (Pérez 
Suñé 2013).
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puntuals, però la lectura de la documentació 
de l’època va evidenciar que es tracta d’una 
obra mal feta en el seu moment per estalvi-
ar despeses. El cas de corrupció va afectar al 
mestre d’obres, Miguel García, i està molt ben 
documentat. En un informe datat el 7 de de-
sembre de 1719, sent governador i corregidor 
de Tortosa Juan Antonio de Pando y Patiño 
compareixien “Miguel Gazafulla y Roque Cham-
bó, Maestros Canteros […] a las fortificaciones de 
la testa del puente de esta plaza, para ver, reconocer y 
tasar los perjuicios y agravios hechos a s.m. (Dios le 
g.) por Miguel García, Interprendedor de estas obras 
[…] y faltas que tiene hechas según contrata y han 
hallado ser las siguientes: […] en el capítulo primero 
de dicha contrata que trata de los parapetos Revellín 
y Lunetas devia dicho Interpretador executarlo con 
una crosta de mortero de la espessor de quatro pol-
sadas […] los declarantes en diferentes parages de 
dichos Parapetos han hallado no tener más de dos 
polsadas”. Més endavant es diu que “en que se 
previene que el Glasis o Esplanada haya de estar 
bien arregladas las tierras, han hallado estar mal 
compuestas por haver parages que falta tierra y que 
en otros está amontonada” Però el més interessant 
és quan es refereix a la qualitat del morter: “en 
orden al mortero que devía ser la metad cal y la otra 
metad arena han encontrado que dicho mortero está 
compuesto el tercio de cal y los dos tercios de arena”. 
En un altre ordre de coses sembla que també 
s’aprofitaren blocs de pedra d’altres edificis ja 
enrunats: “esta disposición devia ser de piedra sali-
da de nuevo de la cantera y han hallado estar fabri-
cada dicha mampostería de piedra que avia servido 
en otros edificios”. Els pèrits fan una valoració 
dels danys: “han hallado importar los agravios y 
perjuicios hechos por el dicho Miguel García […] la 
cantidad de nuevecientos cinquenta y ocho libras, dies 
y seis sueldos y ocho dineros de moneda valenciana” 
(documentació extreta de Baila, 1999).
Miquel Gazafulla i Roc Xambó deurien ser 
enviats a inspeccionar les obres per Sevillardo 
Desnaux, enginyer voluntari, el qual era home 
de confiança de l’enginyer en cap De Rez. Fi-
nalment, el contractista Miquel Garcia seria 
embargat (Laorden 2010, 174-175). És força 
evident la relació entre l’identificació feta per 
nosaltres de morter pobre amb aquest cas de 

corrupció. A més, aquest fet ens permet da-
tar acuradament els parapets de rajoleta com 
a una reforma de la segona dècada del segle 
xvIII.

Contextos secundaris: abans i després del 
baluard del Cap de Pont

Malgrat les limitacions incloses en el projecte 
arquitectònic, l’excavació va poder assolir es-
trats d’ocupació anteriors a la construcció de 
la fortalesa moderna, tot i que de manera molt 
superficial. Concretament es va poder docu-
mentar una pavimentació de calç situada sobre 
una preparació de sorra, encara que sense cap 
estructura associada. Els fragments de verd i 
manganès que contenia permeten una aproxi-
mació cronològica al segle xIv.
Per altra banda, durant la fase de neteja del pas 
de ronda es va documentar un retall transversal 
d’uns dos metres de longitud que afectava el mur 
de delimitació frontal del baluard. De la seva ex-
cavació se’n van recuperar diversos fragments de 
metralla i cinc beines de bala de producció txeca, 
motiu pel qual cal interpretar el retall com a part 
d’una trinxera excavada durant la Guerra Civil. 
És possible que es pugui relacionar amb l’opera-
ció de replegament de les tropes republicanes al 
marge esquerre del riu, immediatament prèvia a 
la voladura dels ponts (19 d’abril de 1938), davant 
l’avenç de les tropes franquistes per la riba dreta. 
Durant aquests moviments sembla que es van 

Fig. 6. Distinció entre una part en la que es va emprar morter 
de bona qualitat (a baix), i la que es va emprar morter de mala 
qualitat (a dalt) (Bea i Ferré 2005).

MORTER DE MALA QUALITAT O FANG

MORTER DE BONA QUALITAT 

Intervenció arqueològica entre els carrers Pobla de Massaluca i Llarg de Sant Vicent i el Passeig de l’Ebre (Tortosa, Baix Ebre). 
La fortificació del Cap de Pont
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donar esporàdics intercanvis de trets, així com 
vols d’hostigament de l’aviació feixista (Bayerri 
1989). Tambe s’ha de tenir en compte, però, les 
obres de parapetatge que les tropes faccioses van 
portar a terme per tal de sotmetre a pillatge els 
habitatges més propers al riu sense haver d’expo-
sar-se d’una manera directa al foc procedent de 
l’altra ribera (Miravall 1998). En aquest sentit, és 
ben conegut l’aprofitament de munició republi-
cana requisada per part de les tropes franquistes 
en el seu avenç. De fet, la trinxera està mirant 
al marge esquerre del riu, just a la mateixa vora 
del curs fluvial, per tant és possible que fos obra 
de les tropes franquistes que van ocupar la riba 
dreta a mitjans d’abril de 1938, romanent l’altra 
banda en control republicà fins a principis de 
l’any següent.

ConClusions

Les excavacions dutes a terme en aquest so-
lar ens han permés de posar al descobert un 

tram important de les fortificacions del Cap 
de Pont, la fortalesa que protegia el pont de 
barques, única via d’accés terrestre a la ciutat 
de Tortosa des de la riba dreta de l’Ebre fins 
a la destrucció d’aquest el 1892. En concret, 
són més de setze metres corresponents al 
flanc dret del recinte exterior d’avançada o es-
carpa, aixecats probablement durant el primer 
quart del segle xvIII, poc després de la fi de 
la guerra de Successió. És conegut que l’en-
derroc del revellí central del Cap de Pont (del 
qual no n’hem localitzat les restes) s’acordà el 
1882. Aquest enderrocament sembla que no 
va afectar estructuralment la defensa avançada 
o escarpa. En efecte, només hem comprovat 
la destrucció del coronament del mur, mentre 
que la resta de la construcció està sencera fins 
al pas de ronda. La inutilització d’aquesta es-
tructura es va limitar doncs al soterrament del 
fossat i del sector central entre l’escarpa i el 
revellí. No és fins a principis del segle xx quan 
patirà danys més profunds, amb la instal·lació 
a sobre mateix d’estructures industrials, els fo-

Fig. 6. Planta general de les restes excavades entre els anys 2004 i 2005 (Bea i Ferré 2005).
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naments de les quals penetren profundament, 
i sense gaire lògica podríem afegir, en el si del 
mur.
També s’han localitzat, tot i que en un espai 
marginal, nivells corresponents a les construc-
cions anteriors a l’erecció de la fortalesa que 
datem cap al segle xIv.
Val la pena destacar la troballa del que sembla 
ser una trinxera corresponent a la Guerra Ci-
vil, l’excavació de la qual cal situar durant els 
fets que van acompanyar l’evacuació de la riba 
dreta de l’Ebre i la seva inmediata ocupació 
per les tropes franquistes, l’abril de 1938.
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Intervenció arqueològica al molí de Granyena (Vilalba dels Arcs, 
Terra Alta)

Joan Ramon Renyer Flix

Resum
El control arqueològic que es va dur a terme amb motiu de les obres de restauració i consolidació 
del molí  d’oli de  Premsa de Biga i Lliura del S.XIX de Granyena, juntament amb una recerca de 
documentació antiga, va permetre realitzar una cronologia aproximada, de quina podria haver estat 
la utilitat del molí en els seus inicis fins a l’actualitat. 

Abstract
The archaeological monitoring was held on the occasion of  the restoration and consolidation of  
the oil mill press Beam and Pound from Granyena nineteenth century, along with a search of  anci-
ent documents, allowed to make an approximate chronology , what could have been the utility of  
the mill in its beginnings to the present.
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situaCió

El Molí de la Granyena es troba situat a les 
afores del poble, al peu del camí que por-
ta al Calvari. Les seves coordenades són utm  
282773; 4555595, amb un altitud respecte al 
mar de 429 m. La intervenció va ser motivada 
per l’execució del projecte de restauració, re-
cuperació, consolidació i conservació del molí 
de premsa de biga i lliura del s. xIx. 

desCRipCió

Es tracta d’un edifici de  planta rectangular on 
es va instal·lar un molí de premsa d’oli de Biga 
i Lliura. Es conserven in situ les Verges da-
munt una plataforma per travar-les, la Cassola 
o Nou amb la pica per recollir l’oli,  la canal 
que porta a l’Infern, la Lliura, el Forn, La Mola 
i Sotamola així com diversos Magatzems.
La primera notícia que tenim  del molí, és el 
Registre de la Matrícula Industrial de l’any 

1872 on el 2 de gener consta donat d’alta i de 
propietat de la Sra. Carmen Alvarez Freixa fins 
l’any 1911. Aquest molí va restar en funciona-
ment fins el 1933 quan no va poder competir 
amb el molí de premsa hidràulica que va entrar 
en funcionament a la població.
Es van iniciar els treballs de control una vega-
da retirades les bastides que hi havia per con-
solidar parets i fer teulada. El primer lloc on es 
va actuar, va ser a l’exterior, en el punt on es 
volien construir uns sanitaris. En aquest espai 
hi havia una pica de pedra que es preveia des-
plaçar per a efectuar les obres. 
En  traure la runa es va comprovar que la pica 
estava en el seu lloc original i formava part 
d’un conjunt de tres dipòsits de pedra localit-
zat en aquest lloc i que s’ha pogut identificar 
com l’Infern o també «alpechin de azeytunas» 
Era un lloc que desprenia males olors per la 
qual cosa es van obligar a tancar-los.

Fig. 1. Plano General.
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Una vegada delimitat l’Infern, es va procedir 
a netejar l’interior del molí. En un primer mo-
ment es va ubicar la Mola damunt el Sotamola. 
Al seu voltant hi havia part de les pedres, en 
forma de semicercle, que l’envoltava.
A la zona de les Verges, es va localitzar les res-
tes d’unes escales en mal estat per a poder pu-
jar al nivell on es trobaven aquestes, amb el seu 
contrapès que subjectaven la Biga o Seixantè 
per mitjà d’unes traves situades als Foramines. 
Podria ser que damunt del contrapès hi hagués 
una estructura que sobresortiria per damunt 
de la teulada.
El terra de les Verges consisteix en una gran 
pedra anomenada Fòrum, i que es tractaria de 
la mateixa on es troba la Cassola o «Nuez». La 
Cassola era estriada i en ella es dipositaven els 
cofins per a poder ser premsats per la Biga. Al 
estar estriats exerceixen una funció de espré-
mer més fort els cofins.
Una canal de 10,5 cm d’amplada es localitza 
al voltant de la Cassola i conflueix amb dues 

Fig. 2. Pous de l’Infern.

Fig. 3. Mola de Sang.
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canals,  una que dóna  a l’interior de la Pica de 
pedra i una altra  que condueix a una canalitza-
ció que es troba damunt de la Pica.
L’explicació seria que al esprémer els cofins, 
l’oli barrejat amb l’aigua calenta, va caient a la 
canal del voltant de la Cassola. Com que l’oli. 
degut a la seva densitat, va per damunt de l’ai-
gua calenta sortiria per la canal superior de la 
pica de pedra i el recollirien a la seva sortida, 
mentre que l’aigua calenta junt amb alguna 
resta d’oli, cauria a la pica de pedra gran on 
s’emmagatzemaria i es podria recuperar part 
de l’oli que estaria per damunt de l’aigua.. Una 
vegada finalitzada la premsada, l’aigua seria 
enviada per la canalització cap als dipòsits de 
l’Infern, per mitjà d’una canalització de cerà-
mica que creua la sala.

Al costat de les Verges es va localitzar el Forn 
en una part inferior. Hi ha les restes d’una cu-
llera de pedra que era per on entrava l’aigua 
provinent d’un dipòsit exterior i queia a l’inte-
rior de la perola per calentar-la.
El fet que la teulada sigui tan elevada es deu en 
part al sistema de premsat de la Biga i Lliura i 
en part a l’evacuació dels fums que desprenia 

el forn, tal i com es diu en el molí de Vinaixa 
«para que no incomode el fuego de las prem-
sas»
L’espai on es conserva la Lliura té forma de 
pentàgon i encara en resten les parets.  A la 
Lliura hi romanen els anellatges del caragol. El 
lloc per on es feia girar la Bigarra es troba en 
males condicions.
No es va localitzar cap indici  de la pedra d’an-
coratge, per la qual cosa es  va suposar que 
aquesta anava damunt el terra natural.
Com a resultat de la neteja dels magatzems, es 
creu que el primer,  localitzat entre la pica de 
pedra i la Lliura, serviria per emmagatzemar 
les gerres o tenalles per posar l’oli. 
El magatzem pròxim a la mola de Sang seria 
per deixar les olives per aixafar. Aquest magat-
zem queda a prop de la porta d’accés. Aquests 
magatzems estaven enrajolats de rajola de co-
lor vermell, i les parets enguixades.
També es van localitzar altres magatzems en-
llosats de pedra i que podrien correspondre a 
les quadres dels animals ja que va sortir restes 
d’una canal de pedra que comunicava amb la 
canal que portava a l’Infern.
Amb la neteja de l’interior es va donar per fi-
nalitzat el control arqueològic.
Conclusions: Tot sembla indicar que el Molí 
de Granyena va ser un molí de farina i que es 
va reutilitzar i adaptar com a molí d’oli de Biga 
i Lliura.
Els elements i dades que ho justificarien són:
El 1783 el Capbreu de Vilalba ens diu que 
hi havia 4 molins de farina i Pascual Madoz 
ens diu que el 1850 a Vilalba hi havia 6 mo-
lins d’oli i cap de farina. A més tota la docu-
mentació dels anys 1636 al 1783 referents a la 
Encomanda de Vilalba, ens diu que porten a 
moldre les olives al molí de Torrent de Cinca i 
és aquest molí el que surt amb ingressos i des-
peses. No seria lògic que s’hi hagués un molí 
d’oli a Vilalba, portessin a moldre les olives a 
Torrent. 
També hi ha un canvi de tipus de construcció 
de les parets principals. La paret vella de tanca-
ment que hi havia en el camí de Sant Jaume es 
diferent a les altres tres. Aquesta paret presenta 

Fig. 4. Cassola i Pica de pedra o «Nou»
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el mateix tipus de construcció que la paret de 
l’annex on hi ha les basses de l’Infern, també 
en la reducció de la finestra que hi havia ober-
ta en el xamfrà. Les altres tres parets de l’edifi-
ci estan revocades, aquesta no. És possible que 
la II Guerra Carlina (1846-1849), durant la què 
es va afectar molt la zona de Gandesa, el molí 
sofrís les conseqüències i es fortifiqués amb 
espitlleres i alguna mena de torre.
Per altre costat, la canal de ceràmica que por-
ta de la Pica de pedra a l’Infern, fa una corba 
obligada en la seva sortida de la pica de pedra i 
torna a fer una corba per sortir cap a les basses 
de l’Infern. Això s’explica per  la seva adapta-
ció als elements ja construïts  que són, per un 
costat, el Pilar i, per l’altre, la Mola de Sang, 
que també serviria per moldre farina.
Per aquests motius es de creure que cap al 1850 
s’aprofiten les restes que hi havia d’aquest an-
tic molí fortificat, ja que la seva ubicació fora 
el poble permetia de complir amb la llei vigent 
en aquells moments. Disposar d’un teulat ele-

vat, un espai per les basses de les males aigües, 
i que es localitzi fora el nucli urbà per les males 
olors. Amb la construcció de les basses de l’in-
fern es veuen obligats a tancar-les i per aquest 
motiu foraden el  muntant de la porta que  hi 
havia en aquest lloc per a ubicar-hi el cavall de 
fusta de subjecció de la nova teulada.
Veient que amb la nova utilitat de l’edifici, la 
porta principal era dificultosa per entrar amb 
els carros al seu interior, es van veure obligats 
a fer-ne una de nova i per això el 1856 obren 
l’actual porta d’accés i anul·len la vella.
Aquesta ha estat la meva hipòtesis desprès de 
consultar la documentació dels arxius i analit-
zar els elements apareguts durant el control 
arqueològic.

Fig. 5. Lliura.
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Intervención arqueológica en el Portal de la Bassa del Castell de 
la Suda

Raúl Hernández Hernández

Resumen
La excavación arqueológica en el Castell de la Suda viene motivada por las obras de adecuación y 
consolidación de este sector del Portal de la Bassa. En el año 2002 se produjo un deslizamiento 
de algunas de las estructuras fortificadas modernas, motivo de la redacción de un proyecto para su 
restauración. Los trabajos en las estructuras afectadas consistieron en la consolidación de la torre 
mediante el cosido tridimensional de los paramentos con anclajes pasivos y activos. Los trabajos 
realizados sacaron a la luz  estructuras de tapial medievales que estaban envueltas por las modernas 
de mampostería.

Resum
L’excavació arqueològica al Castell de la Suda ve motivada per les obres d’adequació i consolida-
ció d’aquest sector del Portal de la Bassa. L’any 2002 es va produir un lliscament d’algunes de les 
estructures fortificades modernes, motiu de la redacció d’un projecte per a la seva restauració. Els 
treballs en les estructures afectades van consistir en la consolidació de la torre mitjançant el cosit 
tridimensional dels paraments amb ancoratges passius i actius. Els treballs realitzats van treure a la 
llum estructures de tàpia medievals que estaven embolicades per les modernes de maçoneria.

Abstract
The archaeological excavation at Castell de la Suda is motivated by the works of  adaptation and 
consolidation of  this sector Bassa portal. In 2002 there was a slippage of  some of  the modern 
fortified structures, reason for drafting a project for restoration. Work on the affected structures 
included the consolidation of  the tower using the three-dimensional stitching the walls with passive 
and active anchors. The work, brought to light medieval mud structures which were enveloped by 
modern masonry.
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intRoduCCión

El planteamiento inicial era el del vaciado del 
relleno que se suponía había al interior de los 
paramentos anterior, frontal y posterior de 
este sector de la muralla. Las presiones que ge-
neraba el relleno agravaban más los problemas 
estructurales que padecía desde hacía ya tiem-
po; los mismos muros anterior, frontal y pos-
terior presentaban problemas de grietas. Por 
otro lado, y siempre según los técnicos, la es-
tabilidad de la muralla a cotas de cimentación 
no era muy segura, y podía haber problemas 
por deslizamiento; tanto es así que en 2004, 
una parte de un paramento (denominado en el 
proyecto sector C) próximo al muro anterior 
antes mencionado, se había venido al suelo.

desaRRollo de los tRaBajos

El sector A es una zona en la que existía un 
mirador vallado. Se trataba de una terraza con 
suelo de hormigón, rodeada por una valla de 
hierro. Esta losa de hormigón cubría todo el 
espacio bajo el cual se suponía existía el re-
lleno que generaba problemas. Comenzamos 
eliminando la losa de hormigón, que tenía 
unos 16 x 15 metros aproximadamente y con 
un espesor variable según zonas; así, teníamos 
alrededor de 6 centímetros en el centro y hasta 
55 centímetros en las zonas periféricas. No era 
llana sino que tenía pendientes para la elimina-
ción de las aguas pluviales. El desmontaje de la 
losa se realiza con medios mecánicos (martillo 

eléctrico picador), el resto de la excavación se 
hace con medios manuales (pico, pala, azada, 
picoleta, rasqueta…).
Bajo la losa nos encontramos un estrato de 
tierra de color oscuro que ocupaba la misma 
extensión que la losa, excepto en los puntos 
donde se había fijado la valla metálica del an-
tiguo mirador. Es en estos puntos donde apa-
recen en primer lugar las primeras estructuras. 
Este primer estrato contiene restos cerámi-
cos, no muy abundantes pero de la más va-
riada cronología (romana, medieval, moderna 
y contemporánea. En el ángulo que forman 
las dos vallas metálicas del mirador y bajo el 
primer estrato de tierra nos encontramos con 
una oquedad que pensamos podría tratarse 
de un blandón ya que la tierra no está com-
pactada. Comenzamos a retirar la U.E. 1001, 
(que hace referencia a la capa de tierra), en la 
zona más próxima a la muralla. Seguimos en 
dirección norte abriendo en extensión todo el 
sector. A 1,40 metros del paramento frontal 
(Sur) y 1,60 metros del paramento anterior 
(Este) localizamos dos muros formando ángu-
lo recto simétricos a los de la muralla. Son de 
tapial y conservan restos de mampostería en 
la zona superior; esta mampostería sirvió de 
cimentación a la valla del mirador y por tanto 
es un añadido posterior. Decidimos rebajar el 
terreno entre la muralla y los tapiales, la tierra 
es el componente principal de este estrato que 
además contiene piedras de mediano y gran 
tamaño (hasta 0,60 x 0,40 metros); son irregu-
lares. Los restos cerámicos siguen la pauta del 
estrato que cubría toda la zona (U.E. 1001), es 
decir, poco abundantes y de cronología vari-
ada. 
Se rebaja también la cara interna de la muralla, 
para utilizar el espacio que queda como lugar 
de instalación de un zuncho, sobre el que se 
acoplarán unas placas alveolares que servirán 
de cobertura cuando se tenga que cubrir la 
zona vaciada (según proyecto inicial). Cuan-
do se procede a rebajar la cara interna de la 
muralla y en el ángulo que forman los paños 
anterior y frontal hallamos lo que en su día fue 
un rail de tren y que se ha reutilizado aquí para 

Fig. 1. Vista del derrumbe en el sector c
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“coser” la muralla. Las fuentes consultadas 
nos informan de que en los años 70 se llevó a 
cabo una reforma en esta esquina y es proba-
ble que sea en este momento cuando se coloca 
el rail. Nos centramos en el rebajado del relle-
no que hay entre las dos estructuras (muralla 
y tapial) hasta 1,50 metros. Lo que hallamos 
relacionado con el relleno son tierra oscura y 
piedras de variado tamaño con restos de cal, 
lo que nos induce a pensar que proceden de 
un antiguo muro de mampostería ya desapare-
cido o bien de la propia muralla y que ésta hu-
biese perdido algunos de estos mampuestos. 
Los muros de tapial se limpian, y se observa 
las malas condiciones en que se encuentran, 
sobre todo en la zona en que hacen ángulo. 
Uno de los muros de tapial es más largo (lado 
Este) que el otro (lado Sur) por lo que se ge-
nera un saliente mucho más bajo que el muro 
que prolonga pero con la misma anchura y sin 
mampuesto alguno.
Pasamos a trabajar en la zona que da a la cara 
interna de los tapiales en dirección norte y lo 
que localizamos es un sector con tierra más 
negruzca que la que lo cubría (niveles de in-
cendio); no es una capa muy homogénea ni 
en cuanto a extensión ni en cuanto a potencia. 
Cuando comienza a desaparecer este “nivel de 
incendio”, el estrato que nos aparece debajo 
está compuesto por una arena blanquecina 
(mortero de cal) y es al retirarla cuando nos 
encontramos con otra estructura; se trata de 
una plataforma de las que proliferan por los 
baluartes de todo el complejo defensivo de 
Tortosa. En realidad es el negativo, en morte-
ro de cal, de las losas de piedra que conforma-
ban las antiguas bases para la instalación de las 
piezas de artillería. Tiene forma irregular (pira-
midal) y se encuentra en la zona más cercana a 
la piscina; los niveles superiores mencionados 
corresponden a:
La U.E. 1011, nivel de incendio relacionado 
únicamente con la    cañonera, rellena los espa-
cios que ocuparon las losas que pavimentaban 
la estructura. Parte del mortero de cal y pie-
dras (pequeño y mediano tamaño) que recibía 
las losas. Las modificaciones que ha sufrido el 

sector han generado la degradación de la sub-
estructura y han generado un pseudo-estrato.  
En el centro de sector encontramos una ar-
queta de riego en desuso, que utilizamos para 
ubicar uno de los puntos de triangulación, en 
las primeras fases de la excavación, el resto de 
los puntos los colocamos en cada una de las 
columnas que sostiene la estructura metálica 
que protege el sector. En la zona más próxi-
ma al tapial que hay paralelo al muro frontal 
de la muralla, encontramos otro negativo de 
plataforma enlosada similar al descrito ante-
riormente. Tiene mayores dimensiones y está 
orientado en otra dirección pero es el mismo 
mortero de cal que recibía las losas de piedra; 
es en esta zona donde hallamos la única losa 
in situ. 
Delimitando la estructura de la plataforma 
nos encontramos con un pavimento de mor-
tero de cal, con mezcla de gravas de pequeño 
tamaño. Está funcionando al mismo tiempo 
que los muros de tapial, lo que no quiere de-
cir que se hayan construido al mismo tiempo. 
Este pavimento aparece en muy malas condi-
ciones, roto, rehundido o desaparecido, sobre 
todo en el ángulo que forman los muros de 
tapial, donde habíamos supuesto que había un 
blandón. El pavimento aparece y desaparece 
entre los negativos dejados por la colocación 
de las losas de la tronera, pero es en las zo-
nas próximas a los muros de tapial donde se 
hace presente con mayor entidad. Entre los 
dos grandes conjuntos de las troneras y bajo el 
preparado de pavimento o pavimento degra-
dado, encontramos un estrato (U.E.1013) que 
está compuesto en su mayor parte por peda-
zos relativamente pequeños (los más grandes 
que no son muchos, deben tener 0,10 metros 
por 0,15 metros) de roca caliza. A partir de 
este momento localizamos varias lechadas (pa-
vimentos?) de cal mezcladas con tierra y algu-
na piedra  pequeña (U.Es. 1017 y 1019) que 
alternan con estratos de tierra (U.Es. 1014, 
1018 y 1023). En la U.E. 1014, encontramos 
los restos de dos vigas de madera en muy ma-
las condiciones; están cubiertas por la tronera 
que hay junto al tapial Sur (muy próximas a 
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la arqueta de riego que está en el centro del 
sector).
En esta zona, entre los negativos de las trone-
ras, bajo el muro de tapial que da al paramen-
to anterior de la muralla, nos encontramos 
los cimientos del tapial realizados mediante la 
construcción de dos hiladas de mampostería 
recibida con cal, finalmente bajo esta mam-
postería tenemos dos arcos realizados con la-
drillos macizos. No lo podemos ver en toda su 
dimensión porque además de la U.E. 1023 se 
apoyan en él parte de los rellenos que hay de-
bajo de las troneras. Se decide hacer una cata 
en la esquina del blandón, será de 3 por 3 me-
tros. En esta zona los restos de la tronera se 
han hundido hasta 0,30 metros, con respecto 
al resto de la estructura, en la zona pegada a 
tapial Sur. En su momento decidieron reforzar 
esta esquina, pues nos encontramos un mure-
te justo en el ángulo recto que forman los dos 
muros de tapial. Es una zona que se rellenó en 
tiempos recientes, pues encontramos plásti-
cos, latas y otros restos contemporáneos. Esto 
es así hasta que localizamos la U.E. 1020, que 
es un pavimento de mortero de cal; por cotas 
lo podemos relacionar con la U.E. 1019 que se 
halla entre los negativos de las troneras; está 
a -1,70 y 1,60 metros (tiene pendiente elípti-
ca) de la cota 0. Los restos cerámicos que han 
aparecido en la cata hasta hallar la U.E.1020 
son de diferente cronología, pero con alto 
porcentaje de elementos contemporáneos. Se-
guimos bajando en la cata y nos encontramos 
con dos muros de mampostería, en perfecto 
estado de conservación. Son perpendiculares, 
uno con dirección Este-Oeste, más largo y 
otro Norte-Sur, es más corto, pero atraviesa 
en dirección sur bajo el muro de tapial y sale al 
espacio intermedio entre el tapial y la muralla, 
con más anchura y con una potencia de unos 
0,50 metros. Está cortado en su extremo Sur 
por el muro frontal de la muralla. El muro más 
largo del interior de la cata parece terminar en 
su lado Este, justo cuando entra en contacto 
con el muro de tapial; por su extremo Oeste 
se mete bajo la tronera. Al rebajar más en el 
interior de la cata y en la zona que hay entre 

el pavimento de cal (U.E. 1020) y el muro de 
mampostería, comprobamos que la profundi-
dad del muro es considerable y nos quedamos 
a -2.00 metros del punto 0.
El rebaje de los rellenos nos deja ver las di-
mensiones concretas de los lienzos y así tene-
mos que el muro de tapial anterior mide 110 
cm de altura. El muro apoya sobre una serie 
de hiladas irregulares de mampuestos, ladri-
llos, tejas y algún sillar reutilizado que hacen 
las veces de cimentación. La potencia total de 
estas líneas (3?) de piedras es de unos 40 cm.

Bajo estas hiladas de sustentación y nivelación 
encontramos la parte superior de dos arcos de 
ladrillos macizos. El ancho de las estructuras 
es diferente, y así, los arcos tienen 73 cm y el 
tapial 105 cm, con lo que al interior, el tapial 
está sustentado por los arcos y al exterior es el 
relleno (mucho más moderno) el que sostiene 
el tapial. 
Los dos muros de tapial son estructuralmen-
te idénticos, y así, tenemos una capa exterior 
calicostrada y un relleno interior a base de cal 
y tierra, donde el porcentaje de tierra es muy 
superior al de cal. En las zonas próximas a las 
caras externas se aprecian las diferentes ton-
gadas de cal y tierra (con una potencia apro-
ximada de 5 cm la cal y de 8 cm las de tierra). 
Las planchas de encofrado tienen entre 15 y 
20 cm. Los restos cerámicos en el tapial son 
muy escasos, sin forma (muy rodados) y sin 
vidriados (solo el bizcochado de las piezas). La 
capa calicostrada sólo aparece intramuros, al 

Fig. 2. Vista general de los arcos y el tapial, degradados.
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exterior se ha perdido, por lo que el ancho real 
del tapial lo desconocemos. Lo que queda tie-
ne 1,12 metros de anchura y lógicamente no es 
regular, si no que está en función de la mayor 
o menor pérdida de material. Rebajamos el re-
lleno junto al pilar que sustenta los dos arcos 
hasta ahora descubiertos y llegamos hasta la 
cota de cimentación. El desarrollo constructi-
vo de arco-pilar es el siguiente: ladrillo macizo 
en el arco propiamente dicho, estos ladrillos 
tienen unas dimensiones de 31,5 x 14 x 3,5 
cm colocados a soga y tizón y recibidos con 
mortero de cal. En el pilar tenemos 1 metro 
de altura aproximadamente de piedras, entre 
las que encontramos careadas, (no trabajadas 
pero con cierta calidad), que dan al interior del 
recinto y a la misma cota, pero hacia el exteri-
or y tapadas por el propio desarrollo del tapial, 
mampuestos de escasa calidad; recibidas todas 
estas piedras con mortero de cal. Hacia co-
tas bajas aparecen mezclados mampuestos de 
unos 10-15 cm, también encontramos como 
sistema para calzar las piedras restos de teja y 
otros elementos hasta llegar a la zapata y un 
mortero de cal con gravas de pequeño tamaño 
que forman un hormigón de gran dureza que 
rodea la base del pilar. Se detiene la excavación 
por problemas burocráticos, una vez solucio-
nados éstos se retoman los trabajos el 15 de 
enero de 2007. Comenzamos desmontando 
la cañonera 2 (U.E. 1015). El negativo, a base 
de mortero de cal, es sumamente duro, por lo 
que cuesta mucho levantarlo. Mezcladas con el 
mortero de cal aparecen piedras de mediano 
tamaño (más de 35 x 35 cm) que sirven para 
dar consistencia a la mezcla, por un lado y para 
nivelar las losas de piedra que irán encima, por 
otro. Debajo del mortero de cal encontramos, 
a modo de capa de nivelación, un estrato de 
roca caliza. Esta roca aparece rota en porci-
ones pequeñas de no más de 8-10 cm, y no 
aparece de forma uniforme en extensión.

desCRipCión de los hallazgos

Los rellenos extraídos del sector A han sacado 
a la luz dos muros construidos con la técnica de 
tapial, a base de cal y tierra, con una proporción 
muy baja de cal, lo que hace, a priori débiles 
estas estructuras, más si tenemos en cuenta el 
problemático terreno, a nivel geológico,  sobre 
el que están construidas. Estos muros están ci-
mentados sobre otras estructuras y así cabe di-
ferenciar entre el muro Este y el Sur. 
Muro de tapial Este (zona Norte). Una zona 
de unos 40 cm con piedras de mediano y gran 
tamaño (de nuevo uso y reutilizadas). Sobre 
ésta se construye el tapial. Bajo el muro y la 
zona anterior tenemos un par de arcos de la-
drillos macizos que cimientan las dos estruc-
turas superiores.
Muro tapial Este (zona sur). El tapial y la lí-
nea de piedras que apoyaban sobre los arcos, 
a partir de 7’61 metros, comienzan a apoyar 
sobre un muro de mampostería; éste no llega 
hasta el final por lo que nuestro tapial termina 
cimentándose sobre la línea de piedras y bajo 
éstas relleno de tierra.
Muro de tapial Sur. Perpendicular a la zona an-
tes descrita se desarrolla el segundo de los mu-
ros del tapial, de idéntica factura que el anterior, 
está cimentado sobre una hilera de piedras que 
apoyan directamente sobre el relleno, excepto 
en dos puntos que se cimentaba sobre dos mu-
ros de mampostería. Apareció en unas condi-

Fig. 3. Cimentación pilar y arranque de arco.
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ciones pésimas, fracturado y rehundido. Este 
muro, dadas las condiciones en que se encuen-
tra, se desmontó después de solicitar el precep-
tivo permiso a la Conselleria de Cultura. 
Muros mampostería. El tapial (zona sur) está 
relacionado con varios muros de mampuestos 
que le sirven de apoyo en varios puntos, están 
recibidos con mortero de cal y en algunos 
puntos se han agrietado por efecto de los mo-
vimientos estructurales.
Cañoneras. Son significativas las dos infraes-
tructuras de las cañoneras que recibían las lo-
sas de piedra con mortero de cal y de las que 
sólo hemos localizado una losa in situ.

Los niveles arqueológicos de relleno retirados 
son de época Moderna; así, a las estructuras no 
podemos darles una cronología que vaya más 
allá del s. xvII. La variabilidad cronológica de 
los restos cerámicos (y de cualquier otro tipo), 
está íntimamente relacionada con su descon-
textualización. Finalmente, apuntar la simetría 
física y evolutiva de las estructuras halladas, así 
como sus afecciones, todas ellas relacionadas 
en principio más con problemas geológicos 
que bélicos. De entre estas afecciones desta-
camos por su relación con los movimientos 
estructurales las siguientes: grietas en muralla, 
grietas en muros de tapial, fractura de arco y 
desplazamiento del ángulo Sur-Este tanto en 

Fig. 4. Tapial Este (zona norte).

Fig. 5. Vista general del tapial Este, arcos y muretes mam-
postería.

Fig. 6. Losa in situ.

Fig. 7. Vistas de las cañoneras.
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muralla (cosido con rail ferroviario) como en 
tapiales (pseudo-contrafuerte al interior de los 
muros).

Restos mateRiales

Aparecen en fragmentos pequeños no habién-
dose hallado ninguna pieza completa. El ma-
terial recogido durante el proceso de excava-
ción se puede dividir en los siguientes grupos: 
Cerámicos: debemos mencionar la variabili-
dad cronológica de los restos cerámicos apa-
recidos, desde un trozo de cerámica griega, sin 
forma de estilo ático, pasando por restos íbe-
ros y romanos hasta restos de los s. xIx y xx. 
La variabilidad estilística y la tipológica tambi-
én están presentes, así como las técnicas. Por 
otro lado los modelos que aparecen aquí son 
de uso generalizado, al menos en la comarca 
de Els Ports; en concreto hemos localizado 
modelos cerámicos similares en Morella (Cas-
tellón); el mismo paralelismo se puede aplicar 
al resto de los materiales encontrados.
Vítreos: muy deteriorados, son restos proce-
dentes de cristalerías.
Óseos: los restos óseos animales son más 
abundantes a cotas superiores. Se han locali-
zado un par de vértebras que bien podrían ser 
humanas, el resto de los huesos o bien son de-
finitivamente de animales o no podemos afir-
mar con rotundidad de que se trate de restos 
humanos, debería ser un forense o paleo-an-
tropólogo quien dictaminara su procedencia.
Lígneos: se han recuperado restos de vigas y 
de carbones para que se analizen, no es el ob-
jetivo de este estudio este tipo de análisis.
Metálicos: se trata de clavos principalmente, 
de diferentes tamaños, y muy deteriorados.
Otros: los sectores B y C han sido objeto de 
seguimiento, aportan el mismo tipo de materi-
ales que el sector A.

inteRpRetaCión

El antiguo Castell de la Suda, estructura mili-
tar defensiva de la milenaria ciudad de Torto-
sa, se halla enclavado en el cerro de Sant Joan, 
uno de los puntos más elevados de la antigua 
Dertosa romana y de la Turtusa musulmana, en 
la margen izquierda del río Ebro, sector ocu-
pado por la tribu íbera de los Ilercavones. En los 
años setenta del pasado siglo se lleva a cabo 
una profunda -y mal entendida- rehabilitación 
del edificio, que hasta entonces pertenecía al 
Ejército Español y que pasa a ser entonces Pa-
rador Nacional.
Los trabajos arqueológicos se justifican por 
la restauración que se va a llevar a cabo en la 
estructura muraria que forma ángulo en el de-
nominado Portal de la Bassa. Este lienzo de la 
vetusta muralla medieval sufre, al igual que el 
resto del monumento, las consecuencias de su 
ubicación de un terreno geológicamente inesta-
ble, ya que las arcillas sobre las que se asienta se 
desplazan sobre la roca madre, produciendo la 
desestabilización del edificio, llegándose inclu-
so al derrumbe de muros como le ocurrió a uno 
anexo a la zona objeto de estudio (sector C).
La propuesta de la dirección facultativa era 
vaciar el relleno de este cubo para aliviar la 
presión que ejercía sobre el paramento, y que 
aquellos suponían causa de las múltiples gri-
etas que presentaba. Los trabajos realizados 
sacaron a la luz una serie de estructuras defen-
sivas de edad Moderna, probablemente de la 
primera mitad del siglo xvIII, así como estruc-
turas de tipo ofensivo como las bases de caño-
neras, de las que sus losas se reutilizaron en la 
construcción del Parador. Los restos cerámi-
cos asociados a los cimientos de los arcos de 
macizos que a su vez sirven de cimentación 
a los paramentos defensivos, son exactamente 
iguales a los que encontramos en las prime-
ras U.E.s de la intervención. Tanto tipológica 
como cronológicamente, esto significa que el 
relleno que tiene alrededor de cuatro metros 
de potencia, que ocupa el sector A, se depo-
sitó en un momento concreto, sin solución 
de continuidad y  con alternancia de capas de 
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materiales procedentes de la ciudad y capas de 
lechadas de cal. Las capas de rellenos en ocasi-
ones tienen abundantes cenizas lo que nos da 
a entender que los rellenos proceden de edifi-
cios que se han quemado probablemente de 
forma intencionada fruto de momento bélico. 
Tipológicamente los restos materiales abarcan 
todo tipo de piezas desde cerámica de uso co-
mún (cerámica de cocina) hasta suntuaria (re-
flejo dorado).Cronológicamente se adscriben 
las piezas a un periodo que abarca desde época 
íbera hasta el siglo xvIII, siendo habitual el ha-
llazgo de terra sigillata. Las fuentes históricas 
nos informan de cómo a principios del s. xvIII 
se rellena esta zona con aportes provenientes 
del derrumbe de un antiguo convento situado 
en la ribera del Ebro. Todos los restos arque-
ológicos aparecen descontextualizados por lo 
que la información que aportan es puramente 
testimonial.
El periodo histórico con el que relacionamos 
estas estructuras estaría enmarcado dentro de 
la Guerra de Sucesión Española, y que aupó al 
trono al monarca de la Casa de Borbón Feli-
pe V. Es significativo el hecho de que en este 
periodo y en esta zona, las tropas inglesas que 
defienden al aspirante el archiduque Carlos 
han expulsado del castillo a las tropas france-
sas partidarias de Felipe de Anjou, lo que pro-
piciaría la mezcla de estructuras de diferentes 
facturas y calidades; las tropas francesas per-
manecen acampadas en los alrededores de la 
población y ante esta amenaza no queda más 
remedio que construir aprisa; lo más rápido y 
económico es la construcción mediante tapial. 
Por otro lado este periodo convulso se materi-
aliza con la sucesión rápida de estratos donde 
los restos de cenizas aparecen y se intercalan 
con niveles de uso caracterizados por la pre-
sencia de cal. 
La excavación arqueológica ha servido para 
corroborar que las afecciones que padece la 
muralla a día de hoy, ya eran sufridas por las 
beligerantes tropas, pues se han hallado grietas 
antiguas, ruptura y hundimiento de muros de 
mampostería y arriostramiento de muros para 
intentar frenar el derrumbe. Las “fuentes” 

nos informan del acarreo de rellenos desde la 
ribera del Ebro, desde un antiguo convento 
derribado, hasta la zona en la que hemos tra-
bajado; de ahí la mezcla tan variopinta tanto 
cronológica como tipológica de restos materi-
ales. Así pues, si bien nos encontramos en un 
tramo de muralla a la que anteriores estudios 
dan una cronología de época Medieval mu-
sulmana, y los restos cerámicos nos trasladan 
temporalmente hasta incluso el s. v A.c., lo ci-
erto es que, tanto arquitectónicamente como 
a nivel de deposición de rellenos, el periodo 
cronológico al que nos enfrentamos no va más 
allá de principios del siglo xvII o principios del 
xvIII, siendo el momento de mayor actividad 
el relacionado con la denominada Guerra de 
Sucesión Española (1702-1713).
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Resum
L’any 2008 un pescador va localitzar un derelicte de principis del segle xIx al Delta de l’Ebre. El seu 
estat de conservació i el seu interès històric van generar que el cAsc en comencés  la seva excavació 
l’any 2009. Els treballs realitzats fins el moment permeten saber que es tracta d’un transport mili-
tar enfonsat el 1813, durant la Guerra del Francès. Aquest vaixell formava part d’un comboi aliat 
sota comandament anglès que, procedent d’Alacant i en retirada d’atacar la ciutat de Tarragona, 
embarrancà una sèrie de vaixells a la desembocadura de l’Ebre. La càrrega que transportava estava 
formada per munició de diferent tipus i calibre i degut a la sedimentació del Delta s’ha preservat en 
molt bon estat, així com també les restes del vaixell i els objectes associats a la tripulació.

Abstract
In 2008 a fisherman discovered a shipwreck from xIx century in the Delta of  the River Ebro. Its 
good condition and historical interest led the cAsc to begin its excavation in 2009. Work done so 
far has allowed knowing that this ship sunk in 1813 during the Peninsular War. It was part of  an 
ally convoy under English command, coming from Alicante after retreating from attacking the 
city of  Tarragona. On return trip, several ships also sank at this point. Most of  the cargo consists 
of  different types and calibre ammunition and thanks to the sedimentation of  this river has been 
preserved in excellent conditions as well as the shipwreck and crew associated objects.
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intRoduCCió

L’any 2008 el Sr. Carles Somolinos, pesca-
dor d’Amposta, va localitzar prop de la de-
sembocadura de l’Ebre les restes d’un vaixell 
enfonsat. En el context de difusió mediàtica 
arrel del cas Odyssey i de l’espoli per part 
d’una empresa de caça-tresors, aquest pes-
cador declarà la troballa demanant els drets 
econòmics que li poguessin correspondre 
com a descobridor.
El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Ca-
talunya (cAsc), encarregat de l’inventari, la 
protecció, la conservació l’estudi i la difusió 
del patrimoni arqueològic subaquàtic de cata-
là, va realitzar una intervenció en el jaciment 
observant l’excepcional estat de conservació 
del derelicte. Aquest havia estat enterrat fins 
feia poc temps, protegit de la degradació per 
efectes naturals i dels actes d’espoli. L’apari-
ció del derelicte està en relació al fenomen de 
regressió que pateix el Delta de l’Ebre ja que 
la construcció contemporània de preses frena 
l’aportació de sediment fluvial a la desembo-
cadura (Sanchez- Arcilla et al. 1998). 
El cAsc va decidir realitzar una campanya im-
mediata per conèixer la cronologia, tipus de 
carregament, de vaixell i nacionalitat, a més 
de realitzar-hi una sèrie de mesures de pro-
tecció. En aquests treballs es pogué compro-
var que es tractava d’un vaixell de finals del 
s. xIx o principis del s. xx, que transportava 
munició (bales de fusell, bombes de canó, 
granades, barrils de pólvora, de sílex, etc.), 
pel que es tractava d’un transport militar. La 
nacionalitat del vaixell no es va poder deter-
minar encara en aquesta campanya, tot i que 
es va extreure, pel risc d’espoli que suposava, 
un canó de bronze  amb data inscrita de 1798 
i l’escut de Jordi III d’Anglaterra1.
El  derelicte va ser batejat amb el nom de 
Deltebre I i la conservació excepcional de les 
restes, tant del carregament com del vaixell 
i el seu interès històric, a més del risc de de-

1. El canó no determina sempre la nacionalitat del vaixell ja 
que l’armament era objecte de pillatge i passava fàcilment d’un 
bàndol a un altre en cas de conflicte (Pujol et al. 2003: 57).

gradació a que estava exposat, van fer que el 
cAsc plantegés iniciar la seva excavació i es-
tudi.

els tReBalls aRqueològiCs Realitzats 
entRe 2009 i 2014

Els treballs d’excavació es van iniciar l’any 
2009 dins la campanya anual d’excavacions 
subaquàtiques del cAsc, i s’hi ha realitzat una 
actuació des de llavors cada any fins 2014, te-
nint sempre present que l’excavació del jaci-
ment no està finalitzada. Es va decidir comen-
çar per la part de popa, lloc on es preveia que 
apareixerien més materials de la tripulació ne-
cessaris per conèixer la nacionalitat del vaixell, 
ja que és en el castell de popa on es troben les 
estances dels oficials2. 
La ubicació de la popa del vaixell ja es va poder 
determinar en la intervenció de l’any 2008,  ja 
que part de la roda de popa era visible sobre-
sortint gairebé 2 metres del nivell del fons del 
mar, i es podien veure les femelles de bronze 
on s’inserien els mascles del timó.
La càrrega que transportava el Deltebre I era 
principalment munició de diferent tipus i ca-
libre. La zona de popa estava coberta per una 
capa de bales de plom de fusell que cobria la 
totalitat de les restes del vaixell i que un cop 
documentada es va retirar. Aquestes bales 
procedien del carregament del vaixell i esta-
rien emmagatzemades en caixes i barrils que 
haurien desaparegut, presentant dos calibres 
diferents. Aquests s’haurien trencat quedant el 
seu contingut dispers pel derelicte.
Avançant l’excavació de popa a proa s’ha do-
cumentat l’estiba de la càrrega de munició que 
transportava. Després dels barrils i caixes de 
bales de fusell s’ha documentat l’estiba de cai-
xes de munició per canó de diferent calibre i 
caixes amb bombes de fragmentació de dife-
rent tipus. A proa d’aquetes caixes es troba 

2. Aquesta urgència per conèixer la nacionalitat venia marcada 
pel fet que segons la convenció de la unesco, ratificada per 
Espanya, quan es localitza un vaixell d’Estat, s’ha de comuni-
car a la nació al qual pertany.
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una zona de bales de morter de gran calibre 
(37,5 Kg cada individu) estibades a granel. So-
bre d’aquestes va aparèixer una carronada en 
posició invertida que probablement constitui-
ria un element de defensa del mateix vaixell. A 
la zona de babord, fora del vaixell, a l’alçada 
de la càrrega de caixes de bales de canó, també 
s’hi ha localitzat una altra carronada, en la dar-
rera campanya d’excavació de 2014. 
A més d’aquesta càrrega descrita també han 
aparegut barrils amb pedres fogueres, caixes 
d’espoletes i fins i tot un barril el contingut 
del qual s’ha identificat com a pólvora de cotó. 
A més sabem que també transportava pólvora 
gràcies a un sondeig realitzat el 2008 a la proa 
del derelicte, zona encara no excavada, on les 
restes del vaixell es troben colgades pel sedi-
ment i on en aquest sondeig van aparèixer 3 
barrils contenint aquest explosiu.
En la darrera intervenció arqueològica realit-
zada al Deltebre I aquest 2014, s’ha descobert 
de sediment la zona a proa de la càrrega de ba-
les de morter. En aquesta part del vaixell apa-

reixen barrils de diferent mida que contenen 
pedres fogueres pels fusells, corretges de cuir, 
ferradures i raspalls per èquids. La informació  
que coneixem però encara és molt parcial, ja 
que tot just s’ha iniciat la neteja d’aquesta capa 
de càrrega i encara no s’ha començat la seva 
documentació i extracció. 
Fins a la zona excavada fins aquest moment, 
la càrrega del vaixell no anava estibada direc-
tament sobre el pallol, sinó que es va col·locar 
una tarima o estructura construïda mitjançant 
taulons de fusta disposats longitudinalment i 
transversalment, sense cap element de fixació 
entre ells. L’espai existent entre aquesta tari-
ma i el fons de la bodega es va reomplir amb 
graves. Sembla que aquesta estructura s’hauria 
disposat especialment per transportar aquesta 
càrrega i aïllar-la de la humitat del fons de la 
bodega del vaixell. Entre aquestes graves de 
reompliment han aparegut nombroses sabates 
de cuir, probablement perdudes pels mariners 
que estaven dipositant-la, a més de diversos 
objectes que haurien estat abocats pel fet 

Fig. 1. Neteja mecànica del canó de bronze i detall de l’escut gravat del monarca Jordi III d’Anglaterra.
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d’haver esgotat la seva vida útil (com és el cas 
d’una peça de coure que formaria part d’una 
bomba d’eixugada manual).
En la zona de popa excavada el 2009 van apa-
rèixer la major part dels objectes associats a la 
vida a bord de la tripulació, degut a la ubicació 
com ja hem esmentat de les cambres dels ofi-
cials en aquesta zona del vaixell. Aparegueren, 
des d’instruments nàutics, com filtres d’un 
sextant, petits compassos de puntes, instru-
ments relacionats amb l’artilleria, com és el 

cas d’un calibrador de canons, elements d’hi-
giene personal, com una esponja o raspalls, a 
més d’objectes relacionats amb l’alimentació, 
la indumentària, el culte religiós i la medicina. 
També s’han localitzat nombroses ampolles 
de vidre, algunes senceres i una fins i tot con-
servant el seu contingut, que un cop analitzat 
s’ha determinat que es tracta d’un vi de “Fon-
dillón” d’Alacant.  
Durant l’excavació de la roda de popa va apa-
rèixer una peça excepcional: el timó del vaixell 

Fig. 2. Imatge de la roda de popa del derelicte on es pot observar una de les femelles del timó i el recobriment de coure de l’obra viva.
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Fig. 3. Excavació de la dispersió de bales de plom de fusell.

íntegre. Es situa horitzontalment darrera de la 
roda de popa, disposat de manera perpendicu-
lar a aquest. Es tracta d’una peça de fusta de 
9,5 m d’alçat, folrada amb planxes de coure 
en la zona coincident de l’obra viva. Els mas-
cles són de bronze excepte el superior, que és 
de ferro, ja que no anava submergit a l’aigua. 
El timó conserva les cadenes de bronze, amb 
més de 20 baules, que el fixaven al vaixell.
A partir de la documentació de l’arquitectura 
naval del vaixell estimem que la seva eslora es-
taria entre els 30-40 metres. S’han documentat 
de moment dues de les 3 paramoles, que cor-
responen a la implantació de 2 dels 3 arbres 
que tindria el vaixell. La de l’arbre de mitjana 
és una peça independent situada sobre de la 
sobrequilla. La paramola de l’arbre mestre està 
treballada a la mateixa sobrequilla i reforçada 
amb peces laterals (Fig. 10). A popa de l’arbre 
mestre s’ha localitzat a ambdós costats de la 
sobrequilla les cavitats de la bomba d’eixugada 
de pistons. Al costat de babord es conserva-
va part del tub de fusta d’aquest instrument, 
imprescindible per treure l’aigua de la sentina.
L’estructura transversal del vaixell, les quader-

nes, formades per medissos i estameneres, es-
tan fixades per mitjà de clavilles de fusta que 
uneixen les diferents peces que les conformen 
entre elles i també les uneixen al folre. Aques-
tes clavilles estan disposades sense alineació o 
ritme, aprofitant la morfologia de cada fusta 
per realitzar la perforació per on passa la ca-
villa en les zones més fortes i per tant més re-
sistents a les traccions pròpies de la navegació. 
Algunes de les quadernes presenten marques 
numerals associades al mestre d’aixa. 
El buc de l’embarcació conserva in situ les 
planxes de coure que recobrien l’obra viva. 
Una sèrie de perns de bronze de 3 cm de dià-
metre uneixen l’estructura longitudinal amb la 
transversal, és a dir, la sobrequilla, les quader-
nes i la quilla. La fusteria de la roda de popa 
també està unida per mitjà de perns de bronze 
que fixen fortament el conjunt. També s’utilit-
zen aquest perns pels extrems de les taules del 
folre, per fixar-les a les quadernes. Les taules 
del pallol, es fixen a les quadernes per mitjà de 
clavilles de fusta alternades amb claus de ferro.

Fig. 4. Imatge d’una de les caixes de fusta contenint bales de 
canó de ferro.
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Fig. 5. Càrrega de bales de morter amb la carronada en posició invertida localitzada al damunt.

Fig. 6. Barrils de pedres fogueres pels fusell localitzats a la zona de proa en la darrera intervenció el 2014.
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hipòtesi històRiCa de tReBall

Després dels treballs realitzats fins al moment 
en el derelicte Deltebre I podem afirmar que 
aquest vaixell era un dels transports anglesos 
que formaven part del contingent militar que 
l’estiu de 1813 atacà la ciutat de Tarragona i 

que un cop en retirada es va aproximar a la 
desembocadura de l’Ebre on embarrancaren 
una sèrie de vaixells del comboi. 
Segons el diari el Redactor General, de Cádiz, de 
dilluns 12 de juliol de 1813, aquesta flota esta-
va integrada per cent trenta-dos transports, sis 
canoneres, un bergantí, una goleta, tres navilis 
i tres fragates de guerra. Portaven a bord ca-
torze mil cinc-cents homes d’infanteria, vuit-
cents cavalls, dos-cents artillers, trenta peces 
d’abatre, dos morters i quatre obusos, quatre-
centes mules de brigada a més de cirurgians, 
metges, comissaris, etc. Es tractava d’un com-
boi molt heterogeni tal i com reflexa el ma-
teix diari: Los cuerpos que componian la totalidad 
eran 7 batallones ingleses, la guardia-real alemana, 
la guardia-real siciliana, el 1º y 2º de Estero de dicha 
nacion, la division mallorquina, con el 5º de granade-
ros cazadores de Mallorca, Córdoba, Guadalaxara, 
2º de Bùrgos, y el batallon de calabreses; los húsares 
de Brunswick, con los cazadores y húsares ingleses; las 
compañias de artilleria portuguesas, sicilianas, é ingle-
sas3. Tot aquest contingent estava sota el co-

3. El Redactor General, Cádiz, 12 de julio de 1813, num. 758.

Fig. 7. Imatge on s’observa al fons l’estructura de fusta d’es-
tiba amb les graves a sota que la reomplen, mentre que en 
primer pla es pot veure el pallol, ja que aquestes capes d’es-
tructura d’estiba i graves han estat retirades per documentar 
l’arquitectura naval.

Fig. 8. Filtres d’un sextant o octant localitzats a la zona de 
popa.

Fig. 9. Dibuix de l’alçat del timó.
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mandament del general John Murray. El setge 
de Tarragona era l’objectiu d’aquesta expedi-
ció marítima que sortia des d’Alacant i consti-
tuïa una peça clau en el moviment estratègic a 
l’Est de la Península, que havia d’acompanyar 
a la ofensiva aliada dirigida pel comandant ge-
neral Lord Wellington. La caiguda de Tarrago-
na trencaria la línia de fortificacions franceses 
i obligaria al mariscal Suchet a retirar-se des 
de la línia del Xúquer i de València, fet que 
permetria avançar als exèrcits i poder entrar 
al Principat.
A finals de maig de 1813 l’expedició marítima 
liderada pel general Sir John Murray salpava 
des d’Alacant. El comandant naval de 
l’expedició era el contraalmirall Sir Ben 
Hallowell, i l’Almirall de la flota britànica Sir 
Edward Pellew.
El 3 de juny desembarcaren a Tarragona, ini-
ciant-se el bloqueig. La operació va ser curta 
ja que el 13 de juny el general Murray reem-
barcava l’expedició en conèixer la notícia que 
el general Decaen venia des de Barcelona a 
socórrer la plaça amb vuit mil infants i tres-
cents cavalls i que a més Suchet sortia des de 
València amb un contingent similar però sen-
se cavalleria. Murray va deixar a terra part de 
l’artilleria i va fer volar el fort de Sant Felip, al 
Coll de Balaguer que havien conquerit als na-
poleònics. En arribar el general William Ben-
tinck, procedent de Sicília, va assumir el co-
mandament, ordenant el retorn del contingent 
a Alacant. Cal destacar que l’almirall Pellew 
va marxar sobre Roses amb una l’altra flota, 
fet que va motivar el retorn de Decaen cap al 
nord a mantenir aquest punt amb preferència 
a Tarragona.
L’expedició comandada per Murray va acabar 
en fracàs i una sèrie de vaixells de transport 
entre els quals es trobava el Deltebre I van 
encallar a la desembocadura de l’Ebre. Tot i 
això, les baixes humanes i materials no foren 
significatives i l’armada britànica va fer una 
exhibició de mobilitat que obligà a Suchet a 
desplaçar-se ràpidament, condicionant la seva 
capacitat ofensiva posterior.
 

El nombre de vaixells embarrancats en aquest 
episodi varia en funció del bàndol que explica 
els fets. Segons les fonts franceses a partir de 
les memòries del mariscal Suchet, van enca-
llar divuit transports dels quals els anglesos en 
van recuperar tretze. Els cinc restants explica 
Suchet que van caure en el seu poder: …en la 
noche del 17 al 18, los Ingleses hicieron volar el fuerte 
San Felipe, anuncio cierto de que iban a alejarse de la 
baja Cataluña. Su escuadra en efecto se hizo a la vela, 
dirigiendo su rumbo hacia el sud, y al pasar delante la 
embocadura del Ebro, se acercó algun tanto a la costa. 
Por el pais corrió la voz de que haria un desembarco en 
los Alfaques o en Castellon de la Plana, á fin de inter-
ceptar al mariscal la ruta de Valencia. Lord Bentinck, 
al frente de quince o diez y seis mil hombres reunidos, 
podia esperar vencer a ocho mil que irian llegando su-
cesivamente, y harto fatigados de una expedición tan 
penosa y tan rápida: pero le ganamos por la mano, y 
llegamos a Tortosa y a la Rápita antes que él. Diez y 
ocho bastimentos vinieron á encallar contra los arena-
les, arrojados por un viento furioso: la escuadra entera 
se puso en facha para poder socorrerlos, y logró en efecto 
desencallar trece; los cinco restantes cayeron en nuestro 
poder con los equipajes. El mariscal, precipitando su 
marcha, llegó el 22 a Castellón de la Plana con cua-
tro mil infantes, seiscientos caballos y seis piezas de 
artillería ligera, al momento mismo en que la escuadra 
estuviera a la vista, forzando velas, pero contrariada 
por el viento, bien dichosamente (Suchet 1829, 22).

Adolfo Blanch també explica de forma breu 
aquest episodi: No fue más feliz el regreso de la 
expedición a Alicante de lo que había sido en las in-
mediaciones de Tarragona. Azotados por contrarios 
vientos, encallaron en los Alfaques y desembocadura 
del Ebro, 18 de sus buques de trasporte, de los cuales 
únicamente 13 se salvaron, parando los restantes en 
poder de los franceses (Blanch 1861, 382).

En la Historia Crítica de la Guerra de Independen-
cia en Cataluña, Antoni de Bofarull coincideix 
també amb el nombre de vaixells (fet que 
segurament indica que la font d’informació 
d’aquests devia ser la mateixa): Conseguido el re-
embarco total, dícese que entonces (cuando ya habian 
abandonado el sitio y sus cañones los sitiadores) se tuvo 
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el consejo de guerra de que hemos hablado, y resuelta en 
él definitivamente la marcha, emprendióla la armada 
la noche del 19, conforme ya dijimos, con rumbo a Ali-
cante, pero con tan mala estrella, que contrariada por 
el viento, perdió 18 de sus buques de transporte, que 
pasaron en poder de los franceses, salvándose solo 13, 
y estos tomando tierra, por fin, en el punto de su direc-
cion, de donde el resto de los tripulantes pudo dedicarse 
á prestar todavía algun servicio en contra de Suchet, 
el cual, sabiendo, á la mitad de su camino, y no com-
prendiendo, como nadie comprendia, la barrabasada 
de los ingleses en Tarragona, volvió atrás, regresando 
con toda la prisa posible á Valencia en cuya capital 
entró nuevamente ya el 15, esto es, cuatro dias antes 
de que acabasen de reembarcarse en nuestras playas 
los inútiles auxiliares, en mal hora dirigidos por sir 
Murray (Bofarull 1887, 457).

Els fets també queden reflectits en el diari 
d’operacions de la Divisió Mallorquina, però 
segons aquesta font, són quinze els vaixells 
encallats sense especificar quants n’aconse-
gueixen recuperar: 

Dia 25... A las quatro de la mañana se hizo señal 
para que los comandantes de los Buques fueran a to-
mar ordenes de sus Gefes. A las once llegó la orden 
para que todos los Oficiales y equipages saltasen en 
tierra, quedando a bordo un oficial por Compañia con 
la tropa y caballos, notandose que faltaban quince bu-
ques de la expedicion que por el mal tiempo habian 
quedado en los Alfaques de Tortosa en los se hallaban 
varios Oficiales y tropa de la Division. 
Dia 26 (...)
Dia 27... Los expresados Regimientos marcharon a 
los puntos que se señalan en el dia anterior, quedando 
en Alicante el quartel Gral. No haviendo aun noticia 
de los buques atrasados. 
Dia 28 (...)
Dia 29... El Gefe del Estado Mayor de esta Division 
salio en la mañana de este dia para el quartel General 
del 3er Exercito que se hallaba en Castalla, a arreglar 
ciertos negocios ocurridos en la Caballeria de la Division.
A las ocho de esta mañana arribaron la mayor parte 
de los buques que quedaron atrasados, desembarcando 
la tropa que faltaba la que marcho a incorporarse a 
sus cuerpos.

Dia 30... Los Cuerpos de esta Division existen en 
su misma posicion sin haber ocurrido novedad, y el 
quartel General en Alicante.
Alicante 1º de Julio de 18134. 

El relat dels fets des de l’òptica anglesa el co-
neixem per mitjà d’una carta enviada pel capi-
tà Charles Adam a l’almirall Pellew, on descriu 
en primera persona els esdeveniments, ja que 
aquest que es trobava a prop a bord de l’hms 
Invincible, fou alertat dels fets i es dirigí imme-
diatament al lloc: Invincible, Villa nueva 4 de julio 
de 1813. Sir, Tengo el honor de informarle que el Al-
mirante Hallowell partió en el HMS. Malta del Coll 
de Balaguer al anochecer del día en que revistó la flota. 
Esto sucedió al anochecer del día 20 de los corrientes des-
pués de que el Capitán Balhurst partiera con el convoy 
principal antes de oscurecer. Al día siguiente, encontrán-
dome en la Bahía de Salou con los barcos y barcazas 
junto a mis órdenes, lamento comunicarle que al amane-
cer, por medio de una ballenera, recibí una carta del Ca-
pitán del transporte Perseus informándome que había 
oído cañonazos la noche del 20, y que al amanecer, con 
la luz del día había descubierto 10 barcazas y un schoo-
ner armado en la orilla, cerca de las bocas del Ebro, en 
una situación comprometida. Inmediatamente me dirigí 
hacia el lugar con los barcos a mi mando, llegando a las 
bocas del Ebro la misma mañana. Me informaron que 
el Capitán Balhurst había vuelto al lugar con el HMS 
Fame durante la noche del día anterior y había podido 
recuperar cinco transportes.

Segons la carta d’Adams són deu barcasses y 
un schooner els vaixells encallats. Explica que 
aconsegueixen desencallar cinc transports i re-
cuperen tot l’equipament possible dels vaixells 
que queden, aparell, artilleria i taulons de fusta, 
que són transportats a Alacant. La resta queda 
destruït i finalment un gran falutx corsari bai-
xa per l’Ebre procedent de Tortosa i apresa al 
capità i a tres mariners d’un dels vaixells5.

4. Diari d’Operacions de la Divisió Mallorquina, 2n Exèrcit. 
Arxiu Històric Nacional.

5. Carta del Capità Charles Adam al Vicealmirall Edward Pe-
llew de 4 de juliol de 1813. Arxiu del Ministeri de Defensa 
Britànic. National Archive, Kew.
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En una carta del capità Withers, principal 
agent de transports encarregat de reembarcar 
les provisions i tropes de Tarragona, escrita 
des d’Alacant el 21 de juliol de 1813, aquest 
informa que ha retornat a Alacant amb tots 
els transports, exceptuant quatre vaixells que 
s’especifiquen al marge de la carta: Magnum 
Bonum (350 tones, intendència), Southampton 
(262 tones, intendència), Alfred (213 tones, in-
fanteria), Harlequin (220 tones, cavalls). Indica 
el tonatge dels vaixells i la càrrega que trans-
portaven, i explica que s’han perdut totalment 
a la boca de l’Ebre, entre els dies 21 i 24 de 
juny, però no hi ha hagut pèrdues humanes i 
la major part de la càrrega del govern ha estat 
salvada6. 
Ja hem remarcat a l’inici d’aquest article que 
l’excavació del derelicte encara està en curs i la 
recerca en les fonts de l’època, molt extensa, 
tot just acaba de començar.  La contrastació 
de les restes arqueològiques documentades en 
les excavacions amb les fonts escrites d’aquest 
període ens permetran identificar quin 
d’aquests vaixells enfonsats en aquest episodi 
és el Deltebre I.
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El campament del XV Cos d’Exèrcit republicà i la línia de 
fortificacions defensives (la Fatarella, Ascó i Riba-roja d’Ebre) 

Josep Maria Pérez Suñé*
Pere Rams Folch*

* Arqueòleg

Resum
Intervencions d’arqueologia militar per documentar i recuperar dos espais singulars de la batalla 
de l’Ebre (juliol-novembre de 1938) com són el Campament de campanya del XV Cos d’Exèrcit 
republicà (Ascó, Ribera d’Ebre) i la Línia de Defensa Fortificada de la Serra de la Fatarella, entre els 
termes municipals de la Fatarella (Terra Alta), Ascó i Riba-roja (Ribera d’Ebre). La singularitat ve 
donada pel fet que els seus elements constitutius no els trobarem en altres espais relacionats amb 
aquella batalla. Búnquers de formigó només n’hi ha a la Serra de la Fatarella, i foren construïts quan 
aquesta era la reraguarda de la línia de front. D’altra banda, la part recuperada del campament de 
campanya del tinent coronel Tagüeña, pràcticament un poble força ben condicionat que va sorgir 
del no-res, representa una part mínima de la seva extensió original, ja que el total de forces destina-
des era d’uns 5.000 efectius.

Abstract
Military archeology Interventions to document and retrieve the two unique spaces of  the Ebro’s 
Battle (July-November 1938) such as the campaign Camp of  the 15th Corps of  the Republican 
Army (Asco, Ribera de Ebro) and the Defensive Line fortified in the Fatarella’s mountain range, 
between the towns of  Fatarella (Terra Alta), Asco and Ribarroja (Ribera d’Ebre). 
The uniqueness is given by the fact that its components aren’t encountered in other areas relating 
to the battle. There are only concrete bunkers in the  Fatarella mountain range, and they were built 
when it was the front line`s rearguard.
On the other hand, the part recovered from  of   the Lieutenant Colonel Tagüeña’s warcamp was a 
fairly well-conditioned village which was apeared from nothing, and represents a small fraction of  
its original extent, since the total of  forces intended was about 5,000 troops.
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La present comunicació constitueix la síntesi 
de dos intervencions arqueològiques, separa-
des en el temps (octubre 2010 i maig-juny de 
2011) i encarregades per promotors diferents 
(comebe i Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya), però que hem considerat 
oportú agrupar-les per l’estreta vinculació que 
va existir entre el campament de campanya del 
XV Cos d’Exèrcit republicà i la línia de for-
tificacions defensives situada davant d’aquest 
per donar protecció al cap de pont establert 
enfront de Flix. 

situaCió

El Campament de campanya del XV Cos 
d’Exèrcit republicà es localitza a la vessant 
oriental de l’escarpada serra de la Fatarella, a 
la partida de les Serres (Ascó, Ribera d’Ebre) 
i a una cota de 546,7 m s.n.m. Les coordena-
des utm 31n/etrs89 són e(x): 290424; n(y): 
4561118. Des de la vila d’Ascó s’accedeix al 
Campament per la carretera T-733, a l’alçada 
del PK 8,500, poc abans d’arribar al límit de 
les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta; a la dreta estan el camí asfaltat que con-
dueix a Riba-roja d’Ebre i el camí de terra que 
condueix a les posicions de la Línia Fortificada 
de la Fatarella i al Campament. Tot el recorre-
gut està degudament senyalitzat.

La Línia de Defensa Fortificada es localitza a 
la Serra de la Fatarella, entre els termes muni-

cipals de la Fatarella (Terra Alta), Ascó i Riba-
roja (Ribera d’Ebre). Estava formada per tres 
sectors. El primer, situat a l’anomenat Pla de 
Carinyo (la Fatarella) entre la carretera T-733 
d’Ascó a la Fatarella a l’est, el camí de les Mo-
dorres al sud i sud-oest, i la partida dels Plans 
de Flix al nord, en unes cotes properes als 550 
m s.n.m.; ocuparia una extensió aproximada 
de 9 hectàrees. El segon, situat defensant l’an-
tic camí de la Fatarella a Ascó, l’actual carre-
tera T-733, aprofita gran part d’aquest camí; 
tindria uns 8 km aproximadament, descendint 
de la cota 540 fins a la de 100 m s.n.m., a l’en-
torn d’Ascó. El tercer, situat defensant el camí 
vell de les Modorres, entre la Fatarella i Riba-
roja, tindria uns 13 km aproximadament, des-
cendint de la cota 540 fins a la de 100 m s.n.m., 
a l’entorn de Riba-roja d’Ebre. En total hem 
estudiat 10 casamates, o búnquers, que tenen 
les coordenades utm següents: 

Posició Casamata Coord. 
utmx:

Coord. 
utmy:

1 1 290202 4560707
2 2 290223 4560930
3 3 290223 4560930
4 4 290066 4560975
5 5 290132 4560667
6 6 289962 4560659
7 7 289959 4560698
8 8 289945 4560775
9 9 290668 4560967
9 10 291006 4560912

anteCedents

El campament del XV Cos d’Exèrcit republicà 
i la línia de fortificacions defensives a la Serra 
de la Fatarella s’han d’inserir en el context de 
la batalla de l’Ebre. Els darrers dies de juliol 
de 1938 es va estabilitzar el front de batalla 
a la línia Gandesa-Vilalba dels Arcs. Davant 
la impossibilitat de prendre l’estratègic nus de 
comunicacions de Gandesa, el comandament 
de l’Exercit Popular ordenà que l’Exercit de 
l’Ebre passés a una fase defensiva per evitar 

Fig. 1. Situació del Campament del XV Cos d’Exèrcit de 
l’Ebre i de la Línia Fortificada de la Fatarella.
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perdre el terreny fins llavors reconquerit. A 
partir de l’Ordre General d’Operacions núm. 
8 (del 2 d’agost de 1938), les tropes republi-
canes i els batallons d’Obres i Fortificacions 
començaren la construcció esglaonada de trin-
xeres des de la primera línia de front fins a la 
reraguarda, aquesta darrera protegida per una 
veritable línia de búnquers comunicats. La es-
tabilització de les línies de front i la fortifica-
ció del terreny comportà, paral·lelament, l’es-
tabliment de campaments de campanya fixes, 
adequats per estar-hi durant un temps indeter-
minat, amb habitacles de pedra, més o menys 
condicionats (rajoles de paviment, finestres i 
portes de fusta, arrebossats interiors, etc.). Un 
d’aquests Campaments o quarter de campa-
nya fou el del XV Cos d’Exèrcit, localitzat just 
darrera de la Línia Fortificada de la Serra de la 
Fatarella, els darrers punts de resistència del 
Sector Centre, que amb un seguit de búnquers 
i trinxeres conformava un triangle rectangle 
organitzat en tres sectors: un primer sector se-
ria el vèrtex d’aquest triangle (a prop del lloc 
de comandament del tinent coronel Tagüeña, 
cap del XV Cos), el segon sector era el costat 
curt (carretera de la Fatarella a Ascó) i el ter-
cer sector el costat llarg (camí de les Modorres 
entre la Fatarella i Riba-roja). Recolzant-se a 
la Línia Fortificada de la Serra de la Fatarella, 
el XV Cos havia de conservar i protegir fins 
darrer moment el cap de pont a la riba dreta 
de l’Ebre, entre Ascó i Flix, a través del qual 
s’havien d’assegurar els subministraments i, 
si fos necessari, poder retrocedir fins la riba 
esquerra del riu. El disseny, composició i ca-
pacitat de foc de les fortificacions havia de ser 
suficient per poder frenar l’avanç de l’exèrcit 
franquista, tant a camp obert, com de la in-
fanteria motoritzada que pogués transitar pels 
camins d’accés a Flix, Ascó i Riba-roja des de 
la Fatarella, úniques infrastructures viàries que 
permetien arribar a l’Ebre des de la  Serra de 
la Fatarella.
El campament del XV Cos d’Exèrcit es va 
mantenir operatiu durant tota la batalla de 
l’Ebre, i la Línia Fortificada de la Serra de la 
Fatarella no entrà en combat, com d’altra ban-

da estava previst, fins el final, quan després de 
caure la Fatarella, el 14 de novembre de 1938, 
les forces del general Yagüe van avançar en di-
recció a l’Ebre. La resistència a la Línia de la 
Fatarella fou molt aferrissada i resultà útil, en-
cara que en el sentit que va permetre al derro-
tat Exèrcit de l’Ebre repassar el riu pel cap de 
pont enfront de Flix. A últimes hores del dia 
15 de novembre creuava l’Ebre el tinent co-
ronel Tagüeña, cap del XV Cos d’Exèrcit. Po-
ques hores després ho feien els darrers efec-
tius republicans. Les passeres es van retirar i a 
les 4,45 hores es va volar el pont de ferro de 
Flix. Al voltant de les 10 del matí del dia 16 de 
novembre entraven a Flix les primeres forces i 
tancs franquistes. 
L’Associació Cultural Lo Riu, i més en con-
cret en Joan i l’Alex Sambró, des de feia temps 
treballaven en la localització dels búnquers de 
la Serra de la Fatarella, que havien estat ender-
rocats a la dècada de 1940, emprant les foto-
grafies que van fer oficials italians del CVT, 
Corpo Truppe Volontarie, (AgmAv, F.322,19) ads-
crits a les forces del general Yagüe. Molt ama-
blement ens van acompanyar per realitzar la 
intervenció a la Línia Fortificada de la Serra 
de la Fatarella i ens van mostrar la ubicació 
del campament del XV Cos d’Exèrcit. Ante-
riorment, el 2007, membres de l’Associació 
Cultural Lo Riu havien netejat i buidat alguns 
dels búnquers sense control arqueològic, tot 
i ser d’aplicació en aquests supòsits el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de pro-
tecció del patrimoni arqueològic i paleonto-
lògic, que en l’article núm. 1 diu que formen 
part del patrimoni arqueològic català els bens 
mobles i immobles que poden servir com a 
instruments per al coneixement de la història 
o la cultura de Catalunya, sempre que per ob-
tenir aquest coneixement calgui estudiar-los 
amb metodologia arqueològica.

oBjeCtius

En relació a la Línia Fortificada de la Serra de 
la Fatarella, l’encàrrec rebut fou de realitzar 
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un estat de la qüestió, per al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, de les 
intervencions que de manera irregular s’havi-
en realitzat fins llavors i documentar les bún-
quers que Joan i Alex Sambró havien localitzat 
i identificat. I en relació al campament del XV 
Cos d’Exèrcit republicà, deixar una part sig-
nificativa del mateix amb accés al públic per 
quedar integrat dins del conjunt d’Espais de 
la Batalla de l’Ebre que gestiona el Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
(comebe). 

desCRipCió de les inteRvenCions

A la Línia Fortificada de la Serra de la Fa-
tarella

Sota les premisses abans definides, la interven-
ció es va limitar a inventariar, descriure i topo-
grafiar les posicions prèviament localitzades, 
les quals corresponien a dos dels sectors de la 
Línia. En general, presentaven un estat de con-
servació molt precari, ja que totes les casamates 
havien estat enderrocades i colgades, mentre 
que les trinxeres i punts de tirador presentaven 
les parets frontals caigudes i colgades. Per cata-
logar les 10 casamates (o búnquers) identificats: 
vuit situats en el primer sector i dos en el segon, 
a més de les trinxeres i d’altres elements asso-
ciats, vàrem optar per seguir la denominació 
atorgada pel ctv, que fotografiaren i donaren 
número a algunes de les posicions defensives, 
afortunadament l’entorn físic, tot i haver estat 
transformat per moviments de terres amb fi-
nalitats agrícoles, encara manté el relleu fona-
mental dels anys de la guerra. La descripció de 
cadascuna és la següent:

Casamata 1
Completament destruïda. Era per a canó anti-
tanc i arma automàtica d’infanteria amb ac-
ció frontal a l’encreuament de la Fatarella per 
Flix i Riba-roja. A partir de les fotografies, i 
prenent com a models la resta de casamates 
estudiades, proposem que el mur frontal seria 

d’1,2 m, els murs laterals d’1 m, el mur poste-
rior de 50 cm, i les entrades de 70 cm des de la 
trinxera i d’1,5 m per al canó anti-tanc. L’espai 
interior seria de 2 m de fons i 2,7 m d’ample; 
mentre que l’amplada exterior estaria entre els 
4,5 i els 4,7 m. 

Casamata 2
Completament destruïda. Era per a dues ar-
mes automàtiques d’infanteria amb acció late-
ral per creuar el foc. Proposem que els murs 
frontals amb les troneres tindrien 1,2 m d’am-
ple i 3,7 m de llarg, mentre que els murs poste-
riors tindrien 50 cm de gruix. L’espai interior 
seria d’uns 4 m2 (2 x 2 m). Les entrades des de 
les trinxeres serien de 70 cm.

Casamata 3
Completament destruïda. Era per a dos armes 
automàtiques d’infanteria amb acció lateral, i 
el creuament de focs es feia amb les posici-
ons 2 i 4. Creiem que els murs frontals amb 
les troneres tindrien 1,2 m d’ample i 3,7 m de 

Fig. 2. Casamata 1: Planta i restitució hipotètica de l’emplaça-
ment de les armes.
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llarg, mentre que els murs posteriors serien de 
50 cm de gruix. L’espai interior seria d’uns 4 
m2 (2 x 2 m). Les entrades des de les trinxeres 
serien de 70 cm.

Casamata 4
Presenta dos troneres per a armes automàti-
ques, una d’acció frontal i l’altra d’acció lateral 
pel costat oest. Si bé la tipologia és pareguda a 
les altres estudiades, aquesta presenta unes pe-
tites variacions: els murs on estan les troneres 
tenen 1,2 de gruix, el mur lateral 1 m, i el mur 
posterior, enlloc de 50 cm, té 1,2 m; les mides 
exteriors són lleugerament més grans (4,2 x 4,4 
m); no obstant, l’interior és igual, 4 m2 (2 x 2 m); 
una altra diferencia és la mida de les troneres: 2 
m d’ample a l’exterior. Les entrades també són 
diferents: la del mur est està lleugerament sepa-
rada de l’angle, mentre que la del mur nord no 
és recta sinó que presenta una lleugera inclina-
ció per a acabar quasi en una corba.

Casamata 5 
Presenta una única tronera per a arma au-

tomàtica, situada en el mur frontal. El mur 
frontal té un gruix d’1,2 m; els murs laterals 
tenen un gruix de 1 m i el mur posterior no-
més 50 cm. La superfície interior és de 4 m2 
(2 x 2 m). Les entrades estan situades al mur 
lateral dret i al mur posterior, als angles, i 
tenen una amplada de 70 cm i una aixecada 
d’1,5 m. L’altura interior seria d’1,8 m, men-
tre que la tronera es troba a una altura d’1,2 
m. L’obertura interior de la tronera és de 60 
cm i de 2 m a l’exterior.  

Casamata 6
Completament enrunada. Sembla que tindria 
una única tronera frontal per a arma automà-
tica situada al mur frontal. Les mides suposem 
que serien les següents: 1,2 m de gruix el mur 
frontal, 1 m els murs laterals i 50 cm el mur 
posterior.

Casamata 7
Completament enrunada. Presenta dos tro-
neres per a armes automàtiques, una al mur 
frontal i l’altra al mur lateral esquerre, amb-

Fig. 3. Casamata 2: Planta i fotografia de l’època. Fig. 4. Casamata 3: Planta i fotografia de l’època.
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dós tenen un gruix d’1,2 m. Els accessos des 
de la trinxera estan al mur lateral dret, d’1 
m de gruix, i al mur posterior, de 50 cm de 
gruix. L’amplada de les entrades és de 70 cm. 
Les troneres tenen 60 cm a l’interior i 2 m a 
l’exterior. La superfície interior és de 4 m2 (2 
x 2 m).

Casamata 8
Dins una construcció rural d’impossible accés. 

Casamata 9
Presenta una única tronera per a arma automà-
tica, situada en el mur frontal. El mur frontal 
té un gruix d’1,2 m; els murs laterals d’1 m i el 
mur posterior només 50 cm. La superfície in-
terior és de 4 m2 (2 x 2 m). Les entrades estan 
situades al mur lateral dret i al mur posterior 
i tenen una amplada de 60 cm i una aixecada 
d’1,5 m. L’altura interior seria d’1,8 m, mentre 
que la tronera es troba a una altura d’1,2 m. 
L’obertura interior de la tronera és de 60 cm i 
de 2 m a l’exterior. Des de la tronera es domi-
nava la carretera T-733 de la Fatarella a Ascó.

Casamata 10
Presenta dos troneres per a armes automàti-
ques, situades al mur frontal i a l’angle sud-
oest. El mur frontal té un gruix d’1,2 m; els 
murs laterals tenen un gruix de 80 cm i el mur 
posterior no és accessible. Suposem que hi ha 
dues entrades, la posterior que anava al refugi 
i a la trinxera de comunicació i la lateral que 
ve de la posició 9. La tronera frontal té 1,6 m 
a l’exterior.

Al campament del XV Cos d’Exèrcit

La intervenció va consistir en desforestar una 
part significativa de dos de les terrasses (en 
concret, la tercera i segona, anomenades C i 
B respectivament), on es disposaven les cons-
truccions que conformaven el Campament, i 
netejar l’interior dels diferents habitacles de 
cadascuna de les terrasses. La tasca de desfo-
restació no va resultar senzilla; es van emprar 
exclusivament mitjans manuals per evitar mal-
metre cap estructura en la tala selectiva d’ar-
bres i en l’eliminació total de matolls i matises. 

Fig. 5. Secció de les terrasses on es disposava el Campament del XV Cos d’Exèrcit de l’Ebre.
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La neteja dels diferents habitacles fou super-
ficial (sense excavar) i va consistir en deixar 
visible l’espai interior, el nivell de circulació 
(carrers) i amuntegar els enderrocs per oferir 
una visió intel·ligible de les diferents estruc-
tures constructives. Finalitzada la desfores-
tació i neteja dels habitacles es va procedir a 
passar un detector de metalls per evitar l’ac-
ció de furtius que pogueren aprofitar-se de la 
intervenció per localitzar material arqueològic 
d’interès. Després es va procedir a documen-
tar, fotografiar i topografiar cada estructura 
arquitectònica i la disposició del conjunt. En 
síntesi, la descripció dels habitacles distribuïts 
en carrers/terrasses és la següent:

A la tercera terrassa, identificada amb la lletra 
“C”, hi havien vuit cabanes, o habitacles, i dos 
refugis.

— A l’extrem hi havia un únic habitacle rec-
tangular, identificat com C1, on la part poste-
rior, costat oest, es recolza sobre la roca na-
tural; la paret lateral sud té 1,70 m de llarg; la 

paret frontal, est, té 4,20 m; i la paret lateral 
nord 2,75 m. La porta d’accés està a la paret la-
teral (nord), angle est, i té una obertura de 0,65 
m. No hi ha finestres. A l’interior, l’eix E-W té 
4,20 m, i l’eix N-S, 3,70 m. No hi ha evidències 
d’arrebossat interior o exterior. 
Més enllà havia una agrupació formada per 
quatre habitacles, identificats com C2, C3, C4 
i C5. 

— La Cabana C2 tenia la part posterior, cos-
tat oest, recolzat sobre la roca natural; la paret 

Fig. 6. Planta general de les terrasses recuperades del Campament del XV Cos d’Exèrcit de l’Ebre.

Fig. 9. Perspectiva del costat oriental de la terrassa C.
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lateral sud té 4,37 m de llarg; la paret frontal, 
est, té 3,39 m; i la paret lateral nord, 4,60 m; 
aquesta es va reforçar interiorment amb un 
muret paral·lel adossat, d’uns 42 cm d’ample. 
La porta d’accés està a la paret frontal (est), 
angle nord, i té una obertura d’1,10 m. En 
el pany d’aquesta mateixa paret frontal hi ha 
dues finestres, que tenen 50 cm d’amplada i la 
part inferior està a 75 cm de terra. A l’interior, 
l’eix E-W té 4,20 m, i l’eix N-S, 4,50 m. A l’in-
terior no hi ha evidències d’arrebossat; mentre 
que per l’exterior, les pedres estan rejuntades 
amb argamassa de calç, conferint un acabat 
exterior molt bo.

— Les cabanes C3 i C4 comparteixen paret 
mitgera. La cabana C3 també arriba fins a la 
roca natural de la part posterior; aprofita la pa-
ret lateral nord de la cabana C2 com paret sud 
(4,37 m de llarg); la paret frontal, est, té 3,90 
m; la paret lateral nord (mitgera), 4,50 m. La 
porta d’accés està a la paret frontal (est), angle 
sud, i té una obertura de 75 cm. En el pany 

d’aquesta mateixa paret frontal hi ha dues fi-
nestres, que tenen 50 cm d’amplada i la part 
inferior està a uns 70 cm de terra. A l’interior, 
l’eix E-W té 4,50 m, i l’eix N-S, 4,10 m. A l’in-
terior no hi ha evidències d’arrebossat; mentre 
que, per l’exterior, les pedres estan rejuntades 
amb argamassa de calç. La cabana C4 també 
arriba fins a la roca natural de la part posterior; 
aprofita la paret lateral nord (mitgera) de la ca-
bana C3 com paret sud (4,50 m de llarg); la pa-
ret frontal, est, té 4,15 m; i la paret lateral nord, 
5,50 m. La porta d’accés està a la paret frontal 
(est), angle nord, i té una obertura de 96 cm. 
A la paret frontal també hi ha una finestra de 
90 cm d’amplada i la part inferior està a 70 cm 
de terra. A l’interior, l’eix E-W té 4,90 m, i l’eix 
N-S, 5,10 m. A l’interior i exterior les pedres 
estan rejuntades amb argamassa de calç. En-
cara es conserven les evidencies del guix dels 
bastiments de la porta i la finestra.

— La cabana C5 és més petita que les altres i 
aprofita la paret lateral nord la cabana C4; la 

Fig. 7. Detall del sector oriental de les terrasses recuperades del Campament del XV Cos d’Exèrcit de l’Ebre.
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paret frontal, est, té 2,34 m de llarg; i la paret 
lateral nord 3,45 m. La porta d’accés està a la 
paret frontal (est), angle sud, i té una obertura 
de 62 cm, amb un paviment de pedres de bona 
qualitat. En el pany de la paret lateral nord hi 
ha una finestra de 32 cm d’amplada i la part 
inferior està a 50 cm de terra. A l’interior, l’eix 
E-W té 4 m, i l’eix N-S, 2,58 m. A l’interior i 
exterior les pedres estan rejuntades amb arga-
massa de calç. De l’interior surt una canalitza-
ció per sota de la paret frontal. 
Entre la segona i tercera agrupació de cabanes 
es localitzen dos boques d’entrada a la galeria 
del refugi excavat sota l’estrat de roca, boques 
identificades com RC1 (a l’esquerra) i RC2 
(a la dreta), ambdós estan connectades entre 
elles, així com amb la RC3, i tenen la boca de 
forma quadrangular, d’aproximadament 1 m 
de costat. Més enllà els habitacles C6, C7 i C8.

— Les cabanes C6 i C7 presenten unes carac-
terístiques constructives absolutament dife-
rents a la resta. Es tracta de cabanes adossa-

des, de planta rectangular, amb la porta a la 
paret frontal (costat est) i coberta de cúpula 
realitzada per aproximació de filades; a la part 
superior s’hi van plantar lliris per donar major 
consistència. És clar que aquestes dos cabanes 
són de pagès i van estar aprofitades. La caba-
na C6 presenta la cúpula enderrocada. L’eix 
llarg és l’E-W (2,5 m), i el curt l’eix N-S (2 m). 
La cabana C7 està sencera. S’adossa a la paret 
nord de la cabana C6; l’eix E-W té 2 m, i l’eix 
N-S, 1,8 m. 

— La cabana C8 es composa de dos àmbits 
C8a i C8b, que es recolzen a la roca per la part 
posterior. L’estructura és més complexa que 
la resta; de planta rectangular, un petit pas-
sadís en forma d’L dóna accés a l’àmbit C8b 
per una porta de 0’80 cm d’ample, situada a 
la paret frontal (est) que té 4,95 m de llarg; 
la paret lateral (nord) té 4,60 m; i la posterior 
(oest), 4,20 m. Hi ha dos finestres a la paret 
frontal, de 50 cm cadascuna. Una paret mitge-
ra (de 1,80 m de llarg) separa l’àmbit C8b del 

Fig. 8. Detall del sector occidental de les terrasses recuperades del Campament del XV Cos d’Exèrcit de l’Ebre.
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C8a, al que s’accedeix per una porta de 90 cm 
d’ample. L’espai interior era 3 m de llarg l’eix 
E-W i 2,70 l’eix N-S; estava pavimentat amb 
rajoles de carrer. La paret lateral sud era de 
la cabana C7 i a la paret frontal hi havia una 
finestra d’1,15 m d’ample, amb la part inferior 
a 65 cm del terra. A la paret posterior s’obria la 
boca de la galeria del refugi RC3. Tots els aca-
bats interiors i exteriors dels dos àmbits són 
excel·lents, amb arrebossats i bastiments per a 
portes i finestres.

A diferència de la terrassa C, a la segona, la 
terrassa B, les cabanes es troben disseminades, 
amb excepció de les dues primeres. En total 
se n’han recuperat cinc, identificades amb les 
sigles B1, B2, B3, B4 i B5, a més de dos bo-
ques d’entrada al refugi soterrat (RB1 i RB2), 
i dos trams d’escales que condueixen a la ca-
bana B5 i a la terrassa A. Les cinc cabanes són 
de planta quadrangular i les obertures per a les 

portes estan reforçades amb blocs de pedres 
més grans que a la resta del mur. Les parts 
posteriors, costat oest, es recolzen sobre la 
roca natural. Una diferencia amb les cabanes 
de la terrassa C és que aquelles tenien la porta 
d’accés a la paret frontal (excepte una), mentre 
aquí l’entrada està a les parets laterals. 

— La cabana B1 té la porta d’accés a la paret 
lateral sud, angle est, amb una amplada de 0,82 
m. La paret lateral (sud) té 2,50 m de llarg; la pa-
ret frontal (est), 3,85 m; i la paret lateral (nord), 
3,80 m; aquesta darrera constitueix la mitgera 
amb la cabana B2. A la paret sud s’obre una 
finestra de 0,40 m d’ample, amb la part inferior 
a 0,90 m del terra. Ni l’interior ni l’exterior pre-
senten evidencies de cap mena d’acabat, ja sigui 
arrebossat o rejuntat de pedres. 

— La cabana B2 té la porta d’accés a la paret 
lateral nord, angle est, amb una amplada de 
0,65 m. La paret lateral (nord) té 3 m de llarg; 
la paret frontal (est), 4,20 m; i la paret late-
ral (sud), 4 m; aquesta darrera constitueix la 
mitgera amb la cabana B1. A la paret frontal 
s’obre una finestra de 0,45 m d’ample i 0,72 
cm d’alçada, rematada a la part superior amb 
una llosa plana. No hi ha evidències de cap 
mena d’acabat.

— La cabana B3 té la porta d’accés a la paret 
lateral nord, angle est, amb una amplada de 
0,70 m. La paret lateral (nord) té 2,60 m de 

Fig. 10. Perspectiva lateral de la cabana C6. Fig. 11. Perspectiva del costat occidental de la terrassa C.

Fig. 12. Entrada al refugi subterrani des de la cabana C8.
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llarg; la paret frontal (est), 3,45 m; i la paret 
lateral (sud), 3,80 m. A la paret frontal s’obre 
una finestra de 0,50 m d’ample i 0,72 cm d’al-
çada, rematada a la part superior amb una llosa 
plana. Les cares exteriors estan arrebossades 
amb argamassa de calç. 

— La cabana B4 té la porta d’accés a la paret 
lateral nord, angle est, amb una amplada de 0,70 
m. La paret lateral (nord) té 2,70 m de llarg; la 
paret frontal (est), 4,20 m; i la paret lateral (sud), 
3,90 m. A les dos parets laterals i a la frontal 
s’obre una finestra de 0,35 m d’ample i 0,75 cm 
d’alçada, rematada a la part superior amb una 
llosa plana. L’alçada respecte al nivell del terra 
és diferent a cadascuna de les parets. Les cares 
exteriors estan arrebossades amb argamassa de 
calç. Una escala en corba, formada per nou es-
glaons fets amb lloses de pedra, puja des del 
nivell de la terrassa B fins a una petita plata-
forma quadrangular que donava accés a: l’esca-
la que pujava fins la terrassa A (a l’esquerra), 
a una boca de la galeria del refugi (RB1) que 
voltava per darrera a la cabana B5, i a la porta 
de la cabana B5. Una escala en ziga-zaga de 19 
esglaons irregulars de lloses de pedra (d’entre 1 
i 1,40 m d’amplada) comunicaven la terrassa B 
amb l’A. 

— La cabana B5 té la porta d’accés a la paret 
lateral sud, prop de l’angle oest, amb una am-
plada de 0,60 m. La paret lateral (nord) té 3 
m de llarg; la paret frontal (est), 4 m; la paret 
lateral (sud), 2 m; i la paret posterior (oest), 4 
m i està muntada sobre la roca, un aflorament 
rocós de 2,20 m d’alçada. A la paret lateral sud 
s’obre una finestra de 0,40 m d’ample. A l’inte-
rior hi havia un paviment de rajoles de carrer. 
Els paraments exteriors estan arrebossats amb 
argamassa de calç i encara conserva la pre-
paració del bastiment de la porta. La cabana 
B5 està sobre una plataforma delimitada per 
un marge de pedra de 8 m de llarg per 1,5 m 
d’alçada, estant separada 85 cm de la vora del 
marge.
Per dues boques RB1 i RB2 s’accedia a la ga-
leria del refugi situat darrera de la cabana B5. 

Excavat en els estrats d’argiles per sota del de 
calcària. Les boques eren irregulars i tenien 
aproximadament 1 m d’alçada per 1,5 m d’am-
ple.
La rehabilitació parcial de les parets en perill 
d’ensorrar-se va ser mínima. Un equip d’ope-
raris, especialistes en la tècnica tradicional de 
la pedra en sec, va sanejar les parets que esta-
ven a punt de caure i les va restituir amb noves 
filades, respectant la uniformitat estructural 
del conjunt i garantint la conservació de totes 
les estructures. En major o menor grau, fou 
menester actuar en tots i cadascun dels habita-
cles; en especial a la cabana B5 que presentava 
el pitjor estat de conservació, força malmesa, 
i es van haver de restituir diverses filades de la 
paret frontal, fins assolir una alçada de 55 cm.
Les mesures de seguretat per circular sobre les 
estretes terrasses van consistir en col·locar-hi 
baranes de fusta seguint el sinuós traçat de les 
terrasses i rampes. Les baranes consten de dos 
pals travessers (horitzontals) de 2,30 m de llar-
gada cadascun, collats a un pal vertical de 1,15 
m d’alçada, que està lligat al terra dins d’un fo-
rat, de 30 cm de profunditat per 25 cm de cos-
tat, reomplert de formigó. Com a mesura de se-
guretat addicional es van col·locar, a les boques 
d’accés al refugis, pals i rètols de prohibit el pas 
de vianants a l’interior de les galeries. 
Per facilitar l’accés dels visitants es va marcar 
l’itinerari amb punts de senyalització direccio-
nal al llarg dels 900 metres del camí que con-
dueix fins el Campament. I per millorar la in-
terpretació de l’Espai Històric es van col·locar 
diferents punts de senyalització identificativa 
i informativa sobre el Campament, distribuïts 
entre la zona d’aparcament de cotxes i les dues 
terrasses ara recuperades 

Resultats

No disposem de suficient informació docu-
mental per identificar els Batallons d’Obres 
i Fortificacions als que s’encomanà la cons-
trucció de la Línia Fortificada de la Serra de la 
Fatarella; molt probablement foren batallons 
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adscrits a brigades de la 3a Divisió, llavors 
acantonades a la zona. La construcció dels ha-
bitacles del campament, tots de pedra en sec, 
degué de encomanar-se a veïns de la Fatarella, 
els quals sempre han tingut un excel·lent do-
mini d’aquesta tècnica constructiva.

La Línia de Defensa de la Serra de Fatarella 
constitueix un conjunt d’elements defensius 
que podien il·lustrar qualsevol manual de for-
tificacions de l’època. Els models estàndard 
són la casamata per a una màquina, que docu-
mentem almenys a la número 5 i la casamata 
per a dos màquines, que documentem almenys 
als números 1, 2, 3, 4 i 7. Ambdós models se-
gueixen els prototipus de les construccions 
de defensa terrestre de principis de 1920. La 
distribució interior de les casamates seguia els 
estàndards de l’època: un espai únic destinat a 
albergar les màquines automàtiques (metralla-
dora o la peça anti-tanc), en la que es tenien 
en compte consideracions de tipus funcional, 
com l’alçada de barbeta i la longitud necessària 
per a l’explanada de la màquina. Un cop cons-
truïdes, havien d’estar sotmeses a un procés 
d’emmascarament exterior amb capes de ter-
ra, sacs i vegetació.
Com hem comentat anteriorment, la línia de-

fensiva estava estructurada en tres sectors, de 
tal manera que el segon i tercer conflueixen en 
el primer. La longitud total seria espectacular, 
doncs s’ha de tenir en compte que només la 
part ara estudiada tindria gairebé 2.000 me-
tres de trinxeres en ziga-zaga, des de la posi-
ció número 1 fins la 9. El primer sector estava 
format per dos línies paral·leles de posicions 
o casamates amb el corresponent servei de 
trinxeres, refugis i punts de tirador. La primera 
línia, la més avançada, tenia 5 casamates distri-
buïdes d’est a oest descrivint un arc en forma 
d’U, i que hem identificat amb els números de 
posició 1, 5, 6, 7 i 8. La segona línia, situada 
uns 300 metres al nord de la primera, estava 
formada per les posicions 2, 3 i 4 (d’est a oest) 
en forma de V. Les vuit casamates estan se-
parades entre elles per una distància que no 
supera, de lluny, els 500 metres, l’abast efectiu 
de les armes automàtiques. Pel que fa a les ca-
racterístiques tècniques i constructives, totes 
adoptaren patrons de construcció semblants, 
diferenciant-se només en la quantitat de tro-
neres (1 o 2) i en la disposició d’aquestes (a la 
cara frontal o als costats adjacents). Ara bé, la 
número 1 té la particularitat d’estar construïda 
per allotjar-hi un canó anti-tanc i una metra-
lladora. La tronera per al canó és diferent a la 
resta, tenint una major alçada, amplada i les 
parets laterals rectes. El segon sector estava 
format per dos posicions en línia comunica-
des per una llarga trinxera de front, cadascuna 
amb una casamata, les número 9 i 10 respec-
tivament, excavades a la vessant septentrional 
del barranc de Rams, sobre la carretera T-733, 
de la Fatarella a Ascó. 
El tinent coronel Manuel Tagüeña emplaçà el 
campament de campanya del XV Cos d’Exèr-
cit per al seu Estat Major, i les dependències 
de serveis, tot just darrera de la Línia Fortifi-
cada, al cap damunt d’una frondosa zona bos-
cosa a la vessant oriental de la Serra de la Fa-
tarella amb visibilitat sobre Ascó. Es tractava 
d’un veritable petit poble, estructurat en qua-
tre carrers paral·lels que aprofitaven antigues 
terrasses de conreu. La intervenció va deixar 
visitables les terrasses segona i tercera, aques-

Fig. 13. Punts de senyalització identificativa dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre.
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ta darrera amb el carrer enllosat amb pedres 
planes. Cada carrer estava vorejat per diferents 
habitacles, uns adossats i altres no, de forma 
quadrangular i bastits amb murs de pedra en 
sec, d’uns 50 cm de gruix, emprant pedres 
planeres de mida mitjana i petita disposades 
en filades horitzontals regulars; la coberta, a 
una vessant, era de teula sobre fibrociment re-
colzat en bigues de fusta. Algunes d’aquestes 
estances estaven enrajolades i encara conser-
ven un acabat interior i exterior d’arrebossat 
de guix o ciment. Refugis de galeria donaven 
protecció als seus ocupants, en cas de possi-
bles bombardejos. 
En conclusió, tant el Campament de campa-
nya del XV Cos d’Exèrcit republicà, com la 
Línia de Defensa Fortificada a la Serra de la 
Fatarella, són dos espais singulars de la batalla 
l’Ebre. Aquesta singularitat ve donada pel fet 
que els seus elements constitutius no els tro-
barem en altres espais relacionats amb aquella 
batalla. Búnquers de formigó només n’hi ha a 
la Serra de la Fatarella, i foren construïts quan 
aquesta era la reraguarda de la línia de front. 
D’altra banda, la part recuperada del campa-
ment de campanya de Tagüena, pràcticament 
un poble força ben condicionat que va sorgir 
del no-res, representa una part mínima de la 
seva extensió original, ja que havia de donar 
serveis a quatre divisions, i a més de centre de 
comandament, també era punt de transferèn-
cia de ferits, via Flix, cap a la reraguarda.
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Actuaciones arqueológicas en el proyecto de riego de Terra Alta 
BALSA 2.2 en los TT. MM. de Batea y Caseres (Terra Alta)

Yolanda Crespán Corti

ArqueoIng

Resum
El contenido del presente artículo tiene por objeto explicar los trabajos llevados a cabo para la de-
terminación de posibles elementos patrimoniales en las zonas de afección de las obras contenidas 
dentro del Proyecto. El ámbito de estudio se encuentra situado en la Cuenca del Ebro, correspon-
diente a la Depresión Central Catalana, en una zona fuertemente antropizada.
La naturaleza del proyecto, hacía necesaria una prospección sistemática intensiva, mediante el ras-
treo directo sobre el terreno, de la zona afectada por la ejecución de las obras, con el fin de evaluar 
la compatibilidad de las obras con la prevención de daños al Patrimonio Histórico, Arqueológico, 
Industrial y Etnográfico.
Ante la localización de posibles enclaves de interés patrimonial o yacimientos arqueológicos. Me-
todológicamente actuamos aportando los datos básicos para la ubicación del mismo, situación y 
descripción, si se localizan materiales arqueológicos, ya sean materiales muebles o cerámicos, y para 
finalizar una valoración y cronología, siempre que sea posible. En esta campaña, los resultados que 
nos arrojan son principalmente, la aparición de dos yacimientos arqueológicos nuevos, elementos 
de la guerra civil y elementos etnográficos.

Abstract
The purpose of  this article is to explain the work carried out for the determination of  possible 
assets in areas of  condition of  the works contained within the Project. The study area is located 
in the Ebro banks of  the river, corresponding to the Central Catalonian Depression in a heavily 
anthropised area.
The nature of  the project, needed intensive systematic survey, by direct crawling on the ground, the 
area affected by the execution of  the works, in order to assess the compatibility of  work with pre-
venting damage to the Historical Heritage, archaeological, Ethnographic and Industrial area Given 
the location of  possible sites of  heritage interest or archaeological sites. to methodologically basic 
act providing for the location of  the same data, location and description if  archaeological materials 
are located, whether movable or ceramic materials, and to complete an assessment and chronology, 
whenever possible. In this campaign, the results throw us are mainly the appearance of  two new 
archaeological sites, elements of  civil war and ethnographic elements. 
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intRoduCCión

El contenido de la presente comunicación ti-
ene por objeto explicar los trabajos llevados  
a cabo para la determinación de posibles ele-

mentos patrimoniales en las zonas de afección 
de las obras contenidas dentro del Proyecto 
de de riego de Terra Alta bAlsA 2.2 en los tt. 
mm. de Batea y Caseres (Terra Alta), autorizada 
por los Servicios Territoriales de Cultura de 

Fig. 1. Plano general.
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las Terres de l`Ebre, mediante Resolución de 
25 de mayo de 2015. El proyecto se llevó a 
cabo durante los meses de junio, julio y agosto 
del 2015.
En julio de 1993 la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) autorizó la concesión de 
un caudal continuo, con destino a la transfor-
mación en regadío de 9.032 ha, de la Comu-
nidad de Regantes de la Zona Oriental de la 
Terra Alta. Desde octubre de 1995 a julio de 
1997 se redacta el proyecto, que se fragmentó 
en seis partes, debido a su envergadura. En el 
2003, se contempló una ampliación de super-
ficie regable, hasta 14.200 ha.

metodologia

La naturaleza del proyecto, hacía necesaria 
una prospección sistemática de la zona afecta-
da por la ejecución de las obras, con el fin de 
evaluar la compatibilidad de las obras con la 
prevención de daños al Patrimonio Histórico, 
Arqueológico, Industrial y Etnográfico. 
El proceso de prospección ha pasado por las 
siguientes fases:
a) Documentación bibliográfica.
b) Consulta de topografía y ortofotografías 
digitales.
c) Toponimia y micro toponimia. 
d) Prospección intensiva sobre el terreno y 
comprobación de los datos obtenidos. Ésta ha 
sido la fase fundamental para la localización 
de yacimientos. El método de trabajo emple-
ado para realizarlo, ha sido el rastreo directo 
sobre el terreno, campo a campo, tomando 
como referencia los caminos y lindes de las 
fincas. En algunos casos se ha podido contar 
con la consulta a los propietarios de los terre-
nos prospectados.
Ante la localización de posibles enclaves de in-
terés patrimonial o yacimientos arqueológicos. 
a metodológicamente actuamos aportando los 
datos básicos para la ubicación del mismo, si-
tuación y descripción, si se localizan materia-
les arqueológicos, ya sean materiales muebles 

o cerámicos, y para finalizar una valoración y 
cronología, siempre que sea posible.

maRCo históRiCo y geogRáFiCo

El ámbito de estudio se encuentra situado en 
la Cuenca del Ebro, correspondiente a la De-
presión Central Catalana. Se caracteriza por un 
clima mediterráneo con tendencia continental. 
El río más cercano al ámbito de estudio es el 
río Algars, afluente del Matarraña.
El resto de la red fluvial la forman diferentes 
torrentes temporales durante los períodos de 
lluvia. La red hidrográfica está muy marcada 
y claramente jerarquizada, tanto respecto a la 
pendiente como el calado de estos.
El paisaje de la Terra Alta, combina llanuras 
cultivadas y cerros bajos de relieve suave. Es 
considerado como resultado formal de la in-
teracción de los procesos naturales como los 
derivados de la implantación y explotación 
realizadas por el hombre sobre el territorio. 
Nos encontramos en una zona fuertemen-
te antropizada. Las formaciones vegetales se 
encuentran asociadas a las formas del terreno 
y los cambios de usos del suelo que ha sufri-
do el territorio a lo largo del tiempo. Así en 
las zonas llanas, destinadas principalmente a 
usos agrícolas, dominan los frutales como los 
almendros y olivos, y los viñedos. En las coli-
nas, menos afectadas por la mano del hombre, 
se destacan comunidades de pino blanco con 
sotobosque de matorrales gipsícolas, maquias 
y comunidades de encinas. En las zonas de 
mayor pendiente se utilizan las terrazas como 
método de aprovechamiento del suelo para los 
cultivos.
Las formas hidrológicas superficiales toman 
relevancia en el extremo occidental, con la 
presencia del río Algars, a la vez que existe una 
red de drenaje asociada a los diferentes bar-
rancos existentes, aunque se trata de pequeñas 
rieras o arroyos de poca importancia en el 
conjunto del territorio.
El trazado del proyecto se hace aprovechando 
los valles y los barrancos con campos de cul-
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tivo, y sólo en los casos necesarios, discurre 
por zonas boscosas. Se aprovecha también los 
caminos existentes y los bordes de los cam-
pos de cultivo, con el fin de ocasionar menos 
daños a los cultivos de los propietarios afec-
tados por las expropiaciones. El trazado evita 
afectar construcciones de ningún tipo, por lo 
tanto, en los casos que algún tipo de cons-
trucción se encuentre cerca del trazado, éste 
se desvía suficientemente para no afectar a la 
construcción.
En ambos municipio las ocupaciones an-
trópicas se remontan mucho tiempo atrás. La 
más antigua,  se documenta en Batea, en una 
estación del Epipaleolítico y en una serie de 
pequeños asentamientos fechados del Bronce 
Final-Primera edad del Hierro. Estos asenta-
mientos se encuentran situados en pequeños 
cerros. Poblamientos ibéricos, presencia ro-
mana, constatados no solo por un tramo de 
calzada romana. Es innegable, la riqueza ar-
queológica de la zona. El Dr. Bosch i Gimpera 
decía: “Casi no hay cumbre ni terreno donde 
no aparezcan restos de población ibérica.”
Las guerras también han dejado su impronta 
en ambas poblaciones, desde la Guerra dels Se-
gadors, pasando por la Guerra de Sucesión es-
pañola, hasta la última, la guerra civil española 
1936-1939, hay que decir que en Caseres afectó 
desde sus inicios, si bien la “Batalla del Ebro” 
en 1938, del 27 de julio al 16 de noviembre, se 
vivió muy de cerca por la población civil. Y de 
ello encontramos numerosos restos.

ConClusiones

En esta campaña, los resultados  que nos arro-
jan son principalmente que las obras no afec-
tan al patrimonio, y la aparición de dos yacimi-
entos arqueológicos nuevos, elementos de la 
Guerra Civil y elementos etnográficos.
De los 68 yacimientos, que actualmente  apa-
recen incluidos en  la Carta Arqueológica de 
los tt. mm. de Batea y Caseres, solo 7 se encu-
entran dentro de la obra. Pasaremos a explicar 
los dos yacimientos nuevos.

Tossal de les Planes de Pinyeres

Se trata de un tozal alargado, de vegetación 
arbustiva y arbórea, la orientación del tozal  
es NW-SE. No hemos localizado restos de 
estructuras, pero si  hemos localizado frag-
mentos de lascas de silex y varios fragmentos 
de hierro con forma redondeada. No hemos 
localizado materiales cerámicos que nos ayu-
den a identificar la cronología y al tipología 
del yacimiento, salvo un pequeño fragmento 
de cerámica, sin forma y sin decoración, con 
desengrasante grueso, a torno y de pasta ana-
ranjada.

Cap de fusta

Se trata de un tozal junto a un valle y campos 
de cultivo. La vegetación es arbustiva  y arbó-
rea. Localizamos restos muebles, que indican 
que podrían ser restos de una caseta. No que-
dan restos de techumbre ni de la puerta de ac-
ceso, solo quedan los dos muros laterales y el 
muro de frontal. Como cierre utilizan la roca 
de la montaña. De planta rectangular, tiene 2,5 
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m de longitud y 3,80 m de ancho. El grosor 
del muro frontal es de 0,60m. La anchura de la 
puerta de acceso es de 1,5m. La altura de los 
muros que aun se conservan es de 0,70m.A di-
ferencia del anterior yacimiento, hemos locali-
zado posible  fragmentos materiales de época 
ibérica.

También han localizado como elementos pa-
trimoniales  una serie de  trincheras y refugios 
de la Guerra Civil, pero no se recomiendan 
medidas, por encontrarse  fuera del alcance de 
las obras.

Se han localizado 17 elementos etnográficos, 
pero solo se recomiendan medidas de protec-
ción en 9 de ellos, por encontrarse dentro del 
radio de afección de la obra
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El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita

Agustí Vericat Gonzàlez

Director del cIAr Abrics de l’Ermita

Resum
El cIAr Abrics de l’Ermita treballa per tal d’apropar l’Art Rupestre Llevantí a la societat civil. La 
seva gestió integral està orientada al turisme cultural i turisme científic, sense oblidar altres sectors 
de públic més heterogenis, oferint alhora, un bon programa didàctic adaptat a cada nivell educatiu. 
És per això que s’empren diversos recursos discursius i museogràfics, sense deixar de banda les 
noves tecnologies. A la vegada, el cIAr prioritza la difusió, conservació i investigació d’aquest Patri-
moni mitjançant múltiples projectes. 
Creiem que la posada en valor i la transmissió dels valors de l’Art Rupestre és bàsica per a contribuir 
a construir una societat millor. 

Abstract
The cIAr Abrics de l’Ermita works to approach the Levantine Rock Art to the society. Its mana-
gement is focused on cultural tourism and scientific tourism, not to mention other sectors more 
heterogeneous, offering at the same time, a good educational program adapted to each educational 
level. This is why several discursive resources and museographics are used, not forgetting new 
technologies. At the same time, the cIAr prioritizes the dissemination, conservation and research 
of  this Heritage through multiple projects. 
We believe that enhancing the values of  Rock Art and its transmission is essential to contribute to 
building a better society.
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Les Pintures Rupestres de la Serra de Godall, 
declarades Patrimoni Mundial per la unesco 
el 1998, configuren un dels conjunts més 
importants d’Art Rupestre Llevantí de tota 
la Península Ibèrica. Actualment el Conjunt 
Rupestre és l’eix principal, junt amb les Museu 
Natural Oliveres Mil·lenàries de l’Arion i 
El Castell d’Ulldecona, de l’oferta turística 
cultural, patrimonial i didàctica d’Ulldecona, 
sota la marca Ulldecona, un passeig per la 
història.

intRoduCCió

Les particularitats del conjunt radiquen en el 
gran nombre d’abrics pintats amb més de 400 
figures que podem trobar en només 500 me-
tres de distància i la seva proximitat a l’Ermi-
ta de la Pietat, amb les possibilitats en la seva 
gestió que aquest fet suposa. Aquesta densi-
tat d’abrics, amb figures i escenes de diferent 
tipologia, conforma un magnífic conjunt de 
gran complexitat i interès científic, donat que 
permet observar i estudiar l’evolució de tot 
l’Art Llevantí en un sol espai. 
Les últimes datacions estimen que foren pin-
tades durant un ampli ventall cronològic que 
aniria de fa uns 8000 a uns 4000 anys; des de 
les fantàstiques escenes de cacera amb un clar 
estil narratiu, passant per les figures semi es-
quemàtiques de transició, fins a arribar a fi-
gures esquemàtic-abstractes de realització ja 
neolítica. Un ampli ventall cronològic per en-
tendre l’evolució socio-cultural dels seus au-
tors que parteix de l’epipaleolític i que perdura 
fins a finals del període neolític. El conjunt fou 

descobert casualment el 1975, tot i que la seva 
gestió integral es remunta a l’any 2001 quan 
es procedí al tancament d’un perímetre de 23 
hectàrees per a vetllar per la seva protecció.  
Les Pintures Rupestres de la Serra de Godall 
manifesten un Món de creences i de relats mí-
tics relacionats amb la cacera i on participa una 
part de la societat: els caçadors, els possibles 
herois o personatges llegendaris, personatges 
rituals i diverses espècies d’animals propis de 
la zona en dites cronologies. Els escarpats cin-
gles de roca devien ser un escenari perfecte 
per a la captura d’aquests animals. A més, pro-
bablement, aquests espais s’utilitzaven com a 
lloc de reunió i de realització de determinats 
rituals. La pintura als abrics es convertí així 
en un mitjà de comunicació; marcava els llocs 
més significatius o llocs d’identitat cultural 
i/o ritual i que permetien cohesionar socio-
culturalment la població, permetent mantenir 
les tradicions, part de la memòria “històrica” 
col·lectiva i els valors culturals i identitaris dels 
pobladors estacionals d’aquest territori.
El fet que les escenes de cacera siguin del tot 
habituals en l’Art Rupestre, fa pensar que les 
devien pintar grups humans que tenien la ca-
cera i la recol·lecció com a mitjans de subsis-
tència. En aquella època es desenvoluparen en 
aquest lloc altres comunitats que practicaven 
l’agricultura i la ramaderia, amb les quals hi va 
haver un contacte obvi com testimonien les 
pintures.
El Conjunt Rupestre de la serra de Godall, re-
presenta un dels únics llocs que disposa d’un 
doble reconeixement per part de la unesco: la 
declaració de Patrimoni Mundial del 1998 i la 
recent declaració de Terres de l’Ebre, Reserva 
de la Biosfera.

el cIAr aBRiCs de l’eRmita i les visites 
guiades 

L’Art Llevantí, tot i ser Patrimoni Mundial, 
ha patit fins fa molt poc temps d’una difusió 
i comprensió  que no han fet justícia al seu 
gran potencial respecte a les seves múltiples 

Fig. 1 Marca: Ulldecona, un passeig per la història
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possibilitats que es podrien assolir en diferents 
àmbits: dinamitzador cultural, científic, eco-
nòmic, tecnològic, didàctic... 
Una de les prioritats principals del cIAr Abrics 
de l’Ermita sempre ha estat apropar l’Art Ru-
pestre Llevantí a la societat civil. Especialit-
zar-se en turisme cultural i turisme científic, 
sense oblidar altres sectors de públic més he-
terogenis i oferir també un bon programa di-
dàctic adaptat a cada nivell educatiu. Creiem 
fermament que la transmissió de valors en-
vers el Patrimoni és bàsica per a contribuir a 
construir una societat millor. És per això que 
s’empren diversos recursos: des la visita gui-
ada i adaptada al cIAr, el joc Nosaltres Caça-
dors, audiovisuals d’animació, la visita guiada i 
adaptada en grups reduïts a l’Abric I i a l’Abric 
IV, l’aplicació e-Art, dossiers didàctics, el taller 
de pintura rupestre, el joc on-line Portal de 
jocs de la Ruta de l’Art Rupestre i, en breu, la 
visita guiada opcional a l’Abric VIII. 
Davant de la dificultat de poder accedir a bona 
part dels abrics pintats i com a complement 
a la visita in situ, es va crear el 2006 el Centre 
d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Er-
mita, que forma part de la Ruta de l’Art Ru-
pestre del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
El cIAr es troba ubicat als baixos de l’Ermita 
de la Pietat, situada a només a 300 metres dels 
abrics visitables. 

El cIAr representa, tant un punt de parti-
da com un complement al conjunt, donada 
la dificultat per a accedir a molts dels abrics. 
El fet d’estar situat a pocs metres dels abrics, 

facilita molt la comprensió de l’espai i de la 
seva utilització prehistòrica. Fou dissenyat per 
tal d’apropar el visitant a les nombroses res-
tes que els abrics atresoren. Per a tal finalitat 
s’han utilitzat múltiples recursos gràfics i gran 
nombre de fotografies i calcs de les pintures 
que fan que els visitants s’apropin de forma 
molt amena a un coneixement òptim d’aquest 
llegat. En el cIAr podem aprendre l’Art Ru-
pestre com a fenomen mundial, a la vegada 
que diferenciem l’Art Llevantí en el seu àmbit 
cronològic general i el conjunt de la Serra de 
Godall en particular. També es disposa d’un 
original audiovisual curt d’animació, d’uns 4 
minuts.
Des del 2009, el cIAr disposa del joc interactiu 
amb pantalla gegant Nosaltres Caçadors que 
d’una forma més lúdica i rigorosa a la vega-
da, ens apropa a les estratègies de cacera que 
realitzaven els nostres avantpassats de fa uns 
8000 anys. Allà mateix es pot realitzar la des-
càrrega de l’aplicació de realitat augmentada 
e-Art just abans de la visita guiada a l’Abric I. 
Durant aquest any 2016 i mitjançant el pro-
jecte 4d-vull, el cIAr també disposarà d’una 
altra pantalla des d’on es podran realitzar visi-
tes virtuals en 3d per a conèixer amb un detall 
increïble les figures de l’Abric V. 

La visita guiada a l’Abric I

En aquest petit abric trobem una magnífica 
escena de cacera molt ben conservada i amb 
un clar estil narratiu i naturalista a manera de 
relat mític. Les seves petites i detallades figures 
estan disposades a manera d’estratègia de ca-
cera on cada caçador juga un paper important 
en la composició per a rodejar i matar un grup 
de cérvols i cabres. Sorprèn el dinamisme del 
conjunt però també els detalls anatòmics i di-
nàmics de les seves figures. Fins i tot es poden 
observar detalls estètics i tecnològics. A l’esce-
na també destaquen figures enigmàtiques com 
El Bruixot, el Cérvol siluetejat o La Dona. 
Tot i tractar-se d’una escena prehistòrica, el 
seu clar estil narratiu ens ha portat a batejar-la 
com La Llegenda més antiga de Catalunya. 

Fig. 2 cIAr Amics de l’Ermita
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Des del 2009 les visites guiades es realitzen 
amb una nova plataforma adaptada a grups de 
12 visitants. 

La visita guiada a l’Abric IV o Cova Fosca

Situat al centre del conjunt, es tracta d’un gran 
abric on podem trobar figures d’estil semies-
quemàtic i esquemàtic-abstracte. De signifi-
cat enigmàtic, aquestes figures conformen un 
complement necessari per a comprendre tot el 
conjunt, la seva complexitat i evolució en un 
llarg període de temps i en l’aprenentatge de 
les comunicacions gràfiques humanes. 

La visita guiada a l’Abric VIII (opcional a 
partir del mes de juny de 2016)

De forma opcional es podrà visitar l’abric més 
proper a l’Ermita de la Pietat i que fins aquest 
any havia restat del tot inaccessible per a les 

visites. En ell podem trobar 6 figures natura-
listes, entre les quals destaquen un fantàstic 
caçador estàtic amb uns detalls estètics mag-
níficament pintats i conservats. Al seu costat 
trobem un cabra jove molt ben proporcionada 
i estilitzada també en actitud estàtica. 
Aquestes visites controlades i adaptades al ni-
vell de les diferents tipologies de visitants, per-
meten entendre in situ, tant la informació que 
ens proporcionen les escenes pintades com la 
importància que conforma el seu entorn im-
mediat. En aquest punt s’incideix en la cons-
cienciació respecte al Patrimoni en general i 
l’Art Rupestre Llevantí en particular. 
El cIAr Abrics de l’Ermita també disposa d’un 
programa didàctic adaptat a cada nivell edu-
catiu i a cada disseny curricular. Des de l’en-
senyament a l’escola primària, a secundària i 
també al món universitari. Per a aquesta finali-
tat es disposa de diferents recursos, com les ja 
esmentades visites guiades i adaptades al cIAr 

Fig. 3 El Bruixot Fig. 4 Visita guiada a l’Abric I
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Fig 5. Detall dret escena Abric I

Fig. 6 Ermita de la Pietat des dels abrics
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Fig. 7 Joc Nosaltres caçadors

i als Abrics I i IV, el joc Nosaltres Caçadors, 
l’audiovisual d’animació, el joc on-line Portal 
de Jocs de la Ruta de l’Art Rupestre. 

Els diferents packs didàctics també disposen 
de:

1. Dossiers didàctics

Un dossier de nivell bàsic orientat als alumnes 
des de 1er a 3er de primària, i un altre dossier 
més complet orientat a l’alumnat a partir de 
4rt de primària. Els continguts reforcen con-
ceptes clau, tant de l’Art Rupestre en general, 
com de l’Art Llevantí i el conjunt Rupestre de 
la Serra de Godall. 

2. El Taller de Pintura

En acabar les visites guiades es realitza el taller 
a la plaça del complex de l’Ermita de la Pie-
tat. Els alumnes posen en pràctica la tècnica 
i la destresa dels antics pobladors de la Serra 
de Godall, mitjançant models de figures del 
conjunt pintats amb retalls de pedra calcària, 
proporcionades per les pedreres locals que es 
podran endur cap a casa. 
Durant l’any 2016, s’ampliarà l’oferta didàcti-
ca amb les obres de teatre de titelles en català 
i anglès d’Imaginifity cIA sota el nom Contes 
Antropològics. La temàtica d’aquestes serà 
adaptada a l’Art Rupestre i poden ser repre-
sentades tant al mateix jaciment com a les es-
coles. 

El Conveni vull (Valltorta-Gassulla-
Ulldecona)

És el nom del nou conveni de col·laboració 
firmat el 2013, entre dos dels conjunts ru-
pestres més importants de tot l’Art Llevantí 
Peninsular, declarats Patrimoni Mundial per 
la unesco el 1998. La finalitat d’ambdós con-
junts és vetllar per la difusió, la protecció, la 
investigació i el coneixement. Aquesta coinci-
dència d’intencions, lligada a la proximitat i les 
característiques comunes, ens han fet decidir 
a establir i estretir lligams i així eixamplar les 
possibilitats i l’oferta patrimonial de la zona, 
buscant sinèrgies i activitats comunes. En de-
finitiva, optimitzar recursos i créixer de por-
tes enfora, però també apropar dos conjunts 
complementaris a la població. 
Un conveni que ja ha donat els seus fruits amb 
conferències, intercanvi de materials didàctics i 
diversos projectes de noves tecnologies aplicades 
a la difusió, la conservació i la didàctica com:
El Portal de Jocs de la Ruta de l’Art Rupestre: 
un projecte pioner en la divulgació del Patri-
moni Mundial, fet possible gràcies al conveni 
vull i a la col·laboració entre els Ajuntaments 
d’Ulldecona, Montblanc i Tírig i el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. El projecte ha 
estat desenvolupat per l’Empresa Barcelona 
Media, membre de la red tecnIo. L’objectiu 
del projecte ha estat crear una eina lúdica i di-
dàctica digital, orientada al millor coneixement 
i els valors de l’Art Rupestre Llevantí català i 
valencià. 

Fig. 8 Taller de pintura
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Els jocs han estat dissenyats des d’un punt de 
vista didàctic i orientats al públic escolar, sense 
oblidar el turisme cultural. Amb això es crea 
una eina didàctica i de difusió més potent i de 
qualitat. És accessible amb tres idiomes des de 
qualsevol ordinador. 

Una eina que, segons destaquen els seus crea-
dors “cada vegada són més les veus que defen-
sen la introducció de la gamificació i la utilitza-
ció del temps lliure d’una forma intel·ligent i 
divertida en els processos d’aprenentatge.”

El projecte e-Art, Realitat Augmentada i 
Art Rupestre

e = electrònic; Ar = acrònim d’Augmented 
Reality; Art = referència a l’Art Rupestre. Les 
entitats col·laboradores són els ajuntaments 
d’Ulldecona, Les Coves de Vinromà, Albo-
càsser i l’Assoc. d’Amics del Parc Cultural 
Valltorta-Gasulla. 
Una gran eina per a promoure el turisme cultu-
ral sostenible unint passat i futur. Avantguarda 
tecnològica i Patrimoni prehistòric mitjançant 
un sistema de realitat augmentada que farà la 
visita a l’Abric I encara més atractiva per als 
visitants i els permetrà experimentar l’Art Ru-
pestre des d’una perspectiva innovadora. El 
sistema es basa en la identificació d’imatges a 
temps real a partir de patrons predefinits amb 
fotografies i models 3d.
Qualsevol visitant amb un smartphone o tablet 
amb sistema Android i iOS, podrà visualitzar 
virtualment les pictografies de la fantàstica es-
cena de l’Abric I i la seva comprensió. Alhora 
que disposaran d’una informació contextual 
adaptable, complementària a la vivència de la 

Fig. 9 Logo conveni VULL

Fig. 10 Logo e-ARt
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visita guiada in situ i fàcilment comprensible 
als seus coneixements i a la seva curiositat. 
Un recurs adaptat als nous temps amb l’objec-
tiu de contribuir a posar en valor l’Art Rupes-
tre Llevantí mitjançant la seva explotació tu-
rística sostenible de forma directa i indirecta.

4d-vull, monitorització d’Art Rupestre 
a Valltorta-Gassulla-Ulldecona

Projecte impulsat per l’Ajuntament de Tírig i 
amb la col·laboració dels ajuntaments d’Albo-
càsser, Les Coves de Vinromà, Ares del Ma-
estrat, Ulldecona i Assoc. d’Amics del Parc 
Cultural Valltorta-Gasulla.
Es tracta d’un projecte de conservació preven-
tiva dels panells pintats mitjançant una docu-
mentació extremadament precisa i eficaç, a fi 
de diagnosticar el procés de deteriorament i 
alteracions dels mateixos i adoptar les mesures 
pal·liatives oportunes.  
El protocol es basarà en una documentació 
integral: models 3d basats en fotogrametria 
digital i fotografia continua gigapixel, control 
de canvis volumètrics, control colorimètric, 
termografies, tractament Dstretch. Tot amb 
l’objectiu de diagnosticar l’estat de conser-
vació i realitzar una proposta de conservació 
preventiva.
Aquestes tecnologies documentals d’última 
generació també permeten capturar dades 
amb les quals es podria arribar a reproduir un 
abric amb Art Rupestre amb absoluta precisió 
en cas que fora destruït per alguna circums-
tància. A banda també permet la seva socialit-
zació mitjançant l’exhibició dels productes do-
cumentals en un centre d’interpretació/museu 
o a alguna pàgina web.

4d-vull 2g 
(projecte actualment en execució)

A mitjans d’aquest any 2016 i sobre la base 
de l’anterior 4d-vull, s’implementarà aquesta 
segona fase per a seguir avançant en la difu-
sió i la conservació preventiva a l’Abric V i a 
l’Abric I.

ArAmpI per a invidents
(projecte actualment en execució)

Es tracta del primer projecte orientat a apro-
par l’Art Rupestre Llevantí als invidents. Pro-
jecte compartit pels ajuntaments de La Pobla 
de Benifassà (Castelló), Ulldecona (Tarrago-
na), Ariño (Terol) i pel Museu de la Valltorta 
(Castelló). 
L’objectiu del projecte seria proporcionar ex-
periències i sensacions destinades a invidents 
mitjançant les percepcions àptiques (tacte i 
sensacions associades a la resta del cos), i audi-
tives. Aquestes s’implementarien amb una sè-
rie d’accions i recursos didàctics que s’emmar-
quin sota un fil conductor, o “oració tema”, 
dit en termes d’interpretació del patrimoni 
que lligui experiència, comprensió i interiorit-
zació del Patrimoni Rupestre i el seu respecte 
i conservació.  
Tant el projecte e-Art, el 4d-vull com l’ArAm-
pI para invidents han estat dirigits pel Dr. Juan 
Francisco Ruiz, Doctor en arqueologia per la 
Universidad de Castilla-La Mancha i investi-
gador.
A banda de la posada en valor, la difusió i ex-
plotació turística del jaciment, des del cIAr 
s’ha treballat activament en projectes de con-
servació, investigació i formació. 

CuRsos i CongRessos destaCats

1. Ponència sota el nom El cIAr Abrics de 
l’Ermita, dintre de les jornades Patrimoni i 
Història. Recursos didàctics per a l’estudi de 
la Història a partir del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i documental de les comarques 
de Tarragona. Realitzades a Salou entre el 2 i 
el 4 de juliol del 2008 i organitzades pel Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona i pel Col-
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filoso-
fia i Lletres i en Ciències, de Catalunya.

2. Ponència sota el nom L’Art Rupestre Lle-
vantí. Un llegat únic i amb identitat pròpia. 
Dintre del curs Turisme Cultural: conèixer i 
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posar en valor el Patrimoni local a les Terres 
de l’Ebre. Celebrat  al Museu de les Terres de 
l’Ebre a Amposta el 24 d’abril del 2008 i or-
ganitzat pel Museu de les Terres de l’Ebre i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

3. Entre els dies 17 i 19 de juny del 2009, el 
cIAr va ser seu del congrés internacional, Da-
tant l’Art Rupestre: l’Arc Mediterrani Penin-
sular, entre l’absolut i el relatiu, organitzat pel 
Servei d’Arqueologia del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya.

4. Intervenció a la I Jornada unescocAt sobre 
gestió del Patrimoni Mundial a Catalunya, ce-
lebrada el 15 d’abril del 2010 a Tarragona.

5. Ponència sota el nom La gestión del cIAr 
Abrics de l’Ermita, dintre de la Jornada técni-
ca modelos de gestión territorial del Arte Ru-
pestre. Celebrat a Fuencaliente (Cuidad Real) 
el dia 8 d’octubre del 2013 i organitzat per la 
Asociación para el desarrollo sostenible del Valle de 
Alcudia, gestAr i el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

6. Ponència sota el nom El cIAr Abrics de 
l’Ermita y su gestión en el àmbito rural, dintre 
del Encuentro de Turismo Arqueològico: Arte 
Rupestre Patrimonio Mundial y municipios 
rurales. Retos por afrontar, oportunidades que 
alcanzar. Celebrat a Rionansa (Cantàbria) entre 
els dies 22 i 24 d’abril del 2015 i organitzat per 
cArp, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Conseil de l’Europe i la Fundación Botin.

7. Ponència sota el nom El cIAr Abrics de 
l’Ermita y la educación, dintre del 1er Encu-
entro para la Educación y el Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo. Celebrat a Ariño (Terol) 
entre els dies 19 i 21 de març del 2015 i orga-
nitzat pel Parque Cultural del Río Martín, Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte i Gobierno 
de Aragón.

8. Ponència sota el nom El Conjunt Rupestre 
Abrics de l’Ermita. 8000 anys d’espai sagrat 
des d’una perspectiva de futur, dintre del cicle 
de conferències Art Rupestre Patrimoni Mun-
dial a Catalunya. Celebrat a Barcelona el 16 
d’abril del 2015 i organitzat pel Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.

9. Entre els dies 14 i 17 de novembre del 2012, 
el cIAr va ser una de les seus, junt amb el Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya, del Congrés 
Internacional Message and Spirituality. Rock 
Art in a global perspective. Organitzat per la 
Universitat de Barcelona i la Rock Art Asso-
ciation,

10. Ponència sota el nom El cIAr Abrics de 
l’Ermita i les noves tecnologies, dintre del Se-
minari: models de gestió i dinamització del Pa-
trimoni Rupestre. L’Art Rupestre Llevantí en 
l’àmbit de la Ruta dels 3 Reis. Celebrat a Tor-
tosa el passat 18 de març del 2015 i organitzat 
pel Consorci Ruta dels 3 Reis i l’Ajuntament 
de Tortosa.

pRojeCtes destaCats

1. L’any 2001 es procedí a tancar i protegir, 
mitjançant una reixa metàl·lica, tot l’entorn del 
Conjunt Rupestre de la Serra de Godall amb 
un perímetre de 23 ha. L’obra va estar finança-
da pel Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona.

2. L’any 2009 es va construir un nou accés 
adaptat per a la visita guiada a l’Abric 1 del 
conjunt rupestre. Durant aquest any 2016 
s’està construint un nou accés adaptat per a 
les visites guiades a l’Abric VIII del conjunt 
rupestre. Les obres van ser finançades pel De-
partament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya.

3. Durant els anys 2006 i 2007, el Conjunt Ru-
pestre de la serra de Godall va ser l’objecte 
del projecte d’investigació Els mitjans de co-
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municació gràfica entre les societats postpale-
olítiques de Catalunya. El projecte contempla 
tres línies de recerca per tal d’obtenir una nova 
perspectiva entorn de les manifestacions ru-
pestres de Catalunya. Aquest incloïa datacions 
directes i indirectes, arqueologia del paisatge i 
patrons d’ubicació i diagnosi de conservació. 
Aquest projecte va estar realitzat per l’equip 
de l’Iphes (Institut de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social) i dirigit per l’investigador Ra-
mon Viñas.

4. Durant l’any 2010 es realitzà la Campanya 
d’intervencions per a la recuperació de les pin-
tures rupestres de l’Abric IV d’Ulldecona. El 
restaurador Eudald Guillamet va treballar en 
l’eliminació dels grafitis que recobreixen la pa-
ret esquerra per a la recuperació de les figures 
rupestres i la seva lectura, la identificació de la 
substància de color ocre que recobreix part de 
la paret esquerra i sobre la que hi ha pintures 
rupestres, i la identificació, anàlisi i realització 
de proves d’eliminació de la pel·lícula negra 
de la part central de l’Abric IV. L’obra va ser 
finançada mitjançant el Conveni Caixes i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

5. El passat 11 de juliol del 2015 es realitzà 
a l’Abric I del conjunt rupestre, el concert/
audició de música electrònica IV o Cova Fos-
ca, per part dels artistes Vicent Fibla i Adrià 
Grandia. Aquesta actuació va estar inspirada 
i composada en el mateix Conjunt Rupestre 
de la Serra de Godall. Una música ambient 
fòssil, llunyana, de ressonàncies màgiques i 
pretèrites, feta de drones i vents prehistòrics. 
Aquesta actuació formava part del cicle Ebre, 
Música&Patrimoni, organitzat pel Museu de 
les Terres de l’Ebre i comissariat pel director 
del cIAr Abrics de l’Ermita. 
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El fons arqueològic del museu de Tortosa

Eva Castellanos Maduell

Tècnic del Museu de Tortosa

Resum
El Museu de Tortosa, creat a principis del segle xx, va inaugurar, l’any 2012, la seva nova seu a 
l’edifici modernista de l’antic Escorxador. La col·lecció és molt heterogènia, tant pel que fa a les 
tipologies de materials com a les temàtiques i a les cronologies. Es compon d’elements de caràcter 
arqueològic, històric, etnològic i artístic, i s’hi inclouen materials que corresponen a una àmplia 
cronologia, des de la prehistòria fins al segle xxI.
El fons d’arqueologia és actualment dipositari de tot el material procedent de les excavacions rea-
litzades al municipi de Tortosa. Tot i això, al llarg del temps el museu ha ingressat materials arque-
ològics de diferents municipis de les Terres de l’Ebre. En aquesta comunicació presentarem una 
breu descripció del fons arqueològic, donarem a conèixer l’organització de la sala de reserva així 
com les diferents mesures de conservació i les tasques de documentació que s’hi porten a terme. 
Finalment apuntarem alguns dels principals reptes de futur en relació al fons arqueològic del Museu 
de Tortosa.
 
 
Abstract
The Museum of  Tortosa, which was created at the beginning of  the 20th century, opened in 2012 
its new headquarters in the Modernist building of  the old slaughterhouse. The collection is very 
heterogenous as it includes a wide range of  materials, subjects and chronologies. It is composed 
of  archaeological, historical, ethnological and art objects covering a vast expanse of  time, from the 
prehistoric times to the 21st century.
The archeological collection is nowadays the depository of  all the materials coming from the diffe-
rents excavations carried out in the town of  Tortosa. However, in the past the museum admitted 
archeological materials from different towns of  the region known as Terres de l’Ebre, situated at 
the lower course of  the Ebro river. This paper briefly describes the archeological collection, its sto-
rageand the different conservation measures and documentaction processes which are carried out 
there. Finally the paper will highlight the main challenges involving the future of  the archeological 
collection.
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oRígens i evoluCió del museu de toRtosa

La transformació urbana de la ciutat a les dar-
reries del segle xIx amb l’enderrocament de 
les muralles, la urbanització dels eixamples i 
la descoberta d’abundants elements arqueo-
lògics, va afavorir la creació d’un museu mu-
nicipal, l’any 1900. Fou inaugurat a les anti-
gues escoles de la Mercè i, deu anys més tard, 
es traslladà a l’església de Sant Domènec. Va 
compartir aquest espai amb l’Arxiu Històric 
fins a l’any 1997 en què l’arxiu es traslladà a 
l’edifici dels Reials Col·legis. L’any 1983 es va 
signar un conveni entre la Generalitat de Cata-
lunya, el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament per 
crear el Museu de les Terres de l’Ebre, però el 
projecte no va arribar a fructificar. Posterior-
ment es va sol·licitar la inscripció del museu 
al Registre de Museus de Catalunya, però la 
inspecció que es va portar a terme el 1996 per 
part del Servei de Museus de la Generalitat 
va considerar que no es complien els requi-
sits exigits per la Llei de Museus de 1990. El 

Museu de Tortosa va inaugurar, l’any 2012, la 
seva nova seu a l’edifici modernista de l’antic 
Escorxador. Recentment, amb la Resolució de 
14 de maig de 2014 publicada al dogc número 
6651, el Museu de Tortosa s’inscriu al Registre 
de Museus de Catalunya. 
L’antic escorxador municipal és un edifici mo-
dernista, obra de l’arquitecte Pau Montguió 
i Segura, que va ser construït entre els anys 
1906 i 1908 en terrenys guanyats al riu Ebre. 
El projecte optà per una estructura de pave-
llons, adjudicant un espai específic per cada 
una de les funcions que s’hi havien de desen-
volupar. El recinte, de planta rectangular, està 
delimitat per un mur de tancament que s’obre 
al carrer a través d’una reixa que mostra la fa-
çana principal. Al seu interior, diferents pave-
llons s’organitzen a l’entorn d’un cos central. 
La utilització combinada de la fàbrica de maó 
vist, la ceràmica i la teula vidriada s’inspira en 
l’arquitectura mudèjar. Està inclòs en el Catà-
leg d’edificis i conjunts urbans i rurals de ca-
ràcter històric del Pla d’Ordenació Urbanísti-

Fig. 1. El Museu de Tortosa a l’església de Sant Domènec (1920-1930)
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ca Municipal de Tortosa poum 2003. El grau 
de protecció és de bcIl (Bé Cultural d’Interès 
Local).
L’any 1997 va deixar de funcionar com a es-
corxador i, des d’aleshores,  l’Ajuntament de 
Tortosa ha dut a terme la seva rehabilitació en 
diferents fases, a càrrec de l’arquitecte Ramon 
Valls, que ha aconseguit ressaltar l’atractiu 
històric i artístic de l’edifici, tot adaptant-lo a 
les noves necessitats. A partir de la proposta 
d’usos i funcions del Pla Director, el Depar-
tament de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa 
encarregà a l’empresa Stoa l’any 2010 el pro-
jecte museològic i museogràfic per a la creació 
del nou museu. Entre el 2011 i 2012  l’empre-
sa Quaderna, conjuntament amb els tècnics 
de l’Ajuntament, elabora el projecte executiu 
del museu. La realització d’aquest projecte fi-
nalitza el  2012, data en què el nou Museu de 
Tortosa obre les seves portes.
L’exposició permanent recorre sis àmbits on 
s’explica la història de Tortosa i el seu territori 
d’influència, des de la prehistòria fins a l’actua-

litat (I Els orígens, II Els ibers, III La Dertosa 
romana, IV Turtuxa, V Al centre de la Coro-
na d’Aragó i VI La Modernitat). S’hi exposen 
les peces més representatives de cada període 
històric procedents de la pròpia col·lecció del 
Museu, de particulars i d’altres museus que les 
han cedit en dipòsit, com és el cas del Museo 
del Prado, el Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, el Museu Arqueològic de Tarragona i el 
Museu de les Terres de l’Ebre. S’hi exposen un 
total de 262 objectes de 51 jaciments diferents.
Descripció del fons arqueològic 
La col·lecció del Museu de Tortosa és molt 
heterogènia, tant pel que fa a les tipologies de 
materials com a les temàtiques i a les cronolo-
gies. Es compon d’elements de caràcter arque-
ològic, històric, etnològic i artístic, i s’hi inclo-
uen materials que corresponen a una àmplia 
cronologia, des de la prehistòria fins al segle 
xxI.
El fons d’arqueologia és actualment dipositari 
de tot el material procedent de les excavacions 
realitzades al municipi de Tortosa. Tot i això, 

Fig. 2. Façana de l’edifici modernista de l’antic escorxador.
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al llarg del temps el museu ha ingressat ma-
terials arqueològics de diferents municipis de 
les Terres de l’Ebre. El fons està format per 
materials resultants de 131 jaciments, té 1.061 
registres documentats, i representa un 25% de 
la totalitat de la col·lecció del Museu de Torto-
sa. Els podem subdividir en tres grups:

1. Materials procedents de prospeccions i tro-
balles a les Terres de l’Ebre que estan descon-
textualitzats i caldria investigar sobre la seva 
procedència concreta i la seva forma d’ingrés 
al museu. Es tracta de materials ingressats 
abans del 1983, moment en el qual es creen els 
Serveis Territorials de Cultura de la Generali-
tat a les Terres de l’Ebre, així com  la figura de 
l’arqueòleg territorial. Aquests materials repre-
senten el 8% del fons arqueològic.

2. Materials procedents de prospeccions i tro-
balles a les Terres de l’Ebre abans del 1983 
dels quals tenim la procedència documentada, 
tot i que van entrar al museu sense una docu-
mentació sistemàtica. Aquests materials repre-
senten el 36% del fons arqueològic.

3. Materials procedents d’excavacions realitza-
des al municipi de Tortosa posteriors al 1983. 
Amb la creació del Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, que té competènci-
es exclusives per legislar, reglamentar i execu-
tar treballs arqueològics, s’inicia un nou marc 
d’actuació. Les excavacions, sota la direcció de 
professionals, es fan de manera sistemàtica, 
tant en les excavacions d’urgència com en les 
programades. Aquests materials representen el 
56% del fons arqueològic. Aquest darrer grup 
de materials està actualment ampliant-se de 
forma significativa, ja que un alt percentatge 
dels materials arqueològics resultants de les in-
tervencions realitzades a partir del 1983 es van 
dipositar al magatzem dels Serveis Territorials 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya o en 
altres dipòsits temporals. 

Fig. 3. L’exposició permanent del Museu de Tortosa s’estructura a partir d’un eix cronològic.
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Entre els materials registrats hi ha els proce-
dents de jaciments com la Cova de la Mallada 
(el Perelló) del final del paleolític superior, o 
com la Cova del Vidre (Roquetes) amb ocupa-
cions de diferents etapes prehistòriques, com 
l’Epipaleolític, el Neolític i l’Edat de Bron-
ze. El fons també s’ha anat enriquint, amb el 
temps, amb diferents troballes i intervencions 
que han aportat materials ibèrics, com per 
exemple els resultants del jaciment de les Pla-
netes (Tortosa), i romans, com els que s’han 
localitzat en les excavacions dels anys 70 del 
segle xx, com la plaça O’Callaghan, i en exca-
vacions més recents com les realitzades a Tor-
tosa darrerament al carrer de Sant Felip Neri, 
entre altres. Destaca la col·lecció de materials 
andalusins, com els resultants del jaciment de 
la plaça de Sant Jaume, el de la plaça de la Im-

maculada, i el del carrer de la Mercè, per men-
cionar-ne només alguns. Al fons no solament 
hi trobem materials vinculats a jaciments del 
municipi de Tortosa, sinó que també proce-
deixen d’intervencions arqueològiques i tro-
balles realitzades a les Terres de l’Ebre, com  
materials procedents del Castellet de Banyoles 
de Tivissa, el Castell de Miravet, Sant Miquel 
de Vinebre, el Coll de les Morelletes de Beni-
fallet, Cabra Freixet del Perelló i la Moleta del 
Remei, d’Alcanar, entre d’altres.
Cal tenir en compte també la col·lecció epi-
gràfica, amb elements tan singulars com l’este-
la funerària d’Aulus Caecilius Cubiclarus, també 
coneguda com l’estela de la nau, així com la 
col·lecció numismàtica, amb diferents emissi-
ons de la seca local de Tortosa. 

la sala de ReseRva i la gestió del Fons aR-
queològiC

La sala de reserva custodia els objectes de la 
col·lecció que no es mostren en l’exposició 
permanent del museu. Té una superfície total 
de 244 m² i està dividida en dos espais amb 
funcions diferents; un d’ells està destinat úni-
cament a magatzem de la col·lecció del museu 
i l’altre s’ha adequat com a àrea de registre i 
recerca. 
Actualment el fons d’arqueologia ocupa 500 
metres lineals de la sala de reserva, i resten 
80 metres lineals disponibles. També hi ha un 
segon magatzem provisional que té una su-
perfície de 192 m², però en aquest cas només 
disposem de 120 metres lineals d’emmagatze-
matge, perquè no està equipat amb el mobiliari 
adequat, i bona part dels elements que hi ha 
dipositats reposen sobre palets. Està previst 
que a mig termini es condicioni una segona 
sala de reserva seguint els criteris de conser-
vació preventiva, la qual tindrà una superfície 
equiparable a la que ja tenim actualment; per 
tant, doblarem la nostra capacitat d’emmagat-
zematge.
La finalitat de la sala de reserva és proporcio-
nar un contenidor segur i funcional per asse-

Fig. 4. Estela de la nau.
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gurar una bona conservació de la col·lecció. 
En aquest sentit, cal tenir en compte tota una 
sèrie de mesures i estratègies de conservació 
preventiva. Cap objecte és etern i la seva du-
ració depèn de com el tractem, tot i que hi ha 
materials més fràgils que altres. És per aquest 
motiu que s’han agrupat els objectes per ma-
terials (ceràmica, metalls, paper, etc.) amb la 
finalitat de facilitar l’aplicació de les mesures 
de conservació adequades per a cada tipologia. 
La conservació preventiva estudia les causes 
de degradació dels béns patrimonials i mira 
de prevenir els riscos reals i potencials que 
afecten les col·leccions. Això implica la me-
sura i control de les condicions ambientals 
(és a dir, la temperatura i la humitat), i també 
inclou pràctiques en molts altres àmbits com 
la manipulació correcta dels objectes, els siste-
mes d’emmagatzematge i embalatge, utilitzant 
productes i materials químicament estables, el 
control de plagues o els sistemes de seguretat 
de l’edifici. 

L’espai s’organitza en funció dels materials 
i els formats dels objectes amb la finalitat 
d’ajustar-se a les diferents necessitats de con-
servació i, al mateix temps, aprofitar millor 
l’espai disponible. La sala de reserva està equi-
pada amb diferents tipus de mobiliari: prestat-
geries paletitzables per als objectes de grans 
dimensions i pes considerable, planeres per als 
objectes que han de reposar en posició hor-
tizontal, pintes mòbils per a l’obra pictòrica 
emmarcada i armaris compactes, entre altres. 
Un dels objectius clau és facilitar la consulta 
amb la mínima manipulació. Per aquest mateix 
motiu cadascun dels contenidors està identifi-
cat amb una etiqueta individual en la qual es 
dóna informació sobre el seu contingut. Així 
mateix la localització precisa de cada objecte 
està informatitzada.
Cal destacar la necessitat de documentar tots 
els objectes de la col.lecció per poder-ne es-
tablir la procedència, la identificació, la seva 
contextualització històrica, i la ubicació. En el 

Fig. 5. La sala de reserva està organitzada i equipada amb la finalitat de garantir la conservació de la col·lecció.
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moment que un objecte ingressa se li assigna 
un número de registre que serveix per a iden-
tificar-lo, es fotografia i s’anoten tota una sè-
rie de dades, com les relacionades amb la seva 
forma i data d’accés, així com totes aquelles 
dades que ens ajuden a descriure’l (dimensi-
ons, material, cronologia, etc.). El sistema de 
registre i catalogació està informatitzat i la 
seva consulta està oberta a investigadors i es-
tudiosos, simplement concertant una cita prè-
viament.
L’any 2003 es va informatitzar la documenta-
ció del fons amb el programa de Documenta-
ció Assistida per a Col·leccions (dAc), i amb 
la col·laboració d’un equip de documentalistes 
de la urv. A partir del 2007 la plataforma tec-
nològica del dAc va quedar obsoleta i, des de 
la Direcció General de Patrimoni, es va im-
pulsar l’ús de la base de dades Museum Plus 
(Carretero, 2006) com a principal eina de ges-
tió de les col·leccions que formen part del Re-
gistre de Museus de Catalunya. El programa 

Museum Plus ens permet gestionar de forma 
integral la col·lecció; no solament ens serveix 
com a sistema de catalogació i registre, sinó 
que també ens permet documentar la gestió 
de préstecs temporals, les exposicions tempo-
rals, les campanyes de restauració, i fins i tot la 
base de dades de col·laboradors.
Periòdicament es porten a terme campanyes 
de restauració en col·laboració amb diferents 
centres com l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació de Tarragona a Tortosa, el Centre 
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, 
l’Escola Superior de Restauració de Béns Mo-
bles de Catalunya o el Servei d’Atenció als Mu-
seus de les Terres de l’Ebre, així com a partir 
d’encàrrecs puntuals a diferents professionals 
de la conservació i la restauració.
Les campanyes de documentació també són 
claus per a l’acompliment de les diferents fun-
cions del museu. La documentació dels ma-
terials arqueològics ens permet facilitar als 
investigadors l’accés i estudi d’aquests materi-

Fig. 6. Els objectes amb unes dimensions i pes considerable estan disposats damunt de palets per facilitar la seva manipulació.
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als. Com a conseqüència, el Museu de Tortosa 
també podrà avançar en la seva funció de di-
vulgació del valor social del patrimoni arque-
ològic. Durant l’any 2015 es van atendre 21 
consultes.
Actualment, complint també amb la seva vo-
cació divulgadora, el Museu de Tortosa té 
cedits diversos objectes a l’exposició “Fams 
i abundàncies”, produïda per la Xarxa de Mu-
seus d’Història de Catalunya, de la qual for-
mem part des de l’any 2015, i també una altra 
cessió a l’exposició “El joc a l’antiguitat”, pro-
duïda per la Xarxa de Museus d’Arqueologia 
de Catalunya.

els Reptes estRatÈgiCs

La gestió integral de la col·lecció del Museu 
de Tortosa té com a finalitat potenciar el seu 
valor patrimonial, científic i educatiu. Cal te-
nir en compte, com ja hem comentat, que es 
tracta d’una col·lecció molt hetereogènia; tot 
i això, si ens centrem en la gestió del fons ar-
queològic, podem destacar les següents línies 
estratègiques d’actuació que estan necessària-
ment interconnectades: 

1. Potenciar la recerca amb la finalitat d’esde-
venir un espai de referència per a l’estudi i la 
investigació de la història de Tortosa i el seu 
territori d’influència.

2. Avançar en l’optimització de la conservació 
de la col·lecció.

3. Apostar per la renovació de l’oferta didàc-
tica, desenvolupant propostes atractives i sin-
gulars.

En aquest sentit volem centrar bona part dels 
nostres esforços en un projecte que ens per-
metrà avançar en aquestes tres línies estratègi-
ques conjuntament. Ens plantegem a mig ter-
mini treballar en la producció d’una exposició 
monogràfica dedicada a divulgar els resultats 
de la recerca arqueològica sobre la Dertosa ro-

mana. Aquest projecte tindrà com a finalitat 
principal actualitzar  l’estat de la recerca sobre 
aquesta etapa històrica en el nostre territori. 
També ens permetrà impulsar una campanya 
de conservació i restauració dels materials ar-
queològics resultants dels jaciments d’aquesta 
època. Així mateix aquesta exposició mono-
gràfica representarà una bona oportunitat per 
treballar en la creació i experimentació de no-
ves propostes didàctiques.

Paral·lelament caldrà portar a terme altres ac-
tuacions relacionades directament amb la ges-
tió del fons arqueològic; preveiem la necessitat 
d’impulsar les següents actuacions concretes: 

1. Campanya de documentació amb l’objectiu 
de formalitzar dipòsits definitius de materials 
arqueològics i introduir les dades al programa 
Museum Plus.

2. Revisió i renovació del sistema d’emmagat-
zematge del monetari.

3. Ampliació i adequació del magatzem, amb la 
previsió d’adequar un nou pavelló i incremen-
tar la capacitat d’emmagatzematge per acollir 
els nous dipòsits de materials arqueològics.

Un dels reptes que tenim com a museu és 
aconseguir un equilibri entre la necessitat de 
portar a terme totes aquestes actuacions in-
ternes imprescindibles de forma sistemàtica i 
constant i, al mateix temps, trobar fórmules 
que ens permetin generar un retorn a la so-
cietat. Amb les aportacions de la nova muse-
ologia, el museu ha deixat de ser tan sols un 
dipòsit de béns patrimonials, per convertir-se 
en un element dinamitzador de la cultura i de 
l’educació. L’èmfasi s’ha desplaçat de les col-
leccions i els edificis, als públics, als usuaris i 
a la societat en general (Hernández, 2006). La 
recerca i la conservació són funcions del mu-
seu que prenen més sentit dins d’una estratè-
gia de retorn a la societat. 
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El patrimoni arqueològic al museu de les Terres de l’Ebre

M. del Mar Villalbí Prades

Conservadora d’Arqueologia. 
Museu de les Terres de l’Ebre

Resum
El Museu de les Terres de l’Ebre, des del seu naixement, ha estat compromès en el coneixement, 
preservació i difusió del patrimoni arqueològic de les Terres de l’Ebre. En aquest article explicarem 
el desplegament en infraestructures, mitjans, accions i activitats fet amb aquesta finalitat. Aquesta 
labor ha estat realitzada des de diferents àmbits sempre amb una voluntat decidida de participar en 
la conservació del patrimoni arqueològic i de retornar a la societat la inversió realitzada.

Abstract
Terres de l’Ebre Museum of  the since its inception has been committed in the knowledge, preser-
vation and dissemination of  Terres de l’Ebre archaeological heritage. This paper will explain the 
deployment infrastructure, resources, actions and activities made for this purpose. This work has 
been carried out from different areas always with a firm desire to participate in the conservation of  
archaeological and heritatge working for a social payback.
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El Museu de les Terres de l’Ebre conta amb 
una trajectòria de més de 30 anys en la gestió 
del patrimoni arqueològic. En tot aquest temps 
ha portat a terme una labor de documentació, 
conservació i difusió no només del patrimoni 
moble que custodia sinó que ha desenvolupat 
una extensa i prolífica actuació territorial pa-
trimonial a les Terres de l’Ebre. Des dels seus 
inicis ha participat en els diferents àmbits d’ac-
tivitat que es donen al voltant del patrimoni 
arqueològic i actuacions molt diverses: excava-
cions, recerques, inventaris de patrimoni, as-
sessoraments i informes, plans urbanístics, ru-
tes turístiques, exposicions, etc. L’aspecte més 
visible d’aquest compromís amb el patrimo-
ni arqueològic és patent tant en els seus fons 
com en els projectes d’adequació, conservació 
i musealització de jaciments que ha dut a ter-
me. Així, a més de la seu central, a les antigues 
escoles públiques Miquel Granell d’Amposta, 
disposa i gestiona altres equipaments i espais 
arqueològics, com el Centre d’Interpretació de 
la cultura ibèrica. Casa O’Connor a Alcanar, el 

poblat ibèric de La Moleta del Remei, també 
a Alcanar i el Parc arqueològic de la Carrova  
a Amposta. En els darrers temps ha fet una 
forta aposta per la difusió d’aquest patrimoni 
a diferents nivells.

el museu

La seu central del museu es troba a Amposta 
en l’edifici de les antigues escoles públiques 
Miquel Granell, en el parc del centre de la ciu-
tat. El museu compta aquí amb 3000 m2 de 
superfície on es concentren i desenvolupen els 
serveis, les exposicions i l’activitat.
L’any 1984 neix el Museu del Montsià, inte-
grat a la Xarxa de Museus de Catalunya. L’ex-
posició permanent comptava amb dues sales 
d’arqueologia, circumscrites a la comarca del 
Montsià; en la primera hi havia una síntesi cro-
nològica des del paleolític fins el món romà, 
i en la segona, de caràcter temàtic, l’evolució 
dels sistemes funeraris des de la prehistòria 
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fins el món romà. L’any 2000 es va tancar 
aquesta exposició per la rehabilitació arquitec-
tònica del museu i el desplegament de la nova 
museografia. Durant els anys següents es van 
instal·lar diferents exposicions temporals so-
bre l’arqueologia a les Terres de l’Ebre.
El desembre de l’any 2011 es va inaugurar la 
nova museografia i un poc abans el museu va 
passar a denominar-se Museu de les Terres de 
l’Ebre, com a resultat de la transformació de la 
seva seu i del desenvolupament de la institució, 
de la seva acció territorial i de la designació, el 
2009, com a Servei d’Atenció Museística (sAm) 
per part del Departament de Cultura. 

la Col·leCCió

El Museu conserva i gestiona les col·leccions 
més importants de la natura, l’arqueologia i 
l’etnologia de les Terres de l’Ebre; un fons que 
abasta més de 35.000 objectes. 
La col·lecció arqueològica inicial del museu es-
tava formada pel fons de l’antic Museu Arque-
ològic Territorial de les Terres de l’Ebre, que, 
ubicat a l’Ajuntament d’Amposta, custodiava 
la major part dels materials arqueològics reco-
llits i excavats, a partir dels anys 50, en el terme 
d’Amposta i termes adjacents del Montsià i 
Baix Ebre, pel Dr. F. Esteve Gálvez i el grup de 
recerques arqueològiques d’Amposta. A partir 
del 1984, com a museu comarcal, ha custodiat 
els materials arqueològics procedents d’exca-
vació de la comarca del Montsià. Actualment, 
a més, el museu és el centre receptor dels ma-
terials arqueològics procedents dels jaciments 
de les Terres de l’Ebre, a excepció dels de la 
ciutat de Tortosa. Actualment té 620 dipòsits 
de materials arqueològics procedents de dife-
rents campanyes de 223 jaciments de les Ter-
res de l’Ebre, dels quals hi ha documentats i 
inventariats més de 13.000 registres. 
La importància de la col·lecció arqueològica 
rau, quan a conjunts de materials, en la seva 
representativitat territorial per a tot l’àmbit del 
tram final de l’Ebre, especialment en el marc 
cronològic prehistòric, protohistòric i històric 

(romà i medieval) i, quan a la seva globalitat, 
ens permet traçar grans línies de desenvolupa-
ment històric i ideològic, a nivell conceptual, 
com, per exemple, en el cas de les necròpo-
lis. Tot això és el motiu pel qual habitualment 
podem trobar peces del museu en importants 
exposicions arqueològiques temporals, fet que 
ha suposat fins ara el préstec temporal de 69 
peces, com actualment, per exemple a “La fi és 
el principi” d’Arqueoxarxa o “Geni Culinari” 
del mAc i també que hi hagi peces cedides per 
a les exposicions permanents del Museu de la 
Mar de l’Ebre (3), del Museu de Tortosa (38), 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(2), del Museu d’Història de Catalunya (29) i 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya (33).

“les teRRes de l’eBRe: de la pRehistòRia 
a l’edat mitjana”. la nova exposiCió peR-
manent d’aRqueologia 

Inagurada el desembre de 2011, la renovació 
museogràfica s’ha centrat en dos temes cab-
dals de la història del territori i de la societat 
determinada per la situació estratègica vora 
l’Ebre: “Les Terres de l’Ebre: de la prehistòria 
a l’edat mitjana”, i “L’Ebre: camí d’aigua”. 
“Les Terres de l’Ebre: de la prehistòria a l’edat 
mitjana” ens mostra l’evolució del poblament 
al tram final de l’Ebre a partir dels testimonis 
materials i els resultats d’anys de recerca arque-
ològica. És una exposició de format clàssic, 
que abasta l’àmbit territorial de les comarques 
catalanes de l’Ebre (Terra Alta, Ribera d’Ebre, 
Baix Ebre i Montsià), i on les peces arqueo-
lògiques són protagonistes. El fil cronològic 
és el fil conductor però hi ha en l’exposició, a 
més, una lectura transversal que permet seguir 
a grans trets l’evolució de l’hàbitat, l’econo-
mia, la societat, el món funerari... 
Els continguts han estat repartits en quatre 
àmbits cronològics i un de temàtic.
 
Àmbit 1. De la cova al poblat. Prehistòria 
Àmbit 2. Tossals fortificats. Protohistòria
Àmbit 3. La colonització del camp. Món romà
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Àmbit 4. Els senyors de la terra. Medieval
Àmbit temàtic. El comerç

L’exposició permanent del museu és la millor 
síntesi i testimoni del passat del poblament de 
les Terres de l’Ebre al llarg de la història, que 
aquí es mostra amb l’ajut de recursos museo-
gràfics d’última generació. L’exposició reuneix 
805 objectes procedents de 80 jaciments de 24 
municipis d’aquestes terres, 4 interactius mul-
timèdia i 4 audiovisuals de producció pròpia 
amb recreacions històriques sobre els rituals 
funeraris de cada període, a més de nombro-
ses fotografies i dibuixos originals. 
El projecte executiu va estar a càrrec d’Udeu 
Arquitectura (Adelina Casanova) i la produc-
ció i execució a càrrec de Calidoscopi, mentre 
que la producció d’Audiovisuals i interactius 
fou obra de Digit. La direcció i coordinació 
de l’exposició va estar a càrrec d’Àlex Farnós 
i el guió i textos a càrrec de M. Mar Villal-
bí. Els continguts bàsics en què es fonamenta 
l’exposició foren encarregats a reconeguts es-
pecialistes: la prehistòria, al Dr. Josep Bosch; 
la protohistòria, al Dr. David Garcia; el Mòn 
Romà, al Dr. Victor Revilla; i l’època medie-
val, a l’arqueòleg Joan Martinez per al perío-
de andalusí, i a la Dra. Victòria Almuni per al 
període cristià. A partir dels seus documents 
es van elaborar els textos de l’exposició. Les 

làmines d’escenes de reconstrucció històrica 
i personatges són de Francesc Riart; totes les 
de tecnologia, de Ramon Alvàrez; i les info-
grafies, de Mar Hernadez Pongiluppi. En els 
vídeos sobre el món de la mort hi van partici-
par diferents grups de reconstrucció històrica: 
Arqueolític (per a la prehistòria), Ibercalafell 
(per al món ibèric), Nemèsis (per a món romà) 
i Terra Feudal (per a medieval). Finalment cal 
agrair la generositat dels arqueòlegs que han 
treballat i treballen a les Terres de l’Ebre i que 
van cedir fotografies i dibuixos arqueològics 
de les seves excavacions.
L’espai de 300 m2 de l’exposició, dividit en 
quatre grans àmbits, s’organitza en mòduls 
verticals i vitrines baixes a la perifèria que 
presenten una introducció sobre el període 
a les Terres de l’Ebre i desenvolupen el més 
important sobre el procés històric (economia, 
urbanisme, tècnica, etc.) per mitjà dels tex-
tos, materials arqueològics, mapes, dibuixos 
d’ambientacions històriques i dibuixos so-
bre tecnologia. En la part superior d’aquests 
mòduls hi ha una barra cronològica on hi ha 
fotografies dels jaciments arqueològics de la 
zona i una infografia amb la reconstrucció 
d’un jaciment. En les vitrines verticals cen-
trals es desenvolupen els aspectes socials i els 
sistemes de creences amb textos i materials 
arqueològics, així com fotografies, i en cadas-
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cun dels períodes hi ha una representació en 
gran d’un personatge de l’època. Finalment 
es dedica un mòdul al món de la mort; en ell 
es fa una petita explicació en un text sobre 
el món funerari a l’època i s’incorporen di-
buixos arqueològics d’enterraments excavats 
a les terres de l’Ebre. Els materials arqueo-
lògics es presenten en una gran vitrina on 
s’exposen conjunts funeraris i es projecta un 
audiovisual en el que es visualitza el ritual a 
partir d’una petita història vinculada a un ob-
jecte concret de la vitrina.
En cada àmbit, després de l’explicació general 
del període, hi trobem un interactiu on es pot 
ampliar la informació. Si bé de moment l’ex-
posició és tota en català, l’interactiu és en tres 
idiomes (català, castellà i anglès). Presenta un 
esquema comú: parteix d’una pantalla inicial 
on un dibuix de reconstrucció històrica d’un 
dels jaciments emblemàtics a la zona permet 
accedir a sis temes diferents: Paisatge, clima i 
medi natural, assentament i hàbitat, societat, 
economia, comerç i tecnologia; en cada un 
d’ells hi trobem una explicació i diverses fo-
tografies de jaciments i materials al·lusives al 
tema. D’altra banda, també des de la primera 
pantalla, es pot accedir bé a una base cartogrà-
fica on podem veure quins són els jaciments 
del període i la seva tipologia, bé al detall i cro-
nologia dels principals fets de cada període, els 
continguts d’aquests interactius es pot apro-
fundir en un espai multimèdia annex. 

les sales de ReseRva

El museu gestiona dos sales de reserva; una es 
troba ubicada en l’edifici del museu i custodia 
les peces que poden ser exposades mentre que 
l’altra està situada en el soterrani de l’edifici 
annex, emmagatzema el gruix dels materials 
procedents de les excavacions. Ocupen un to-
tal de 323 m/l repartits en un espai total de 
890 m2. 
La sala de reserva del museu, amb 640 m2, dis-
posa de 221 m/l ocupats, entre compactes, vi-
trines i calaixeres, restant 496 m/l lliures. La 
sala de reserva del soterrani, de 250 m2, ocupa 
uns 102 m/l, i es pot ampliar en 238 m/l més. 
Entre els materials documentats hi ha jaci-
ments com l’Oriola (Amposta), Mianes (Santa 
Bàrbara), Mas de Mussol (l’Aldea), Mas Benita 
(l’Aldea), La Moleta del Remei (Alcanar), Sant 
Jaume-Mas d’en Serra (Alcanar), La Carro-
va (Amposta), Molinàs (Amposta), Cova del 
Vidre (Roquetes), cova del Clot de l’Hospital 
(Roquetes), la Ferradura (Ulldecona), el castell 
d’Amposta, el castell d’Ulldecona, el castell de 
Miravet, el Turó del Calvari (Villalba dels Arcs), 
L’Assut (Tivenys), Racó de l’Aixeri (Vinebre), 
Mas del Catxorro (Benifallet), Mas de Mauricio 
(Riba-roja d’Ebre), el Bordissal (Camarles) o el 
Molló (Móra la Nova)... entre altres. 
Tot aquest material, així com els inventaris i 
memòries pertinents, han estat processats i 
emmagatzemats i a disposició dels investiga-
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dors que en alguns casos han iniciat el seu es-
tudi. Tots aquests materials estan documentats 
i informatitzats. La gestió es realitza  a partir 
de la base de dades Museumplus, que per-
met diversos tipus de cerques dels materials i 
la seva informació. El museu ha format part 
dels museus pilots per a la informatització de 
les col·leccions del Servei de Museus tant amb 
el programari actual com en l’anterior, dAc. El 
nostres estandars de documentació i els nos-
tres tesaurus han estat validats i emprats com 
a model per al Servei i per als altres museus 
en múltiples ocasions. L’any 2011 vam pendre 
part en la definició de la fitxa d’intervenció 
arqueològica consensuada pel grup de treball 
format per tècnics del Servei de Patrimoni, el 
Servei d’Arqueologia, el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, el Museu Nacional d’Arqueo-
logia de Tarragona, el Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona, el sAm de Girona i el sAm 
de Cervera.
La conservació i restauració d’aquests mate-
rials es realitza en el centre a partir de cam-
panyes puntuals amb diferents motivacions 
(exposició, estudi, preservació, etc.). Fins ara 

s’han intervingut 1.917 peces. Aquest any, per 
exemple, s’ha intervingut sobre part del fons 
numismàtic donat que algunes monedes pre-
sentaven corrosió, incrustacions calcaries i 
clorurs que comprometien la seva integritat 
física i no permetien el seu estudi. A més el 
museu col·labora, des del 1998, amb l’Esco-
la Superior de Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya, proveint de ma-
terials als tallers de pràctiques de l‘especialitat 
de Conservació i Restauració de Béns Arque-
ològics, on fins ara han restaurat 184 peces del 
fons del museu.

pResÈnCia al teRRitoRi 

La projecció del Museu de les Terres de l’Ebre 
inclou també la seva extensió en el territori, 
a través de diversos centres museístics i equi-
paments d’interpretació en els municipis del 
territori, que responen a la iniciativa dels res-
pectius ajuntaments i que articulen estratègies 
de valorització i gestió integrada dels recursos 
patrimonials locals.
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Centre d’Interpretació de la cultura ibèri-
ca. Casa O’Connor (Alcanar) 

L’any 2008 s’inaugura l’exposició permanent 
d’arqueologia. L’exposició es desenvolupa en 
diferents espais dels dos pisos superiors de 
la casa senyorial dels O’Connor, bastida al 
segle xIx i situada al centre urbà d’Alcanar. 
A la planta baixa hi ha la recepció, un multi-
mèdia d’informació i serveis del municipi, la 
sala d’actes i uns plafons sobre la recerca ar-
queològica a Alcanar. En els pisos centrals es 
poden visitar les estances de la casa decorada 
amb pintures modernistes (estucats, pintura al 
foc, etc.) amb inspiracions de paisatges exòtics 
i vegetacions realitzades per un pintor valen-
cià, i en uns plafons s’explica la història d’Al-
canar i la història de la família. A partir d’aquí, 
el sentit de la circulació canvia i ens desplacem 
a la tercera planta on s’inicia l’exposició sobre 
l’edat del ferro a la zona. En el tercer i el segon 
pis els continguts es materialitzen per mitjà de 
l’exposició, una escenografia i un audiovisual. 

L’àmbit territorial i cronològic de l’exposició 
se centra en Alcanar i el poblament de l’edat 
del ferro a la serra de Montsià i riu de la Sénia. 
Cal destacar que l’exposició compta amb més 
de 160 peces arqueològiques originals proce-
dents dels jaciments de Sant Jaume-Mas d’en 
Serra i de la Moleta del Remei, a més d’algunes 
peces de jaciments propers, com la Ferradu-
ra (Ulldecona). Entre tots aquests cal destacar 
l’important conjunt de vaixella cerimonial, de 
factura indígena, únic a Catalunya, i l’àmplia 
mostra d’àmfores i altres materials, de dife-
rents tipologies, d’importació fenícia de la 1a 
edat del ferro localitzats a l’assentament de 
Sant Jaume-Mas d’en Serra, així com el bon 
repertori d’objectes realitzats amb diferents 
matèries (pedra, ceràmica, os, bronze, ferro...) 
d’època ibèrica procedents del poblat de la 
Moleta del Remei.
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El poblat ibèric de La Moleta del Remei  
(Alcanar) 

Des de 1998 està adequat per a la visita (re-
cepció, accessos, itinerari senyalitzat...), fou 
rehabilitat estructuralment i té un àrea central 
de plafons interpretatius i plafons explicatius 
en els àmbits més destacats, a més d’un àrea 
didàctica a la zona d’entrada amb una casa de 
tipus ibèric (a escala), uns forns, etc. El jaci-
ment té establerts uns serveis d’obertura d’uns 
dies setmanals, uns serveis de guiatge i educa-
tius i ha consolidat cicles d’activitats de difusió 
al llarg de l’any en dies establerts. El jaciment 
està incorporat al registre de museus com a ex-
tensió del museu, i forma part de la Ruta dels 
Ibers des dels seus inicis.

El Parc arqueològic de la Carrova (Am-
posta)

Conjunt format per una torre medieval, re-
habilitada als anys 90, que formava part de la 
xarxa de vigilància del riu Ebre i una vil·la ro-
mana, excavada i rehabilitada en part a inicis 
del 2000, que s’estén al peu de la torre. La vil-
la presenta uns plafons interpretatius centrals. 
El parc forma part de la xarxa d’equipaments 
patrimonials associada al Museu de les Terres 
de l’Ebre.

El Castell d’Amposta

L’ordenació urbanística del recinte fortificat 
del castell d’Amposta emfatitza la idea de cas-
tell com a símbol històric de la ciutat. El projec-
te va recuperar un espai exterior convertint-ho 
en zona arqueològica-espai urbà amb funcions 
de lleure en els elements defensius exteriors, i 
una part interna, per als equipaments culturals 
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públics en els edificis conservats. El discurs de 
l’adequació per a la visita pública constà d’una 
visió de conjunt de l’evolució del castell i de 
lectures puntuals determinades de les estruc-
tures i dels diferents moments històrics a par-
tir de plafons explicatius. 
El museu ha participat en la creació i desen-
volupament de rutes arqueològiques al ter-
ritori com l’“Itinerari dels poblats de l’edat 
del ferro”, ruta a peu senyalitzada que consta 
d’un itinerari lineal d’uns 34 km, que transcor-
re pels punts elevats de la serra de Montsià i 
permet visitar els assentaments de la Moleta 
del Remei, la Cogula i la Ferradura, seguint 
l’empremta dels primers pobladors de l’edat 
del ferro, i “La Via Augusta, la carretera dels 
romans”, ruta a peu o btt senyalitzada que 
consta d’un recorregut lineal de 17 km, que 
transcorre per la plana de la Galera a recer de 
la serra de Godall, seguint un antic ramal de la 
via Augusta. 
El museu a més compta amb els Serveis Edu-
catius i Turístics que responen a la voluntat 
d’atendre les demandes tant del sector educa-
tiu com del sector turístic. Amb aquesta finali-
tat ha configurat uns serveis de qualitat, adap-
tats a les necessitats de cada tipus d’usuaris, i 
organitzats segons tres formats bàsics: visites 
guiades, itineraris i tallers. Aquestes activitats 
dinamitzen i potencien una oferta educativa i 
de lleure que posa en valor els equipaments 
i els recursos patrimonials de les Terres de 
l’Ebre i permeten descobrir i interpretar un 
extraordinari patrimoni natural, arqueològic, 
històric i etnològic. 

la ReCeRCa

El museu, des de la seva creació, ha tingut una 
voluntat decidida de participar en la conser-
vació del patrimoni arqueològic. Per aquest 
motiu ha projectat, informat, coordinat i par-
ticipat en 46 intervencions arqueològiques. 
Com a exemples la seva participació en les 
excavacions i rehabilitacions del poblat ibèric 
de la Moleta del Remei (Alcanar), el Castell 

d’Amposta i el Castell d’Ulldecona; diverses 
intervencions d’urgència com el Barranc de 
Fabra, el Motlló de la Torre, el Mas de Giner 
o el Molinàs a Amposta, la Cogula a Ulldeco-
na o Cova Cervereta a Vinallop i el Mas del 
Torril a la Sénia, així com excavacions progra-
mades, com la Cova del Vidre a Roquetes i la 
Carrova a Amposta. Al voltant del patrimoni 
arqueològic ha realitzat tasques molt diverses 
des de la participació en la revisió, ampliació i 
informatització, a més de la cartografia digital, 
de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del 
Montsià, a assessoraments i informes per als 
diferents pobles de la comarca, la participació 
en la redacció de normatives i plans urbanís-
tics comarcals, documentació arqueològica en 
rutes turístiques, etc.
Cal destacar el nombre d’exposicions arqueo-
lògiques: 43, entre les procedents de fora i les 
de producció pròpia; entre aquestes últimes 
cal destacar: El procés de romanització a les 
Terres de l’Ebre (2008), El procés d’iberitza-
ció a les Terres de l’Ebre (2007), El procés de 
neolització a les Terres de l’Ebre (2006), Sant 
Jaume, porta de la Mediterrània (2002), Testi-
monis materials del poblat ibèric de la Moleta 
del Remei (Alcanar) (2001), Homenatge a F. 
Esteve Gàlvez i al Grup de Recerques Arqueo-
lògiques d’Amposta (1999), El món dels Ibers 
a Santa Bàrbara (1998), Col·leccionar avui per 
demà: els ingressos del fons del Museu del 
Montsià (1996), El Castell d’Amposta: què ha 
estat i què fem (1992) i Les pintures rupestres: 
Crònica i art (1990). Així mateix ha realitzat 
41 cursos, taules, jornades arqueològiques, i ha 
presentat 16 comunicacions.
Potser, però, un dels àmbits de més incidència 
i reconeixement del museu dins del món de 
l’arqueologia ha estat posar a disposició dels 
investigadors un important fons arqueològic 
documentat, ordenat i accesible. Aquest fet ha 
facilitat l’estudi dels materials, i per tant el seu 
coneixement i difusió a nivell científic i divul-
gatiu.
Un total de 137 estudis es contabilitzen al mu-
seu dins la dinàmica de recerca. La generació 
de recerca en el museu és de dos tipus: els es-
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tudis externs i els propis i en col·laboració. 
Els estudis externs són aquells que vénen do-
nats per la demanda d’investigadors sobre pe-
ces o conjunts de peces que hi ha dipositats 
al museu per a recerques post-doctorals, tesis 
doctorals, treballs de màster, treballs de fi de 
Grau i estudis diversos. Entre aquestes podrí-
em citar en els darrers anys estudis com el del 
grup grApce de la Universitat de Barcelona, 
dirigit pel Dr. Jaume Noguera, que ha estudiat 
els materials de La Palma (l’Aldea) com a part 
de la recerca que porten a terme sobre campa-
ments romans republicans a Catalunya; l’estu-
di del grup gresepIA de la Universitat Rovira 
i Virgili, dirigit pel Dr. Jordi Diloli, sobre l’es-
tudi dels materials metàl·lics del jaciment de 
l’Assut (Tivissa), excavat per ells; l’estudi dels 
materials de la cova del Calvari per Ignacio So-
riano per a un estudi europeu de revisió de la 
cultura campaniforme; o d’altres, com l’estudi 
de les monedes de la Carrova (Amposta) per 
Judit Raldà, dels materials d’influència egípcia 
per Lorena Martín o l’estudi dels amulets fàl-
lics romans per Adrià Dominguez, entre d’al-
tres.
D’altra banda, quant als estudis propis i en 
col·laboració hi ha la habitual participació en 
les actuacions d’urgència com al Castell d’Am-
posta, la Torre de la Carrova, etc. i aquelles 
que pertanyen a una línia d’actuació, oberta 
pel museu en relació a les recerques arqueolò-
giques programades. Per mitjà de la signatura 
d’un conveni el museu dóna assistència tècnica, 
cedeix infraestructures i col·labora econòmi-
cament amb el projecte de recerca; i els inves-
tigadors es comprometen a col·laborar amb el 
museu en activitats de difusió sobre la recerca 
i a lliurar la informació científica d’acord amb 
els protocols del museu. Entre aquestes recer-
ques podem citar “Ager Dertosensis. Relaci-
ons camp-ciutat a l’Antiguitat” del Dr. Ignacio 
Fiz i l’arqueòleg Toni Cartes; l’estudi de tots 
els materials andalusins del museu per part 
de Joan Negre per a la seva tesi doctoral; la 
recerca arqueològica programada al jaciment 
de l’Arion (Ulldecona) a la plana de la Galera, 
dirigit per E. Sola i M. Garcia, on es van do-

cumentar les restes estructurals d’una possible 
vil·la romana de cronologia augustal; l’estudi 
dels materials del 1r ferro de la desembocadu-
ra de l’Ebre pel Dr. Samuel Sardà; l’excavació 
i estudi del Bordissal de Camarles per Xavier 
Maese i Ricard Marlasca, per un estudi d’in-
tercanvi i culte a la desembocadura de l’Ebre 
durant la protohistòria; i pel grup de recerca 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, di-
rigits pel Dr. Miquel Molist, dues recerques: 
“Els ornaments del passat: embelliment o cul-
te al Neolític a les Terres de l’Ebre” a càrrec de 
Teresa Capella i Ariadna Callarisa i el projecte 
de recerca “III-II mil·lenni A.c. a les Terres de 
l’Ebre” basat en la recerca sobre les primeres 
comunitats agrícoles de la vall de l’Ebre que en 
una primera fase ha portat endavant la recerca 
“Projecte d’investigació del jaciment arqueo-
lògic del Molló (Móra la Nova-Tivissa)”, i que 
actualment s’ha transformat en un projecte de 
recerca quadriennal d’intervenció en matèria 
arqueològica: “Interacció entre els ambients 
fluvials i les primeres societats agrícoles. Con-
tribució al seu coneixement a partir de l’anàlisi 
arqueològic de la vall de l’Ebre (sector Ribera 
d’Ebre ) i la Noguera Pallaresa (sector Gerri 
de la Sal)”.
Moltes d’aquestes recerques les podem conèi-
xer i veure alguns dels resultats en aquestes 
mateixes actes. 

diFusió

En els darrers anys s’ha fet un gran esforç per 
tenir presència en els mitjans de comunicació. 
En relació a les xarxes socials el museu disposa 
de pàgina web (www.museuterresebre.cat) i de 
comptes a Facebook, Twitter i Instagram, on 
apareix ben posicionat.
Quant als mitjans tradicionals, disposa d’un 
espai setmanal a Ràdio Amposta, i és habitual 
en altres ràdios de la comarca, i d’un programa 
quinzenal de televisió “Ebre al dia” al Canal 
Terres de l’Ebre, a més de col·laborar habitu-
alment al Canal 21. També impulsa campanyes 
de promoció en diferents mitjans com L’Ebre, 
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Diari de Tarragona, Grup Sapiens, etc., i 
acords amb plataformes digitals com Aguaita.
cat (amb el blog Patrimonis de l’Ebre), Surt de 
casa, Viu l’Ebre, etc. I en clubs i associacions: 
Club Super 3, La Vanguardia, el Punt Avui, 
Omnium Cultural, Institut Ramon Muntaner, 
Societat Catalana d’Arqueologia, etc.
La difusió de la col·lecció per mitjans digitals 
es diversa: es pot accedir a museus en línia, 
plataforma d’accés públic als fons dels mu-
seus catalans de la Generalitat; o també a l’app 
Visitmuseum, una plataforma digital amb in-
formació dels museus de Catalunya i de les 
col·leccions exposades al públic. Així mateix, 
també estem participant amb Google Cultural 
Institut, museu virtual on-line on es recullen 
obres d’art, col·leccions o elements patrimo-
nials de tots els llocs del món.
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La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i 
museïtzació
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Resum
L’assentament protohistòric de La Gessera, situat al terme de Caseres (Terra Alta), s’alça sobre un 
turó ubicat a la dreta del curs mitjà del riu Algars, afluent del Matarranya. Es tracta d’un petit espai 
fortificat, d’uns 200 m2 i datat entre els segles vI i III A.n.e. L’excavació arqueològica duta a terme 
ara fa més de cent anys per l’Institut d’Estudis Catalans i el posterior abandonament del jaciment 
van provocar una alarmant degradació de l’espai que, per no desaparèixer completament, requeria 
una restauració urgent. En aquest sentit, el gresepIA dugué a terme l’estiu de 2014 una intervenció 
consistent en la seva re-excavació, consolidació i museïtzació.

Abstract
The protohistoric settlement of  La Gessera, located in the municipal boundary of  Caseres (Terra 
Alta, Catalonia), raises on a hilltop in the middle course of  the Algars river, tributary of  Matarraña. 
It consists in a little fortified enclosure, about 200 m2 and dated from 6th to 3rd century b.c. The 
first archaeological excavations performed over 100 years ago by the Catalan Studies Institute and 
the subsequent abandonment of  the site caused an alarming deterioration of  the area, which re-
quired an urgent restoration to preserve it. In this sense, on summer 2014, the gresepIA research 
group carried out an intervention based on its re-excavation, consolidation and adaptation to pu-
blic visiting.
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intRoduCCió

El jaciment protohistòric de La Gessera (Ca-
seres, Terra Alta) va esdevenir un dels espais 
paradigmàtics de l’arqueologia catalana en tant 
que fou excavat l’any 1914 per l’Institut d’Es-
tudis Catalans sota la direcció de Pere Bosch 
Gimpera, convertint-se en un dels primers es-
pais arqueològics, juntament amb Empúries, 
en ser excavats amb una metodologia que po-
dríem denominar moderna i qualificar de rigor 
científic acceptable. Les memòries, resultats i 
materials extrets en aquell moment foren di-
positats al museu arqueològic de Catalunya.
Malgrat ser un espai força conegut dintre 
la comunitat científica arqueològica, ja no 
només a Catalunya, sinó a nivell peninsular, La 
Gessera es trobava en un estat de degradació 
alarmant, fruit d’un segle d’abandonament 
i erosions, d’ençà que Bosch Gimpera va 
abandonar-ne les excavacions. És en aquest 
sentit, per tant, que l’Ajuntament de Caseres va 
decidir finançar una recuperació, consolidació 
i museïtzació que duria a terme l’equip del 
gresepIA, de la Universitat Rovira i Virgili, 
l’estiu de l’any 2014. Cal apuntar, a més, que 
aquesta actuació s’emmarca en els objectius 
de recuperació patrimonial que l’Ajuntament 
de Caseres ha inclòs en un Conveni de 
Col·laboració signat amb la Universitat Rovira 

i Virgili el 2014. Aquesta intervenció ha estat 
la primera d’un programa molt més ambiciós 
que preveu la socialització de la recerca 
arqueològica efectuada al municipi mitjançant 
la creació d’un centre d’interpretació on es 
mostri tant la història dels jaciments com els 
darrers treballs que s’hi efectuen. Així mateix, 
s’han iniciat els tràmits per estudiar tot el 
material ceràmic antic procedent del terme 
de Caseres i dipositat al mAc, tasca que ha de 
permetre la seva contextualització. Finalment, 
afegim que s’han obert els tràmits per declarar 
La Gessera Bé Cultural d’Interès Local (bcIl).

Context geogRàFiC i Fases CRonològiques

Emplaçat al curs mitjà del riu Algars, a cavall 
entre les actuals comarques de la Terra Alta 
(Catalunya) i Matarranya (Aragó), i a uns dos 
quilòmetres al nord-oest del poble de Caseres, 
La Gessera és un jaciment situat al cim d’un 
turó força agrest, d’accés molt complicat per 
qualsevol de les seves vessants a excepció de 
la cara nord, que és per on resulta més planer 
arribar-hi, tot i que no deixa de tenir certes 
dificultats en alguns trams del camí. Des del 
seu emplaçament, domina visualment un tram 
de la conca del riu Algars i altres assentaments 
importants de la zona, com el poblat de Sant 

Fig. 1. Mapa de situació de La Gessera.
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Antoni de Calaceit, a més d’un dels eixos via-
ris que hauria pogut unir aquest, ja esmentat, 
amb el poblat del Coll del Moro, de Gandesa 
(Moret, 2002: 165).
En relació a la cronologia, malgrat ser prou 
ben coneguda amb anterioritat a la nostra in-
tervenció gràcies a l’estudi dels materials ex-
trets el 1914, hem pogut precisar encara més 
les seves fases funcionals. Així doncs, haver 
comparat el material del mAc amb el que nos-
altres vam poder extreure in situ ens ha permès 
afinar en les cronologies i establir una nova 
proposta.
Caldria dividir els períodes d’ocupació del ja-
ciment en dos. El primer i més antic se situaria 
en el marc del Primer Ferro i s’ubicaria entre 
el 600 i el 450 A.n.e., aproximadament. La se-
gona fase es trobaria temporalment separada 
de la primera per un hiatus ocupacional d’uns 
cent anys i que s’estendria, aproximadament, 
entre el 450 i el 350 A.n.e.. La segona i darrera 
fase entraria en el què coneixem com a època 
ibèrica plena, iniciant-se cap al 350 A.n.e. per 
finalitzar vers el 250 A.n.e., moment en què 
s’abandonaria el jaciment definitivament. Si bé 
també és cert que hem detectat alguns indicis 
de freqüentació posteriors, en cap cas poden 
ser considerats prou determinants com per 
poder afirmar una funcionalitat sostinguda 
més enllà de mitjans del segle III A.n.e.

ReCupeRaCió de la gesseRa 

L’excavació en extensió de tots els nivells ar-
queològics i la exhumació de tots els murs que 
conformen el jaciment protohistòric de La 
Gessera ens han permès establir, com ja s’ha 
mencionat, dues fases d’ocupació diferencia-
des, tant pel que fa a l’estratigrafia com a les 
estructures. Les restes muràries avui visibles 
conformen un assentament de petites dimen-
sions, al voltant d’uns 200 m2 i de forma força 
irregular. Es troba clarament delimitat per un 
gran mur d’ortostats ben conservat en bona 
part del seu perímetre original, però comple-
tament arrasat en alguns sectors, especialment 

en el tram oriental. Pel que fa a la compar-
timentació interna, s’estructura a partir d’un 
carrer central que recorre l’assentament d’est 
a oest, el qual arranca d’una hipotètica entrada 
o accés i finalitza en un dels àmbits que trenca 
amb la disposició que adopta la resta d’estan-
ces. Els altres àmbits se situen, per tant, en ba-
teria, i són tots de dimensions molt reduïdes, 
entorn els 7 m2.

Estructures immobles i urbanisme

D’entrada, cal dir que el mur perimetral d’or-
tostats que exerceix de muralla de l’assenta-
ment protohistòric és l’estructura correspo-
nent a la primera fase d’ocupació que millor 
s’ha conservat atès que fou reutilitzada com 
a parament defensiu a l’hora de bastir les es-
tructures de la segona fase. Al mateix temps, 
la resta de construccions que constituïen la 
trama urbanística interna de la fase antiga, se-
rien probablement desmantellades per alçar 
els murs de la segona fase, els quals responien, 
probablement, a una nova planificació inter-
na de l’establiment. Relatiu a aquesta primera 
fase més antiga, doncs, i a excepció del mur de 
tancament, només resten alguns trams de pa-
ret internes, inconnexes entre elles, que no ens 
permeten conèixer amb precisió la trama urba-
na pertanyent a aquest horitzó cronològic. Cal 
destacar que la major part de les estructures 
corresponents a aquesta fase més antiga eren 
inèdites fins al moment i s’han documentat en 
el transcurs de la nostra intervenció; algunes 
reaprofitades o cobertes pels paraments de 
la fase moderna posterior i altres adaptant-se 
perfectament als desnivells i orografia de la 
roca calcària que configura el turó.
Millor preservada es troba, tant a nivell general 
com de planimetria, la segona fase d’ocupació 
pel que fa a estructures mobles, no pas d’estra-
tigrafia, ja que representa el conjunt estructu-
ral existent en el moment del definitiu abando-
nament del lloc. No obstant això, es trobaven 
en un estat de degradació molt més accentuat 
que les estructures del Primer Ferro. Aquesta 
fase més recent és la que Bosch Gimpera va 
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documentar en el seu temps i la que aflorava 
a la superfície prèviament a l’inici de la nostra 
intervenció, essent la que articula l’urbanisme 
intern avui visible. La trama urbanística cor-
responent a aquest estadi ocupacional ibèric es 
compon de dues bateries paral·leles d’àmbits 
rectangulars (sector nord i sector sud) separa-
des per un carrer central que recorre l’assen-
tament d’est a oest al llarg d’uns 13 metres, i 
construïdes sobre un anivellament d’argila que 
iguala la cota de circulació a tot el jaciment. 
Els àmbits resultants de les compartimentaci-
ons són de dimensions notablement reduïdes 
si les comparem amb l’estàndard de superfície 
que caracteritza les cases ibèriques del nord-
est peninsular, per la qual cosa no fa pensar 
que es tractés d’espais domèstics habitables 
de forma independent. La majoria d’aquests 
àmbits són de forma rectangular i presenten 
una superfície mitjana de 7 m2 a excepció d’un 
àmbit diferencial que s’aproxima als 10 m2.

És important destacar, finalment, que a l’ex-
terior de la plataforma rocosa on s’assenta el 
jaciment, i encaixat en un petit espai obert en-
tre dos grans blocs de roca calcària, vam poder 
documentar una petita estructura bastant ar-
rasada, disposada de forma esglaonada i de la 
que es conserven tres possibles graons de for-
ma ascendent, amb una llargada aproximada 
d’un metre. Pensem que tant per la seva ubi-
cació com per la seva disposició podria atri-
buir-se a unes antigues escales que permetrien 
l’accés a l’assentament a través del seu costat 
est. Aquest accés s’efectuaria a través d’una es-
querda relativament ampla, entre 60 i 64 cm, 
oberta entre la plataforma rocosa on s’assenta 
el jaciment i un gran bloc de roca calcària que, 
al mateix temps, podria actuar de protecció 
natural d’aquest accés per la banda oriental. 
També s’ha de tenir en compte que aquesta 
possible escala donaria accés directe a un dels 
extrems on arrenca el carrer central. No s’ha 
pogut, però, atribuir-li una cronologia clara en 
relació a les fases d’ocupació.

Fig. 2. Plànol general de La Gessera.
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Els materials

La intervenció arqueològica ha permès recu-
perar un conjunt de material ceràmic que s’ha 
analitzat, classificat i estudiat tenint en compte 
el Nombre de Fragments (nF), és a dir, el vo-
lum total del material, i el Nombre Tipològic 
d’Individus (ntI), que és la suma de tots aquells 
elements amb forma afegint-hi els fragments 
informes ponderats per un (per tipologies i es-
trats). Un cop fet aquest procediment a través 
del ntI el resultat mostra un total de 215 indi-
vidus. Aquestes dues metodologies s’han rea-
litzat tenint en compte el registre estratigràfic 
i, per tant, analitzant per separat cada una de 
les fases d’ocupació del jaciment.
Si ens centrem en la tipologia ceràmica, els re-
sultats obtinguts no ens mostren dades signi-
ficatives, sobretot com a conseqüència del poc 
material d’importació recuperat en el procés 
d’excavació. Si analitzem per separat cadascun 
dels àmbits documentats, tenint present que 
ens referim a la fase d’ocupació ibèrica (segles 

Iv-III A.n.e.), les estances que presenten un 
percentatge més elevat de material són els àm-
bits A4, A5 i A11, entre les quals pràcticament 
sumen la meitat del material ceràmic recuperat. 
Cal destacar, especialment, l’àmbit A4, amb un 
20% del total, sobretot si ho comparem amb 
la resta d’àmbits on els percentatges són clara-
ment inferiors i oscil·len entre el 3 i el 7%. No 
podem dir el mateix de la fase d’ocupació més 
antiga, que en només disposar de murs incon-
nexos entre ells i no poder definir un urbanis-
me clar del jaciment, és fa molt difícil realitzar 
aquest tipus d’anàlisis microespacials, si bé es 
pot observar una acumulació més gran de ma-
terial als sectors més meridionals del turó en 
relació a la meitat més septentrional. 
En relació als materials més rellevants, hem de 
parlar de diverses vores de plats i dues carenes 
de tipologia fenícia, bicromats, molt similars 
als que es troben dipositats a la col·lecció del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya provinents 
del mateix jaciment. També podem ressaltar la 
presència de diversos fragments informes que 

Fig. 3. Materials ceràmics.
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presenten una pàtina blanquinosa, cobertura 
molt característica de produccions fetes amb 
aigua marina. També es destacable la presència 
de dues vores de cassola fetes a mà, brunyides, 
de producció local i amb la característica poc 
freqüent de presentar una sèrie d’aplics o in-
crustacions més o menys circulars de bronze a 
l’alçada de la carena. 
La resta del material ceràmic recuperat és 
força característic si tenim en compte el ti-
pus d’assentament i la cronologia en el qual 
s’emmarca. Pertinent a l’horitzó cronològic 
més antic (segle vI A.n.e.), és força freqüent la 
ceràmica grollera feta a mà i la ceràmica bru-
nyida, sobretot les olles i gerres exvasades i de 
perfil en “S”, en molts casos amb la presència 
de decoracions a base de cordons o bé amb 
digitacions o bé amb incisions; les olletes amb 
aplics triangulars a la vora; els plats brunyits 
d’ala plana amb la vora exvasada; les tapadores 
amb presència de triangles incisos tipus “paja-
rito” i un peu acampanat de plat brunyit, així 
com aplics tubulars de plats o fragments infor-
mes brunyits i pintats a la “almagra”, acanalats 
i amb ungulacions.
Pel que fa a la fase plenament ibèrica (segles 
Iv-III A.n.e.), cal destacar, sobretot, els frag-
ments de ceràmica a torn corresponents a 
grans contenidors d’emmagatzematge, ja si-
guin àmfores, tenalles motllurades o bé les del 
tipus Ilduradin, algunes de les quals presenten 
decoracions pintades. Si ens centrem en els 
materials no ceràmics, només cal destacar l’ex-
humació d’una petita anella de bronze sencera 
de secció circular.

pRogRama de ConsolidaCió, adequaCió i 
museïtzaCió

Amb la re-excavació del jaciment finalitza-
da, es va iniciar el programa de consolidació 
i adequació de La Gessera; abans, però, s’ha-
via de tenir en compte els diversos factors de 
degradació que van afectar al jaciment des de 
la seva primera excavació l’any 1914. Aquest 
fet dificultava en gran mesura la conservació 

òptima de les estructures, ja que havien estat 
sotmeses a les accions climàtiques i antròpi-
ques al llarg de 100 anys, provocant una greu 
degradació que es va veure reflectida després 
de la intervenció arqueològica efectuada per 
part del gresepIA.
Les tasques de consolidació de La Gessera, a 
llarg termini, perseguien un tipus d’actuació 
que pretén impedir la degradació de totes les 
estructures intervingudes. Aquesta actuació de 
salvaguarda no tenia com objectiu en cap mo-
ment la reconstrucció de les estructures, que 
en aquest cas és pràcticament impossible, sinó 
que s’apropava al tipus d’actuació posterior al 
procés d’excavació que té per objectiu fona-
mental evitar la total degradació i desaparició 
d’unes restes que fins a la intervenció arqueo-
lògica han estat protegides de manera parcial 
pel mateix sediment, però que també possibi-
litava una presentació més comprensible del 
jaciment als futurs visitants. És a dir, es trac-
ta d’un tipus d’actuació que el gresepIA ja ha 
efectuat en altres jaciments en que ha intervin-
gut: el Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Ter-
ra Alta), L’Assut (Tivenys, Baix Ebre) i La Cella 
(Salou, Tarragonès); en els dos últims casos de 
manera parcial en punts en risc de degradació.
Amb l’estudi del material fotogràfic que il-
lustrava els treballs arqueològics del 1914, es 
va poder realitzar, de manera paral·lela, un 
estudi dels paraments trobats en aquell mo-
ment, ja que en definitiva partíem d’un jaci-
ment greument afectat per diverses causes. La 
primera impressió d’aquest estudi fotogràfic, 
va permetre adonar-nos que al 1914 molts 
dels murs arribaven a una alçada d’un metre 
de mitja, mentre que nosaltres només havíem 
pogut documentar alçades màximes de 50-60 
centímetres. En definitiva, i deixant de banda 
la problemàtica de la conservació del jaciment, 
podíem, mitjançant fotografia antiga, realit-
zar un programa de conservació més acurat 
i ajustat a la realitat, podent localitzar fins i 
tot, els accessos a les diferents habitacions del 
jaciment que no s’havien conservat fins els 
nostres dies però sí havien estat excavats per 
Bosch Gimpera el 1914. 
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Com ja hem indicat, la recuperació i salvaguar-
da del jaciment va ser una prioritat a conse-
qüència del seu estat de deteriorament accen-
tuat en els darrers cent anys; per aquest motiu, 
les estructures pètries es van tractar mitjançant 
tècniques generalitzades en treballs arqueolò-
gics, consistents en la consolidació dels murs 
antics amb un morter de calç (barrejat amb 
griffit, per tal de donar-li una major consistèn-
cia i duració sense la pèrdua de reversibilitat) 
amb l’objectiu d’imitar el morter antic. 
La protecció de les estructures originals es va 
efectuar mitjançant el recreixement dels para-
ments amb el que anomenem “capa de salva-
ment”, utilitzant en la mesura del possible les 
pròpies pedres caigudes provinents del mateix 
jaciment. En alguns casos, com en el mur peri-
metral, es va realitzar una anastilosi, on simple-
ment es van aixecar les lloses del mur caigudes 
cap a l’exterior del perímetre del jaciment. 
Després de diversos assajos en altres jaciments 
i aconsellats per arquitectes vinculats al nostre 
Grup de Recerca especialistes en patrimoni, la 
tècnica utilitzada ha estat l’ús d’una malla de 
pvc com a separació dels nivells originals i la 
capa de salvament. L’elecció d’aquest element 
s’ha efectuat per les seves propietats, que no 
alteren amb el pas del temps les estructures, al 
contrari de les xarxes metàl·liques, que s’afec-
ten i deterioren amb més facilitat. A més a més 
es tracta d’un material prou flexible que s’adap-
ta perfectament als desnivells i espais buits que 
poden quedar a la superfície dels murs.

Es tracta d’una forma que ja hem utilitzat a 
La Cella de Salou en els murs que presentaven 
degradacions o que podien veure’s afectats, i 
que ha donat uns resultats molt bons, doncs 
no varia el volum de la reconstrucció, no crea 
un impacte visual desagradable, alhora que 
permet diferenciar l’estructura original de la 
capa de salvament i a més té reversibilitat.
Tal com hem indicat, el morter utilitzat va ser 
de calç (una barreja de calç apagada, arena fina 
i aigua en una proporció de 3 a 1, és a dir, tres 
parts d’arena per cada part de calç), ja que pre-
senta una bona propietat de solidesa, adhesió, 
flexibilitat i porositat, i visualment no distor-
siona excessivament amb els paraments origi-
nals (a base de pedra lligada amb fang). Per 
minimitzar encara més aquesta distorsió, es va 
emprar la pròpia argila extreta del jaciment de 
La Gessera, prèviament depurada mitjançant 
diversos sedassos, amb l’objectiu d’aconseguir 
un morter de tonalitat més terrosa i deixant de 
banda la necessitat de tintar el morter, fet que 
pot provocar un impacte visual poc agradable.
Aquest programa de recuperació i consolida-
ció es va finalitzar amb l’adequació del jaciment 
als visitants. En primer lloc es va col·locar una 
capa de geotèxtil directament sobre la roca a 
l’interior de cada habitació i al corredor cen-
tral del jaciment, per després anivellar les irre-
gularitats del terreny, ja que durant el procés 
d’excavació s’havien deixat a la vista diversos 
retalls a la roca que impedien la fàcil circulació 
interna. Aquest rebliment es va realitzar amb 
arena fina sobre la que es va disposar una capa 
de graves que adequaven alhora que embellien 
el jaciment. També es va col·locar una línia de 
cable d’acer al perímetre amb estaques de fusta 
com a mesura de protecció, l’elecció d’aquest 
sistema era la de produir el menor impacte vi-
sual per als visitants, ja que un dels valors afe-
gits de La Gessera és la seva ubicació, amb un 
control i comunicació visual immillorable i la 
seva integració paisatgística. 
Una vegada acabada la intervenció d’adequa-
ció es va procedir a instal·lar dos panells in-
formatius que fessin la visita al jaciment més 
agradable, il·lustrativa i entenedora a tot tipus 

Fig. 4. Consolidació de murs amb el recreixement de la capa 
de salvament i la malla de pvc.
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de públic. El primer cartell, tipus tòtem, es va 
col·locar al peu de jaciment on els visitants 
poden fer la primera parada. Aquest explica 
la història de les excavacions del jaciment des 
de la intervenció de Bosch Gimpera fins la del 
gresepIA el 2014, alhora que l’emmarca dins 
del context arqueològic de la zona. El segon 
cartell es va disposar a la plataforma on es 
troba el jaciment; aquest, de dimensions més 
reduïdes i en forma de faristol informa de les 
dades més rellevants,, com, per exemple, les 
diferents fases cronològiques, la descripció de 
les estructures exhumades i una breu explica-
ció dels materials mobles més significatius. 
Els dos panells informatius, es van pensar com 
un complement del propi jaciment, orientats 
a oferir una experiència agradable i amena de 
la visita però sense que es signifiquessin com 
un impacte visual que distorsionés l’entorn del 
jaciment o un excés d’informació innecessària 
per un públic general.

oBseRvaCions Finals

La Gessera és des de fa dècades un espai força 
conegut a nivell científic, i clarament paradig-
màtic pel que suposa els inicis de l’arqueologia 
moderna a Catalunya. Malgrat això, el jaciment 
va romandre en l’oblit pel que respecta la seva 

conservació arquitectònica. Els materials han 
estat objecte de re-estudi en diverses ocasions 
i fins hi tot les estructures immobles també, 
però sempre prenent com punt de partida el 
material planimètric elaborat per Bosch Gim-
pera el 1914. 
En aquest sentit l’actuació del gresepIA ha su-
posat la recuperació definitiva del jaciment, la 
re-excavació del mateix amb l’elaboració d’una 
nova planimetria més acurada i exacta, una re-
visió dels materials exhumats l’any 1914 amb 
la integració dels nous materials localitzats el 
2014 i un programa de salvaguarda i posada 
en valor de La Gessera. És, en definitiva, una 
actuació arqueològica global que pretén retor-
nar un jaciment paradigmàtic a la societat per 
al seu coneixement.

Fig. 5. Vista general del jaciment ja adequat per visites.

Fig. 6. Resultat final de la col·locació dels cartells informatius.
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L’establiment de Sant Miquel de Vinebre, la Ribera d’Ebre. De la 
recerca a la seva museïtzació (1976-2016)

Margarida Genera i Monells

Institució Catalana d’Història Natural (Iec) 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Resum 
Després de gairebé quatre decennis de recerques i altres accions de conservació, consolidació i 
neteja, realitzades en l’establiment de Sant Miquel de Vinebre, el desembre del proppassat any 
2015 va finalitzar-hi una nova fase dels treballs de museïtzació previstos des d’anys enrere. A través 
d’aquesta comunicació mostrem, a grans línies, els criteris que s’han mantingut en l’execució del 
projecte, així com algunes reflexions sobre quins haurien de ser els objectius fonamentals d’una 
actuació d’aquesta naturalesa. Partim del convenciment que la presentació d’un espai patrimonial 
a la societat és una primera mostra de respecte a la ciutadania i que ha de culminar amb el foment 
i dinamització d’activitats que propiciïn reviure el passat en el propi jaciment, tot gaudint-ne i 
preservant. En el cas particular de Vinebre, paral·lelament a l’adequació dels vestigis arqueològics, 
s’està duent a terme una intensa activitat orientada a la preparació de materials didàctics a partir 
d’objectes singulars trobats en el terme, per aplicar-los en les aules.

Abstract
After almost four decades of  research and other activities of  conservation, consolidation and 
cleaning, realized in the site of  Sant Miquel of  Vinebre, last December (2015) ended a new phase 
of  museumisation works planned for years. Through this communication we present, broadly, the 
criteria maintained during the project implementation, as well as some thoughts on what should be 
the main targets of  an action of  this kind. We start from the belief  that presenting a heritage site 
to the society is a first sign of  respect to the public that should culminate with the promotion and 
dynamisation of  activities conducive to relive the past of  and in the site itself, to be able to enjoy 
and preserve it. In the particular case of  Vinebre, parallel to the adequacy of  the archaeological re-
mains, an intense activity aimed at preparing didactic materials is being carried off, through unusual 
objects found in the territory, to apply them in the classrooms.
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intRoduCCió

Sortosament, cada cop som més conscients 
de la necessitat de protegir el medi que ens 
envolta de totes aquelles accions que posen 
en perill la conservació i estabilitat dels ele-
ments que hi estan integrats. En el cas parti-
cular del patrimoni arqueològic, sobre el qual 
ja existeix una legislació específica, cal tro-
bar les vies més adients que permetin posar 
a l’abast de tothom els seus veritables valors 
històrics, culturals i patrimonials per tal que el 
sentiment de respecte i reconeixement siguin 
compartits de forma més generalitzada. És, 
doncs, amb l’objecte de difondre tots aquests 
valors, que s’ha establert la figura de parc ar-
queològic/jaciment visitable* com a nucli difusor 
de l’arqueologia, adequant un determinat es-
pai arqueològic que reuneixi els requisits per 
a ser visitat i comprès per qualsevol ciutadà, 

fins i tot aquells no entesos en la matèria, mit-
jançant la seva museïtzació.
Si bé existeixen diverses formes de fer intel-
ligible un jaciment arqueològic singular, el tret 
més significatiu que pot determinar que aquest 
pugui ser catalogat com a jaciment visitable 
rau en el fet que els vestigis —en tot el seu 
conjunt— apareixen interrelacionats amb els 
diferents elements que conformen llur entorn 
natural, on l’arqueologia, tot i ser l’aspecte més 
rellevant que cal explicar, com el testimoniatge 
de la presència humana al llarg del temps, es 
presenta totalment integrada en el medi que 
l’envolta. La museïtzació comporta la realit-
zació d’un conjunt d’intervencions adreçades 
a l’arranjament del jaciment per tal d’aconse-
guir que tots els elements que l’integren siguin 
intel·ligibles. És a dir, que no només pugui ser 
accessible amb garanties sinó també comprès 
per tothom des de qualsevol perspectiva i in-

Fig. 1 Situació de l’establiment de Sant Miquel i del Racó d’Aixerí
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teressos amb el convenciment que això pot 
fomentar una correcta actitud de respecte vers 
el nostre patrimoni i, en conseqüència, reper-
cutir a favor de la seva protecció i conservació. 
D’acord amb el que ja hem manifestat, un ja-
ciment visitable s’hauria de mostrar com un 
espai on hi van viure persones i s’ha d’executar 
amb tot rigor i fidelitat als resultats científics 
obtinguts de la recerca, sempre en coherèn-
cia amb els criteris establerts. D’altra banda, 
hauria d’haver sempre una continuïtat en la 
permanència de l’equip en la direcció dels 
treballs d’adequació, ja que el més petit detall 
d’una interpretació pot tenir una gran trans-
cendència en el missatge. Així mateix, creiem 
que hauria de partir d’una profunda reflexió 
dels elements que han de configurar la trama 
explicativa per tal de poder transmetre la vida 
dels seus ocupants en les diferents etapes his-
tòriques i el seu entorn. 
Aquestes consideracions prèvies posen de ma-
nifest que el primer pas de totes les actuacions 
d’adequació comport una recerca sistemàtica 
imprescindible per a conèixer a fons el jaci-
ment i poder copsar-ne la informació essencial 
amb els trets diferencials que l’identifiquen. Per 
tant, és aquesta informació la que cal transme-
tre, tot potenciant el que distingeix el jaciment 

en qüestió de la resta, a més de tot allò que ens 
permet explicar sobre el territori circumdant. 
Aquest jaciment gaudeix de la protecció jurídi-
ca de Bé Cultural d’Interès Local.

una apRoximaCió a l’estaBliment de sant 
miquel: desCoBeRta i pReCedents de la 
ReCeRCa 

L’establiment de Sant Miquel, és situat sobre 
a la part més alta d’un serral de 100 m s.n.m., 
al nord del Pas de l’Ase, en el contrafort de la 
Serralada Prelitoral, a 1,5 km al sud-est del po-
ble de Vinebre, on s’accedeix per un trencall 
de la carretera de Móra a Ascó, que mena a 
l’ermita dedicada a l’Arcàngel, molt a prop del 
jaciment del que aquest pren el nom, a la dreta 
de la carretera C-12 (Móra-Flix). 
Es troba en un punt altament geoestratègic, 
des d’on es gaudeix d’un domini visual de gai-
rebé 360º, en particular sobre un tram de la 
via de l’Ebre, que probablement varen apro-
fitar els seus ocupants amb objectius militars 
i comercials, alhora, basats en el control del 
territori. 
Les restes s’estenen pel cim del turó que for-
ma com un petit esperó de poc més de 130 

Fig. 2 El turó de Sant Miquel en el Pas de l’Ase (Imatge obtinguda des del balcó sobre l’Ebre en la vila d’Ascó (Arxiu fotogràfic: 
M. Genera)
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metres de longitud per 50 d’amplada, com una 
prolongació d’aquesta serralada sobre el riu. 
A principis del decenni dels cinquanta, arran 
les obres de construcció d’un canal que condu-
eix les aigües de l’Ebre a la població veïna de la 
Torre de l’Espanyol, ja es varen recollir algunes 
ceràmiques “fireta” i algunes monedes ibèri-
ques del “cavallet”, que varen servir de jogui-
nes per a la mainada de Vinebre, que desconei-
xien el seu autèntic valor patrimonial. Malgrat 
tots aquests indicis no és fins a les darreries 
dels anys seixanta que l’amic i erudit Carmel 
Biarnés d’Ascó va publicar les primeres notíci-
es sobre la seva existència en el Correo Catalán 
l’any 1968. Posteriorment, es donaren més in-
formacions a través de les publicacions de M. 
Sanz en el Boletín Arqueológico de Tarragona l’any 
1973 i 1982, mentre que l’any 1976, ja havíem 
realitzat els primers treballs de prospecció als 
quals precediren una sèrie de campanyes d’ex-
cavació que han continuat fins ara. 
Després de tots aquests anys de recerques, 

comptant en diverses ocasions amb la codi-
recció d’altres arqueòlegs, als quals ja ens re-
ferim en la monografia que estem preparant, 
avui podem visitar tot un recinte, que tanca 
un complex d’estructures molt adaptades a la 
morfologia del terreny, corresponent a l’etapa 
final de l’època ibèrica. S’ha comprovat l’exis-
tència de dos sistemes defensius clarament di-
ferenciats, que ens permeten percebre diverses 
etapes de planificació constructiva en un lapse 
de temps molt curt:

1. El primer hauria estat format per una mu-
rada, probablement una torre, una sèrie d’àm-
bits i l’accés amb una portella. Tant des del 
punt de vista constructiu com funcional, cor-
respon a la tipologia dels establiments en bar-
rera. Aquest fet, juntament amb els aspectes 
mètrics, que responen al patró de mesura que 
coincideix amb el peu ibèric del voltant de 32 
cm, ens permet adscriure la seva construcció 
en un àmbit cultural indígena que, cronològi-

Fig. 3 Vista aèria de l’establiment de Sant Miquel (Imatge: optim.gr)
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cament situem en el moment inicial de l’ocu-
pació dalt del turó: en el darrer quart del segle 
II A.c., potser uns anys abans. D’acord amb 
aquesta informació, podem considerar que 
es tracta d’un conjunt unitari planificat i dis-
senyat per un col·lectiu humà amb suficients 
coneixements de les tradicions constructives 
i tàctiques de defensa locals, com per a po-
der-ho aplicar en l’estructuració dels diferents 
espais del recinte.

2. El segon sistema de defensa hauria cons-
tat d’una muralla amb contraforts i un pas de 
ronda desmuntable. Per la seva metrologia i 
característiques constructives ja respondria a 
un context pròpiament romà en un moment 
avançant del segle I A.c., tanmateix, no massa 
allunyat del que es devia produir el setge, as-
salt, destrucció i abandonament d’aquest pa-
ratge, que fins fa poc situàvem vers l’any 44 
A.c. Aquesta datació probablement s’hagi de 
modificar després d’haver identificat alguns 
fragments de ceràmica que correspondrien a 
formes i acabats propis de les produccions de 
vernís negre, però en aquest cas amb pigments 
semblants als aplicats a la terra sigil·lada, que 
ens retarden alguns anys l’abandó final de l’es-
tabliment.
En l’interior del recinte s’ha documentat un 
variat conjunt de ceràmiques que comprèn 
diferents tipus de vasos, entre els quals hi ha 
un percentatge bastant elevat de terrisses de 
tradició indígena que apunten aquesta mateixa 
datació, coincident amb l’atribuïda a la resta 
de materials, a més a més d’àmfores, morters, 
recipients de vernís roig, vaixella domèstica, o 
altres objectes de caire més luxós, alguns dels 
quals ens reforcen el caràcter militar de l’es-
tabliment. Així mateix, es van recuperar dos 
elements, el barret i el setial, corresponents a 
una premsa de vi, que hem relacionat també 
amb un possible dipòsit de planta trapezoïdal 
del qual es conserva una alçada de prop d’un 
metre que podria haver estat el contenidor del 
producte elaborat, contigu a un altre de més 
petit per a la deposició de la brisa del raïm. 
Durant una de les campanyes d’excavacions 

que es van fer posteriorment, s’hi va localitzar 
un altre contrapès aprofitat per a la construc-
ció d’un mur.
Com a objectes singulars s’han descobert di-
verses terracotes i altres peces de caràcter ritu-
al; entre elles cal remarcar una arracada navi-
forme d’or de filiació púnica, que hauria tingut 
també una funció cerimonial. Així mateix, s’ha 
recollit un nombre important de grafits ibèrics 
sobre ceràmica, la majoria dels quals apareixen 
a la part externa del vas, en general, a la base, 
que hem atribuït a marques de propietat.
En aquest mateix context, van aparèixer les 
restes d’alguns simpula de bronze, un d’ells 
gairebé sencer i en bon estat de conservació. 
Presenta una decoració amb tres caps d’ànec 
en relleu, efectuats amb una tècnica molt re-
finada i un segell estampat, on llegim amb di-
ficultat L. CornelI. La concentració de tots 
aquests objectes, juntament amb altres també 
de tipus votiu, com és un fragment de situla, 
petits kalathos, vasets en miniatura, campa-
netes de bronze, restes de plom, etc... ens ha 
suggerit la possibilitat que en l’establiment de 
Sant Miquel es trobés una àrea sacra, o millor 
dit, un santuari d’entrada, generalment al cos-
tat de l’accés principal, partint del supòsit que 
la porta és la zona de pas, tant per la població 
com pels propis ocupants. Conseqüentment, 
hauria tingut un alt valor simbòlic i ritual. 
D’aquesta manera, els diferents elements que 
constituïen el sistema defensiu, haurien tin-
gut la doble funció de protegir l’establiment, 
la muralla i també la de definir-ne els límits, 
tot separant el recinte interior ocupat pels seus 
habitants, del món exterior. Per aquest motiu, 
la porta com a lloc que permetia el pas hauria 
tingut també una significació sacra, i per això 
sovint es consagraven mitjançant ritus de fun-
dació i es posaven sota la protecció d’alguna 
divinitat. Segons els autors abans esmentats, 
alguns santuaris d’entrada poden tenir relació 
amb zones portuàries, sigui fluvials, sigui ma-
rítimes, i haurien estat vinculats, almenys ori-
ginàriament, amb activitats de tipus comercial 
i d’asil. D’aquesta manera es podria explicar 
l’origen i funcions d’alguns santuaris ibèrics. 
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Així, doncs, per les seves condicions, altament 
estratègiques i per les característiques de les 
troballes, tant constructives com de la cultu-
ra material, el turó de Sant Miquel devia tenir 
unes funcions de tipus militar i alhora comer-
cials afavorides per la proximitat del riu i del 
port fluvial situat al Racó d’Aixerí, on caldrà 
comprovar l’existència de nivells coetanis.
Així, doncs, els trets més remarcables identi-
ficats en aquest jaciment, poden ser resumits 
en el següent: 
Es tracta d’un espai patrimonial que ens do-
cumenta els darrers moments de la societat 
ibèrica, en una fase molt avançada de la ro-
manització. Tot i trobar-se sota comandament 
romà, es conserven molts signes d’identitat 
indígenes (mètrica, llengua, ceràmica,...), unes 
manifestacions dels ibers, que en aquest parat-
ge conviuen amb les ja plenament romanes.
L’existència i dinàmica de l’establiment que-
da argumentada per la seva posició geoestra-

tègica, al nord del Pas de l’Ase, sobre aquest 
tram de l’Ebre. Uns dels temes més específics 
i rellevants que trobem documentats en el 
turó de Sant Miquel són el de la poliorcètica 
i el control del comerç fluvial per un desta-
cament militar. Per aquest motiu, en la trama 
explicativa del jaciment s’han incorporat tots 
aquests elements que l’identifiquen i, per tant, 
el distingeixen dels altres jaciments contem-
poranis de la zona. La configuració geogràfica 
del congost constitueix un factor determinant 
en la definició de límit territorial i alhora via 
de penetració vers altres localitats de l’interior. 
D’una banda, en el seu vessant nord, creiem 
que s’estableix la línia que, en un moment de-
terminat, podria haver marcat l’àrea ocupada 
pels ilercavons i ilergets, diferenciats amb ele-
ments propis, molt sutilment perceptibles a 
través del registre arqueològic i que ens vin-
drien a confirmar algunes de les informacions 
aportades per les fonts clàssiques. D’una altra, 

Fig. 4 Vista de Sant Miquel, en procés de museïtzació (Arxiu fotogràfic: M. Genera)
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facilita el pas en altres direccions, en gran part 
controlat des del turó de Sant Miquel. Con-
cretament, des d’aquest punt de Vinebre, a 
través de la localitat de la Torre de l’Espanyol 
es pot comunicar amb l’àrea minera del Molar-
Bellmunt i Falset, la riquesa de la qual ja és 
coneguda a les darreries de l’edat del Bronze. 
A Sant Miquel s’ha recuperat un nombre im-
portant d’objectes de plom. 
Així, doncs, el cas de Sant Miquel de Vinebre, 
des de fa molts anys, ja reunia els principals re-
quisits per ser visitable: rendibilitat científica, 
representativitat d’unes funcions específiques 
d’un determinat període, grau de conservació 
suficientment bo de les estructures construc-
tives, possibilitats didàctiques, fàcil accessibi-
litat i també espais per aparcaments, així com 
d’altres serveis per a l’acampada. També gau-
deix d’uns valors paisatgístics excepcionals en 
el Pas de l’Ase, una unitat geogràfica singular 
i emblemàtica, que determina també un límit 
des del punt de vista geològic. (Genera 2009; 
Genera et Pocoví 2012). Aquest petit congost, 
ja en el tram final de la conca fluvial de l’Ebre, 
considerem que posteriorment es mantindrà 
com a zona limítrofe, en definir també l’àrea 
d’influència de la ciutat romana de Dertosa 
(Genera 2009).

la museïtzaCió de l’estaBliment de sant 
miquel

Després de totes aquestes consideracions prè-
vies i necessàries per a argumentar la museït-
zació en una línia contínua de raonaments, ens 
centrem en el tema d’aquestes Jornades per tal 
de mostrar —encara que sigui a grans trets— 
els criteris que s’han mantingut en l’execució 
del projecte de museïtzació de l’establiment 
de Sant Miquel de Vinebre, així com algunes 
reflexions sobre quins haurien de ser els ob-
jectius fonamentals d’una actuació d’aquesta 
naturalesa. Partim del convenciment que la 
presentació d’un conjunt patrimonial a la soci-
etat és una primera mostra de respecte a la ciu-
tadania i que ha de culminar amb el foment i 

dinamització d’activitats que propiciïn reviure 
el passat en el propi jaciment, tot preservant. 
És a dir, transferint coneixement, fomentant 
sensibilitat i gaudi de poder percebre i contac-
tar amb els nostres avantpassats, en el mateix 
espai que —almenys durant una part de la 
seva vida— van manifestar tots els sentiments 
propis dels humans.
A mitjans dels anys noranta l’Ajuntament de 
Vinebre va endegar una sèrie d’accions amb 
l’objectiu que aquest jaciment fos inclòs en el 
“Programa de jaciments visitables de Catalu-
nya”, (Genera 1996) fet que va impulsar la in-
tensificació dels treballs d’excavació en el de-
curs dels darrers anys. A partir de l’any 2000 es 
va iniciar una nova etapa d’actuacions, orien-
tades principalment a l’adequació del conjunt 
per a la visita pública, que suposarà l’amortit-
zació del esforços personals, recursos econò-
mics i d’infraestructura esmerçats fins alesho-
res; al mateix temps comportava el retorn a 
la societat dels resultats de les investigacions 
fetes al llarg de tots aquests anys, comptant 
amb l’aportació econòmica del Departa-
ment de Cultura, la Diputació de Tarragona 
i l’Ajuntament de Vinebre. Sobre el contingut 
d’aquest projecte es van presentar algunes co-
municacions en el marc de diverses reunions 
científiques relacionades amb la temàtica, en-
tre els quals les Jornades d’Arqueologia 1999. 
Comarques de Tarragona, Prehistòria, Proto-
història i Època medieval, que van tenir lloc 
a Tortosa l’any 1999 (Genera et Brull 2007) i 
el II Congrés Internacional de Museïtzació de 
jaciments arqueològics, celebrat a Barcelona, 
l’any 2002 (Genera 2003).
L’execució dels treballs de museïtzació es preve-
ia en dues fases (Genera 2003, Genera et Brull 
2007). Els objectius de la primera fase eren:

1. Convertir aquest jaciment en visitable per 
tal que esdevingués una eina didàctica per a 
les escoles dins les rutes d’itineraris de turis-
me cultural i, alhora, que constituís un atractiu 
més en el marc de la navegabilitat de l’Ebre. 
Proposàvem que una de les formes d’accés fos 
per via fluvial.
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2. Crear un Parc històrico-arqueològic/Parc 
Cultural, a través del qual s’expliquessin els 
valors estratègics d’aquests sector de l’Ebre, 
àdhuc la geologia, on l’establiment de Sant 
Miquel en fos la component principal de la 
trama explicativa, incloent també els vestigis 
de la Guerra Civil, l’aprofitament de l’ener-
gia hidràulica, l’aportació cultural dels dife-
rents pobles que han fressat aquests camins 
de l’Ebre,... fins als contactes més enllà de les 
nostres terres a través de la Mediterrània.

En l’execució del projecte de museïtzació es 
preveia també l’aplicació d’una sèrie de postu-
lats bàsics, que com en el cas del Puig Roig del 
Roget (Masroig, Priorat), havien determinat 
diferents intervencions. En síntesi són:

1. Autenticitat i rigor científic en el tractament 
de la informació a transmetre. Això suposa un 
profund coneixement sobre l’indret, obtingut 
a través de l’anàlisi i interpretació de tots els 
elements que l’integren. 

2. Respecte vers l’entorn natural, tot procurant 
que cada actuació afecti el mínim possible els 
elements originals i del medi. 

3. Minimització de les intervencions afegides, 
tot mantenint al màxim el seu aspecte original.

4. Modernitat versus l’antic. En canvi, pel que 
fa a les parts aportades, panells informatius,  
i altres elements d’accés com són les pròpies 
passeres, s’hauria de procedir de forma har-
mònica que combinés el bé patrimonial i la 
modernitat per tal d’aconseguir una certa line-
alitat dels factors determinants.

El paratge que s’està museïtzant (doncs, espe-
rem assolir una tercera etapa) queda delimitat 
pel traçat de dos vials: el que accedeix a l’er-
mita de Sant Miquel i el camí obert més dar-
rerament, arran de la construcció de la nova 
conducció de rec que també porta les aigües 
de l’Ebre a la localitat de la Torre de l’Espa-
nyol. Tenint en compte tot això, l’any 2003 es 

va procedir al tancament de tot l’espai, obres 
que varen comptar amb la col·laboració de 
Lluís Sant. En el traçat del sistema de tanca-
ment es van respectar els límits determinats 
pels dos vials abans esmentats i es van deixar 
diversos espais oberts, aprofitant els sectors, 
on l’abruptesa de les roques naturals ja impe-
deix per si sola l’entrada de visitants. Aquest 
tractament no solament minimitza l’impac-
te produït per la instal·lació de la tanca, sinó 
també va suposar una reducció de despeses. 
En la selecció dels materials a emprar, sempre 
s’ha valorat l’impacte visual, és a dir, l’harmo-
nia amb l’entorn paisatgístic —a part dels pro-
pis vestigis—, les característiques del material, 
resistència i durabilitat, transport i facilitat de 
muntatge, versatilitat, així com els costos de 
manteniment. Un any abans, el 2002 s’havien 
realitzat diversos assaigs de consolidació de 
les diferents estructures constructives per tal 
de trobar els procediments més adients. En 
aquest jaciment, comptant amb la co-direcció 
de l’arquitecte Carlos Brull, tècnic encarregat 
dels dos projectes d’adequació que fins ara 
s’han dut a terme.

pRojeCte d’adequaCió del jaCiment íBeRo-
Romà de sant miquel (2ª Fase)

La primera fase executada l’any 2005 havia 
consistit en la construcció d’una porta d’en-
trada al recinte, al costat del camí d’accés, 
mentre que dins del recinte es va traçar un 
recorregut per a la visita, d’acord amb el que 
creiem que s’hauria seguit originàriament, em-
motllant-se a la morfologia del terreny, que en 
el decurs dels dos mil·lennis ha estat modifi-
cada notablement, en particular per l’activitat 
que es va dur a terme durant la guerra civil 
amb l’arranjament de trinxeres i, anys més 
tard, en el decenni dels anys cinquanta també 
s’havien desfigurat a causa de la construcció 
del rec ja esmentat. D’altra banda, aleshores 
es va adequar el sector que devia haver estat 
l’accés original al recinte, afectat també pel ca-
nal, mitjançant la instal·lació d’una passera en 
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forma de rampa i es va traçar un pas esglaonat 
per un dels antics carrers en fort pendent, que 
transcorre paral·lel a la muralla, cobrint una 
claveguera, la funció de la qual devia ser ca-
nalitzar les aigües pluvials per evitar afeblir un 
dels accessos principals al recinte. 
Un cop exposats tots els antecedents i les líni-
es d’actuació anteriors, ens referim ara d’una 
forma més concreta a la darrera fase del pro-
jecte, redactat per l’arquitecte Carlos Brull Ca-
sadó, a qui, com en el cas anterior, se li havia 
encarregat aquesta tasca com a membre de 
l’equip d’excavacions arqueològiques. L’objec-
tiu d’aquesta actuació era la realització de les 
obres corresponents a la segona fase consis-
tents bàsicament en la senyalització i conso-
lidació del jaciment per tal de facilitar l’accés 
al públic.
D’acord amb la documentació del projecte 
de C. Brull, els treballs d’adequació es “po-
den qualificar com una obra d’urbanització i 
senyalització, amb les especificitats que el ca-
ràcter arqueològic de l’espai on s’actua com-
porta” (Brull 2011). Es plantejaven diverses 
accions sobre les estructures arqueològiques:

1. Obres de restauració i consolidació.
2. Treballs d’excavació en punts molt concrets 
que comporten moviments de terra i neteja 
d’enderrocs d’aquestes estructures.

Es van traçar una sèrie de recorreguts forma-
litzats amb un paviment, fets amb una base de 
tot-u compactat, tret dels sectors (part del ca-
nal) on s’ha restituït amb la finalitat de cobrir 
la part seccionada per les obres i, així, recupe-
rar la linealitat del recorregut. La col·locació 
de la passera sobre el canal del rec permet 
també recuperar la circulació d’un antic vial, 
alhora que ofereix la visualització de totes les 
construccions de l’àrea central sense cap afec-
tació. Això també permetrà mostrar part de 
la imatge original del terreny natural, fins ara 
emmascarada per aquesta conducció d’aigua.
En el disseny dels diferents elements s’ha uti-
litzat la xapa d’acer “corten” així com elements 
aïllats de formigó. Pel que fa a les baranes i 
altres elements de protecció que garanteixin la 
seguretat dels visitats s’han emprat elements 
metàl·lics per tal de minimitzar l’impacte ver-
sus els vestigis arqueològics.

Fig. 5 Vista de Sant Miquel, en procés de museïtzació (Arxiu fotogràfic: M. Genera).
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Aquestes feines es van encarregar a l’empresa 
Bioma facilities d’Amposta, amb el seu equip 
de tècnics encarregats de cada especialitat.

la senyalÈtiCa, element inteRmedi entRe 
el patRimoni i el visitant

Partim dels supòsits que la senyalització ha de 
constituir una de les accions prioritàries en ser 
un medi informatiu per al visitant i una mos-
tra de reconeixement i respecte vers el patri-
moni. Aquest jaciment ja havia tingut des de 
feia anys una breu senyalització informativa, 
fins i tot des de la carretera general. Tanma-
teix en aquests moments s’ha instal·lat una de 
nova per tal d’indicar l’itinerari que permet al 
visitant conèixer els aspectes més importants 
del jaciment i a la vegada que eviti, almenys 
en part, la degradació de les diferents estruc-
tures. La darrera intervenció ha comportat la 
col·locació de 8 plafons amb la informació 
essencial a transmetre. No obstant, els con-

tinguts (en aquest cas contemplats com “una 
millora”) s’han hagut d’adaptar a les mesures i 
situació dels plafons i no a la inversa, d’acord 
amb els requisits del jaciment, ni les volume-
tries i cromatismes com s’havien previst origi-
nàriament (Genera 2003). Malgrat tot això, sí 
hem contribuït directament en la preparació 
de textos i disseny adaptant-nos al projecte. 

vessant pedagògiC 

En el cas particular de Vinebre, tal i com ja ha-
víem procedit en altres jaciments, en paral·lel 
a l’adequació dels vestigis arqueològics, s’està 
duent a terme una intensa activitat orientada 
a la preparació de materials didàctics a partir 
d’objectes singulars trobats en el terme, per 
aplicar-los en les aules, que constituiran una 
altra publicació a part. No obstant, esmentem 
el tema perquè és justament entre els escolars, 
on s’ha d’iniciar aquesta praxis.

Fig. 6. Detall del plafó 1 instal·lat durant la darrera fase de museïtzació, on es marca l’itinerari a seguir.
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Resum
El mes d’agost de l’any 2015 va tenir lloc la primera edició del projecte vIA scIpIonIs, una proposta 
científic- cultural totalment innovadora a la Peninsula Ibèrica, l’objectiu principal de la qual és l’es-
tudi de les legions romanes d’època de la Segona Guerra Púnica en marxa. Els municipis de L’Aldea 
i Amposta ocupen un punt clau doncs es troben a l’inici de la marxa experimental que va recórrer 
480 km. en quinze dies, fins arribar a Cartagena, emulant l’episodi protagonitzat per Publi Corneli 
Escipió “l’Africà”, la primavera de l’any 209 A.c.

Abstract
In August of  the year 2015 was held the first edition of  the vIA scIpIonIs project, a scientific and 
cultural proposal completely innovative in the Iberian Peninsula, which main goal is to study the 
Roman Republican legions of  the 2nd Punic War times in march. Municipalities of  L’Aldea and 
Amposta occupy a key place because they are at the start point of  the experimental march that 
toured 480 km. in fifteen days until arriving to Cartagena, emulating Publius Cornelius Scipio’s “the 
African” starring episode during spring of  year 209 b.c.
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intRoduCCió i ContextulitzaCió

Fa alguns anys, un petit grup d’arqueòlegs i 
estudiants del Grau d’Arqueologia de la Uni-
versitat de Barcelona dirigits pel professor 
Jaume Noguera, van realitzar una de les tro-
balles més rellevants pel que fa a l’arqueologia 
dels escenaris de la Segona Guerra Púnica a la 
Península Ibèrica fins aquell moment. Com-
binant la informació que es desprenia dels re-
lats dels autors clàssics Pol·libi i Tit Livi amb 
una minuciosa prospecció sobre uns terrenys 
a tocar de l’Ebre, entre els municipis de l’Al-
dea i d’Amposta, van identificar el que pro-
bablement va ser el campament des del qual, 
Publi Corneli Escipió (conegut també com 
“l’Africà”) va llençar-se a la conquesta de la 
Peninsula Ibèrica que, en aquells moments, 
es trobava en la seva major part sota domi-
ni cartaginès. Es tractaria del campament que 
a l’obra de Tit Livi apareix anomenat com a 
Nova Classis (LIV. AUC, XXII, 21, 1-6) que va 
substituir Tarragona com a base d’operacions 
militars donada la seva favorable ubicació a la 
desembocadura de l’Ebre (NoguerA 2009, 
2012; NoguerA et al., 2013a, 2013b, 2015). 
La publicació d’aquesta troballa va esdevenir 
l’espurna que va encendre el desenvolupament 
del projecte vIA scIpIonIs que presentarem a 
continuació. Tanmateix, abans d’entrar en ma-
tèria creiem oportú contextualitzar l’episodi.
Sabem per les cròniques dels autors greco-lla-
tins que l’any 210 A.c., “l’Africà”, el nou gene-
ral en cap de les tropes romanes a la Península 
Ibèrica, va decidir acabar amb la situació d’es-
tancament que es vivia al teatre d’operacions 
peninsular des que l’any anterior la presència 
romana patís una absoluta debacle amb la 
mort a mans d’Asdrúbal Barca de Cneo Cor-
neli Escipió i Publi Corneli Escipió (oncle i 
pare de “l’Africà”, respectivament) i l’aniquila-
ció del seus exèrcits. Durant aquell hivern, va 
preparar dues legions, reforçades amb un bon 
nombre de tropes auxiliars ibèriques, i va ar-
mar una potent flota (comandada pel seu amic 
Gai Leli). Probablement a la primavera del 
209 A.c., va marxar simultàniament per terra 

i per mar contra aquest enclau que suposava 
una amenaça pels interessos romans a la Pe-
nínsula Ibèrica. Així, va prendre la iniciativa, i 
després una marxa extenuadora des de l’Ebre 
que va durar set dies (pol. Hist., X, 6-7; LIV. 
AUC, 26, 42) va atacar fulgurantment la prin-
cipal base cartaginesa a Iberia. Aquell lloc es 
deia Qart- Hadasht (la “nova Cartago” o Car-
tagena, com la coneixem nosaltres) i era una 
ciutat amb un excel·lent port militar, plena de 
material bèl·lic. L’episodi va culminar amb la 
caiguda de la ciutat en mans romanes en tan 
sols un dia gràcies a l’enginy i astúcia del ge-
neral romà que, segons Pol·libi (Hist. X, 8, 7), 
va saber aprofitar una informació privilegiada 
que uns pescadors li van donar: el nivell de 
l’aigua del llac que s’estenia a la banda oest de 
la ciutat, descendia cada dia amb la marea i es-
devenia transitable. Per aquell punt van atacar 
dues cohorts, van superar les defenses i van 
accedir a l’interior de la ciutat obrint les portes 
als seus camarades que es trobaven assetjant 
la ciutat. Arran d’aquell episodi, els romans 
van eliminar l’origen de la línia de subminis-
traments d’Aníbal (el qual es trobava alesho-
res fent campanya a Itàlia) i, van anul·lar el 
principal port militar de Cartago fóra d’Àfrica. 
Des d’aquell moment, l’accés de Roma cap a 
la vall del riu Betis (l’actual Guadalquivir), on 
els cartaginesos havien trobat tradicionalment 
un important suport i una font de reclutament 
pels seus exèrcits, va quedar obert. La prova és 
que un any més tard, el 208 A.c., les mateixes 
legions que van ocupar Cartagena, s’enfron-
taren contra l’exèrcit d’Asdrùbal Barca a les 
immediacions de la ciutat ibèrica de Baecula, 
episodi que també ha pogut ésser documentat 
i reconstruït arqueològicament (Bellón et al. 
2012 y 2015). 
Tant Pol·libi (Hist. X, 9, 7) com Tit Livi (AUC, 
XXVI, 42) relaten que l’exèrcit consular d’Es-
cipió es trobava probablement acampat a la 
desembocadura del riu Ebre. Atenent els seus 
relats, aquest exèrcit va recórrer la distància 
fins a Cartagena (uns 480 km. aproximada-
ment) en set dies. El general romà pretenia 
arribar a la ciutat i prendre-la abans que els 
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tres exèrcits cartaginesos que es trobaven dis-
tribuïts a la Península Ibèrica tinguessin capa-
citat de reacció. Per tant, aquells homes van 
haver de recórrer una mitjana d’uns 68 km al 
dia, afirmació que alguns historiadors qüesti-
onen1. Tot i que no és la nostra intenció con-
tinuar amb el debat en aquest article, a priori 
pot semblar una dada exagerada que nosaltres, 
tanmateix, la considerem plausible, com expo-
sarem més endavant. En qualsevol cas, hem 
de tenir present el suport logístic que pro-
porciona la flota de Gai Leli, la qual navegava 
en paral·lel a l’avenç terrestre, i la possibilitat 
que, en tractar-se d’una acció necessàriament 
sorprenent, completament extraordinària i de-
sesperada on Escipió s’hi jugava el futur de la 
presència romana a Ibèria, l’exèrcit es limités 
estrictament a caminar durant tot el dia, fins i 
tot renunciant a la instal·lació de tendes, l’aixe-
cament de vallum i altres activitats de caràcter 
rutinari. Cap a aquesta possibilitat apunta el 
mateix Livi quan narra la marxa forçada que 
el cònsul Claudi Neró va haver de dur a terme 
a Itàlia per enfrontar-se a Asdrúbal Barca al 
Metauro2. 
Aquest episodi històric constitueix, sense dub-
te, un punt d’inflexió per l’evolució del con-
flicte a la Península Ibèrica i un contundent 
cop per a la presència cartaginesa. Els carta-
ginesos no van tornar a recuperar la ciutat i 
d’ençà aquell moment van encadenar derrota 
rere derrota fins la seva expulsió final, l’any 
206 A.c. 

1 Existeix un interesant debat sobre la versemblança (o no) 
d’aquesta dada. Una excel·lent aproximació a la qüestió a 
Fernández, D. (2005).

2 “et coartatio plurium in angusto tendentium facilior futura erat, 
quod Claudianus exercitus nihil ferme praeter arma secum in expediti-
onem tulerat.” (Liv. XXVII, 46, 2) (“e iba a resultar relativamen-
te fácil, por otra parte, apretarse más en poco espacio en las 
tiendas porque el ejército de Claudio no había llevado consigo 
casi nada más que las armas a aquella expedición” (Trad. de 
Villar, J. A., Ed. Gredos, 1993)

desCRipCió i oBjeCtius de la pRoposta

Precisament, la combinació de components 
alhora èpics i històrics és la que alimenta el 
plantejament del projecte vIA scIpIonIs. 
Aquest projecte va nèixer concebut per l’em-
presa ArtIFex, conservació i recreació del 
patrimoni arqueològic per tal de rememorar 
aquell esdeveniment des d’un punt de vista 
innovador, agermanant ciència i difusió histò-
rica amb la intenció de generar una atractiva 
oferta de turisme de qualitat similar a d’altres 
que ja existeixen en alguns països d’Europa, 
com exposarem detingudament a continuació. 
El seu principal objectiu va ser dur a terme 
un experiment científic i  una pormenoritza-
da recollida de dades. Amb aquest fi, es va ca-
racteritzar com a legionaris d’època d’Escipió 
a set voluntaris, tant a nivell d’indumentària 
com d’equipament, tot sotmetent-los a un rè-
gim de dietes històriques. Va ser el professor 
Junkelmann de la Universitat d’Hamburg qui 
va obrir via en aquest sentit (JunKelmAnn, 
1986), duent a terme una travessa entre Itàlia 
i Àustria, a peu i caracteritzats d’època, per tal 
de recollir la major quantitat de dades possible 
sobre les legions d’època d’August en marxa. 
Els resultats, constitueixen fins avui dia tot un 
referent doncs va aportar un punt de vista al-
ternatiu i complementari a les dades arqueolò-
giques. Per nosaltres, és innegable la influència 
d’aquesta experiència. D’altra banda, un altre 
objectiu era convertir aquest projecte en un 
reclam turístic cultural de qualitat a través de 
la recreació històrica, una excel·lent eina que 
combina un alt potencial didàctic i d’entrete-
niment. Esdeveniments com ara la recreació 
de la Batalla de Hastings, o Waterloo en son 
exemples molt evidents, amb desenes de mi-
lers de visitants cada any.
També pot ser considerada com la gènesi 
d’una proposta de senderisme natural, donat 
l’alt valor paisatgístic d’alguns dels indrets per 
on transcorre i una proposta per a generar una 
xarxa de col·laboració entre els municipis per 
on transcorre, donant peu a un nou itinerari 
històric com ara el Camino del Cid o El Cami-
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no de Santiago a Espanya o la Rotta dei Fenici i 
Il Camino d’Annibale a Itàlia, capaç d’establir 
una connexió entre la Via Scipionis i els jaci-
ments arqueològics propers, museus o altres 
llocs d’interès cultural. Paral·lelament, pretén 
fer de la difusió de la Història un valor afe-
git i finalment, criticar l’estat d’abandonament 
que actualment pateixen les antigues vies de 
comunicació, com per exemple la Via Augusta, 
construïda sobre el traçat d’un camí més antic 
denominat Via Heraklea, el qual va ser proba-
blement recorregut pel mateix Anníbal durant 
la seva travessa cap a Itàlia i pel propi Escipió 
durant la seva marxa cap a Cartagena. D’al-
tra banda Aquest projecte és també el prefaci 
d’una altra proposta anomenada Via Anni-
balica, actualment en desenvolupament i en 
procés de recerca de finançament europeu. 
El seu objectiu és fer servir la recreació multi-
tudinària d’alguns dels episodis més rellevants 
de la Segona Guerra Púnica protagonitzats per 
Aníbal Barca a nivell internacional, com ara el 
pas dels Alps amb elefants, com un atractiu tu-
rístic de qualitat al llarg dels països que avui en 
dia allotgen dins les seves fronteres escenaris 
d’aquells fets (Espanya, França, Itàlia i Tuní-
sia). Comptem amb el recolzament d’algunes 
de les màximes autoritats acadèmiques a nivell 
mundial sobre el marc contextual de la Segona 
Guerra Púnica i sobre la figura d’Anníbal. 
Des del principi, aquest projecte va rebre el su-
port acadèmic i institucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid a través del seu Laborato-

rio de Arqueología Experimental, de la Asociación 
Española de Arqueología Experimental (Experi-
menta), i de la xarxa internacional de museus 
a l’aire lliure, exArc amb seu a Holanda. Do-
nat el que primer intent de finançament, mit-
jançant micro-mecenatge, no es va culminar i 
davant les dificultats per rebre el recolzament 
públic per part dels ajuntaments dels munici-
pis per on havia de transcórrer l’itinerari, es 
va decidir desenvolupar el projecte i la seva 
execució amb els propis recursos dels partici-
pants. Aquella edició “inèdita” pretenia també 
dur a terme una recaptació amb finalitats soci-
als destinats a l’ong Educo i el seu programa 
“Beques-Menjador”. La intenció de la primera 
travessa durant l’any 2015 va ser posar de ma-
nifest la potencialitat de la proposta, despertar 
l’interès de les administracions públiques que 
inicialment havien ignorat la proposta i ani-
mar-les a recolzar el projecte econòmicament. 
Així, vuit voluntaris, l’equivalent a la unitat mí-
nima de la legió republicana (el contubernium), 
entre els que hi havia alguns dels arqueòlegs 
que havien participat en els treballs de pros-
pecció al possible campament d’Escipió de 
la Palma, i amb la decisiva col·laboració dels 
grups de recreació històrica Evocati Apri Sci-
pioni i Ibercalafell i de l’empresa La Subura 
s.l., es va desenvolupar un esdeveniment iti-
nerant d’arqueologia experimental i recreació 
històrica que es va perllongar entre el 3 i el 17 
del mes d’agost de 2015. Prenent com a punt 
d’inici L’Aldea/Amposta, van seguir les po-

Fig. 1. Recreació de la batalla de Waterloo. Es pot observar la 
gran quantitat de públic. (Foto: English Heritage)

Fig. 2. Xerrada pública sobre el projecte i sobre el context 
històric de la Segona Guerra Púnica a Borriol (Castelló).
(Foto: T. Gilisbars)
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blacions de Traiguera, Les Coves de Vinromà, 
Borriol, Nules, Sagunt, València, Algemesí, 
Xàtiva, Moixent, Caudete, Elda, Elx, Rojales, 
Pilar de la Horadada i, finalment, Cartagena. 
En total, els participants de la Via Scipionis 
van travessar a peu, amb calçat històric i ca-
racteritzats de l’època com a legionaris romans 
(veles, hastatus, princeps i triarius) i com a tro-
pes aliades o auxiliars (un itàlic i un iber laietà) 
480km. al llarg de quatre regions, sis provín-
cies i una seixantena de municipis. Sempre es 
va intentar seguir el traçat de l’antiga Via Au-
gusta. Malauradament, en realitat s’han pogut 
documentar arqueològicament pocs trams de 
la via original i generalment, aquests es troben 
en un estat de conservació molt deficient do-
nat el seu abandonament per part de les admi-
nistracions públiques. 
Cal destacar la nostra intenció de convertir 
futuribles edicions de la vIA scIpIonIs en un 

motor per la recerca arqueològica, en el sentit 
que es tracta d’una proposta que pretén reva-
loritzar i dinamitzar alguns dels escenaris de la 
Segona Guerra Púnica que, en moltes ocasi-
ons es troben ignorats per les administracions 
públiques. L’inici de projectes de prospecció 
arqueològiques en aquests indrets, promogu-
des pels ajuntaments i institucions de més am-
pli abast, contribuiria d’una banda a la gene-
ració de llocs de treball, a la inclusió d’aquests 
enclaus dins l’oferta turística local i regional, i 
en última instància, obligaria a la revisió cientí-
fica d’alguns plantejaments hipotètics que mai 
no han estat contrastats arqueològicament. Ci-
ència, entreteniment i turisme al servei i profit 
de la societat.

Fig. 3. Participants de la vIA scIpIonIs sobre un tram original 
de la Via Augusta al Museu de Sagunt. (Foto: K. Osma)

Fig. 4. Participants en marxa entre les localitats de Caudete 
(Albacete) i Elda (Alacant). (Foto: J. M. Gallego)
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Intervenció arqueològica a l’es-
glésia de Sant Antoni (Tortosa, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Església de Sant Antoni
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291090; Y: 4520939
Direcció: Cristina Cuenca Loni (Apex, sl)
Promotor: gumtsA

Any de la intervenció: 2010
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’església va ser la seu de la Confraria de Sant 
Antoni dels pagesos de Tortosa, la qual es va 
instal·lar a mitjans del segle xvII a l’edifici que 

havia estat l’antiga casa de les famílies Boteller 
i Oriol.
L’església de Sant Antoni és un edifici entre 
mitgeres que dóna lloc a un temple de nau 
única amb capelles laterals. Originalment hi 
haurien hagut 10 capelles laterals, cinc a cada 
costat de la nau, tot i que en l’actualitat tres 
capelles del costat est han desaparegut. De la 
construcció original es conserva només la part 
inferior dels murs, mentre que les cobertes i la 
distribució interior s’ han perdut. L’únic sec-
tor que conserva encara l’estructura és el ni-
vell de planta de la façana, separada de la part 
superior per una senzilla motllura horitzontal 
de quart de bossell. La façana està construï-
da totalment amb carreus de pedra, i queda 
centrada per una portalada adovellada de mig 
punt. Sobre la dovella central, dins un cercle, 
hi ha un bust en relleu de Sant Antoni amb un 
ocell, possiblement dels segles xIv-xv. A l’ex-
trem Nord hi ha una porta petita amb llinda i 
damunt, una finestra rectangular que conserva 
les portelles de fusta amb un senzill treball de 
talla. A partir de la cornisa, l’obra és de maço-
neria arrebossada.

Fig. 1. Obres a l’interior de la nau de l’església de Sant Antoni 
(Cuenca 2010)
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Fig. 2. Estructures localitzades sota la nau de l’església (Cu-
enca 2010)

Fig. 3. Vista d’una de les capelles, on es va localitzar un pavi-
ment de còdols, i a la vora un antic pou (Cuenca 2010).
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Castell de la Suda (Tortosa, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Castell de la Suda, o de 
Sant Joan
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291181; Y: 4521211
Direcció: Damià Griñó Màrquez
Promotor: Paradores Nacionales de Turismo, sA

Any de la intervenció: 2009
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El Castell de la Suda, també anomenat castell 
de Sant Joan, se situa sobre un turó de plan-
ta allargada i que conforma una notable pla-
taforma orientada en sentit sud-oest – nord-
est. Aquest turó, que s’aixeca uns 52 msnm, 
té un ampli domini visual sobre la ciutat i la 
vall inferior del riu Ebre. L’actual aparença del 
castell es deu en bona mesura a les reformes 
de tipus militar portades a terme entre els se-
gles xvI i xIx. No està clara l’organització del 
castell durant l’Edat Mitjana, encara que són 
visibles diverses torres i trams del parament 
de la muralla atribuïbles a aquesta època. La 
construcció del Parador Nacional de Turisme 
a partir de l’any 1972 va afectar molt greument 
bona part de les estructures antigues que van 
romandre fins al segle xx.
Amb motiu d’un projecte d’obres de reforma 
sobre la pavimentació exterior del Parador, 
l’any 2009 es van efectuar una sèrie de cinc 
sondejos a la meitat nord-oest de la fortalesa 
amb diversos resultats. Al sondeig 1, practicat 
en l’extrem nord del castell, es va documen-
tar un forat de pal de secció circular sobre la 
roca natural, a banda d’un conjunt de ceràmica 
baixmedieval. Al sondeig 2, situat en un espai 
lateral de l’aparcament central del Parador, es 
va deixar al descobert una estructura incer-
ta a base de pedres petites i mitjanes lligades 
amb morter que es fonamenta sobre una altra 
construcció a base de pedres de grans dimen-
sions col·locades en sec. La datació proposada 
per al conjunt és d’època medieval, sense ma-
jors possibilitats de precisió. També es van do-
cumentar cinc tombes d’inhumació en fossa 
simple, que presumiblement seguirien el ritus 
cristià. El sondeig 3, situat en un espai enjardi-
nat a la vora de l’anterior, va permetre la tro-
balla d’una sitja de grans dimensions excavada 
en la roca natural, reomplerta amb materials 
dels segles xI-xII. En aquesta mateixa cala es 
van localitzar quatre inhumacions més, que 
també seguirien el ritus cristià
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Tant en el sondeig 4, situat no gaire lluny dels  
dos anteriors, com en el 5, que es localitza a 
l’extrem sud-oest de la fortalesa, es van deixar 
al descobert restes de murs i altres elements 
estructurals. En el primer cas es tractaria de 
murs del segle xII corresponents a l’alcassaba 
andalusina, mentre que en el segon serien de 
datació baixmedieval. Al sondeig 5, a més, es 
van detectar tres enterraments més.
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Fig. 1. Inhumació localitzada al sondeig 3 (Griñó 2011)

Fig. 2. Sitja excavada al sondeig 3 (Griñó 2011)

Fig. 3. Mur de cronologia baixmedieval al sondeig 5 (Griñó 
2011)
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Plaça de l’Absis (Tortosa, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Plaça de l’Absis
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291080; Y: 4521088
Direcció: Damià Griñó Màrquez i Vanesa Ca-
marasa Pedraza
Promotor: gumtsA

Any de la intervenció: 2008-2009
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La plaça de l’Absis és un espai de creació mo-
derna a la part posterior de la catedral de San-
ta Maria que n’envolta la capçalera per la seva 
banda de fora. L’espai se situa al centre del nu-
cli antic de Tortosa, als peus de l’extrem sud 
del turó de la Suda i envoltat per la depressió 
que va a parar a la llera del riu pel seu costat 
oest, i a la sortida del barranc del rastre pel seu 
costat est. 
La necessitat de substituir la xarxa de clave-
gueram i serveis dels carrers Portal dels Ro-
meus, la Suda, Costa de Capellans i la mateixa 
Plaça de l’Absis va motivar una intervenció 
arqueològica que es va dur a terme
entre els anys 2008 i 2009. Aquesta actuació 
va consistir en un seguiment dels moviments 
de terres associats a les obres d’obertura de 
les rases de serveis, i també en la realització 
de dos sondejos. Durant els treballs es va do-
cumentar una sèrie d’estructures antigues de 
gran interès. 

En un sentit volumètric, l’element més impor-
tant és un gran mur de 1,70 metres d’amplada 
que es va resseguir al llarg de 13,60 metres de 
longitud seguint una direcció nord-est - sud-
oest, i que compta amb una alçada de 2,50 
metres. Està aixecat amb encofrat de pedres 
no escairades de grans i mitjanes dimensions 
lligades amb morter de calç. En direcció nord-
est sembla que es va identificar un altre pos-

Fig. 1. Vista general de l’excavació (Griñó i Camarasa 2011)
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sible tram del mateix mur, tot i que en aquest 
cas només se’n conserva una potència de 40 
centímetres. A causa de les seves caracterís-
tiques els seus excavadors ho van interpretar 
com un tram de  muralla d’època andalusina, 
que inclouria l’espai que amb posterioritat va 
correspondre a la catedral cristiana a l’interior 
del recinte murat, i deixaria fora l’espai orien-
tat al barranc del Rastre. Associades a aquesta 
fortificació es van localitzar les restes d’una 
construcció de planta quadrangular bastida 
amb la mateixa tècnica que la muralla. La seva 
interpretació no és gaire clara, tot i que s’ha 
suggerit que podria tractar-se de la base d’una 
torre, fet atípic tenint en compte que estaria 
encarada intramurs.

Altres estructures detectades a la vora d’aques-
ta construcció quadrangular formarien part 
d’edificis de cronologia igualment andalusina 
sense determinar, encara que el gruix d’alguns 
murs fa pensar que es podria tractar d’algun 
edifici públic. Tanmateix cal destacar la troba-
lla d’un conjunt de murs més antics que els 
seus excavadors atribueixen a època romana 
tardana, aixecats emprant pedres de mitjanes 
dimensions sense escairar lligades amb argila. 
Entre aquestes estructures s’ha identificat un 
possible dipòsit.
Les restes foren cobertes després de la seva 
excavació i documentació.
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Fig. 2. Probable muralla andalusina exhumada a la plaça de 
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Fig. 3. Pondus trobat durant els treballs arqueològics (Griñó 
i Camarasa 2011)
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Intervenció arqueològica a la 
cripta de l’església de la Repa-
ració (Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Església de la Reparació
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291090; Y: 4521020
Direcció: Samuel Sardà Seuma
Promotor: Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos
Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La troballa del jaciment arqueològic al Temple 
de la Reparació es va fer al període entre 1884 
i 1909, quan l’arquitecte Joan Abril, com a ar-
quitecte diocesà va rebre l’encàrrec de cons-
truir aquesta església en el solar on prèviament 
havia estat el convent de l’orde dels merceda-
ris. Al llarg dels treballs d’excavació i cons-
trucció de la cripta es va localitzar un espai de 
necròpolis romana. Entre les troballes hi havia 
enterraments en àmfora, un enterrament en 
sarcòfag de plom, un monument funerari de 
morter, un suposat columbari, etc.

L’any 2008, es va executar una intervenció ar-
queològica al subsòl de la cripta, motivada per 
la necessitat d’instal•lar un ascensor. Sota un 
fals sòl, es va localitzar una gran acumulació 
de restes òssies humanes. Aquestes restes es-
taven en posició secundària i sense connexió 
anatòmica. Tot i que haurien estat dipositades 
en aquest indret segurament ja en temps de 
Joan Abril, no es coneix la seva procedència 
inicial. A causa del seu estat de conservació i 
del seu elevat nombre és inversemblant identi-
ficar-les com a les restes humanes d’època ro-
mana referides en les fonts textuals de l’època. 
És possible que es puguin assimilar a les restes 
humanes que contenien els vasos funeraris de 
l’antic convent de la Mercè, que segurament 
es destruiríen quan la construcció de la cripta 

Fig. 1. Interior de la cripta de l’església de la Reparació (Sardà 
2008)
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de l’església moderna. En total es van extreure 
les restes de 200 individus, però es calcula que 
encara romanen in situ un centenar de cossos.

Durant la intervenció també es va portar a 
terme un petit sondeig al fons de l’espai on 
reposaven les restes humanes. Aquesta explo-
ració va permetre documentar un mur romà 
datat en el segle I d.n.e. aixecat amb la tècnica 
de l’opus vittatum. Es tracta d’un fragment seg-
mentari que es coneix només en uns 60 cm de 
llargada, i del que s’ha descobert només uns 
50 cm del seu alçat, sense que s’hagi assolit la 
seva fonamentació. La seva amplada és d’uns 
45 cm.
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Fig. 2. Acumulació de restes humanes sense connexió anatò-
mica (Sardà 2008)
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Seguiment i excavació de son-
dejos a l’àrea enjardinada de 
l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta (Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291334; Y: 4520802
Direcció: Cristina Cuenca Loni (Apex, sl)
Promotor: Acuamed
Any de la intervenció: 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’any 2011 es va dur a terme el projecte cons-
tructiu de l’equipament de pous del Rastre 
i conducció fins al dipòsit del  Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta. L’obra va afectar 
una part de l’àrea enjardinada de l’hospital 
amb l’excavació d’una rasa amb una profun-
ditat d’un metre. El traçat de la rasa havia de 
resseguir longitudinalment la cara interior del 
cinyell de muralles que envoltava la ciutat pel 
seu costat est des de la segona meitat del segle 
xIv, motiu pel qual es va dur a terme una inter-
venció arqueològica preventiva. 

La intervenció va consistir en un seguiment de 
les obres i en l’excavació d’una sèrie de vuit ca-
les per tal de comprovar la possible presència 
d’estrats o estructures antigues en el subsòl. 
En tres d’aquestes cales es van localitzar seg-
ments de murs aixecats amb maçoneria de pe-
dres i morter de calç. La direcció dels murs és 
perpendicular a la línia de la muralla a la qual 
s’entreguen per la seva cara interna, motiu pel 
què es van interpretar com a contraforts. El 
seu estat de conservació, però, és bastant pre-
cari degut sobretot a l’acció de les arrels. En 
una altra cala es va localitzar un muret cons-
truït amb còdols petits i morter de calç. A di-
ferència dels anteriors, aquesta estructura està 
orientada en paral·lel a la muralla. Es va com-
provar que cobria en part una pavimentació de 

Fig. 1. Àrea enjardinada de l’Hospital Verge de la Cinta (Cu-
enca 2011)
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còdols i calç. En cap cas es van poder datar les 
restes documentades.
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Carrer de Sant Doménech, 
números 11 i 13 (Tortosa, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrer de Sant Domènech, 
números 11 i 13
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291199; Y: 4421089
Direcció: Cristina Cuenca Loni (Apex, sl)
Promotor: gumtsA

Any de la intervenció: 2010
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Els números 11 i 13 del carrer de Sant Domè-
nech se situen a la mitjana d’aquesta via. És 
un espai del nucli antic de la ciutat de Tortosa 
situat entre la vessant meridional del turó de la 
Suda i la llera del barranc del Rastre. El subsòl 
d’aquesta zona és molt ric en restes arqueolò-
giques d’època protohistòrica, romana i medi-
eval, tal i com van demostrar altres actuacions 
arqueològiques dutes a terme en altres punts 
del mateix carrer i en carrers propers com el 
de la Mercè o el de Sant Felip Neri.

Els immobles 11 i 13 eren blocs de pisos de 
planta rectangular i constaven d’un espai de 
planta baixa delimitat amb murs de maçone-
ria amb alguns carreus intercalats, sobre els 
quals es recolzaven tres pisos destinats a habi-
tatge i construïts amb totxana. L’estat d’aban-
donament i degradació de les estructures va 
acabar constituint unes condicions perilloses, 
que l’any 2010 van motivar resoldre l’enderroc 
amb urgència dels dos edificis. Aquesta opera-
ció va deixar al descobert una gran arcada ogi-
val de carreus de pedra a l’interior del número 
11. L’interés per aquest element arquitectònic 
va propiciar la realització d’un seguiment ar-
queològic dels treballs d’enderrocament.
Es va observar que l’arcada carregava el pes 
dels tres pisos superiors, alhora que dividia 
l’espai de la planta baixa del número 11 en dos 
espais. Mesurava 5,80 metres d’altura des del 

Fig. 1. Vista de l’arcada ogival, en ple procés de desenruna-
ment (Cuenca 2010)
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punt central, i 3,40 metres d’amplada, mentre 
que el seu gruix era de vora 60 cm.
El seguiment va permetre la conservació de 
l’arcada i va servir per a comprovar que en la 
resta dels dos immobles no hi havia cap altre 
element de valor patrimonial.

Bibliografia

cuencA, c. 2010, Memòria del control visual de 
l’enderroc dels edificis números 11 i 13 del carrer Sant 
Domènech del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre), 
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Generalitat de Catalunya.



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

Carrers Benasquer i Cabanes 
(Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrers Benasquer i 
Cabanes
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291084; Y: 4520856
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé i Pere Rams 
Folch
Promotor: Semi, sA

Any de la intervenció: 2014
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Aquests carrers es troben situats entre la llera 
del barranc del Rastre en el seu tram final i 
la vessant baixa del turó del Sitjar per la seva 
banda nord, al nucli antic de Tortosa, en un 
sector que quedava inclòs en el recinte emmu-
rallat del segle xIv.
L’any 2014 es va fer una actuació arqueolò-
gica motivada per l’excavació d’una rasa per 
a la instal·lació de la xarxa elèctrica en aquest 
indret. La rasa tenia dos trams: un primer tram 
recorria el carrer Benasquer en tota la seva 
longitud, mentre que el segon tram recorria el 
carrer de Cabanes fins el seu creuament amb el 
carreró del Seminari. En l’excavació d’aquests 
trams es van documentar diverses estructu-
res. Al carrer Benasquer es van localitzar dos 
murs: un primer mur davant del número 8, ai-
xecat amb carreus i argamassa; un segon mur  
documentat a dos metres de distància de l’an-
terior i aixecat amb pedra petita i argamassa. 
Al carrer de Cabanes es van descobrir dues 
estructures: un conjunt de tres murets aixecats 
amb maons i separats entre ells per un metre 
de distància, apareguts davant dels números 2 
i 4, i pertanyents segurament a una clavegue-
ra moderna; també un mur de pedres lligades 
amb argamassa resseguit al llarg de vuit me-
tres, just davant dels números 16 i 18. Aques-
tes darreres restes poden interpretar-se com 
la cara externa de la cripta de l’antiga església 
del carrer Montcada, ja excavada entre els anys 
2006 i 2009.
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Carrer Mercaders, número 10 
(Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrer Mercaders, número 
10
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291127; Y: 4521040
Direcció: Ruben Pellejà Villalba (àreA, scp)
Promotor: Punt per viure, sl

Any de la intervenció: 2009
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El carrer Mercaders se situa al nucli antic de la 
ciutat de Tortosa. El seu traçat transcorre en 
direcció sud-oest – nord-est en un espai cen-
tral del tram final de la llera del barranc del 
Rastre, al qual s’adapta. Aquest és un espai 
de la ciutat antiga de Tortosa urbanitzat des 
d’època romana, tot i que ha conegut alguns 
períodes d’abandonament o infrautilització 
allargats fins la baixa edat mitjana. Hi ha cons-
tància d’importants troballes arqueològiques 
en els anys seixanta i setanta del segle xx re-
lacionades amb espais d’enterrament romans, 
presumiblement d’època baiximperial. L’any 
1965, durant les obres de reconstrucció de 
l’església de Sant Blai, van aparèixer diversos 
enterraments i nombroses restes de ceràmica 
(Núm. 6718). Més tard, l’any 1973, es va en-
derrocar l’antiga seu del Patronat Obrer i la 
casa Purroy per a construir un bloc de pisos i 
instal·lar-hi el nou Patronat (Núm. 6719). En 
el decurs de l’obra es van localitzar i destruir 
nombrosos enterraments romans. Gràcies a 
les excavacions dutes a terme al carrer Mont-
cada entre els anys 2006 i 2010 se sap que, a 
banda de necròpolis baiximperial, l’espai va 
ser ocupat entre els segles x i xII per un barri 
andalusí d’urbanisme dens (Núm. 21775).

L’any 2009, l’execució del projecte de “Cons-
trucció d’un edifici entre mitgeres amb 2 habi-
tatges” en el solar del número 10 del carrer de 
Mercaders va motivar un control arqueològic, 

Fig. 1. Rebaix del sòl al número 10 del carrer Mercaders (Pe-
llejà 2009)
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destinat a verificar i documentar la possible 
troballa de restes antigues, i prevenir-ne la de-
gradació. La intervenció no va donar resultats 
positius.
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Carrers Pescadors i d’en Car-
bó (Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrers Pescadors i Carbó
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 290913; Y: 4520802
Direcció: Judit Ciurana Prast (Apex, sl)
Promotor: Arno Infraestructures, slu

Any de la intervenció: 2015
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Aquests carrers es troben en una situació molt 
cèntrica de l’actual ciutat de Tortosa, a 100 
metres a l’est del riu i vora l’edifici de l’ajun-
tament. És una zona plana situada a la sortida 
del barranc del Rastre, i situada a l’interior del 
recinte emmurallat del segle xIv, on havia estat 
el barri de Pescadors, nascut a conseqüència 
del port fluvial i de les activitats econòmiques 
que s’ hi produïen.
L’any 2015 es va realitzar una actuació arque-
ològica motivada per la instal·lació del cablejat 
de fibra òptica en aquest lloc. La intervenció 
va afectar el traçat del carrer de Pescadors i del 
carrer d’En Carbó on hi ha els immobles nú-
mero 10, 11, i 12, justament on conflueix amb 
els carrers de Pescadors i Carreró Primer de la 
Sang. Els resultats van ser negatius.
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Carrers Bisbe Aznar i Oliver, 
i Plaça Paiolet (Tortosa, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Carrers Bisbe Aznar i 
Oliver, i Plaça Paiolet
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 290938; Y: 4520959
Direcció: Cristina Cuenca Loni (Apex, sl)
Promotor: gumtsA

Any de la intervenció: 2009-2010
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Els treballs de reurbanització d’aquests espais 
públics van causar una actuació arqueològi-
ca per a documentar la troballa de possibles 
restes i salvaguardar-les en la mesura que fos 
possible. Es tracta d’un espai del nucli antic de 
la ciutat que ocuparia un sector bastant cèn-
tric en l’antic recinte emmurallat del segle xIv, 
vora el riu i la catedral. La plaça Paiolet dóna 
al riu, mentre que el carrer Bisbe Aznar hi va 
a parar, seguint un traçat en direcció sud-est 
– nord-oest. El carrer Oliver és més aviat un 
carreró que transcorre en paral·lel al carrer 
Bisbe Aznar. 
Al carrer Bisbe Aznar les obres van deixar al 
descobert  la part superior de la volta de la 
gran claveguera que canalitza el barranc del 
Rastre des del segle xv. El tram vist ocupa-
va una superfície de 25-30 metres de longitud 
per uns dos metres d’amplada. Es va obser-
var com aquest tram de la volta està construït 
amb pedres de dimensions mitjanes lligades 
amb morter de calç. Una petita cala practicada 
en la seva superfície va descobrir que posseeix 
un gruix de 0,47-0,50 metres, corresponents a 
dos filades de pedra. A simple vista ja va ser 
evident que havia sofert una gran quantitat de 
reformes i afectacions al llarg del temps i que 
per la seva superfície interior la volta està re-
forçada amb formigó armat. Durant aquesta 
intervenció no es van obtenir dades que per-
metessin datar la seva construcció amb un mí-
nim de precisió
A la plaça Paiolet les obres van consistir so-
bretot en l’excavació d’un gran espai al subsòl 
per a encabir tres contenidors soterrats. Just 
contra el tall de l’excavació, pel seu costat oest, 
va aparèixer una estructura a 1,40 metres de 
fondària que va ser identificada com a part de 
la muralla fluvial. També es va localitzar un 
conjunt d’estructures de funció i cronologia 
indeterminades, tot i que una estructura de 
carreus de pedra, que fou emprada com a fo-
namentació d’altres construccions posteriors, 
sembla anterior a la construcció del possible 
tram de muralla. Per motius de seguretat no 
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es va poder desenvolupar una excavació ar-
queològica en condicions en aquest punt, de 
manera que no es va poder extreure tota la 
informació que podria haver proporcionat. A 
més, el sediment retirat de l’excavació estava 
remogut aparentment a causa d’actuacions 
anteriors, de tal forma que no va ser possible 
identificar estrats arqueològics. L’abundància 
d’estructures documentades en l’excavació va 
resultar incompatible amb la realització del 
projecte de l’obra, fet pel qual foren sotmeses 
a un desmuntatge parcial. Una segona excava-
ció realitzada per a instal·lar dos contenidors 
addicionals  va destapar una robusta estructu-
ra aixecada amb pedres sense escairar lligades 
amb morter de calç. Aquesta construcció tam-
bé va haver de ser parcialment desmuntada de-
gut a les necessitats de l’obra.
Al carrer Oliver els treballs van consistir en 
l’obertura d’una rasa al mig del carrer per a 
canviar les canonades del clavegueram. En 
aquest cas no es va localitzar cap vestigi ar-
queològic.

Fig. 1. Volta de la claveguera del Rastre (Cuenca 2013)

Fig. 2. Estructures localitzades a la Plaça del Paiolet (Cuenca 
2013)

Fig. 3. Estructures localitzades a la Plaça del Paiolet (Cuenca 
2013)

Fig. 4. Estructures localitzades a la Plaça del Paiolet (Cuenca 
2013)
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Carrer de Sant Francesc 
(Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrer de Sant Francesc
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM: X:291191; Y:4520836
Direcció: Enric Vilalta Ribé (AbsIs)
Promotor: gIcsA / gumtsA

Any de la intervenció: 2015
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El carrer de Sant Francesc s’ubica al nucli an-
tic de la ciutat de Tortosa seguint un traçat 
sud-oest – nord-est que comunica la zona bai-
xa de la ciutat antiga amb la part superior del 
turó del Sitjar, fet que li confereix un caràc-
ter costerut. En el seu extrem més elevat, el 
carrer portaria a l’antic portal de Tarragona, 
ja existent en el circuit de muralles del segle 
xIv. El paper bàsicament defensiu atorgat al 
cim del Sitjar ja des de la Baixa Edat Mitjana 
i les dificultats de l’orografia van impedir que 
l’entorn més immediat del carrer s’urbanit-
zés fins a dates bastant tardanes. Les úniques 
construccions properes durant l’edat mitjana i 
moderna van ser establiments conventuals: el 
convent de Sant Francesc, el convent de santa 
Clara, i el convent del Carme. L’espai on se 
situa el carrer es mostra com un espai lliure 
d’edificacions en els plànols militars de co-
mençaments del segle xIx, i segurament no es 
va ocupar d’edificacions civils fins a mitjans 
del segle xIx. El turó del Sitjar i la seva vessant 
nord són encara avui en dia mal coneguts ar-
queològicament.

L’any 2015 es va fer el “Projecte d’urbanitza-
ció del carrer de Sant Francesc”, que incloïa la 
renovació total de la pavimentació del carrer i 
de part dels serveis urbans. Aquest moviment 
de terres va originar un control arqueològic, 
dirigit per Enric Vilalta, orientat a vigilar i do-
cumentar la possible presència de restes anti-

Fig. 1. Obres al carrer de Sant Francesc (Vilalta 2016)
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gues en el subsòl del carrer. Els resultats del 
control van ser negatius ja que no es va localit-
zar cap estructura ni nivell d’ocupació interes-
sant des del punt de vista arqueològic.
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Carrer del Portal del Romeu, 
Número 8 (Tortosa, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Carrer del Portal del 
Romeu, número 8
Municipi: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291162; Y: 4521224
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: Smart Projects, sl

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment es troba situat als baixos de l’im-
moble corresponent al número 6 del carrer 
Portal del Romeu. Aquesta via uneix l’espai 
de la llera del barranc del Rastre amb l’entorn 
directe de la catedral medieval. El Portal del 
Romeu és un passatge cobert de possible ori-
gen baixmedieval, tot i que molt reformat amb 
posterioritat. Tradicionalment, però, se l’ha 
identificat com una porta de la muralla roma-
na de la ciutat, sense que fins ara s’hagi docu-
mentat cap indici ni evidència en aquest sentit.
L’any 2007 es van iniciar les obres de reha-
bilitació de l’edifici corresponent al número 
8, just al costat del portal, fet que va produir 
una intervenció arqueològica. Durant els tre-
balls de desmuntatge i desenrunament dels 
elements del paviment de la planta baixa es 
va deixar al descobert una cambra subterrà-
nia. La construcció mesura 3,7 x 2,6 x 2,8 me-
tres, encara que la seva longitud inicial seria 
superior, ja que està limitada en una propor-
ció desconeguda per un envà construït en un 
moment posterior. Originalment havia estat 
coberta per una volta de totxana. La cambra 
s’aixeca sobre murs de maçoneria coberts amb 
un arrebossat de calç, mentre que la pavimen-
tació és de rajola catalana. El seu mur est està 
resseguit per una banqueta correguda. Al sud 
s’obre una cambra menor, interpretada com 
un dipòsit destinat originalment a l’emmagat-
zematge de vi o d’oli. A l’oest, una obertura 
dóna pas a una altra cambra tapiada de la que 
no se’n coneixen les característiques. No se’n 
coneix la datació.

Bibliografia

vAlldepérez, m. 2007, Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al solar núm. 8 del carrer del 
Portal del Romeu de Tortosa (Baix Ebre), Arxiu del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Ge-
neralitat de Catalunya.



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

Plaça dels Estudis, Número 3 
(Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Plaça dels Estudis, número 
3
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291250 ; Y: 4521270
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: Smart Projects, sl
Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

És un espai del nucli antic de la ciutat de Tor-
tosa situat entre la vessant meridional del turó 
de la Suda i la llera del barranc del Rastre, a 
la intersecció entre els carrers de la Mercè, de 
Sant Domènech i de Martí Miralles,  just da-
vant de l’antic hospital de la Santa Creu. Hi ha 
notícies del segle xx que parlen sobre diverses 
troballes arqueològiques en relació a enterra-
ments romans, el què permet incloure l’espai 
de la plaça en la gran necròpolis baiximperial-
tardoantiga que ocupa el barranc del Rastre. 
En l’excavació dels fonaments de la casa si-
tuada entre la plaça dels Estudis i els carrers 
Jurista Miralles i del Vall, també van aparèixer 
nombrosos enterraments i materials, encara 
que les troballes foren ràpidament tapades o 
destruïdes. En un altre edifici de la mateixa 
plaça es van produir problemes de fonamen-
tació, en rebentar les àmfores funeràries sota 
el  mateix pes de la casa, fet que va obligar a 
apuntalar-la (Miravall 1986, p. 16). 
L’excavació dels pilars de fonamentació d’un 
nou edifici en el solar del número 3 de la pla-
ça, l’any 2006, va anar acompanyat d’un segui-
ment arqueològic. L’aparició de restes òssies 
i fragments d’àmfora va motivar l’ampliació 
d’una de les rases. Es van destapar les restes 
d’un individu adult i les d’un nounat, aparent-
ment relacionades, i cobertes amb fragments 
d’àmfora de procedència nord-africana. L’en-
terrament va aparèixer molt afectat per la 
construcció, d’una banda, d’un mur andalusí, 
que li mutila les extremitats inferiors i, d’ altra 
banda, per un altre mur d’època moderna que 
li talla el cap.
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Carrer del Portal del Rastre 
(Tortosa, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Carrer del Portal del Rastre
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM:  X: 291577; Y: 4521388
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: gumtsA

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El Portal del Rastre està ubicat a la llera del 
barranc del Rastre, prop de la part baixa dels 
turons de la Suda i del Sitjar. Es tracta d’una 

zona perifèrica de la ciutat antiga, malgrat que 
ocupada per estructures de tipus suburbial en 
diversos moments de la seva història. El tanca-
ment de la ciutat medieval a la zona del Rastre, 
on existia el Portal de l’Escorxeria des del se-
gle xIv, va esdevenir un perillós punt feble per 
a la defensa de la ciutat a mesura que l’artille-
ria de pólvora es generalitzava i la poliorcètica 
moderna s’anava perfeccionant entre els segles 
xvI i xvII. Aquesta situació era tant més deli-
cada si es té en compte l’existència de turons 
propers, des dels quals les defenses d’origen 
medieval restaven totalment exposades. Per 
aquest motiu, a la segona meitat del segle xvII 
es va construir sobre una petita elevació el fort 
del Bonet i una muralla baixa o cortadura que 
unia aquest reducte amb les avançades de Sant 
Joan, en creuar transversalment el barranc del 
Rastre. El nou Portal del Rastre es va construir 
per a donar continuïtat amb el camí provinent 
del Portal de l’Escorxeria i sortida a la ciutat 
per aquest punt.
La realització d’obres d’arranjament de la cal-
çada situada entre els carrers de la Providència 
i del Portal del Rastre, l’any 2007, va motivar 
un control arqueològic dels treballs. Durant la 
intervenció es va localitzar un mur de maço-
neria de 50 cm de gruix, amb una cara arre-
bossada de morter. A partir de l’estudi de la 
cartografia militar de la ciutat es va interpretar 
que les restes podrien formar part de la barba-
cana que protegia el portal per la seva banda 
exterior. Les necessitats de les obres d’arran-
jament van obligar a desmuntar el segment de 
mur localitzat.
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Avinguda Felip Pedrell, nú-
meros 122-126 (Tortosa, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Avinguda Felip Pedrell, 
números 122-126
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM:  X: 291174; Y: 4521552
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri i 
Meritxell Aixarch Curto
Promotor: Valier Port, SL
Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment es troba situat en un punt central 
del nucli antic de Tortosa, justament entre els 
barris de Sant Jaume i de Remolins, possible-
ment habitats els dos ja en època romana. El 
solar es situa en un espai vora el riu durant la 
major part de la història de la ciutat, ja que la 
zona just a l’oest es va guanyar al riu al llarg 
del segle xIx i no es va urbanitzar fins al segle 
xx. Coincideix amb el baluard del Riu, fortifi-
cació que hauria estat obrada en el segle xvII a 
l’extrem oest del mur de la Cortadura, muralla 
interna d’origen medieval que separava l’antic 
barri de Vilanova, actualment Remolins, de la 
resta de la ciutat.
La construcció d’un edifici d’habitatges en 
aquest solar, l’any 2007, va motivar una in-
tervenció arqueològica preventiva destinada a 
localitzar i documentar les restes del baluard 
esmentat. Com a resultat, es va descobrir un 
tram del mur sud-oest del baluard amb una 
superfície exterior atalussada, així com un 
contrafort interior que s’hi recolza. La part 
superior de la construcció va aparèixer escap-
çada, segurament a causa de la urbanització de 
Remolins de finals del segle xIx.
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Torre del Célio (Tortosa, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Torre del Célio
Municipis: Tortosa
Coordenades UTM: X: 291463; Y: 4521734
Direcció: Enric Vilalta Ribé (AbsIs)
Promotor: IncAsòl/Ajuntament de Tortosa
Any de la intervenció: 2009
Autor de la fitxa: Enric Vilalta Ribé

Descripció

La torre del Cèlio es troba a l’extrem nord del 
casc urbà de Tortosa, vora l’actual plaça de 
Menahem Ben Saruq, al barri de Remolins. Es 
tracta d’una torrassa amb murs de pedra i tàpia 
de morter amb pedra, de planta circular, base 
troncocònica atalussada i amb l’espai interior 
buit per tal de servir d’habitació. Juntament 
amb una torre bessona que s’aixecava a la vora 
del riu i les fortificacions del portal de Vim-
peçol, constitueix el principal element defen-
siu del sector nord de la ciutat medieval. Cal 
relacionar la seva configuració actual  amb la 
construcció del cinyell de muralles de la sego-
na meitat del segle xIv, deixant de banda el fet 
que aquest seria sotmès a diverses reformes i 
reparacions posteriorment. Així, la seva part 
superior fou totalment reformada al segle xvII, 
mentre que el pany de muralla que connecta 
amb la torre va ser enderrocat en temps de la 
Primera República i reconstruït en ocasió de 
la Tercera Guerra Carlina. Malgrat això, l’espai 
de l’actual barri de Remolins, que es correspon 
amb l’antiga Vilanova, era un espai intramurs 
ja en època andalusina, segons se’n desprèn 
de la Carta de Franqueses. Mitjançant aquesta 
carta el comte Ramon Berenguer IV atorgava 
als hebreus de la ciutat un espai de la Vilano-
va que ja estava envoltat per una muralla amb 
torres. Tenint present aquestes dades no es pot 
descartar l’existència d’un antecedent anterior, 
d’època andalusina o potser fins i tot romana, 
per a la torre del Cèlio.
L’any 2009, a causa dels treballs de restauració 
de la torre, es va portar a terme una interven-
ció arqueològica. L’excavació va afectar tres 
sectors:
Una primera cala es va excavar als peus de la 
torre en el seu costat sud, per la seva banda de 
fora. Va permetre documentar un mur de 2,25 
metres de llargada per 0,70 metres d’amplada 
(UE 1101), situat en perpendicular a la línia 
de muralla, i retallat per la base de la torre. La 
troballa d’aquesta estructura va fer plantejar 
la possible existència d’una torre cronològica-
ment anterior de base quadrangular.
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La segona cala va mostrar l’entrega del tram 
de muralla que transcorria en direcció oest so-
bre el parament de la torre.
Una tercera cala es va realitzar a l’interior de 
la construcció, però ràpidament es va decidir 
excavar tot l’espai de la superfície interna de 
la torre. Es van localitzar dos pavimentacions 
relativament modernes, i tres canalitzacions 
que recollien l’aigua de pluja procedent del pis 
superior. 
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Fig. 1. Vista general de l’alçat E de la “Torre del Cèlio” i el 
pany de muralla des de la finca adjacent (Vilalta 2012)

Fig. 2. Sector 1. Vista en planta del mur UE1101 i de la fona-
mentació de la torre. S’aprecia la cara retallada del mur (Vilalta 
2012)

Fig. 3. Sector 2. Alçat de la muralla medieval de Tortosa (Vi-
lalta 2012)

Fig. 4. Sector 3. Interior “Torre del Cèlio”. Vista de les escales 
internes (Vilalta 2012)
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Lo Bordissal (Camarles, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Lo Bordissal
Municipi: Camarles
Coordenades UTM: X:303942; Y:4516950
Direcció: Ricard Marlasca Martín i Xavier Ma-
ese Fidalgo
Aval i cooperació: Museu de les Terres de 
l’Ebre i Ajuntament de Camarles
Any de la intervenció: 2012-2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment es situa a uns 500 metres al nord-
est de Camarles i a uns 150 metres a l’est de la 
via fèrria València-Barcelona, al marge dret del 
barranc de Camarles.
Fou descobert casualment durant uns treballs 
agrícoles a principis dels anys 50. Ignasi Can-
tarell i Salvador Vilaseca van realitzar-hi al-
guns sondejos que els van permetre descobrir 
les restes d’alguns murs i també una sitja de 
forma ovalada a l’interior de la qual hi havia 
fragments  de ceràmica, tanagres, i una gran 
quantitat de thymiateria amb forma de bust 
femení. De fet, es tracta del conjunt més nom-
brós d’aquest tipus d’objecte localitzat al nord 
del riu Ebre, la qual cosa va donar peu a que 
fos publicat i interpretat en diverses ocasions.
En l’actualitat el jaciment està molt malmès a 
causa dels treballs agrícoles i les continuades 
remocions de terra. A més, bona part de la 
zona va ser emprada com a abocador de runa.

En els anys 2012 i 2013 el jaciment va ser ob-
jecte de campanyes d’excavació programades. 
L’espai intervingut fou una estreta franja de 
terreny situat entre la llera d’un barranc i el 
traçat de la carretera del camí de Fustegueres.
En els treballs d’excavació es va documentar 
un edifici de planta quadrangular de grans di-
mensions i notable complexitat interna. L’espai 
excavat es va limitar a uns 60 metres quadrats, 
però les estructures s’estendrien originalment 
per un espai molt major, uns 130 metres qua-

Fig. 1. Imatge on s’aprecia el mal estat de conservació de part 
del jaciment, degut a les transformacions modernes de l’en-
torn (Marlasca 2013)
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drats. L’accés des de l’exterior aniria a parar 
a un pati, a l’entorn del qual es distribueixen 
un mínim de cinc àmbits diferents dels quals, 
però, no se’n coneix una funció concreta. En 
aquest mateix pati es van desenvolupar activi-
tats metal·lúrgiques, tal i com es va posar de 
manifest en documentar-se l’existència d’un 
petit forn excavat a terra.

Sembla que aquesta construcció comptaria 
amb un únic nivell d’ocupació i hauria estat 
abandonada en un moment del segle III A.n.e. 

Tanmateix s’han documentat vestigis d’una 
ocupació anterior de l’indret que podria situ-
ar-se entre els segles v i Iv A.n.e. (un paviment 
de calç, una llar de foc, diversos forats de pal, i 
un enterrament infantil). Per altra banda, tam-
bé s’han localitzat diverses sitges que haurien 
estat excavades amb posterioritat a l’abando-
nament de l’edifici.
Malgrat la troballa dels thymiateria i el caràcter 
eminentment marí de l’assentament, la gran 
majoria de les troballes materials recuperades 
durant les excavacions han estat en la seva ma-
jor part ceràmiques de producció ibèrica.

Sembla que aquesta construcció comptaria 
amb un únic nivell d’ocupació i hauria estat 
abandonada en un moment del segle III A.n.e. 
Tanmateix s’han documentat vestigis d’una 
ocupació anterior de l’indret que podria situ-
ar-se entre els segles v i Iv A.n.e. (un paviment 
de calç, una llar de foc, diversos forats de pal, i 
un enterrament infantil). Per altra banda, tam-
bé s’han localitzat diverses sitges que haurien 

Fig. 2. Vista d’un àmbit del Bordissal (Marlasca 2013)

Fig. 3. Sitja excavada amb posterioritat a l’abandonament de 
l’edifici (Marlasca 2013)

Fig. 4. Vista general de les restes exhumades (Marlasca 2013)
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estat excavades amb posterioritat a l’abando-
nament de l’edifici.
Malgrat la troballa dels thymiateria i el caràcter 
eminentment marí de l’assentament, la gran 
majoria de les troballes materials recuperades 
durant les excavacions han estat en la seva ma-
jor part ceràmiques de producció ibèrica.
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Sector Ampliació Catalunya 
Sud-la Foneria (Tortosa i l’Al-
dea, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Sector Ampliació Catalu-
nya Sud – La Foneria
Municipi: Tortosa i l’Aldea
Coordenades UTM: X: 298323; Y: 4514995
Direcció: Albert Vilaseca Canals (cotA 64, sl)
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La construcció d’una siderúrgia als espais 
afectats pel “Pla parcial urbanístic del sector 
ampliació Catalunya sud - la Foneria” va mo-
tivar una prospecció superficial destinada a 
localitzar possibles elements patrimonials que 
podrien ser alterats per les obres. 
La zona concernida ocupa, pel seu costat me-
ridional, un espai situat entre la sortida de Tor-
tosa de l’autopista AP-7 i la seva àrea de des-
cans, bàsicament en el terme de l’Aldea. Cap 
al nord l’àrea es troba emmarcada pel barranc 
dels Pixadors, a l’oest pel torrent de Vinaixa-
rop, a l’est pel traçat de l’autopista AP-7 i al 
sud, en un espai que comprèn les partides del 
Mas Roig, lo Bordar, Mas dels Frares i lo Ran-
xero. Ocupa també una àmplia franja de ter-
reny que s’endinsa dins el terme de Tortosa en 
direcció al Coll de l’Alba delimitada pel camí 
del Ranxero i el barranc de Pixadors. La major 
part de la superfície està ocupada per cultius 
de cítrics o oliveres, per bé que també hi ha 
alguns trossos erms.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Traçat autovia N-340. Tram 
Castelló-l’Hospitalet de l’In-
fant (l’Aldea, Camarles, l’Am-
polla. Baix Ebre)

Nom del jaciment: Traçat autovia N-340. 
Tram Castelló – l’Hospitalet de l’Infant
Municipi: L’Aldea, Camarles i l’Ampolla
Coordenades UTM: X: 300219 ; Y:  4514796
Direcció: Enric Vilalta Ribé (àreA, scp)
Promotor: Ingeniería Idom Internacional, sA

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La declaració d’impacte ambiental de l’estudi 
informatiu del projecte “N-340 Autovía. Tra-
mo: Castellón – L’Hospitalet de l’Infant” va 
significar una prospecció arqueològica super-
ficial destinada a localitzar possibles elements 
patrimonials que podrien ser afectats per les 
obres. 
L’àrea d’actuació va incloure l’espai per on 
hauria de transcórrer el traçat de la via i també 
altres set petites zones de préstec situades en 
la seva proximitat. L’espai del traçat de la via 
correspon en general a àrees agrícoles, la ma-
jor part de les quals tenen activitat en l’actua-
litat. La zona de préstec A se situa en un punt 
entre l’autopista A-7 i la carretera N-340, entre 
Camarles i l’Ampolla. Les zones de préstec B 
i C se situen a la vora de la via del ferrocarril 
Barcelona – Tortosa, entre els turons de Sant 
Nofre i Coll de l’Àguila. La zona 1 es localitza 
al nord de la carretera C-42 i a la vora del camí 
de Rocacorba. La zona 2 està també al nord 
de la carretera C-42, en aquest cas molt prop 
del barranc del Pont Trencat. La zona 6 se si-
tua entre l’autopista A-7 i la carretera N-340, 
a l’altura del seu punt quilomètric 1092. Final-
ment, la zona 7 es troba molt prop de l’auto-
pista A-7, en un espai situat entre els punts 
quilomètrics 315 i 316.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Regadiu Xerta – Sènia (Xerta, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Regadiu Xerta - Sènia
Municipi: Xerta
Coordenades UTM: X: 287398 ; Y: 4533319
Direcció: Javier González, Cristina Belmonte 
Santisteban, Oriol Achón Casas (arqueocièn-
cia, sl), i Ruben Pellejà Villalba (àreA, scp)
Promotor: ute Xerta-Sènia, ute Captació 
Xerta
Any de la intervenció: 2007, 2008 i 2009
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de l’obra del regadiu 
Xerta - Sénia va generar una sèrie de prospec-
cions superficials destinades a localitzar pos-
sibles elements patrimonials que podrien ser 
afectats per les obres a mesura que s’anaven 
executant les fases del projecte constructiu. 
Les instal·lacions de captació i impulsió van 
incumbir el tram inferior de la llera del barranc 
de l’Arram, des de l’estació de bombament, si-
tuada a l’altura del mateix Mas de l’Arram, fins 
un espai proper a la carretera TV-3541, a la 
vora de Vallcarca i la Sèquia de Xerta. Tret del 
sector del Mas de l’Arram, que està cultivat, la 
resta de l’àrea de prospecció és espai de llera 
de barranc, erm, però amb abundància de ve-
getació natural.
La modificació del traçat del primer tram va 
motivar una segona prospecció en un espai en 
paral·lel al barranc de l’Arram. El nou traçat 
es va projectar més al sud, en un espai boscós 
a mitja vessant, en paral·lel en part amb el re-
corregut de la Sèquia de Xerta. 
La construcció d’un segon tram de les instal-
lacions va portar aparellada una tercera pros-
pecció en un espai limitat entre la carretera 
TV-3541 i la Sèquia de Xerta, vora el camí de 
la Foradada. 
El tercer tram de les instal·lacions comença 
a l’extrem del tram anterior, entre la carrete-
ra i la Sèquia de Xerta, i segueix un traçat a 
mitja vessant en direcció nord – sud, pel pa-
ratge dels Escampets fins arribar a la falda de 
la Roca Roja. Es tracta d’una zona erma i de 
bosc mediterrani degradat. 
Un nou tram de les instal·lacions arrenca a 
la sortida del barranc de les Fonts, just a sota 
de la Caldera  de l’Arram. Es tracta d’un es-
pai molt alterat per la construcció de dife-
rents infraestructures, entre les què destaquen 
la carretera C-12 i l’antiga via de ferrocarril. 
L’existència del jaciment del puig de l’Arram 
va motivar l’excavació de dos petits sondejos 
vora la carretera C-12, amb  resultats negatius. 
La construcció de tres basses reguladores i els 
seus corresponents camins de servei va origi-
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nar una nova prospecció. Les basses B i C són 
a les Planes de la Font Amarga, un espai de 
conreu situat als peus del massís dels Ports, 
mentre que la bassa A se situa al paratge de 
l’Ossera, dins el Parc Natural dels Ports.
La prospecció d’aquests sectors va donar resul-
tats negatius en relació a la presència de restes ar-
queològiques en superfície, a banda de l’existèn-
cia del jaciment ja conegut del Puig de l’Arram, 
i de la presència de barraques de pagès i altres 
elements etnogràfics que foren documentats.
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Camí d’Alfara de Carles a 
Xerta (Alfara de Carles, Xerta. 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Camí d’Alfara de Carles a 
Xerta
Municipis: Alfara de Carles i Xerta
Coordenades UTM:  X: 283902; Y: 4528341
Direcció: Antoni Cartes Reverté
Promotor: Philae Ingeniería de Proyectos, sl

Any de la intervenció: 2009
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del “Projecte d’arranjament i am-
pliació del camí d’Alfara de Carles a Xerta (El 
Baix Ebre)”, destinat a millorar la comuni-
cació entre les dues poblacions, va ocasionar 
una prospecció superficial, dirigida per Antoni 
Cartes, i destinada a localitzar possibles ele-
ments patrimonials que podrien ser afectats 
per les obres.
El camí projectat té una longitud de 8.976 me-
tres i amb un ample previst de cinc metres. El 
traçat discorre en direcció est – oest, traves-
sant primer una zona abrupta vora el barranc 
del Llop, després per terrenys més planers i 
seguint el barranc de l’Orella. El camí està en-
voltat de camps de fruiters de secà, majorità-
riament oliveres, però en alguns trams també 
passa per terrenys erms i de bosc.
Deixant de banda elements arquitectònics 
d’interés etnogràfic, la intervenció no va per-
metre localitzar cap resta amb valor arqueo-
lògic.
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Restauració hidrològica de 
la continuïtat del riu Ebre 
(Móra d’Ebre, Miravet, Xerta, 
Aldover, Tivenys, Tortosa. 
Ribera d’Ebre i Baix Ebre)

Nom del jaciment: Restauració hidrològica de 
la continuïtat del riu Ebre
Municipi: Móra d’Ebre, Miravet, Xerta, Aldo-
ver, Tivenys, Tortosa
Direcció: Frederic Cervelló Rodes (Apex, sl)
Promotor: ute Tortosa – Sumelzo, sA - Hnos. 
Caudevilla, sl – Ginesta, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució de les obres del “Projecte Cons-
tructiu de la Restauració Hidrològica de la 
Continuïtat del riu Ebre – Restauració del 
Bosc de Ribera en diverses zones escollides 
aigües amunt de Tortosa, en illes fluvials i ri-
bera” va motivar un seguiment arqueològic 
destinat a preservar i/o documentar possibles 
elements patrimonials que podrien ser afectats 
per les obres. 

Al terme de Móra d’Ebre, la prospecció es va 
dur a terme en una superfície de 28, 64 ha a la 
zona de l’Aubadera, un espai natural de gran 
diversitat d’espècies i interés ecològic situat al 
nord del nucli urbà de Móra.
A Miravet, els treballs es van centrar en dos 
sectors diferenciats a les dues ribes del riu. 
El primer sector es troba al marge dret, a la 
partida de les Illetes, i s’ hi va prospectar una 
superfície de 4,93 ha. El segon sector es tro-
ba al marge esquerre, a la partida de la Pegna, 
ubicada a la riba del meandre de Tamarigar i al 
costat del turó de Pegna. Ocupa una extensió 
de 24,13 ha,
A Xerta l’exploració es va realitzar a la zona 
coneguda com l’Embarcador, a la partida de 
l’Illa, a la riba dreta de l’Ebre. Es van pentinar 
7,43 ha.
A Aldover els treballs es van centrar a la zona 
de la platja fluvial, una zona situada al nord-est 
del poble en la què s’ hi van examinar 12,27 ha.
A Tivenys es van investigar dos sectors dife-
renciats. El primer es troba a la platja fluvial 
que hi ha al nord de la població, just al costat 
de l’Assut, on s’ hi va prospectar una super-
fície de 1,89 ha. El segon sector es troba a la 
riba fluvial, a la partida de l’Horta de Dalt, just 
davant de l’illa fluvial de Tivenys, on es van 
estudiar 10,16 ha.
A Tortosa els treballs es van centrar en la plat-
ja de la Xiquina, al barri de Remolins, on es 
van explorar 8,43 ha. Dintre del terme de Tor-
tosa també es van fer actuacions arqueològi-

Fig. 1. Tasques de prospecció a la zona del Galatxo, a Móra 
d’Ebre (Cervelló 2010)
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ques en espais propers als nuclis pedanis de 
Jesús i Bítem. 
A Jesús es va prospectar un espai de 26,5 ha 
situades entre les illes fluvials del barranc dels 
Estrets i la Xiquina, mentre que a Bítem els 
treballs es van desenvolupar en una superfície 
de 17,9 ha situades a la ribera d’Audí, una zona 
d’horta que resta encaixonada entre el canal de 
l’esquerra de l’Ebre i el riu.
Les exploracions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic de l’Arram (Xerta, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de l’Arram
Municipi: Xerta
Coordenades UTM: X: 287078 ; Y: 4533977 
Direcció: Míriam García Fornós i Daria 
Calpena Marcos (codex, sccl)
Promotor: Adantia, sl i Parc Eòlic Coll de 
l’Arram sl

Any de la intervenció: 2007, i 2010-2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del 
Parc Eòlic de l’Arram va motivar una prospec-
ció superficial destinada a localitzar possibles 
elements patrimonials susceptibles de ser alte-
rats per les obres. Una primera intervenció fou 
dirigida per Míriam García l’any 2007, mentre 
que una segona es va portar a terme entre els 
anys 2010 i 2013, en aquest cas dirigida per 
Daria Calpena 
La primera prospecció va resseguir dos trams 
lineals i paral·lels destinats a la instal·lació dels 
aerogeneradors. Aquests espais cobreixen la 
cresta de les serretes de l’Arram i lo Collet 
Roig, al nord, i la Vallcarca al sud. Es tracta 
d’una zona de turó baix coberta de vegetació 
arbustiva i forestal en la seva major part, tot i 
que en temps no gaire antics eren explotades 
agrícolament tal i com ho demostra l’abun-
dància de terrassaments margenats.
L’espai afectat  per la segona intervenció es 
redueix a un sector localitzat sobre el turó que 
delimita el barranc de l’Arram pel sud en la 
seva desembocadura al riu Ebre, on s’ha loca-
litzat una antiga carrerada destinada al trànsit 
del bestiar, constituïda per dos línies de mur 
aixecat en pedra seca que es poden seguir al 
llarg de 260 metres i amb una distància entre 
les dos que oscil·la entre els 2 i els 2,40 metres.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.

Fig. 1. Imatge de la carrerada de pedra seca (Calpena 2013)
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Parc eòlic del Coll de Som 
(Benifallet i Tivenys, Baix 
Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic del Coll de Som
Municipi: Benifallet i Tivenys
Coordenades UTM: X: 289648; Y: 4534620
Direcció: Míriam García Fornós (codex, sccl)
Promotor: Adantia, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La construcció del Parc Eòlic del Coll de Som 
va generar una prospecció superficial, destina-
da a localitzar possibles elements patrimonials 
que podrien ser alterats per les obres.
La superfície afectada per la instal·lació dels 
aerogeneradors es concentra a la cresta del 
Coll de Som, un contrafort de la serra de Car-
dó que segueix una direcció gairebé perpendi-
cular al curs de l’Ebre, en un marge delimitat 
per l’esperó que s’aboca al riu i un turonet que 
hi ha prop del mas de Masó, als dos costats de 
la carretera T-301.
La intervenció va notificar l’existència del ja 
conegut jaciment de Coll de Som i el d’al-
tres que es troben en les àrees més properes, 
com l’Assut, el Castellot de la Roca Roja, i la 
Roca Roja. També va permetre localitzar un 
segment de trinxera de la Guerra Civil a la 
qual s’associen fragments de metralla, molt a 
la vora del punt de la carretera des d’on s’ac-
cedeix al turó. A l’altra banda de la carretera, 
just a l’extrem de l’àrea del parc eòlic i sobre 
un turonet a la vora del camí de les Argiles i 
prop del cocó del Murtero, s’ha documentat 
una estesa de fragments ceràmics d’època apa-
rentment romana republicana, tot i que sense 
estructures associades visibles.
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Parc eòlic de Bítem (Tortosa, 
Baix Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Bítem
Municipi: Tortosa 
Coordenades UTM: X: 295982 ; Y: 4526442
Direcció: María Dolores Yguanzo González 
(codex, sccl)
Promotor: Emili Ribes Alcover
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La instal·lació d’un parc eòlic per a la genera-
ció d’energia elèctrica va motivar una prospec-
ció superficial destinada a localitzar possibles 
elements patrimonials que podrien ser alterats 
per les obres.
L’emplaçament dels aerogeneradors segueix 
dues línies paral·leles per les crestes de dues 
petites serres pertanyents als contraforts me-
ridionals del sistema de Cardó-Boix, i a les 
quals s’accedeix pels camins de Jover, de les 
Rases i del Povet de l’Amorós, a l’entorn del 
mas de Lledó. Es tracta d’una zona amb un 
relleu complex, amb abundància de turons i 
barrancs majoritàriament abancalats per al 
cultiu d’oliveres, encara que bona part de les 
explotacions agrícoles estan ja abandonades.

La prospecció va permetre recuperar alguns 
fragments sense forma de ceràmica ibèrica 
vora el camí de les basses, entre els paratges 
de les Corralisses i les rases, tot i que sense 
formar acumulacions significatives de materi-
al, i sense relació amb estructures conservades 
visibles.
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Fig. 1. Imatge d’un dels paratges prospectats (Yguanzo 2008)
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Monestir i Balneari de Cardó 
(Benifallet, Baix Ebre)

Nom del jaciment: Monestir i balneari de 
Cardó
Municipi: Benifallet
Coordenades UTM: X: 296046; Y: 4536315
Direcció: Cristina Benet Arqué, Maria 
Adserias Sans, Rosa Palau Baiges, Francisco 
Palma Jiménez
Promotor: Kampinas sl

Any de la intervenció: 2004
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Al jaciment s’accedeix sortint del nucli urbà 
de Rasquera per la carretera TV-3021, la qual 
condueix directament al monestir després d’un 
trajecte de gairebé 10 quilòmetres. Es tracta 
d’un indret situat al mig de la Serra de Cardó, 
prop de la Roca Foradada i la Creu de Santos.
L’origen del conjunt de Cardó està en la fun-
dació del monestir de Sant Hilari a inicis del 
segle xvII per part de l’orde dels Carmelitans 
Descalços. Durant els primers anys els frares 
haurien hagut de viure en condicions molt mo-
destes, aprofitant coves i bastint construccions 
petites i provisionals. La presa de possessió de 
la vall i l’inici de les obres del monestir no es 
van produir fins l’any 1606.

El complex monàstic estava envoltat d’un mur 
de tanca. A l’interior del recinte, l’església és 
un temple d’una sola nau, coberta amb volta 
de canó, sense transepte ni capelles laterals, i 
amb dos nínxols oberts a la paret occidental.
A l’oest de l’església hi ha el claustre, que dis-
posava d’una finestra en cada costat i una por-
ta. Al centre del claustre hi ha una cisterna, i 
als angles, a l’extrem de les galeries, hi havia 
quatre altars en forma de grans nínxols. L’ala 
oest del claustre estava reservada a les cel·les 
dels monjos, i compta amb una ampliació que 
des d’aquest cos es projecta en direcció sud. A 
banda de l’església, els principals edificis del 
complex eren el refetor i la biblioteca. A banda 
hi havia una gran quantitat de dependències 

Fig. 1. Vista general del monestir de Cardó (ss.tt. p)
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menors, tals com la barberia, la sastreria, el 
forn, les cuines, cellers, molins d’oli i farina, 
rebosts, corrals, calabossos, etc.
Paral·lelament a les obres del monestir, al llarg 
del segle xvII es van bastir un total de 14 ermi-
tes en els terrenys de l’entorn.
La Primera Guerra Carlina i la Desamortitza-
ció de Mendizábal van causar l’abandonament 
del monestir, el qual fou espoliat. L’any 1866 
es van aprofitar les antigues construccions per 
a instal·lar un complex de banys, i durant la 
segona meitat del segle xIx es va produir un 
seguit de reformes per a adaptar l’edifici al seu 
nou ús com a balneari. Al llarg del segle xx 
es van continuar efectuant reformes sobre les 
antigues construccions, i introduint millores 
pel que fa al confort dels visitants del balne-
ari. Durant la Guerra Civil, però, el complex 
fou seu de les Brigades Internacionals, i va ser 
emprat com a hospital de sang a la Batalla de 
l’Ebre.

El balneari va tancar portes l’any 1967, i poste-
riorment s’hi instal·là una planta embotellado-
ra per a aprofitar els aqüífers de la zona.

L’execució del “Proyecto de consolidación, 
conservación y demoliciones de carácter ur-
gente en el Balneario de Cardó”, que hauria 
hagut d’iniciar els treballs per a la rehabili-
tació de l’edifici, va motivar una intervenció 
arqueològica l’any 2004. Aquesta actuació va 
tenir diversos objectius: el seguiment de les 
tasques de demolició previstes; la delimitació 

Fig. 2. Espais interiors del complex en l’actualitat (Benet eet 
all. 2005)

Fig. 3. Espais interiors del complex en l’actualitat (Benet et 
al. 2005)

Fig. 4. Algunes estructures documentades durant la interven-
ció arqueològica (Benet et al. 2005)

Fig. 5. Una de les inhumacions localitzades durant els treballs 
arqueològics (Benet et al. 2005)
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arqueològica del recinte del balneari; i també 
un estudi de paraments per a establir les fases 
constructives del complex. Entre els treballs 
realitzats destaca l’excavació de 25 rases i son-
dejos a l’interior dels edificis del complex.
Es va comprovar que la major part dels edificis 
monàstics originals segueixen en peu tot i les 
reformes i ampliacions posteriors, que doten 
el conjunt d’afegits i plantes addicionals que es 
juxtaposen i superposen. Es va destacar el va-
lor informatiu aportat pels detalls decoratius 
i grafits observats en l’estudi de paraments, 
alhora que es va constatar la presència d’un 
important volum de documentació relaciona-
da amb el funcionament intern del balneari.
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Partida de l’Arion (Ulldecona, 
Montsià)

Nom del jaciment: Partida de l’Arion
Municipi: Ulldecona
Coordenades UTM: X: 282135; Y: 4500161
Direcció: Àlex Farnós, Míriam Garcia, i 
Eduard Solà
Promotor: Museu de les Terres de l’Ebre
Any de la intervenció: 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Al jaciment s’accedeix anant d’Ulldecona a la 
Galera per la carretera TV-3319, prenent el 
desviament a mà dreta que hi ha al punt qui-
lomètric 10 per a enllaçar amb la carretera TV-
3314. Aquesta s’ha de seguir fins arribar a un 
desviament a mà dreta que hi ha entre els punts 
quilomètrics 6 i 7. Cal recórrer el camí del des-
viament al llarg d’uns 470 metres i quan aquest 
es troba amb el camí de l’ Arion, cal desviar-se 
a mà dreta i seguir el camí de l’Arion en direcció 
sud, fins anar a parar al mas de l’Arion.

Fig. 1. Mur de pedra a l’Arion (Farnós et al. 2013)

Fig. 2. Mur de pedra a l’Arion (Farnós et al. 2013)
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L’elevada presència de material ceràmic d’èpo-
ca antiga observada en un bancal d’aquesta 
partida agrícola i l’existència d’unes possibles 
estructures de contorns circulars i cremats, 
interpretades pels seus observadors com a 
estructures de combustió, van motivar una 
campanya de recerca, avalada pel Museu de les 
Terres de l’Ebre, per tal d’esbrinar el potencial 
arqueològic del jaciment. Aquesta intervenció 
va consistir en l’obertura d’una sèrie de 9 son-
dejos. Set d’aquests sondejos van donar resul-
tats negatius, mentre que en els altres  dos es 
va documentar la presència de tres segments 
de mur aixecats amb pedres no escairades 
i lligades amb fang. La ceràmica associada a 
aquestes estructures és majoritàriament ibèri-
ca, tot i la presència d’importacions itàliques 
i púnico-ebussitanes. Aquest conjunt permet 
establir una fase d’ocupació ja en la segona 
meitat del segle II A.n.e., per la presència de 
campaniana A, i que es podria allargar fins la 
segona meitat del segle I A.n.e. a causa de la 
troballa de fragments de terra sigillata itàlica.
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Fig. 3. Vista general de les restes exhumades (Farnós et al. 
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Adequació i consolidació al 
castell d’Ulldecona (Montsià)

Nom del jaciment: Castell d’Ulldecona
Municipis: Ulldecona
Coordenades UTM:  X:282591; Y: 4496969
Direcció: Maria Cinta Montañés Príncep
Promotor: Ajuntament d’Ulldecona
Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Sortint d’Ulldecona pel sud i agafant la carrete-
ra TV- 3310 entre Ulldecona i Sant Joan del Pas, 
aviat es veu a l’esquerra el turonet sobre el qual 
s’assenten les estructures defensives del castell. 
De la carretera surt una pista asfaltada, ben se-
nyalitzada, que mena fins al cim del turó i, per 
tant, fins al jaciment. El turó és conegut com 
el Puig del Castell i forma part de la serra de 
Godall. El castell medieval es divideix en dues 
parts: la part superior del turó o recinte intern 
i la part superior o recinte extern. Les cons-
truccions que se’n conserven són: una torre de 
planta circular de dimensions modestes; una 
torre de grans dimensions de planta quadran-
gular, que domina tot el conjunt, i l’església de 
Santa Maria dels Àngels. Juntament a aquests 
tres edificis principals hi ha una altra torre an-
dalusina, panys de muralla amb pas de ronda 
i un avant-mur o barbacana. Aquests elements 
delimiten un reduït recinte intern. En aquest 
recinte hi ha les dependències domèstiques del 
castell. El recinte extern o albacar ocupa una 
superfície molt major i està envoltat per una 
muralla perimetral.
L’any 2008 l’Escola Taller La Ferradura va nete-
jar d’herbes tot el recinte i es va efectuar un co-
briment protector de les restes d’un forn medi-
eval que podria pertànyer a una zona de cuina.
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Carrer de Sant Cristòfol, nú-
mero 38 (Ulldecona, Montsià)

Nom del jaciment: Carrer de Sant Cristòfol, 
número 38
Municipi: Ulldecona
Coordenades UTM: X: 283983; Y: 4497329
Direcció: Antoni Cartes Reverté
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment es troba en el solar de l’immoble 
número 38 del carrer de Sant Cristòfol, al nu-
cli antic d’Ulldecona. Es tracta d’un punt que 
hauria de coincidir amb el traçat de la mu-
ralla baixmedieval de la vila, en la seva banda 
nord-est. Per tal de condicionar la finca a  fi 
de convertir-la en solar, es va preveure la seva 
demolició. Tenint en compte la proximitat de 
la muralla, es va efectuar una actuació arqueo-
lògica per a verificar la possible pervivència de 
restes d’estructures arqueològiques en els murs 
mitgers. La intervenció va consistir en la realit-
zació d’una sèrie de cales verticals en els murs 
dels costats nord, oest, i sud tant de la planta 
baixa com de la primera planta.  Durant aquests 
treballs es va constatar que la paret mitgera en-
tre els números 38 i 40 coincideix amb el traçat 
de la muralla del segle xIv i té el mateix gruix. 
Probablement es tracti d’un llenç de muralla 
que s’estendria entre dos torres de localització 
encara desconeguda.
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Plaça Elisabets (Amposta, 
Montsià)

Nom del jaciment: Plaça Elisabets
Municipi: Amposta
Coordenades UTM: X: 295452; Y: 4509727
Direcció: Òscar Curulla Ferré i Beatriz 
Menéndez Iglesias (nemesIs, sccl)
Promotor: Ajuntament d’Amposta
Any de la intervenció: 2010
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La plaça Elisabets se situa al bell mig del nucli 
urbà de la ciutat d’Amposta, just al costat de 
l’avinguda de Santa Bàrbara, que condueix a la 
zona del recinte de l’antic castell medieval, situat 
vora el riu. En aquest indret es té constància, a 
partir de fonts orals, que durant les obres de re-
modelació del local de la Lira Ampostina realit-
zades als anys setanta del segle xx van aparèixer 
diverses sitges que no van ser documentades.

L’any 2010, amb motiu de la construcció d’un 
aparcament subterrani, es va realitzar un con-
trol arqueològic a la plaça per tal de determi-
nar la presència o absència de restes antigues 
en el subsòl. Durant la intervenció es van lo-
calitzar set estructures negatives rebaixades 
al subsòl geològic i de dimensions considera-
bles, segons els seus excavadors. De l’obertura 

Fig. 1. Vista general de les sitges documentades (Curulla i Me-
néndez 2014)

Fig. 2. Detall d’una de les sitges (Curulla i Menéndez 2014)
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manual de les sitges es va constatar que foren 
reomplertes modernament, i no fou possible 
proporcionar una datació fiable del seu origen.
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Església Nova (Sant Carles de 
la Ràpita, Montsià)

Nom del jaciment: Església Nova
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Coordenades UTM: X: 295940; Y: 4498904 
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: IncAsol - Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita
Any de la intervenció: 2006
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’edifici està situat al sud del recinte urbà de la 
ciutat de Sant Carles de la Ràpita, al límit del 
barri de l’Espanyol. Es tracta d’una construc-
ció inacabada amb planta de creu grega inscri-
ta dins un quadrat de 23,7 metres de costat, a 
l’entorn de la qual es distribueixen les seves di-
verses dependències. Les parets exteriors estan 
aixecades amb maçoneria, tot i que és abundant 
la presència de maó. També s’utilitza pedra 
blanca per al sòcol dels murs, les cantonades de 
la façana principal i els marcs de les finestres 
de la mateixa façana. La façana principal, enca-
rada al sud-est en direcció al mar, és totalment 
neoclàssica. La porta principal està situada al 
mig del parament, amb dos parells de columnes 
d’ordre jònic emmarcant-la. Entre cada parell 
de columnes hi ha una fornícula buida. A cada 
costat de la porta hi ha dos finestres rectangu-
lars amb el marc de pedra i llinda neoclàssica. 
La resta de les finestres estan fetes amb maó. 
Són ben visibles en totes les façanes els orificis 
de les bastides de construcció, el que suggereix 
que haurien d’haver estat guarnides amb algun 
tipus de recobriment.
La funció original de l’edifici no està clara, ja 
que tot i la seva denominació popular podria 
no haver estat una construcció religiosa, sinó 
algun tipus de centre de l’administració públi-
ca. El seu bastiment forma part del projecte de 
construcció d’una nova ciutat vora el port dels 
Alfacs que es va intentar portar a la pràctica a 
la segona meitat del segle XVIII. La mort del 
principal impulsor del projecte, el rei Carles III, 
juntament amb els problemes administratius i 
econòmics que patia l’estat van fer aturar les 
obres, deixant algunes construccions com l’Es-
glésia Nova a mitges.
L’any 2006, els treballs de rehabilitació de l’edi-
fici van comportar un rebaix del subsòl que va 
deixar al descobert la banqueta de fonamenta-
ció, fet que va motivar una actuació arqueològi-
ca per a controlar les obres i documentar gràfi-
cament els elements arquitectònics descoberts.
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Fig. 1. Façana principal de l’Església Nova (Valldepérez 2012) Fig. 2. Obres a l’interior de l’edifici (Valldepérez 2012)
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Carretera T-331 de Tortosa 
a Ulldecona (Ulldecona, Fre-
ginals, Masdenverge, Torto-
sa, Godall, Santa Bàrbara. El 
Baix Ebre – El Montsià)

Nom del jaciment: Carretera T-331 de Tortosa 
a Ulldecona
Municipi: Ulldecona, Freginals, Masdenverge, 
Tortosa, Godall, Santa Bàrbara)
Coordenades UTM: X: 289201; Y: 4503812
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé
Promotor: Gestió d’Infraestructures, sA

Any de la intervenció: 2009 i 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució de les obres de modificació del pro-
jecte de  les “Obres de millora general i con-
dicionament de la carretera T-331, PK 0+630 
al 21+100. Tram: Ulldecona – Vinallop (Tor-
tosa)” va motivar una actuació arqueològica 
destinada a preservar i/o documentar possibles 
elements patrimonials que podrien ser alterats 
per les obres. 
La intervenció es va desenvolupar en tres di-
reccions: el control arqueològic dels moviments 
de terres; l’execució de les mesures correctores 
derivades de les intervencions arqueològiques 
preventives ja efectuades; i la prospecció arque-
ològica superficial de les zones de préstec afec-
tades pel desenvolupament de l’obra.
Els espais prospectats van ser parcel·les dedica-
des majoritàriament al conreu, tot i l’existència 
d’algunes finques ermes i abandonades. Al ter-
me de Godall la prospecció es va fer sobre la 
parcel·la 9 del polígon 16 i les parcel·les 3, 6, i 
7 del polígon 17. Al terme de Masdenverge es 
van prospectar les parcel·les 31 i 33 del polígon 
11. A Tortosa es van prospectar les parcel·les 3 
i 21 del polígon 21. A Ulldecona es van pros-
pectar les parcel·les 300, 385, 386, 387 i 388 del 
polígon 21. Finalment, a Santa Bàrbara es van 
prospectar les parcel·les 51 i 187 del polígon 4. 
Aquests treballs van donar resultats negatius en 
relació a la presència de restes arqueològiques 
en superfície.
Les mesures correctores que calia prendre van 
suposar diferents actuacions. En primer lloc es 
van excavar 16 rases de control arqueològic del 
subsòl a la Zona d’Expectativa Arqueològica 1, 
a prop del nucli de les Ventalles, sense que cap 
d’aquestes donés resultats positius en relació a 
la presència d’elements arqueològics.
En segon lloc es va efectuar un estudi docu-
mental i arqueològic d’una sèrie d’elements pa-
trimonials que serien afectats per les obres. Es 
tracta de sis cenotafis de pedra, una capelleta, 
i una creu de terme. Pel que fa als cenotafis, 
tots tenen forma de creu llatina amb una sola 
excepció que pren la forma d’una estela. Cro-
nològicament se situen en un ventall en el que 
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l’exemplar més antic data de 1811 i els més mo-
derns de 1936. Es va dur a terme una excavació 
arqueològica a l’entorn de cadascuna d’elles per 
a assegurar-se que no acompanyaven cap enter-
rament, tal i com va resultar ser. 
Pel que fa a la capella, aquesta anuncia el camí 
que enllaça l’ermita de la Pietat amb la carretera 
T-331, al terme d’Ulldecona. És una construc-
ció de planta quadrada amb teulada a dos ves-
sants que conté uns imatge de la pietat sota un 
baldaquí de fusta. Va ser construïda l’any 1799, 
segons figura a la llinda. 
Al costat de la capella hi ha una creu de terme 
composta per un fust que podria datar del segle 
xIv o xv, i una creu del segle xvI.
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Fig. 1. Restitució de la creu de la Pietat (Pérez Suñé i Rams 
2011)

Fig. 2. Restitució d’un dels cenotafis (Pérez Suñé i Rams 2011)
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Pedrera de Sant Joan (Ullde-
cona, Montsià)

Nom del jaciment: Pedrera de Sant Joan
Municipi: Ulldecona
Coordenades UTM: X: 281566; Y: 4498814 
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: Marbres Sénia, sA

Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’ampliació de la pedrera preexistent de “Sant 
Joan” va motivar una prospecció superficial 
destinada a localitzar possibles elements patri-
monials que podrien ser alterats pels treballs 
extractius. 
La zona afectada està situada a la partida de les 
Moles, sobre els darrers contraforts del sud-
oest de la serra de Godall, al tram anomenat 
Serra Grossa, just al costat de la carretera TV-
3314 en el seu punt quilomètric 9. Es tracta 
d’un espai en vessant sobre un turó de baixa 
altura de terrenys totalment erms.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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vAlldepérez, m. 2009, Memòria de prospecció 
arqueològica. Pedrera “Sant Joan” (Uldecona, Mont-
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Pedrera Nous Fronts CD Mery 
2.127 (Ulldecona, Montsià)

Nom del jaciment: Pedrera Nous Fronts CD 
Mery 2127
Municipis: Ulldecona
Coordenades UTM:  X: 281938; Y: 4498249
Direcció: Mariona Valldepérez Ayxendri
Promotor: Marbres Sénia, sA

Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’indret es situa a la partida de les Moles, en 
els darrers contraforts de la serra de Godall pel 
seu flanc sud-oest, en el tram anomenat Serra 
Grossa. S’hi arriba per la carretera TV-3319 
sortint d’Ulldecona i resta a mà dreta a l’altura 
del punt quilomètric 10. La voluntat per part de 
l’empresa Marbres Sénia, SA d’iniciar l’explo-
tació d’una pedrera a les Moles va motivar una 
prospecció arqueològica, dirigida per Mariona 
Valldepérez, per tal de localitzar i salvaguardar 
possibles restes arqueològiques o patrimonials. 
Els resultats de la prospecció, però, van ser ne-
gatius.
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Extracció d’argiles per a la ci-
mentera Cemex (Ulldecona, 
Montsià)

Nom del jaciment: Extracció d’argiles per a la 
cimentera Cemex
Municipis: Ulldecona
Coordenades UTM:  X: 287847; Y: 4497890
Direcció: Pere Rams Folch
Promotor: Cemex España, sA

Any de la intervenció: 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució d’un projecte d’extracció d’argiles a 
les parcel·les 145, 146, 149, 150, 151, 166, 207, 
208, 209 i 247 del polígon 60 va afectar una 
zona de 6,59 hectàrees situades a la partida de 
les Ferradures, al sud del barranc de les Codi-
nes, a la vora del Camí de la Bassa del Montsià 
al Mas del Comú, al terme d’Ulldecona. Es trac-
ta d’un paratge de terres ermes, antigament de-
dicades al cultiu de l’olivera, situat just als peus 
del turó on es troba el jaciment protohistòric 
de la Ferradura. Els inicis de l’explotació argi-
lera va propiciar una prospecció arqueològica 
dirigida per Pere Rams, per tal d’identificar i 
salvaguardar els possibles elements arqueolò-
gics i patrimonials que podrien ser afectats per 
aquests treballs. Els resultats d’aquesta prospec-
ció van resultar negatius.
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Gasoducte de connexió amb 
el magatzem subterrani Castor 
(Ulldecona, Montsià)

Nom del jaciment: Gasoducte  de connexió 
amb el magatzem subterrani Castor
Municipis: Ulldecona
Coordenades UTM:  X: 277777; Y: 4500155
Direcció: Nuria Gil Guzmán (ArqueoIberIA 
estudIos, sl)
Promotor: enAgAs

Any de la intervenció: 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Amb motiu del projecte “Gasoducto Conexión 
con el Almacenamiento Subterráneo Castor” al 
seu pas per les províncies de Tarragona i Cas-
telló, es va disposar la construcció d’una nova 
conducció de gas que, a Catalunya, afecta ter-
res del municipi d’Ulldecona. Aquest tram no 
altera directament cap bé patrimonial conegut. 
El 80 % del terreny correspon a zones de cul-
tiu d’arbres fruiters, mentre que el 20 % restant 
pertany a cultius d’olivera i d’altres. Aquestes 
obres van anar acompanyades d’una prospecció 
en superfície de la zona del projecte i d’un se-
guiment arqueològic dels moviments de terres 
que foren dirigides per Núria Gil. Els resultats 
de la intervenció van ser negatius quant a l’afec-
tació o documentació de restes arqueològiques.
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Sector industrial de les Salines 
(Sant Jaume d’Enveja, Mont-
sià)

Nom del jaciment: Sector Industrial de les 
Salines
Municipi: Sant Jaume d’Enveja
Coordenades UTM: X: 307399; Y: 457214
Direcció: Rafel Jornet Niella (món Iber rocs, 
sl)
Promotor: IncAsòl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte “Modificació puntual 
de les normes subsidiàries de planejament a 
l’àmbit del sector industrial Les Salines dins el 
terme municipal de Sant Jaume d’Enveja a la 
comarca del Montsià (Tarragona)” va motivar 
una prospecció superficial destinada a localitzar 
possibles elements patrimonials que podrien 
ser afectats per les obres. 
La zona d’ interès es divideix en dos sectors di-
ferenciats. El primer és una petita franja que se 
situa just al sud del casc urbà de la població i a 
l’est de la carretera TV-3404, en un punt situat 
vora el Mas del Feo. El segon és una altra pe-
tita franja, en aquest cas situada just a l’est de 
la carretera TV-3404, on hi ha la Cooperativa 
Arrossera de Sant Jaume d’Enveja. Es tracta 
d’una zona totalment plana i dedicada al cultiu 
de l’arròs. 
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Diverses estacions depurado-
res i col·lectors 

Nom del jaciment: Diverses estacions 
depuradores i col·lectors
Municipi: Bellmunt del Priorat, Benifallet, 
Cabacés, Corbera d’Ebre, els Guiamets, 
Ulldecona, Amposta, Garcia, Marçà, Margalef, 
Prat de Comte, Tivenys, Torroja del Priorat.
Direcció: Frederic Cervelló Rodes (Apex, sl)
Promotor: UTE Psaru Ebre
Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució de les obres de construcció d’un 
seguit d’estacions depuradores d’aigües re-
siduals va motivar un seguiment arqueològic 
destinat a preservar i/o documentar possibles 
elements patrimonials que podrien ser alterats 
per les obres. 
Al terme de Bellmunt del Priorat es va pros-
pectar un tram de 2,43 km en paral·lel al camí 
del Riu, travessant el barranc del Torrent, i fins 
arribar al paratge de Los baixos del Riu.
A Benifallet es va explorar un tram de 1,87 km 
que arrenca del mateix nucli urbà, a la zona 
de l’embarcador, i transcorre en paral·lel a la 
carretera T-301 en direcció sud.
A Cabacés es va prospectar un petit tram de 
0,98 km que s’inicia a la zona coneguda com 
l’Aubereda, just a l’entrada del poble, fins arri-
bar a la carretera T-702
A Corbera d’Ebre es va reconèixer un petit 
tram de 0,60 km que segueix una disposició en 
paral·lel al camí del Mas de Josep de Cadenes.
A Garcia es va prospectar un tram d’1,76 km 
que parteix de la zona de l’embarcador, segueix 
la carretera C-12 en direcció sud fins a entrar a 
una zona de conreu propera a l’Horta de Llinars.
Als Guiamets es va explorar un petit tram de 
0,81 km que arrenca d’un punt situat als límits 
de la població, pel nord, travessa el poble i fa 
cap a una àrea propera a l’embassament dels 
Guiamets.
Als Valentins (Ulldecona) només es va reco-
nèixer el lloc puntual on s’ha d’instal·lar una 
estació depuradora, en un espai situat davant 
del barranc de la Venta de la Punta.
Als Eucaliptus (Amposta) es va prospectar un 
tram de 2,23 km que surt de la urbanització 
del mateix nom, i segueix en paral·lel el “De-
saigüe del Riuet”, en direcció als Muntells.
A Marçà es va explorar un petit tram de 0,73 
km que s’inicia als afores del nucli urbà, se-
gueix en paral·lel a la carretera TV-3001 fins al 
mas de Joanet.
A Margalef  es va inspeccionar un petit tram 
de 0,80 km que parteix al sud-est de la pobla-
ció i voreja la carretera T-713.
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A Prat de Comte es va prospectar un petit 
tram de 0,27 km subdividit en dos trams: el 
primer va en paral·lel al camí vell de Prat de 
Compte a Tortosa; mentre que el segon se si-
tua al paratge d’Horts del Moll.
A Tivenys es va explorar un petit tram de 0,82 
km subdividit en dos trams: el primer corres-
pon a zona urbana, l’Avinguda Generalitat; 
mentre que el segon ressegueix la carretera 
T-301 des de la sortida de la població en di-
recció sud.
A Torroja del Priorat es va examinar un petit 
tram de 0,52 km que envolta el nucli urbà de 
Torroja pel seu extrem nord fins arribar a la 
partida de la Parada de Cal Vall.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Necròpolis islàmica de l’ermi-
ta de Sant Blai (Tivissa, Ribera 
d’Ebre)

Nom del jaciment: Entorn de l’ermita de Sant 
Blai
Municipi: Tivissa
Coordenades UTM: X: 308457; Y: 4544982
Direcció: Damià Griñó Màrquez 
Promotor: Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Any de la intervenció: 2006
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment és proper a les restes del castell de 
Sant Blai, petit clos fortificat però molt arrasat 
que constituïa una talaia amb amplia visibilitat 
sobre el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
S’hi accedeix sortint del nucli urbà de Tivissa 
anant pel camí que condueix a l’abocador de 
runes municipal, seguint-lo al llarg d’uns 500 
metres, i tombant després a mà esquerra en un 
desviament que va a parar a l’ermita de Sant 
Blai després de transcorre 2,5 km. 
L’adequació d’un camí secundari que va a parar 
a la via principal que condueix a l’ermita va dei-
xar al descobert l’existència d’un enterrament, 
que fou seccionat de manera accidental a cau-
sa de les obres, amb visible trencadissa d’ossos 
humans. La troballa va motivar una intervenció 
arqueològica d’urgència per a establir les carac-
terístiques del jaciment i l’abast de la destrucció.

Els treballs de salvament van localitzar tres en-
terraments, tots ells afectats en major o menor 
mesura pel retall del talús que delimita el camí, 
fet que va motivar la seva excavació. Tots ells 
són inhumacions en fossa simple El primer 
enterrament, UF-1, fou molt afectat per la 
construcció del camí. L’individu que contenia 
estava dipositat en decúbit lateral dret, mirant 
a l’est. El segon enterrament, UF-2, també 
està en mal estat de conservació, i les restes 
humanes que restaven eren poc nombroses

Fig. 1. Vista de dos fosses funeràries després de la neteja de 
l’entorn (Griñó 2008)
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El tercer enterrament, UF-3, és el millor con-
servat dels tres, i està ocupat per un individu 
col·locat en decúbit lateral i el rostre orientat 
a l’est. És l’únic que va proporcionar objectes 
mobles, dels quals cal destacar un ganivet de 
fulla de ferro i mànec d’os amb decoració de 
petits cercles incisos. Vora aquest enterrament 
també es va recuperar un fragment de ceràmi-
ca de verd i manganès valencià, que es va datar 
entre els segles xIII i xIv.

La característica postura dels cossos indica 
que es tracta d’un espai d’enterrament islàmic. 
Correspondria a una de les comunitats rurals 
musulmanes que van restar al territori amb 
posterioritat a la conquesta feudal, tal i com ho 
indica la presència de vaixella associada dels 
segles xIII-xIv.
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Fig. 2. Esquelet pertanyent a la UF-3 (Griñó 2008)

Fig. 3. Ganivet de fulla de ferro i mànec d’os, recuperat a la 
UF-3 (Griñó 2008)
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Ca Don Joan (Vinebre, Ribera 
d’Ebre)

Nom del jaciment: Ca Don Joan
Municipi: Vinebre
Coordenades UTM:  X: 297758; Y: 4561966
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Promotor: Ajuntament de Vinebre
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Joan Ramon Renyer Flix

Descripció

Ca Don Joan és un gran casalici amb les carac-
terístiques dels estils renaixentista i barroc que 
es troba al municipi de Vinebre. El lloc de Vi-
nebre fou conquerit per Ramon Berenguer IV a 
mitjans s. xII, per posteriorment ser donada als 
Templers. Amb l’extinció de l’ordre del Tem-
ple el 1312, va passar a ser domini dels Hospi-
talers fins al s. xvII que va deixar de dependre 
d’aquesta ordre. 
 L’edifici actual és el resultat d’ intervencions 
fetes en diferents èpoques que conclou  amb 
les obres de començaments del s. xvIII i que li 
donen l’aspecte actual d’un edifici organitzat al 
voltant d’un pati central.
La seva planta d’uns 600 metres quadrats cons-
ta de quatre plantes, dos de nobles, un soterrani 
i unes golfes a les què s’accedeix per una des-
tacada escala coronada amb cimbori octogonal 
que sustentava antigament una  cúpula. Consta  
de nombroses estances, de les quals cal destacar 
la sala de la segona planta per les seves dimensi-
ons, decoració i per la capella annexa que té. A 
més, cal esmentar les estances relacionades amb 
l’explotació agrícola.
L’entrada principal dóna al pati central a través 
d’un pòrtic format per tres arcs de mig punt 
de pedra picada subjectats per quatre columnes 
d’estil toscà. La decoració del pati presenta un 
acurat motlluratge dels arcs de les portes, serra-
lleria artística, sòcols revestits amb rajoles vidri-
ades amb l’emblema de la família, el brocal de 
la cisterna i la presència d’uns medallons amb 
bustos de familiars destacats que són una clara 
referència als “tondos” renaixentistes italians.
Els resultats obtinguts: Es va efectuar el con-
trol en l’obertura de tres rases. La primera,  a la 
planta soterrània al lloc on s’havia de construir 
l’ascensor. La rasa d’un quadrat de 1,70 m apro-
ximadament i 3 m de fondària va descobrir que, 
sota la rajola de ceràmica de color vermell sub-
jectada amb morter de calç, hi havia un reblert 
de graves que amagava un paviment de calç  a 
uns 20 cm de fondària d’aquest primer nivell. 
Sota el paviment de calç ja es van localitzar les 
deposicions de graves del riu Ebre.
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La segona rasa, a la sala administrativa de la 
planta baixa, es va fer per comprovar l’espai 
tancat que hi havia al costat de l’ascensor. 
Aquesta cala de 1,10 m va permetre compro-
var com sota l’actual paviment de rajola de ce-
ràmica de color groc de forma hexagonal hi ha 
un altre paviment de rajola de color groc però 
de forma quadrada. Sota aquest paviment  es 
va trobar runa de construcció i a la fondària 
d’un metre es va donar per finalitzada l’actua-
ció sense arribar al final del reblert.

La tercera rasa es va efectuar a l’accés de mi-
nusvàlids a la planta baixa, amb 2,70 m de 
llargària per 70 cm amplada i una fondària 
prevista de 80 cm. Sota el paviment de rajola 
de ceràmica de color vermell de 29 cm per 14 
cm subjectada amb morter de ciment hi havia 
un reblert de graves. Al fondo de l’estança van 
sortir sota aquest reblert les restes d’un cup fet 
de pedra sorrenca unida amb morter de calç, 
amb una diàmetre de 2,60 metres.  Es va bui-
dar fins a una fondària de 5 m.

Conclusions: Sembla que l’entrada principal 
a la casa es feia pel Passatge Enric d’ Óssos. 
En el moment de la remodelació del s. xvIII es 
quan s’anul·la aquesta entrada i es fa la de la 
Plaça de la Constitució.
Les justificacions són, que la construcció del 
nou accés s’efectua on hi havia unes depen-
dències agrícoles  de producció de vi i   d’ oli 
i  que amb la construcció del nou accés es van 
tenir que anul·lar  aquests elements, com ara 
el cup de vi que vam localitzar.  Si la entrada 
ja hagués estat en aquest lloc, implicaria que 
s’hauria de passar per un nivell més elevat i pel 
mig de la zona de emmagatzematge agrícola.

Fig. 2. Cala oberta a la Rasa 2, interior Sala Administrativa 
(Renyer 2014)

Fig. 3. Rasa 3 Oberta  Rampes Accés Minusvàlids, amb les 
restes cup aparegut (Renyer 2014)

Fig. 1. Planos Planta Soterrani, Baixa i Primera (Renyer 2014)
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Perxe de Cal Cavaller (Ascó, 
Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Perxe de Cal Cavaller
Municipi: Ascó
Coordenades UTM: X: 296071; Y: 4561588
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé
Promotor: Edifisa Enter, sl

Any de la intervenció: 2014
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Aquest perxe se situa al carrer del Cavaller, via 
de curt recorregut i pendent pronunciat del nu-
cli antic d’Ascó que comunica la placeta situada 
davant de Cal Cavaller i el porxo que es troba 
per sota amb el carrer de la Placeta, que era un 
dels que comunicava la vila amb la zona del riu. 
El perxe divideix en dos parts la planta baixa 
del casalici de Cal Cavaller, el qual se situa a una 
de les antigues portes d’accés a la vila, des de 
ponent, donant a la Plaça Cavaller i seguint un 
dels perímetres de tancament de la Vila Closa. 
El perxe fa set metres de llargada, amb un pro-
mig de dos metres d’ample i tres d’altura. Els 
forjats que el cobreixen són moderns, a base de 
bigues de formigó i revoltons de ciment. Les 
parts de la casa que donen a l’interior de la vila 
estan construïdes amb carreus escairats, mentre 
que altres parts són de maçoneria i tàpia.

Fig. 2. Interior del perxe, abans de la rehabilitació (Pérez Suñé 
2014)

Fig. 1. Casalici de Cal cavaller i entrada al perxe, abans de les 
obres (Pérez Suñé 2014)
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El casalici de Cal Cavaller va ser construït cap 
a l’any 1631 per Bartomeu Blai de Salvador en 
adquirir la categoria de cavaller amb dret a es-
cut per concessió reial. Per això la façana de 
l’edifici està presidida per un escut heràldic. 
Amb motiu del projecte de rehabilitació exe-
cutat per l’ajuntament d’Ascó, es va dur a ter-
me una actuació arqueològica amb l’objectiu 
de col·laborar en els treballs de restauració 
dels murs del perxe i controlar els moviments 
de terres produïts durant l’adequació dels pa-
viments i l’ordenació de les instal·lacions. 
En l’estudi de paraments s’observa com el mur 
lateral del perxe corresponent al casalici de Cal 
Cavaller s’aixeca a partir de grans carreus es-
cairats i sobre una base de maçoneria. En la 
segona meitat del segle xvIII, sobre aquest mur 
es va construir una entrada noble amb arc de 
mig punt de totxana, posteriorment tapiada. 
El mur de l’altre costat del perxe, en canvi, 
s’aixeca sencer en maçoneria, i presenta diver-
ses portes i finestres que foren tapiades.
Durant el control arqueològic de la reurbanit-
zació del paviment es va descobrir la banqueta 
de fonamentació de maçoneria de les edifica-
cions situades al costat occidental del perxe. A 
més, a l’entrada meridional del perxe, al mig 
del carrer, ha aparegut un aflorament rocós on 
s’han documentat tres forats circulars de difí-
cil interpretació.
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Fig. 3. Interior del perxe després de la rehabilitació (Pérez 
Suñé 2014)

Fig. 4. Interior del perxe després de la rehabilitació (Pérez 
Suñé 2014)
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Església Vella (Ginestar, Ribe-
ra d’Ebre)

Nom del jaciment: Església Vella
Municipi: Ginestar
Coordenades UTM: 301129; Y: 4546200
Direcció: Josep Maria Vila Carabasa
Promotor: Ajuntament de Ginestar
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

No hi ha referències escrites que facin esment 
dels primers temps d’existència d’aquest tem-
ple, que hauria estat aixecat cap a les darreri-
es del segle xIII. De la primera construcció es 
conserva encara el tram més occidental de la 
nau, coberta amb volta de canó lleugerament 
apuntada. Sembla que els contraforts que hi 
ha a l’exterior del temple datarien del segle xIv. 
Al segle xv se’n va enderrocar la capçalera i es 
va portar a terme una ampliació cap a la banda 
oriental mitjançant la construcció de dos trams 
de volta de creueria gòtics. Durant la mateixa 
època s’hauria construït una capella adossada a 
la banda nord de la nau. Al segle xvII es docu-
menten més reformes. Per una banda, l’amplia-
ció del temple al sud, amb la construcció de dos 
capelles amb volta de creueria a l’alçada dels 
dos trams de volta de la nau. Per altra banda, 
es va obrir una porta a la paret del presbiteri, a 
la cantonada sud-est, que comunicava amb la 
sagristia.
A partir de la construcció de l’església nova en el 
darrer quart del segle xvIII, l’església vella segu-
rament hauria romàs tancada i va patir un pro-
cés de degradació com a conseqüència del seu 
abandonament. L’any 1885 va passar a mans 
privades i l’edifici fou emprat com a magatzem 
d’oli fins l’any 2009, quan va ser adquirit per 
l’ajuntament. L’interés per part del consistori 
en rehabilitar l’edifici va motivar l’any 2012 la 
realització d’una sèrie de sondejos arqueològics 
al subsòl i cales sobre els paraments com a part 
dels treballs de recerca previs a la redacció del 
projecte de recuperació.
La intervenció es va concretar en l’excavació 
de cinc cales. D’aquests treballs se’n van  ob-
tenir una sèrie de resultats. Es va localitzar el 
tancament oriental de l’església durant la seva 
primera fase entre els segles xIII i xIv, el què 
permet afirmar que inicialment l’església era 
de capçalera plana. Els murs d’aquesta prime-
ra època mesuren 110 cm d’amplada i estan ai-
xecats amb filades irregulars de blocs de pedra 
de petites i mitjanes dimensions sense escairar. 
El mur occidental hauria estat desmuntat en 
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el moment de construir l’entrada de vehicles 
actual. Dos dels tres contraforts de la façana 
nord de l’edifici serien de la mateixa època. Es 
tracta de murs de 168 cm d’amplada aixecats 
amb blocs mitjans i petits sense escairar i lli-
gats amb morter. La datació del tercer contra-
fort no és tan clara, tot i que podria ser coetà-
nia a la dels altres dos.

Sembla que l’ampliació de l’església pel seu 
costat oriental entre els segles xIv i xv seria 
part d’un projecte més ambiciós que pretenia 
una ampliació similar per la part occidental 
que mai es va arribar a produir. A aquesta fase 
també correspon la construcció de la capella 
de factura gòtica, que aprofita l’espai existent 
entre dos dels contraforts que reforçaven l’an-
tiga façana dels segles xIII-xIv.
La construcció de les dos capelles rectangulars 
que hi ha al sud de la nau es va poder datar 
com anterior a l’any 1634, donades les relaci-
ons estratigràfiques existents entre el seu aixe-
cament i la porta situada a l’est, datada just en 
aquests moments. L’excavació també va per-
metre documentar els basaments de dos dels 
pilars de les capelles. A l’entorn d’aquesta data 

cal situar també l’obertura de la porta del racó 
sud-est de la nau, juntament amb una renova-
ció de la seva pavimentació, que es va cobrir 
amb un enllosat de rajola.
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Fig. 1. Un accés antic a l’església (Vila 2014)

Fig. 3. Enllosat antic en una de les capelles (Vila 2014

Fig. 2. Vista de l’interior de l’església (Vila 2014)
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Fig. 4. Porta que comunicava el presbiteri amb la sagristia 
(Vila 2014)
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Passeig de l’Ebre (Móra 
d’Ebre, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Passeig de l’Ebre
Municipis: Móra d’Ebre
Coordenades UTM: 301950; Y: 4551852
Direcció: Judit Ciurana Prast (Apex, sl)
Promotor: Ajuntament de Móra d’Ebre
Any de la intervenció: 2015
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment és un tram de l’actual via del passeig 
de l’Ebre enclòs entre la plaça de Baix i el núme-
ro 11 del mateix passeig. Es tracta d’un carrer 
que corre paral·lel al curs de l’Ebre i als peus del 
turó on hi ha el castell. L’execució de les obres 
d’urbanització del carrer, derivades del Projecte 
d’Intervenció Integral del Casc Antic endegat 
per l’ajuntament de Móra d’Ebre, va motivar 
l’any 2015 un control arqueològic d’aquests tre-
balls, tenint present la seva proximitat al castell 
i a l’assentament ibèric del Calvari.
Els resultats de la intervenció van ser negatius, 
ja que en l’excavació de les rases d’obra no es va 
detectar cap resta arqueològica.
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Planta fotovoltaica de la 
Devesa (Flix, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Planta Fotovoltaica de la 
Devesa
Municipi: Flix
Coordenades UTM: X: 293104 ; Y: 4568555
Direcció: Josep Cruells Castellet (ActIum, sl)
Promotor: Parc Solar la Devesa, sl

Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El projecte d’instal·lació d’una segona fase del 
Parc Fotovoltaic de Flix va motivar una pros-
pecció superficial destinada a localitzar possi-
bles elements patrimonials que podrien de ser 
alterats per les obres. 
L’àrea afectada està situada a la zona de la De-
vesa, a la banda dreta del riu, al nord del muni-
cipi. És un altiplà on predomina el bosc de pi 
i garriga, juntament a l’olivera que es cultiva en 
bancals agrícoles artificials.
En relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície, les prospeccions van donar 
resultats negatius.
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Magatzem temporal indivi-
dualitzat (ATI) de la central 
nuclear d’Ascó (Ascó, Ribera 
d’Ebre)

Nom del jaciment: Magatzem Temporal 
Individualitzat (AtI) de la Central Nuclear 
d’Ascó
Municipi: Ascó
Coordenades UTM: X: 295625; Y: 4564117
Direcció: Javier González Muñoz i Xavier 
Geis Elias (ArqueocIèncIA, sl)
Promotor: AnAv

Any de la intervenció: 2010 i 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment està situat en el si del complex de la 
central nuclear d’Ascó. S’hi accedeix des d’Ascó 
per la carretera C-12 en sentit nord i tombant a 
mà dreta a la rotonda que hi ha entre els punts 
quilomètrics 81 i 82. La segona sortida a mà es-
querra condueix a la zona del jaciment.
L’execució del projecte AtI-Ascó (AtI) a les 
instal·lacions de la central nuclear va motivar 
una actuació arqueològica destinada a localitzar 
possibles elements patrimonials en el subsòl 
que podrien ser alterats per les obres. La inter-
venció fou dirigida per Javier González i es va 
portar a terme l’any 2010. Aquests treballs van 
consistir en l’excavació mecànica de sis sonde-
jos orientatius en diferents punts de l’indret. 
Es va observar la superposició d’abocaments 
de terra moderns sobre nivells d’argiles amb 
presència de sorres fines i relacionats amb la 
construcció de la central nuclear. En cap dels 
sondejos s’ha documentat indicis antròpics ni 
restes arqueològiques. 
L’any 2011, el rebaix del terreny en el qual s’ha-
via de construir el magatzem fou objecte d’un 
control arqueològic. Aquesta intervenció, diri-
gida per Xavier Geis, va constatar l’absència de 
restes arqueològiques en aquest espai. Tanma-
teix es va efectuar una petita prospecció en la 
franja de terreny que hi ha just al nord del vial 
que delimita l’espai del magatzem pel nord. Du-
rant la prospecció es van documentar diverses 
pedres aïllades que podrien haver format part 
de murs vells, però no es va localitzar cap ele-
ment arqueològic.
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Àrea residencial estratègica 
“SI-SL-SM-SN” (Móra d’Ebre, 
Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica 
“sI-sl-sm-sn”
Municipi: Móra d’Ebre
Coordenades UTM: X: 302131; Y: 4551066 
Direcció: Montserrat Corominas Vidal (Apex, 
sl)
Promotor: IncAsòl

Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El desenvolupament dels Plans Directors Ur-
banístics de Delimitació i Ordenació de les 
Àrees Residencials Estratègiques al municipi de 
Móra d’Ebre va motivar una prospecció super-
ficial destinada a localitzar possibles elements 
patrimonials susceptibles de ser afectats per les 
futures obres. 
L’àrea d’investigació és una superfície d’11 ha 
situada just al sud del casc urbà de la ciutat. És 
un espai molt pla delimitat per l’est per la car-
retera N-420, que abasta part dels paratges de 
Colomers i les Verdegueres ocupat per explota-
cions agrícoles actives.
En relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície, la prospecció va donar re-
sultats negatius.
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Coll de les Obagues – Camp 
de vol d’ULM (Garcia, Ribera 
d’Ebre)

Nom del jaciment: Coll de les Obagues – 
Camp de vol d’ulm

Municipi: Garcia
Coordenades UTM:  X: 307820; Y: 4553938
Direcció: Judit Ciurana Prast (Apex, sl)
Promotor: Abdón Pena Vallés
Any de la intervenció: 2015
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El jaciment es troba en l’extrem oriental del ter-
me municipal de Garcia, just en el seu límit amb 
el terme dels Guiamets (El Priorat). L’indret se 
situa a 2,70 km del nucli dels Guiamets i a 2,18 
km del nucli del Masroig. S’hi accedeix des dels 
Guiamets per una pista asfaltada que neix de la 
carretera TV-3031, a la mateixa sortida de la po-
blació. La pista asfaltada recorre dos quilòme-
tres pel coll de les Obagues fins que desemboca 
a un camí de terra que arriba a la zona d’interés. 
Es tracta d’una terrassa al·luvial a la vessant del 
Coll de les Obagues, envoltada pel barranc de 
l’Ull de l’Asmà per un costat i pel barranc de 
Marmellans per l’altre. 
El desenvolupament i execució en aquest punt 
del Projecte de Camp de vol d’ulm (Ultra Lleu-
gers Motoritzats) d’ús privat, amb una àmplia 
àrea d’afectació pel projecte constructiu, va 
motivar una intervenció arqueològica preventi-
va. Aquesta va consistir en una prospecció en 
superfície sobre la zona i la realització de cales 
de sondeig mitjançant una màquina excavadora.
Els treballs arqueològics no van aportar resul-
tats positius.
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Col·lector d’aigües residuals 
depurades del Molló (Móra la 
Nova i Tivissa, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Col·lector d’aigües 
residuals depurades del Molló
Municipi: Móra la Nova i Tivissa
Coordenades UTM: X: 303726; Y: 4549224
Direcció: Pilar Bravo (códex, sccl)
Promotor: IncAsòl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del “Col-
lector d’aigües residuals depurades del sector 
d’activitats econòmiques PP. “El Molló” situat 
als termes municipals de Móra la Nova i Tivissa 
(La Ribera d’Ebre)” va requerir una prospecció 
superficial destinada a localitzar possibles ele-
ments patrimonials susceptibles de ser alterats 
per les obres. 
L’àrea d’estudi la constitueix en gran mesura 
una franja allargada i estreta que ressegueix el 
traçat de la carretera C-12 pel seu marge dret 
i  paral·lela al riu Ebre. Aquesta franja surt al 
nord de les proximitats del Mas de Molló i fa 
cap al Mas de Pedrós, al sud de la sortida del 
barranc de Banyoles, passant just per sota del 
poblat ibèric de Castellet de Banyoles.
És un terreny de ribera planer molt aprofitat 
per a usos agrícoles, però també per al pas de 
grans infraestructures, com la carretera o el ma-
teix col·lector.
En relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície, les prospeccions van donar 
resultats negatius.
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Línia d’evacuació ZDP-V (Ti-
vissa, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Línia d’evacuació zdp-v

Municipi: Tivissa
Coordenades UTM: X: 308155; Y: 4538141
Direcció: Jordi Merino Serra (JAnus, sl)
Promotor: Fersa – Aventalia, SL
Any de la intervenció: 2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La instal·lació de diversos parcs eòlics a l’entorn 
de Tivissa i Vandellòs va portar la construcció 
d’una línia elèctrica d’evacuació. El projecte va 
motivar una prospecció superficial destinada a 
localitzar possibles elements patrimonials sus-
ceptibles de ser afectats per les obres.
L’àrea explorada segueix un traçat en forma de 
S que s’inicia en els turons del paratge de la Fei-
xa, vora el pla del Burgar, travessa la Vallplana, 
segueix en direcció nord pel paratge de Mioma, 
evitant la serra de la Batalla, travessant, seguint 
per les Plantadetes, i acabant al Pla d’Aumet
És una zona molt irregular, amb un relleu de tu-
rons mitjans trencats per nombrosos barrancs. 
Tot i l’existència d’abancalaments agrícoles an-
tics, avui en dia la zona està abandonada al bosc.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic de Tivissa (Tivissa, 
Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Tivissa
Municipi: Tivissa
Coordenades UTM: X: 311400; Y: 4536196 
Direcció: Dolors Codina Reina (JAnus, sl)
Promotor: AumA Consultores en Medio 
Ambiente y Energía, sl

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic de Tivissa va motivar una prospecció 
superficial destinada a localitzar possibles ele-
ments patrimonials que podrien ser alterats per 
les obres. 
L’àrea d’ investigació està situada al terç meridi-
onal del terme de Tivissa, en la seva part orien-
tal, i s’estén per una superfície extensa al sud de 
la serra de la Talaia.
Una primera agrupació d’aerogeneradors s’ubi-
ca sobre algunes altures dels paratges de la Clo-
ta i Penetraga; una segona agrupació està sobre 
alguns turons que hi ha entre el barranc d’Es-
caldabecs i l’indret de la Clota; un tercer grup 
és a l’entorn del paratge de Bassoles i el barranc 
de Mingall.
És una zona molt irregular amb un relleu de tu-
rons mitjans trencats per nombrosos barrancs. 
Tot i l’existència d’abancalaments agrícoles an-
tics, avui en dia la zona està en bona part aban-
donada al bosc.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic de la Múrtera 
(Tivissa, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de la Múrtera
Municipi: Tivissa
Coordenades UTM: X: 311360; Y: 4540266
Direcció: Maribel Fuertes Avellaneda (JAnus, sl)
Promotor: Fersa Energías Renovables, sA – 
Aventalia, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic La Múrtera va motivar una prospecció 
superficial per a localitzar possibles elements 
patrimonials susceptibles de ser afectats per les 
obres. 
L’àrea d’ exploració és a l’extrem oriental del 
terme de Tivissa, i s’estén per una gran super-
fície amb una línia d’evacuació que arrenca al 
paratge dels Escaldabecs i ressegueix el barranc 
del mateix nom fins empalmar amb el barranc 
de Frauques, Mescales i el barranc de Jovara. 
Els aerogeneradors es disposen amb una for-
mació arborescent que segueix els turons de la 
serra on hi ha el Mas d’Aumet i els del massís de 
Rioles. Un ramal secundari continua pels turons 
del Collet de Guixo, mentre que un altre ocupa 
els cims dels turons de la serreta que tanca el pla 
de Murtera pel nord. Es traca d’una zona molt 
irregular amb un relleu de turons mitjans tren-
cats per nombrosos barrancs. Tot i l’existència 
d’abancalaments agrícoles antics, avui en dia la 
zona està abandonada al bosc.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic de les Guinarderes 
(Tivissa, Ribera d’Ebre)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de les Guinar-
deres
Municipi: Tivissa
Coordenades UTM: X: 310593; Y: 4537873
Direcció: Maribel Fuertes Avellaneda (JAnus, sl)
Promotor: Fersa Energías Renovables, sA – 
Aventalia, SL
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic Les Guinarderes va significar una pros-
pecció superficial per a localitzar possibles ele-
ments patrimonials susceptibles de ser afectats 
per les obres. 
L’àrea d’ estudi és a l’extrem oriental del ter-
me de Tivissa, i s’estén per una gran superfí-
cie  amb una línia d’evacuació que surt del pa-
ratge dels Escaldabecs i segueix el barranc del 
mateix nom fins empalmar amb el barranc de 
Frauques, Mescales i el barranc de Jovara. Els 
aerogeneradors es disposen en formació ar-
borescent amb diversos trams. Un d’ells ocu-
pa algunes altures de la serra de la Batalla i la 
Murtera; un altre s’instal·la sobre alguns turons 
del paratge de les Plantadetes; encara un tercer 
tram se situa sobre alguns turons dels Cucars i 
Mescales.
Es traca d’una zona molt irregular amb un re-
lleu de turons mitjans trencats per nombrosos 
barrancs. Tot i l’existència d’abancalaments 
agrícoles antics, avui en dia la zona està aban-
donada al bosc.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic del Coll de la Gar-
ganta (Torre de l’Espanyol, el 
Molar, i la Figuera. Terra Alta 
i Priorat)

Nom del jaciment: Parc Eòlic del Coll de la 
Garganta
Municipis: Torre de l’Espanyol, el Molar, i la 
Figuera 
Coordenades UTM: X:303584; Y:4562445
Direcció: Míriam García Fornós i Eduard Solà 
Agudo (codex, sccl)
Promotor: Parc Eòlic Coll de la Garganta, sl

Any de la intervenció: 2009-2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Entre els anys 2009 i 2011 es va dur a terme 
l’ampliació del projecte de construcció del Parc 
Eòlic “Coll de la Garganta”, ubicat dins del pa-
ratge de La Serra del Tormo, entre els municipis 
de la Torre de l’Espanyol (La Ribera d’Ebre) i el 
Molar i la Figuera (El Priorat). 
L’espai afectat per la prospecció surt del ma-
teix nucli urbà de Torre de l’Espanyol i segueix 
en direcció est, vorejant el lligallo de la Figuera 
que transcorre pel barranc dels Prats. Els ae-
rogeneradors es disposen a la cresta del sector 
nord-est de la serra del Tormo. L’extrem sud 
està a la Punta del Segarra, prossegueix per al-
guns cims de los Comuns i arriba prop del Mas 
del Pubillet. A banda de la llera del barranc dels 
Prats, on es concentren les petites explotaci-
ons agrícoles, la resta de la zona és espai erm 
de mitja muntanya amb vegetació de boscos i 
matolls. Durant el seguiment de l’obra es varen 
poder identificar una sèrie d’estructures d’èpo-
ca contemporània (paravent, pou, marges, etc.) 
i etnològiques (barraques de pastor, cisterna de 
pedra, etc.), però sobretot destaquen punts de 
tirador de la Guerra Civil espanyola. Es tracta 
de 17 punts de tirador que s’han de relacionar 
amb la Batalla de l’Ebre de 1938, així com tam-
bé amb tot el material bèl·lic en superfície recu-
perat durant la prospecció prèvia.
Es va identificar una bomba de pinya republi-
cana que es va localitzar a les rodalies a l’en-
creuament dels sectors 1 i 2; un fragment força 
sencer de baioneta de màuser i alguns frag-
ments d’obusos i bales de màuser. Les llaunes 
pròpies de la intendència alimentària també són 
presents al llarg del Parc Eòlic del Coll de la 
Garganta, sobretot al Sector 1.
També cal destacar la proximitat d’aquesta zona 
amb el lloc de comandància republicana, a l’Er-
mita de Sant Pau, al municipi de La Figuera (El 
Priorat).
Els treballs de La Torre de l’Espanyol es van 
dur a terme l’any 2009 i es va haver d’executar 
una fase de desmuntatge d’estructures consis-
tent en 3 punts: el PEGS-S2-P5, el PEGS-S2-
P6 i el PEGS-S2-P7. Tots ells corresponen a 
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punts de tirador. Els treballs de El Molar i la 
Figuera es van dur a terme l’any 2011 i es va 
haver d’executar una fase desmuntatge d’es-
tructures consistent en 2 punts: el PEGS-S3-
C1 i el PEGS-S3-C2, un paravent i una arnera 
respectivament.
L’acumulació de restes i estructures relaciona-
des amb la Batalla de l’Ebre és significativa a 
l’entorn de la Punta del Segarra i la cresta de la 
serra que s’estèn des d’aquest turó en direcció 
nord-est. Al vessant nord del turó, i sobretot el 
sector més elevat, es van localitzar una notable 
concentració de pous de tirador i parapets de 
pedra seca, entorn dels quals es van recuperar 
nombroses restes d’armament i d’objectes d’ús 
habitual entre les tropes.
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Carrers Bonaire, Major, Sant 
Roc, Dr. Fleming, Generalitat, 
i Dolors (Arnes, Terra Alta)

Nom del jaciment: Carrers Bonaire, Major, 
Sant Roc, Dr. Fleming, Generalitat, i Dolors
Municipi: Arnes
Coordenades UTM: X: 269244; Y: 4532367
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé
Promotor: ute Terra Alta – Arnes
Any de la intervenció: 2014
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les Ter-
res de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Es tracta d’una sèrie de carrers estrets que arti-
culen el nucli antic de la vila d’Arnes, entre les 
places del Castell i de Catalunya. Es consideren 
els vials de comunicació urbana més antics de 
la població. La realització d’obres de renovació 
i millora dels serveis urbans soterrats i poste-
rior pavimentació d’aquests carrers va moti-
var una actuació arqueològica, l’any 2014, en 
forma d’un control dels moviments de terres. 
Els resultats de la intervenció van resultar ser 
negatius i no es va constatar cap afectació del 
patrimoni cultural.
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Carrers Alt, de la Casota, i 
Aire (Batea, Terra Alta)

Nom del jaciment: Carrers Alt, de la Casota, 
i Aire
Municipi: Batea
Coordenades UTM: X: 274041; Y: 4552863 
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé
Promotor: ute Terra Alta – Arnes
Any de la intervenció: 2014
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Es tracta de tres carrers situats a la part més 
elevada del nucli antic de Batea, a l’entorn de 
l’església de Sant Miquel Arcàngel. No hi ha 
contacte entre ells, de manera que mentre el 
carrer de l’Aire se situa a la part més occidental 
del casc antic, el carrer Alt se situa al seu extrem 
nord i el carrer de la Casota ocupa una posició 
central. L’execució de les obres d’arranjament 
d’aquests carrers va motivar l’any 2015 un con-
trol arqueològic amb la finalitat de limitar i mi-
nimitzar l’impacte sobre el patrimoni històric i 
cultural del casc urbà.

Al carrer Alt es va aprofitar l’aixecament per a 
efectuar una cala amb màquina retroexcavado-
ra al voltant d’un antic pou de neu, ja conegut, 
que emprava l’estructura d’una torre de l’antic 
recinte emmurallat de la vila. En aquesta cala 
es va documentar l’estructura circular de la 
torre, d’origen presumiblement medieval i una 
part de la fonamentació de l’antic magatzem o 
corral que s’hi adossa. Es va poder comprovar 
que la torre estava aixecada amb una barreja 
de grans carreus i pedra mitjana. Part de la 
torre fou desmuntada per a la construcció del 
magatzem.
Al carrer de la Casota es va documentar un 
tram d’empedrat de 160 cm x 140 cm, corres-
ponent a la pavimentació tradicional dels car-
rers del nucli antic de Batea, habituals fins als 
anys 50 i 60 del segle xx.

Fig. 1. Restes d’una torre medieval sota les construccions mo-
dernes, al carrer Alt (Pérez Suñé 2015)
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Al carrer de l’aire els resultats arqueològics fo-
ren negatius.
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El Torrelló (Batea, Terra Alta)

Nom del jaciment: El Torrelló
Municipis: Batea
Coordenades UTM: X:274095; Y: 4552931
Direcció: Pere Rams Folch
Promotor: Institut Català del Sòl
Any de la intervenció: 2006
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’espai arqueològic del Torrelló es localitza en 
zona urbana, concretament a la barriada del Pi-
catxo de Batea, que constituïa l’antic recinte de 
la Vila Closa i la part més elevada de la pobla-
ció. Està tocant al tancament nord-est de l’es-
glésia parroquial de Sant Miquel.

L’any 2000 una primera intervenció arqueolò-
gica d’urgència va permetre localitzar diverses 
restes estructurals pertanyents a tres elements 
arquitectònics relacionats entre ells. L’any 
2006 una nova campanya va permetre finalit-
zar-ne l’excavació. Els elements arquitectònics 
més destacables són els següents:
L’estructura A és una torre rectangular amb 
unes mesures de 5,85 m per 6,70 m. Està aixe-
cada amb carreus escairats disposats a filades 
regulars. Al seu interior es va localitzar un re-
cinte de 14 m2 on es diferencien dos àmbits 
separats per un mur de maçoneria que origi-
nalment estarien coberts amb volta de canó 
de pedra. Dataria d’època baixmedieval. S’ha 
proposat que potser hauria funcionat com a 
torre-campanar de l’església gòtica.
L’estructura B és una torre quadrangular de 
6,60 m per 5,40 metres construïda amb car-
reus reutilitzats i pedres de dimensions vari-
ades lligades amb morter de calç. Aquesta 
segona torre està recolzada a la paret sud de 
l’estructura A. A l’interior hi ha dos àmbits 
separats per un mur, i com en el cas anterior, 

Fig. 1. Vista del Torrelló abans de la intervenció de 2006 
(Rams 2006)
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estarien cobertes amb volta de canó. Proba-
blement tenia com a objectiu doblar l’espai de 
la torre preexistent. Dataria de la primera mei-
tat del segle xvII.
L’estructura C formaria part del tancament 
nord de l’església gòtica original, aixecat amb 
carreus encoixinats. La forma de la construc-
ció suggereix que aquest primer temple seria 
de planta octogonal. Hauria estat construït en 
algun moment entre els segles xIII o xIv.
A partir de mitjans del segle xvIII, la construc-
ció de la nova església barroca de Sant Miquel 
va suposar l’amortització de les construccions 
precedents, algunes de les quals es van integrar 
en el nou edifici com a part dels seus murs i 
fonamentacions.
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Fig. 2. Murs de l’estructura A (Rams 2006)

Fig. 3. Compartimentació interna de l’estructura A (Rams 
2006)

Fig. 4. Interior de l’estructura B (Rams 2006)

Fig. 5. Compartimentació interna de l’estructura B (Rams 
2006)
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Intervenció i restauració de 
la Torre del Coll del Moro 
(Gandesa, Terra Alta)

Nom del jaciment: Coll del Moro
Municipi: Gandesa
Coordenades UTM: X: 280353 ; Y: 4547390
Direcció: Lourdes Forcades Vidal (AtIcs, sl)
Promotor: Ajuntament de Gandesa
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Lourdes Forcades Vidal

Descripció

Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2012 
es van realitzar treballs d’excavació i restauració 
a la torre del jaciment ibèric fortificat del Coll 
del Moro de Gandesa, en el marc de la primera 
fase del Pla Director del Conjunt Arqueològic 
del Coll del Moro, corresponent a la Plataforma 
0 o superior, de la Memòria Valorada feta per 
l’Ajuntament de Gandesa en data del mes de 
Febrer de 2012.
El conjunt arqueològic del Coll del Moro està 
format per tres sectors amb necròpolis (finals 
del segle Ix A.c. a segles v-Iv A.c.) i un poblat 
fortificat (època pre-ibèrica a segle III d.c.) de-
clarats bcIn. Es troben a uns sis quilòmetres de 
Gandesa, al costat de la carretera N-230 en di-
recció a Batea i l’Aragó.
La torre que ens ocupa està dins del recinte 
fortificat. Es tracta d’una torre massissa de 
planta el·lipsoïdal i perfil troncocònic,de 6,35 
metres d’alçada a la cara nord-oest, 8,65 me-
tres per la cara sud-oest i 14 x 18 metres de 
diàmetre. Els murs de la torre presenten una 
inclinació de 67º a la cara nord, que es la que 
està millor conservada. El seu parament es 
de pedra calcària mal desbastada lligada amb 
terra i la circumval·la una rampa per a accedir 
a la part superior. La torre es data al s. v A.c. 
o anterior, amb un ús continuat fins a època 
romana, i està associada a una bassa adossada 
a la torre. Està excavada al terreny natural i 
té unes dimensions de 19 x 9 metres i una 
profunditat de 3,5 metres. Té les parets ata-
lussades i estan folrades amb pedra. El con-
junt torre-bassa és anterior al poblat ibèric i 
la torre respondria a un model de residèn-
cia aristocràtica íntimament lligat al control 
de l’aigua representat amb la bassa que se li 
adossa. També la seva situació seria estratègi-
ca pel que fa a les vies de comunicació (Rafel 
et al. 2007/2008, 2-52). Darrera de la torre i 
la bassa s’estén el poblat ibèric i queda fora 
de les seves muralles.
Aquesta torre es va començar a excavar als anys 
70 i durant campanyes posteriors va ser parcial-
ment excavada i restaurada.
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En aquesta intervenció es va prioritzar una 
consolidació d’urgència per al mur perimetral a 
la zona oest de la torre i el de partició interna, ja 
que estaven en perill d’enrunament. 
Abans de la restauració, però, es va fer una in-
tervenció arqueològica consistent en una neteja 
general de la torre, així com dos sondejos per tal 
de facilitar i aclarir els treballs de restauració. La 
neteja es va fer per la seva part meridional, que 
era la que estava més malmesa i arrasada (com 
a conseqüència de l’extracció de pedra que va 
patir la torre al segle passat per a la construcció 
d’una fàbrica d’alcohol a Gandesa). Va consis-
tir en deixar vista la tela geotèxtil posada en les 
campanyes realitzades en els anys 2006 i 2007, 
quan es van excavar els nivells d’us conservats a 
la part superior de la torre. També es va treure 
tota la capa de terra superficial així com pedres 
i rocs que cobrien la vessant enrunada. Durant 
la neteja, vam començar a distingir el rebliment 
interior de la torre, de color verd-gris i format 
per margues i rocs de pedra de mida mitjana i 
gran sense treballar o poc retocats i mal dispo-
sats, i també restes d’un estrat vermell amb pre-
sència de ceràmica ibèrica dels segles III i II A.c. 
que anava pel damunt del rebliment i en major 
presència a la zona est. Amb aquesta neteja van 
quedar al descobert les pedres que formen el 
mur meridional de la torre.

Un cop netejada la torre de la capa superficial, 
vam realitzar els dos sondejos per a intentar de-
tectar si els murs de partició i el perimetral de 
la torre tenien continuïtat en alçada i llargada.

El Sondeig 1 buscava qualsevol vestigi de con-
tinuació del mur de partició. Durant l’excava-
ció vam identificar un mur de feixa modern. 
El vam desmuntar i vam excavar en extensió 
les restes de l’estrat vermell que havíem de-
tectat durant la neteja. D’aquesta manera va 
quedar eliminat el sondeig 1. En aquest estrat 
vermell vam trobar un dracma emporità del 
segle II A.c. 
Un cop extret aquest estrat va quedar tota la 
torre amb el seu rebliment vist, a excepció 
d’una mica d’enderroc del mur perimetral que 
va quedar per excavar a la part superior est de 
la torre. No vam trobar la continuació del mur 
de partició de la torre.
També vam fer el Sondeig 2 a la zona sud-oest 
de la torre. Tenia unes dimensions de 2 x 3 me-
tres de costat, i una profunditat de 1,60 metres. 
Allà vam baixar el rebliment de la torre per a 
trobar la cara interna o la continuació del mur 
perimetral de la zona oest. Aquest mur es troba 
tallat en secció i es conserva amb la cara interior 
vista  a la part superior de la torre, ja que és on 
hi havia la zona d’habitatge. La seva construc-
ció es perd des d’aquesta part superior fins a la 
base de la torre,a causa de l’arrasament que pa-
teix per tota la seva vessant meridional (amb un 
desnivell d’uns 2 metres). El mateix passa amb 
el mur de partició interna de la torre. El son-
deig, per tant, buscava la continuació del mur 
en aquesta vessant tan arrasada.
Fent aquest sondeig vam veure que aquest mur 
perimetral no tenia cara interior vista, sinó que 
anava lligat amb el rebliment de la torre. La úni-
ca cosa que els diferenciava és que el gruix del 
mur estava lligat amb argila vermella, i el farci-
ment de la torre estava constituït per margues 
de color verd-gris i blocs. D’aquí vam interpre-
tar que això era així perquè el mur i el rebliment 
s’havien construït alhora, i per tant, sense la 
necessitat de fer una cara interior vista i amb la 
intenció de fer un pis a la part superior.
També vam aconseguir trobar la cantonada 
interna del costat sud-oest de la torre. Aquest 
mur era molt precari i consistia en una sola 
renglera de pedres. A la part occidental estava 
tapat pel rebliment i a la part oriental va pujant 
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igualment només una renglera de pedres, i se li 
adossa la rampa. Consta de parament exterior, 
però no interior, ja que folra i atalussa el rebli-
ment de la torre.
No vam trobar ni un sol fragment de ceràmica 
ni cap altre material arqueològic dins del re-
bliment de la torre, i tampoc relacionat amb 
aquest mur perimetral.
A sota del farciment de la torre ens vam trobar 
un altre estrat de composició sorrenca, marró 
i també amb pedres però sense lutites. Aquest 
estrat no va ser excavat.
Vam deixar el Sondeig 2 en aquest punt, des-
prés de definir l’amplada, les característiques 
del mur occidental  i la cantonada interior del 
costat sud-oest, que continua cap al nord fent 
un revolt.

A més a més, l’empresa Al-Top va realitzar un 
estudi en 3D de la torre.
- Els treballs de restauració de la torre:
Els treballs de restauració de la torre es van 
dur a terme per l’empresa Gamarra i Garcia. 
La restauració va consistir en reforçar el mur 
perimetral oest i també el mur de partició in-
terna de la torre.
Durant la restauració vam aprofitar per com-
provar millor la relació entre el mur perimetral 
oest i el rebliment de la torre. Així que vam 
desmuntar una mica el mur per a veure cóm 
estava construït. El que vam veure va ser el 
mateix: no tenia parament interior, però sí que 
venia delimitat pel color de la terra amb què 
estaven lligades les pedres, que era de color 

vermell i estava totalment en contacte amb el 
rebliment de la torre.
Interpretem que es va construir el mur i el re-
bliment al mateix moment, de forma atalussa-
da i amb la intenció de fer un pis superior. Es 
per això que només es veu el parament interi-
or, a la zona d’habitació de la part superior de 
la torre, des del paviment cap amunt. La resta 
del mur sempre hauria anat tapat amb el rebli-
ment de margues i per això no hauria fet falta 
fer una cara vista bona. El fet que el mur es-
tigui lligat amb terra vermella, ho interpretem 
com una tècnica constructiva: l’argila vermella 
podia tenir més facultats per a repel·lir l’aigua, 
que no pas les margues lutítiques amb què està 
fet el rebliment de la torre, ja que vam obser-
var que quan li tocava el sol, es fragmentava i 
es quedava molt sorrenc.
També es va fer el mateix amb el mur de par-
tició interna de la torre, i allí hi vam observar 
que la terra que lligava les pedres no era igual 
a la del mur perimetral. Aquesta terra era gro-
guenca, i més compacta.
Durant la restauració, vam treure els contra-
forts que s’havien posat a la part superior que 
es va excavar a l’anterior campanya i vam veure 
que el mur seguia tenint cara vista des del ni-
vell de paviment cap amunt. Des del paviment 
cap avall el mur prenia una forma irregular i es 
perdia, confonent-se amb el farciment.
Tant el sector oest com el sector est de la part 
superior de la torre es van tornar a tapar amb 
geotèxtil i terra per tal de preservar el rebli-
ment de la torre. També es van tornar a refer 
els contraforts. 
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Un cop acabada la restauració es van fer un 
seguit de fotos aèries.
D’aquesta manera es va donar per finalitzada 
la intervenció d’aquest any 2012. 
En conclusió, cal dir que en aquesta interven-
ció també preteníem esbrinar si aquesta torre 
podia estar buida i habitable seguint el model 
de casa-torre que ens trobem, per exemple, al 
Baix Aragó. Però a partir dels resultats obtin-
guts en aquesta campanya i en les anteriors, in-
terpretem que la torre no està buida, sinó que 
està constituïda per una plataforma massissa 
d’uns dos metres d’alçada, i que a la seva part 
superior es construeix una zona d’habitació. 
Per a accedir a aquest pis es fa través d’una 
rampa exterior  que envolta la plataforma fins 
a accedir a la part superior i a un altre pis que 
estaria més amunt i que no s’ha conservat.  La 
tècnica constructiva que hem trobat és la se-
güent: En un principi s’hauria traçat a la base 
el perímetre de la torre, com ho demostra el 
mur perimetral de la cara sud. Feta estructura, 
es va farcir el nucli amb rocs i margues tot ata-
lussant-lo i folrant-lo amb el mur perimetral. 
Al mateix temps es construiria la rampa per a 
poder accedir al cos superior de la torre.
Tot i que nosaltres no hem trobat cap evidèn-
cia que la torre pogués estar buida per dins, 
quedaria tota la part est per a seguir excavant 
el rebliment i poder canviar aquesta teoria. De 
moment la restauració va anar encaminada a 
restaurar el mur perimetral oest, el de partició, 
i part del farciment de la torre.
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El Calvari (Gandesa, Terra 
Alta)

Nom del jaciment: El Calvari
Municipi: Gandesa
Coordenades UTM: X: 284551; Y: 4547018
Direcció: Lourdes Forcades Vidal (AtIcs, sl)
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Generalitat de Catalunya
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Lourdes Forcades Vidal

Descripció

El turó conegut com el Calvari se situa a la par-
tida dels Perdigons, a l’anomenada pista de Bot, 
antic camí que unia Gandesa amb Bot. El Cal-
vari es troba a uns 500 metres de Gandesa, a 
una cota de 400 metres sobre el nivell del mar. 
Està format per una petita capella envoltada de 
xiprers i de pilons repartits al llarg de la costa 
del Calvari que simbolitzen la passió de Crist el 
dia de la seva crucifixió.
Al mes de novembre de l’any 2013 es va dur a 
terme una intervenció arqueològica d’urgència 
en aquest turó. La intervenció va estar motiva-
da per una troballa consistent en tres monedes 
baixmedievals localitzades en superfície per ve-
ïns de Gandesa. Donada la teoria que allí s’hi 
podria ubicar una antiga torre de guaita medie-
val, es va demanar a l’Ajuntament fer una inter-
venció arqueològica d’urgència. 
L’àrea escollida va ser a la part anterior de l’ac-
tual capella del Calvari, a la zona sud-oest del 
turó. Es va fer la intervenció en aquesta zona, 
perquè és on s’havien trobat les monedes 
baixmedievals i perquè es volia saber si hi havia 
alguna estructura vinculada a aquesta cronolo-
gia. Allí afloraven estructures en superfície que 
es van resseguir amb  l’ajuda d’una màquina ti-
pus bobcat.. Aquestes estructures ens van anar 
delimitant l’antiga ermita del Calvari. Passem a 
descriure els treballs realitzats:
L’estrat superficial estava format per un potent 
enderroc de pedres de diferents mides, alguns 
carreus treballats de pedra sorrenca, trossos de 
morter de calç i nombrosos fragments de mate-
rial constructiu dels quals la teula àrab i el maó 
de mida 15 x 30 cm. Aquest enderroc cobria els 
diferents murs que vam anar trobant, així com 
zones pavimentades. Per la forma que prenien 
els murs, vam anar perfilant la idea que es podia 
tractar de l’anterior capella del calvari.
Es va obrir en extensió tota l’esplanada, fins 
deixar al descobert un total de 15 murs de pa-
redat que formaven el conjunt de la capçalera, 
i bona part del transsepte. Els murs prenien la 
forma d’una planta de creu llatina i hi vam tro-
bar a cada banda tres contraforts. Dos a banda 
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i banda del transsepte i un a cada banda de la 
capçalera.  Amb aquests i els murs que s’intuei-
xen al voltant de l’ermita actual, teníem el perí-
metre de l’edifici.

Aquest edifici correspondria a l’ermita original 
del calvari construïda al segle xvIII. Els murs es-
taven fets amb maçoneria de pedres calcàries 
mal desbastades de mida mitjana i gran lligades 
amb morter de calç. Alguns d’aquests murs te-
nien carreus reutilitzats de pedra sorrenca.
El mur que formava la paret oriental de l’altar 
de l’ermita presentava una fonamentació en 
forma de sabata. Pensem que seria el lloc on 
aniria una de les pilastres de la volta de l’ermita.
Sabem de l’existència d’aquesta volta per la breu 
descripció que hi ha a l’enciclopèdia de Pascual 
Madoz sobre l’ermita del Calvari de Gandesa. 
A més a més, reutilitzat a la cantonada de la fa-
çana de l’actual ermita, hi ha una base de co-
lumna que podria tractar-se d’un dels pilars que 
aguantaven la volta.  
Al costat occidental de la zona destinada a l’al-
tar major hi vam trobar entre la runa un conjunt 
de 10 bales de les guerres carlines.
Pel que fa als paviments, vam trobar dos petits 
paviments de còdols trobats a la zona oriental i 
exterior de l’edifici, entre els contraforts. Tam-
bé a la zona de l’altar major vam trobar una pre-
paració d’enrajolat que encara conservava algu-
na rajola. Sota del paviment es veia un estrat 
fosc de cendres, que no es va excavar. I un altre 
paviment de rajola més ben conserva situat a la 
nau transversal de l’edifici. Te unes dimensions 

de 2,80 x 2,37 m. format per rajola quadrada de 
22 x 22 cm.
La part excavada per nosaltres va ser la zona 
del transsepte i de la capçalera. Gràcies a l’es-
tudi topogràfic, on també van quedar plasmats 
els murs que s’intueixen als voltants de l’actual 
ermita, podem dir que l’ermita del segle xvIII 
presenta una planta de creu llatina. La zona del 
presbiteri té unes dimensions de 6 metres de 
llarg per 4 d’ample. El transsepte té una llargada 
de 10 metres i una amplada de 5 metres i la nau 
principal fins al transsepte fa 12 metres de llarg 
amb una amplada de 7 metres. En total, des de 
la façana oriental fins a la façana occidental, fa 
22 metres de llarg.

I tal com està construïda l’actual capella, sem-
bla que reutilitza part de la façana nord de la 
nau principal.
Pel que fa al material ceràmic, vam trobar en-
tre l’estrat d’enderroc diversos fragments de 
rajola majòlica amb motius florals que for-
maria part de la decoració interna de l’ermita 
del segle xvIII. També vam trobar fragments 
de ceràmica vidrada, un plat amb perfil sencer 
blau i blanc del s. xvII, un fragment informe de 
reflexos metàl·lics valencians dels segles xIv-
xv; fragments informes d’alfàbia dels segles 
xIv-xv, ceràmica informe baixmedieval i algun 
fragment de ceràmica romana.
A més de les 10 bales de les guerres carlines, 
vam trobar una bala de plom d’arma d’avant-
carga del s. xvII, que se sumen a les monedes 
baixmedievals i un morabatí trobats per veïns 
de Gandesa.
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Tot això ens dóna indicis d’una ocupació con-
tinuada del turó, possiblement des d’època ro-
mana. Malgrat que no hem trobat estructures 
associades a èpoques anteriors, l’excavació ens 
ha donat una potència estratigràfica impor-
tant, que caldria excavar per  determinar més 
cronologies.
També vam fer dos sondejos:

Sondeig 1: Es va fer a la zona de la nau trans-
versal de l’ermita, on no hi havia enrajolat 
conservat. El sondeig va consistir en treure 
un estrat d’enderroc modern i després vam in-
vestigar dues rases modernes fins arribar a la 
preparació del paviment, que consistia en una 
capa de grava i calç molt solt. A sota d’aques-
ta preparació vam trobar una capa de morter 
d’uns dos centímetres més compacta i unifor-
me. A sota, l’argila vermella natural del terreny. 
Com a material ceràmic ens va donar dos frag-
ments d’una mateixa peça corresponent a una 
escudella policromada del s. xvII. També vam 
documentar dos retalls excavats a l’argila. El 
primer era un forat de pal mal reblert de runa 
i el segon, un retall farcit amb un estrat argilós 
amb presència de material constructiu. Creiem 
que aquests dos retalls estaven vinculats amb 
la construcció de l’ermita.

Sondeig 2: Aquest sondeig es va fer amb la 
màquina bobcat a la façana exterior de la cap-
çalera de l’ermita. Es va realitzar un cop extret 
tot l’enderroc que hi havia a tot el llarg de la 
capçalera. Vam documentar un primer estrat 
d’uns 20 centímetres de potència, argilós, on 

ens va sortir un fragment de nansa d’època ro-
mana, un fragment de ceràmica informe pin-
tada amb vermell d’època indeterminada, i un 
fragment de ceràmica vidrada. Aquest estrat és 
possiblement el mateix que el trobat a la zona 
nord de l’edifici sota  l’enderroc. El següent 
estrat el vam seguir baixant, tot i l’aparença 
geològica, ja que així ho feien les filades dels 
murs. Després d’uns 70 centímetres vam tro-
bar els murs assentats sobre la roca mare.
Per acabar, vam tapar totes les estructures 
amb tela geotèxtil i ho vam reblir amb sorra.
Gràcies a aquest treball, podem diferenciar 4 
fases:

- Fase Baixmedieval: D’aquesta fase hem tro-
bat bastant material ceràmic i numismàtic que 
ens fa pensar que aquest emplaçament és ocu-
pat als segles xIv i xv. Això podria indicar una 
edificació anterior, tot i que s’hauria de conti-
nuar excavant per a confirmar-ho.

- Fase segle xvIII: Edificació del Calvari entre 
finals del segle xvII i principis del xvIII. Sabem 
que l’impulsor de l’obra va ser mossèn Antoni 
Soler i Mañà, fill de Gandesa, que va construir 
l’ermita de la Fontcalda, la de Sant Marc i dues 
al Calvari. La que hem excavat és una d’aques-
tes últimes del Calvari i, per descripcions pos-
teriors, pensem que n’hi havia una de principal, 
que es la que hem localitzat nosaltres, i una 
altra de dimensions més petites l’emplaçament 
de la qual desconeixem. Mossèn Antoni Soler 
va morir el 10 de març de 1761. Sabem també 
que el 1733 almenys una de les dues ermites ja 
donava servei, perquè s’hi va fer una processó. 
L’ermita del Calvari, en singular, és esmentada 
al Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar (1846-
50) de Pascual Madoz i per la seva descripció, 
pensem que es refereix a l’ermita que hem ex-
cavat nosaltres.

- Fase 1ª Guerra Carlina: Gandesa es proclama 
liberal per la qual cosa sofreix set setges, pri-
mer per part de Carnicer i després per part de 
Cabrera. Per la bona situació que té el Calvari, 
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hi situen el seu lloc de comandament mentre 
duren els setges. En conseqüència d’aques-
ta guerra i als efectes dels canons, les ermi-
tes queden completament arrasades, així com 
bona part de les fortificacions de Gandesa.
D’aquí traiem la conclusió que aquesta ermita 
va tenir una durada d’uns 100 anys aproxima-
dament, des de la seva construcció fins al seu 
arrasament.

- Fase del segle xx: No va ser fins al 1903 que 
queda enllestida la nova ermita del Calvari. 
Austera, petita, i que queda just al mig del tem-
ple del segle xvIII, reutilitzant algun element 
arquitectònic com ara una base de columna o 
pilastra.
Tot això, juntament amb la troballa excepcio-
nal de les monedes baixmedievals, ens donen 
indicis d’una ocupació continuada del turó, 
possiblement des d’època romana. Malgrat 
que no hem trobat estructures associades a 
èpoques anteriors, l’excavació ens ha donat 
una potència estratigràfica important, que 
s’hauria d’excavar per determinar més crono-
logies.

Bibliografia

ForcAdes vIdAl, l. (2013). Memòria de la inter-
venció arqueològica d’urgència al turó del Calvari de 
Gandesa (La Terra Alta). Arxiu del Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.



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

Adequació museogràfica de 
l’espai històric E-033 “Les 
Devees” (La Fatarella, Terra 
Alta)

Nom del jaciment: Espai històric E-033 “Les 
Devees”
Municipi: La Fatarella
Coordenades UTM:  X: 289652 ; Y: 4557196
Direcció: Pere Rams Folch
Promotor: comebe

Any de la intervenció: 2004
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Per accedir-hi cal prendre la carretera N-420, 
des de Móra d’Ebre en direcció a la Fatarella. A 
la cruïlla de Camposines cal prendre la carretera 
TV-7331 i seguir-la fins arribar a mitja distància 
entre els punts quilomètrics 4 i 3, poc després 
de superar un revolt molt pronunciat. A mà 
dreta hi ha una sortida que condueix al camí 
dels Montagudells i 115 metres enllà seguint el 
camí  s’arriba a l’espai museïtzat.

Aquest consisteix en un petit conjunt format 
per un tram de trinxera que avança en ziga-
zaga, als dos extrems de la qual hi ha sengles 
pous de tirador, unida mitjançant una trinxera 
d’evacuació a l’espai d’una antiga pedrera de 
guix, on hi ha un refugi excavat a la roca (re-
fugi 1). A pocs metres fora de la pedrera hi ha 

Fig. 1. Refugi 1, excavat a la roca, amb dos sortides (Rams 
2006)

Fig. 2. Trinxera de front, ja excavada (Rams 2006)
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un segon refugi. Es tracta d’un sector que for-
maria part d’un complex fortificat de majors 
dimensions.

L’any 2004 fou objecte d’una intervenció ar-
queològica destinada a recuperar, restaurar, i 
museïtzar les restes. Durant els treballs es va 
desbrossar el sector i mitjançant tècniques 
d’excavació arqueològica es van deixar al des-
cobert els elements estructurals que restaven 
soterrats. Les tasques de restauració es van 
centrar en la consolidació dels revestiments 
del refugi 1, i en les parets meridionals de l’an-
tiga pedrera, deixades al descobert durant la 
fase d’excavació. Per la seva banda, la muse-
ïtzació va consistir bàsicament en la restitució 
de l’entrada del refugi 1 amb la col·locació de 
sacs terrers i troncs i també en la reconstruc-
ció dels parapets de pedra seca. Finalment es 

van instal·lar panells explicatius i es va senya-
litzar un itinerari per a la seva visita.
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Fig. 3. Tasques de restauració (Rams 2006)

Fig. 4. Museïtzació de l’accés al refugi 1 (Rams 2006)
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Adequació museogràfica de 
l’espai històric E-111 “Els 
Barrancs” (Vilalba dels Arcs, 
Terra Alta)

Nom del jaciment: Espai històric E-111 “Els 
Barrancs”
Municipis: Vilalba dels Arcs
Coordenades UTM:  X: 280492; Y: 4559292
Direcció: Pere Rams Folch
Promotor: comebe

Any de la intervenció: 2005
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

Per accedir-hi cal prendre la carretera TV-7231 
de Vilalba dels Arcs en direcció a la Pobla de 
Massaluca. Entre els punts quilomètrics 12 i 13 
cal prendre un desviament a mà dreta que va a 
parar a l’antic camí de la Pobla de Massaluca, el 
qual cal seguir uns dos quilòmetres fins arribar 
a la mateixa vora del jaciment.
L’espai històric “Els Barrancs” formava part de 
la xarxa defensiva que l’exèrcit republicà va es-
tablir al llarg del territori controlat a la riba dreta 
del riu Ebre després del 25 de juliol de 1938. Es 
tracta d’una línia fortificada de parapets discon-
tinus ubicada al llarg de l’antic camí de la Pobla 
de Massaluca, fins arribar a una zona on tro-
bem una trinxera contínua. Al llarg d’aquest re-
corregut es conserven diversos refugis excavats 
al terreny. L’estat de conservació varia segons 
el tram de l’espai i el seu accés és fàcil ja que es 
troba al peu del camí.

Fig. 1. Trinxeres dels Barrancs (Rams 2007)

Fig. 2. Posició de tirador (Rams 2007)
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Dels diferents fragments que es conserven 
d’aquesta línia, el que correspon a l’espai histò-
ric E-111 és un dels que presenta un millor estat 
de conservació. Es tracta d’una línia de trinxera 
principal situada a la part superior de l’altiplà de 
la partida dels Barrancs, que domina un ampli 
barranc que s’obre al seu davant i compta amb 
diferents elements propis d’aquestes estructu-
res defensives: pous de tirador, refugis, barra-
ques i línies d’evacuació al llarg de prop de 200 
metres lineals.

Cadascun d’aquests elements és present en di-
ferents punts de l’espai, comptabilitzant fins a 
un total de dotze pous de tirador, agrupats en 
tres grups de quatre; vuit basses del que havi-
en estat barraques, agrupades de dos en dos 
en diferents trams de la línia principal, i quatre 
refugis excavats al terreny repartits per tota la 

línia. A més, des de la línia principal naixen 
dues línies d’evacuació que arriben fins al camí 
que existeix paral·lel a l’espai, on també exis-
teixen les restes de quatre bases del que havien 
estat barraques per a la protecció i descans de 
les tropes acantonades en aquesta línia.
L’any 2005 es va dur a terme una campanya 
de neteja, excavació i adequació museogràfica 
d’aquest espai. 
A banda de l’excavació, es van portar a terme 
diverses tasques per a consolidar i museïtzar el 
complex. A la trinxera principal es van restituir 
alguns punts del parapet de terra. Les barra-
ques van ser cobertes amb troncs de pi, i els 
seus accessos es protegiren amb sacs terrers. 
Als pous de tirador es van restituir els parapets 
de pedra.
Finalment, es va habilitar un espai d’aparca-
ment de 23 x 10 metres, es van proveir panells 
informatius i es va senyalitzar un itinerari.

Bibliografia

pérez suñé, J.m., rAms, p. 2007, Adequació mu-
seogràfica de l’espai històric E-111 “Els Barrancs”, 
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
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Fig. 3. Visió general del complex (Rams 2007)

Fig. 4. Visió general del complex (Rams 2007)
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Col·lector i estació depurado-
ra d’aigües residuals d’Horta 
de Sant Joan (Horta de Sant 
Joan, Terra Alta)

Nom del jaciment: Col·lector i estació depu-
radora d’aigües residuals d’Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Coordenades UTM: X: 273765; Y:4536821 
Direcció: Carmen Carbajo Cubero
Promotor: Tecnoambiente, SL
Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del “Proyecto Constructivo de los 
Colectores en Alta y edAr” va motivar una 
prospecció superficial destinada a localitzar 
possibles elements patrimonials susceptibles de 
ser alterats per les obres. 
La zona afectada es pot dividir en dos sectors. 
El primer ocupa un espai al nord del casc urbà 
de la població, a l’espai conegut com Censals 
o Senyoria de Don Pedro, a la vora de la zona 
esportiva municipal. La segona se situa al sud-
oest de la població, pel Camí Vell d’Horta a Ar-
nes des del mateix casc urbà d’Horta fins a l’al-
tura del mas de Manuel de Joaquim i que afecta 
sobretot a una finca a l’est d’aquest mas, on s’hi 
ha concentrat el gruix de les instal·lacions. Es 
tracta d’una zona relativament planera situada 
a la vall delimitada pels turons del Coll Roig i 
la serra de Santa Bàrbara, dedicada en la seva 
major part al conreu, tot i l’existència de finques 
ermes. 
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície, malgrat la troballa ocasional 
de fragments de ceràmica de cronologia inde-
terminada als voltants de la població.

Bibliografia

cArbAJo, c. 2008, Informe técnico. Actividad ar-
queológica preventiva. Prospección arqueológica super-
ficial terrestre para la ejecución del proyecto constructi-
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Evacuació d’aigües pluvials 
des del sector de les Forques 
fins al riu de Gandesa (Bot, 
Terra Alta)

Nom del jaciment: Evacuació d’aigües pluvials 
des del sector de les Forques fins al Riu de 
Gandesa
Municipi: Bot
Coordenades UTM: X: 280392 ; Y: 4543287
Direcció: Josep Maria Prats Domènech (AreA, 
scp)
Promotor: IncAsòl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del “Projecte d’evacuació d’aigües 
pluvials des del sector les Forques fins al do-
mini públic hidràulic del riu Gandesa (Bot, La 
Terra Alta)” va motivar una prospecció superfi-
cial destinada a localitzar possibles elements pa-
trimonials que podrien ser alterats per les obres. 
La zona d’ estudi està situada a l’extrem nord-
est del nucli urbà de la població, entre la carre-
tera de Gandesa a Bot (TV-3531) i el camí dels 
Volendins. La conducció projectada arrenca a 
la vora de l’esmentada carretera, transcorre per 
la partida de les Vuiteres, travessa l’antiga via de 
ferrocarril de Tortosa a Valdezafán i gira al sud 
fins a enllaçar amb el camí dels Volendins fins 
que retorna a l’antic traçat de la via fèrria. És 
un espai de vessant suau dedicat en bona part 
al cultiu amb la presència d’alguns espais erms.
 Les prospeccions arqueològiques van donar 
resultats negatius.

Bibliografia

prAts, J.m. 2010, Memòria de la prospecció arque-
ològica visual al terme municipal de Bot, Arxiu del 
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Parc eòlic de Torre Madrina 
(Gandesa, Batea, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Torre Ma-
drina
Municipi: Gandesa i Batea
Coordenades UTM: X: 280876; Y: 4550078
Direcció: Míriam Garcia Fornós (codex, sccl)
Promotor: Parc eòlic de Torre Madrina, SL
Any de la intervenció: 2008
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El projecte d’instal·lació d’un sistema d’aero-
generadors en terrenys dels municipis de Batea 
i Gandesa va motivar una actuació arqueolò-
gica per a evitar la possible alteració de béns 
patrimonials existents en aquests indrets. La 
zona d’ exploració dibuixa una línia que segueix 
les altures de la serra de les Puntes, de la Font 
de l’Aubà, i de Català. És una zona fàcilment 
accessible des de les carreteres TV-7231, TV- 
7232, N-420, i la C-221.
La prospecció arqueològica no va aportar dades 
positives.
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Parc eòlic de la Mola (Prat de 
Comte i Pinell de Brai, Terra 
Alta)

Nom del jaciment: Parc eòlic de la Mola
Municipi: Prat de Comte i Pinell de Brai
Coordenades UTM: X: 285522; Y: 4541530
Direcció: Míriam García Fornós (codex, sccl)
Promotor: Adantia, sl

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució dels projectes de construcció del 
parc eòlic de La Mola va motivar una prospec-
ció superficial destinada a localitzar possibles 
elements patrimonials susceptibles de ser alte-
rats per les obres. 
La zona d’estudi és una franja estreta i allarga-
da que segueix la part més elevada de la serra-
lada de les Moles, entre el barranc Fondo i el 
barranc del Bosc, i que arrenca des del barranc 
de Xalamera en el seu extrem sud per arribar a 
la vall del riu Canaleta pel nord. És un terreny 
molt abrupte on predominen els camps de con-
reu terrassats abandonats alternats amb zones 
boscoses. 
La prospecció arqueològica va donar resultats 
negatius.

Bibliografia
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Parc eòlic de Torre Manet (la 
Pobla de Massaluca i Vilalba 
dels Arcs, Terra Alta) 

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Torre Manet
Municipi: La Pobla de Massaluca i Vilalba dels 
Arcs
Coordenades UTM: X: 277160; Y: 4560098
Direcció: Oscar de Castro López, Miquel Gea 
Bullich i Josep Font Piqueras (ActIum, sl)
Promotor: Eòlica Tramuntana, sl

Any de la intervenció: 2013-2014
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic de Torre Manet va motivar una prospec-
ció superficial destinada a localitzar possibles 
elements patrimonials susceptibles de ser alte-
rats per les obres. 
La zona afectada ocupa una franja estreta i allar-
gada que segueix un eix direccional nord – sud, 
amb les instal·lacions situades sobre la part alta 
d’una sèrie de petits turons que no formen part, 
però, d’una mateixa serralada. L’extrem sud se 
situa a l’entorn de Lo Mas de Pallarès, transcor-
re per la Punta redona, el Turó de Valljordà i les 
proximitats immediates del nucli urbà de la Po-
bla de Massaluca pel seu costat est fins arribar a 
l’extrem nord, a la zona de lo Barranc del Moro.
És un terreny irregular de petits turons trencats 
per barrancs, en el qual predominen els camps 
de conreu terrassats alternats amb zones bos-
coses.
La prospecció arqueològica va donar resultats 
negatius.

Bibliografia

de cAstro, o., geA, m., Font, J. 2015, Pros-
pecció arqueològica i avaluació d’afectacions al patri-
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Parc eòlic del Tossal Gros (La 
Pobla de Massaluca, Terra 
Alta)

Nom del jaciment: Tossal Gros
Municipi: La Pobla de Massaluca
Coordenades UTM: X: 277472  ; Y: 4560660
Direcció: Pere Rams Folch, Oscar de Castro 
López, Miquel Gea Bullich, i Josep Font 
Piqueras (ActIum, sl)
Promotor: Catalana d’Energies Renovables, 
SL i Eòlica Tramuntana, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic Tossal Gros va motivar dues prospecci-
ons superficials, espaiades en el temps, destina-
des a localitzar possibles elements patrimonials 
susceptibles de ser afectats per les obres. 
La zona de prospecció ocupa un sector central 
del terme municipal de la Pobla de Massaluca, 
prop del nucli urbà, juntament amb el recor-
regut de la línia d’evacuació, que comprèn una 
franja al sud del terme del mateix municipi i una 
franja al nord-est del terme de Vilalba dels Arcs. 
L’espai on se situen els aerogeneradors són els 
cims d’una serreta que transcorre en direcció 
nord-oest – sud-est, a l’est de la població. És un 
terreny irregular de petits turons trencats per 
barrancs on predominen els camps de conreu 
terrassats, entre els quals s’alternen els que es-
tan en ús amb els que ja han estat abandonats.
Les prospeccions van permetre perfilar millor 
els coneixements del conjunt defensiu del Tos-
sal Gros, bastit durant la Batalla de l’Ebre.
El jaciment es troba al cim i vessants del Tos-
sal Gros, petit turó al qual s’accedeix des de la 
Pobla de Massaluca per un camí asfaltat que 
marxa en direcció oest, travessant el paratge de 
Vallbona. A la bifurcació que hi ha a 1,27 quilò-
metres del poble cal prendre el camí que hi ha 
a mà dreta, el camí de les Basses Carrasques, i 
seguir-lo al llarg d’un quilòmetre per a arribar 
als peus del turó.

Fig. 1. Barraca de comandament al cim del turó (Castro et 
al. 2015)
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Una primera prospecció, endegada l’any 2005, 
va permetre identificar un conjunt complex 
fortificat relacionat amb la Batalla de l’Ebre. 
Són diverses línies de trinxera reforçades amb 
parapets, pous de tirador, barraques i refu-
gis, etc. Una segona prospecció  va descobrir 
l’existència d’un centre de comandament i ob-
servatori al cim del turó. El conjunt formaria 
part del dispositiu de defensa del bàndol na-
cional.
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Fig. 2. Parapet de pedra seca a la vora del Tossal Gros (Castro 
et al. 2015)
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Línea aero/subterrània de 
transport d’energia elèctrica 
escatrón - Els Aubals (Case-
res, Batea, Gandesa, Corbe-
ra d’Ebre, la Fatarella, Ascó i 
Móra d’Ebre. Terra Alta i Ri-
bera d’Ebre)

Nom del jaciment: Línea aero/subterrània de 
transport d’energia elèctrica Escatrón – Els 
Aubals
Municipi: Caseres, Batea, Gandesa, Corbera 
d’Ebre, la Fatarella, Ascó i Móra d’Ebre)
Coordenades UTM: X: 286754; Y: 4552945
Direcció: Xavier Ros Visús i Jordi Palomar 
Molins (geoternA, sl)
Promotor: Red Eléctrica de España sAu

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

 

Descripció

L’execució del projecte d’instal•lació d’una línia 
d’energia elèctrica entre Escatrón i els Aubals, 
conjuntament amb l’aixecament de diversos 
annexos estructurals, van conduir a la realitza-
ció d’un estudi sobre el possible impacte que 
aquests treballs podrien tenir sobre el patrimo-
ni paleontològic. La intervenció arqueològica 
va consistir en una prospecció superficial de la 
zona afectada. L’espai d’estudi és en un traçat 
lineal que travessa el sector nord dels termes 
municipals de Batea, Gandesa, el centre del de 
Corbera d’Ebre i acaba al de Móra d’Ebre. La 
zona es caracteritza per un relleu tabular, molt 
trencat pel pas de valls i barrancs, en el qual 
s’alternen les zones de cultiu de vinya, oliveres, 
ametllers i cereals, amb boscos de pi blanc i ma-
tolls.
Els resultats de la prospecció han resultat ne-
gatius en relació al descobriment de nous jaci-
ments arqueològics i paleontològics significa-
tius, tot i la troballa esporàdica de restes tant 
pertanyents a espècies de vertebrats com d’in-
vertebrats.

Bibliografia
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Reg de la Terra Alta. Fase 3a 
(Batea, La Pobla de Massalu-
ca. Terra Alta)

Nom del jaciment: Reg de la Terra Alta. Fase 
3A
Municipis: Batea i la Pobla de Massaluca
Coordenades UTM: X: 279034 ; Y: 4559317 
Direcció: Josep M. Pérez Suñé
Promotor: Constructora de Calaf, SA
Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de la Fase A de l’obra 
del reg de la zona oriental de la Terra Alta va 
motivar la realització d’un estudi sobre el pos-
sible impacte que aquests treballs podrien tenir 
sobre el patrimoni arqueològic catalogat o inè-
dit, existent a les proximitats de l’àrea ad’ inves-
tigació. Dirigida per Josep Maria Pérez Suñé, 
la intervenció arqueològica va consistir en una 
prospecció superficial de la zona d’ interès i un 
control dels moviments de terres efectuats en 
el marc de les obres. L’espai d’ estudi és  un tra-
çat arborescent que s’estén en una franja d’uns 
25 quilòmetres de llargada. Surt de la bassa del 
Borrasquer al terme de Batea i segueix el bar-
ranc de Barball fins arribar a les proximitats del 
nucli urbà de la Pobla de Massaluca, tot i que 
nombroses ramificacions s’estenen per molts 
dels barrancs veïns. El traçat de l’obra aprofita 
els camins i camps de conreu, i només incideix 
en les zones boscoses quan no hi ha alternativa 
per seguir el tram.
Els resultats de la prospecció han resultat ne-
gatius en relació al descobriment de nous jaci-
ments arqueològics.

Bibliografia
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Parc eòlic de Mudèfer I i II 
(Caseres, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Mudèfer I i 
II
Municipi: Caseres
Coordenades UTM: X: 271790; Y: 4549289
Direcció: Jordi Ramos Ruiz, Miquel Gurrera 
Martí, Damià Griñó Màrquez, i Lourdes 
Forcades Vidal (AtIcs, sl)
Promotor: Fersa Energías Renovables, SA
Any de la intervenció: 2008-2010
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El projecte d’instal·lació d’un parc eòlic en ter-
renys del municipi de Caseres va motivar una 
actuació arqueològica per a evitar la possible 
afectació de béns patrimonials existents en 
aquests indrets a causa de la construcció dels 
aerogeneradors, juntament amb les respectives 
rases d’interconnexió i vials d’accés.
La zona afectada s’estructura en una sèrie de 
línies longitudinals, consistents en dues de prin-
cipals juntament amb altres agrupacions secun-
dàries. Totes parteixen d’un eix representat fí-
sicament per la carretera N-420, des de la qual 
s’estenen en un sentit més o menys perpendicu-
lar, seguint l’orografia dels turons i barrancs del 
sector. Una de les dues línies principals ocupa 
les altures d’una serreta delimitada pels barrancs 
de Vall de la Conilla i del Llépol, i es prolon-
ga fins les Planes d’Almudèfer, gairebé a tocar 
del  barranc de la Vall de Bot. La segona línia 
principal ocupa els cims del sistema muntanyós 
que hi ha entre el barranc de la Vall de la Co-
nilla i els barrancs de les Coves i de la Vall d’en 
Bru, arrencant des de les proximitats del Mas 
de Segundo i arribant a la vora del barranc de la 
Vall de Bot, a prop del castell d’Almudéfer. Una 
primera línia secundària afecta la zona de les 
Planes, al costat oest del barranc de les Coves. 
Una segona línea secundària se situa al paratge 
del Roure, al nord de la carretera N-420. Una 
tercera línia se situa sobre els turons propers al 
Mas de Facundo, també al nord de la carretera. 
Una quarta ocupa la part elevada del turó que hi 
ha entre els barrancs del Pollo i de la Vall de les 
Torres, igualment al nord de la carretera. A ban-
da cal destacar els aerogeneradors aïllats que hi 
ha vora el Tossal de Mudèfer, i al Mas de Bosco.
En general, es tracta d’un terreny irregular de 
petits turons trencats per barrancs, en el qual 
predominen els camps de conreu terrassats que 
segueixen els llits dels principals barrancs, alter-
nats, però, amb zones boscoses i ermes.
Les prospeccions arqueològiques associades al 
projecte constructiu van fer possible la localit-
zació de tres jaciments.
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Fort de Sorio o de Millets

S’hi accedeix anant de Gandesa a Caseres per 
la carretera N-420. Cal tombar a mà esquer-
ra en un desviament que hi ha entre els punts 
quilomètrics 788 i 787. Aquest va a parar al 
camí del Mas de la Teresina, el qual s’ha de 
seguir al llarg d’un 1100 metres per a arribar al 
lloc. Durant la intervenció duta a terme l’any 
2008 i dirigida per Jordi Ramos, es va realitzar 
una prospecció amb l’objectiu de comprovar 
l’afectació dels elements i d’excavar i docu-
mentar aquelles estructures per a garantir la 
salvaguarda del patrimoni històric.
Les restes documentades en aquest indret de 
Les Coves corresponen a tres trinxeres, tres 
nius de metralladora, un lloc de vigilància o 
resguard, cinc parapets i un polvorí amb dos 
sortides per a l’artilleria lleugera. També es lo-
calitzà una petita bassa excavada a la pedra, de 
cronologia desconeguda. Aquestes estructures 
formen part d’un complex militar a la línia 
defensiva amb les terres de l’Aragó coincidint 
amb el riu Algars.

La trinxera 1 es troba al sud del petit turonet 
que controla la carena sud del paratge cone-
gut com Les Coves. Està excavada al subsòl, 
aprofitant la carena. La seva longitud és de 
282 metres, i en un inici tindria uns 180 cm de 
profunditat. La  trinxera en el seu costat sud 
(d’atac) està realitzada aprofitant la pedra seca 
de les terrasses per a ressaltar la trinxera. Un 
corriol secciona el seu traçat cap a la meitat.

A banda, també es documentaren quatre pa-
rapets associats a la trinxera i un aixopluc en 
l’interior de la línia de reraguarda, a la banda 
nord. En l’accés del sector sud es localitzà un 
possible pou de tirador aprofitant un rocall 
amb la creació d’una espitllera. La trinxera 
acaba en el sector més occidental en un niu de 
metralladora,  el qual mostra signes evidents 
de bombardeig.
Per últim, es localitzà un aixopluc, que serviria 
per a la protecció d’un únic soldat.

Fig. 1. Interior de niu de metralladores del Fort de Sorio (Ra-
mos 2008)

Fig. 2. Trinxera construïda (Ramos 2008)

Fig. 3. Parapet de pedra amb espitllera (Ramos 2008)

Fig. 4. Punt de vigilància (Ramos 2008)
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Les Planes

S’hi accedeix anant de Gandesa a Caseres per la 
carretera N-420. Cal tombar a mà esquerra en 
un desviament que hi ha entre els punts quilo-
mètrics 788 i 787. Aquest va a parar al camí del 
Mas de la Teresina, el qual enllaça amb el camí 
de les coves. Es tracta d’una pista asfaltada que 
s’ha de seguir al llarg d’uns 1700 metres, i tot 
seguit prendre un altre desviament, en aquest 
cas a mà dreta. Cal seguir aquest camí al llarg 
d’un quilòmetre aproximadament, per a arri-
bar a la zona ocupada per un aerogenerador, el 
qual se situa a sobre mateix del jaciment.
Durant la intervenció duta a terme l’any 
2008 i dirigida per Jordi Ramos, es va realit-
zar una prospecció amb l’objectiu de com-
provar l’afectació dels elements i d’excavar i 
documentar aquelles estructures per a garan-
tir la salvaguarda del patrimoni històric. Cal 
destacar l’existència en aquest punt de dues 
estructures defensives de la Guerra Civil. El 
parapet 1 correspon a una estructura en for-
ma de “U” de pedres calcàries disposades en 
sec amb unes dimensions de 2’20 x 1’40 me-
tres aproximadament. S’ha interpretat com a 
parapet defensiu tant per la zona on es troba, 
en el cim més alt del sector Les Planes, com 
pel seu control visual ja que domina el camí 
de les Cometes i la Vall de Maciano. Aquesta 
franja estaria controlada i vigilada pels soldats 
republicans. Es desconeix si l’estructura tenia 
major alçada. Durant la Guerra Civil molts in-
drets elevats serviren com a llocs de vigilància 
i parapets per a disparar l’enemic. Aquest ele-

ment fou desmuntat i eliminat l’any 2009 per 
les necessitats de la instal·lació del parc eòlic, 
sota el control arqueològic de Miquel Gurrera.

El parapet 2 és més petit, està format per la 
disposició de tres fileres de pedres calcàries en 
sec i les seves dimensions són 1’80 metres de 
llargada i 0’80 metres d’amplada. Seria un lloc 
molt útil per a refugiar-se al darrere i no ser 
vist, a més de per a col·locar el fusell o metra-
lladora i poder disparar a l’enemic sense rebre 
el foc atacant.

Fig. 5. Parapet 1 de les Planes (Gurrera 2009)

Fig. 6. Parapet 2 (Gurrera 2009)

Fig. 7. Creu llatina gravada a la roca (Gurrera 2009)
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Uns trenta metres al nord del parapet 2 es va 
localitzar una creu gravada sobre la roca natu-
ral, sense que estigui clar si té alguna relació 
amb les construccions militars o no.

La Serra de Segonada

S’hi accedeix anant de Gandesa a Caseres per 
la carretera N-420. Cal tombar a mà dreta en 
un desviament que hi ha entre els punts qui-
lomètrics 788 i 787. Aquest va a parar al camí 
de Batea, que s’ha de seguir en uns 630 metres, 
per a tombar a mà esquerra en un desviament. 
El nou camí és una pista asfaltada que cal se-
guir al llarg de 1200 metres fins arribar a l’altu-
ra on hi han les restes.
El jaciment es va localitzar durant els treballs 
de prospecció lligats a la instal·lació del Parc 
Eòlic de Mudèfer. Aquesta troballa va motivar 
una intervenció preventiva, dirigida per Lour-
des Forcades, per a desbrossar la zona on es 
van localitzar les estructures visibles, i així po-
der-les documentar. 
L’assentament es disposa sobre l’eix nord – 
sud del turó sobre el que s’ubica. Des d’aquest 
punt controla visualment la capçalera del bar-
ranc dels Bassots, que va a desguassar al riu 
Algars, i també el barranc de Poldo, que con-
dueix a la zona de Batea. Se’n coneix un mur 
principal que mesura a l’entorn de nou metres 
de longitud per 50 cm d’amplada, i tres seg-
ments murals més que se situen al seu entorn. 
Es tracta de murs d’ortòstat, amb una doble 
filada de lloses clavades en vertical i un farci-
ment intern de terra i pedra petita. Els espais 

delimitats amb aquesta tècnica constructiva, 
dels quals se’n coneix l’existència de dos, seri-
en de planta angular.

A una distància d’uns cent metres al nord-oest 
de la part principal de l’assentament, i seguint 
el relleu natural del turó, es van localitzar altres 
segments de murs d’ortòstat, fet que suggereix 
que es podria tractar d’un jaciment de dimen-
sions relativament grans.
Entre els materials recuperats dominen les 
produccions ceràmiques elaborades a mà i de-
corades amb cordons amb digitacions. També 
es documentes incisions espigades i mugrons 
aplicats. Aquest repertori seria indicatiu d’una 
ocupació humana segurament durant la Pri-
mera Edat del Ferro, tot i que també s’han de-
tectat alguns fragments de ceràmica medieval i 
moderna (ceràmica vidrada).
Segurament els eixamplaments dels camins 
i explotacions agrícoles que envolten el jaci-
ment n’han provocat la destrucció de com a 
mínim una part de les construccions.

Fig. 8. Coronament d’un mur i lloses de pedra col·locades en 
vertical (Forcades 2010)
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Parc eòlic de Punta Redona 
(Batea, La Pobla de Massaluca 
i Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Punta Redona
Municipi: Batea, la Pobla de Massaluca, Vilalba 
dels Arcs
Coordenades UTM: X: 276671; Y: 4556762
Direcció: Cesc Busquets Costa (AtIcs, sl)
Promotor: Ecafir, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic de La Punta Redona va motivar una pros-
pecció superficial destinada a localitzar possi-
bles elements patrimonials que fossin suscepti-
bles de ser afectats per les obres. 
La zona d’ exploració és una franja estreta i 
allargada que avança de nord a sud, ocupant la 
part més elevada d’una sèrie de turons, tot i que 
sense resseguir cap serralada en concret, entre 
Lo Mas Blanc a l’extrem sud, i Los Racons a 
l’extrem nord. Un ramal secundari s’estén en 
direcció oest per la serreta de la Valljordà. Es 
tracta d’un terreny irregular de petits turons 
trencats per barrancs, en el qual predominen els 
camps de conreu terrassats alternats amb zones 
boscoses.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.

Bibliografia

busquets, F., cAlpenA, d., FàbregAs, m. 
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Parc eòlic Tres Termes (Batea, 
La Pobla de Massaluca i Vilal-
ba dels Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic Tres Termes
Municipi: Batea, la Pobla de Massaluca i 
Vilalba dels Arcs
Coordenades UTM: X: 276760; Y: 4555201
Direcció: Cesc Busquets Costa (àtIcs, sl)
Promotor: Ecafir, SL
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic de Tres Termes va motivar una prospec-
ció superficial destinada a localitzar possibles 
elements patrimonials que fossin susceptibles 
de ser afectats per les obres. 
La zona d’estudi la formen dos línies d’aero-
generadors lligats a un camí principal. La pri-
mera línea d’aerogeneradors segueix una di-
recció sud-oest – nord-est, ocupant els cims 
d’una sèrie de turonets que delimiten el barranc 
de Borràs pel sud fins arribar a l’àrea del Mas 
Blanc, mentre que el seu extrem nord es troba 
al turó on hi ha el Mas de Manolo. La segona 
línea segueix igualment una direcció sud-oest – 
nord-est, resseguint les altures que delimiten el 
barranc de Barball pel seu costat sud, entre les 
quals l’extrem sud se situa a la zona de Les Tor-
res, i l’extrem nord ho fa a Los Tres Termes. Per 
la seva banda, el camí principal se situa a l’est 
dels aerogeneradors i segueix un traçat rectili-
ni en direcció nord – sud entre la Punta de les 
Torres i el paratge dels Cerdans. Es tracta d’un 
terreny irregular de petits turons trencats per 
barrancs, en el qual predominen els camps de 
conreu terrassats alternats amb zones boscoses.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.

Bibliografia

busquets, F., cAlpenA, d., FàbregAs, m. 
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patrimoni (arqueològic, paleontològic i arquitectònic). 
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d’Arqueologia i Paleontologia de la Generali-
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Parc eòlic de Vallivés (La Po-
bla de Massaluca i Vilalba dels 
Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Vallivés
Municipi: La Pobla de Massaluca i Vilalba dels 
Arcs
Coordenades UTM: X: 277904; Y: 4561536
Direcció: Oscar de Castro López, Miquel Gea 
Bullich i Josep Font Piqueras (ActIum, sl)
Promotor: Eòlica Tramuntana, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic de Vallivés va motivar una prospecció 
superficial destinada a localitzar possibles ele-
ments patrimonials que fossin susceptibles de 
ser afectats per les obres. 
La zona d’ exploració ocupa un sector a l’ex-
trem occidental del terme municipal de la Pobla 
de Massaluca, juntament amb el recorregut de 
la línia d’evacuació, que comprèn una franja al 
sud del terme del mateix municipi i una franja al 
nord-est del terme de Vilalba dels Arcs. L’espai 
on se situen els aerogeneradors és als cims de 
les serretes que delimiten per l’oest el barranc 
de Vallivés.
Es tracta d’un terreny irregular de petits turons 
trencats per barrancs, en el qual predominen els 
camps de conreu terrassats abandonats, alter-
nats amb zones boscoses.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic Los Barrancs (Vi-
lalba dels Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic los Barrancs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Coordenades UTM: X: 280507 ; Y: 4557867
Direcció: Cesc Busquets Costa (àtIcs, sl)
Promotor: Ecafir, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del Parc 
Eòlic Los Barrancs va motivar una prospecció 
superficial destinada a localitzar possibles ele-
ments patrimonials susceptibles de ser alterats 
per les obres. 
La instal·lació dels aerogeneradors afecta a dos 
zones d’estructura lineal. D’aquestes dues la 
més important ressegueix els cims d’una sèrie 
de turons que formen una petita serralada si-
tuada a l’est del nucli urbà de Vilalba. El seu 
extrem sud arrenca de la carretera TV-7231 i 
transcorre proper al paratge del Ballester, fins 
arribar a un turonet proper al paratge de l’Oca-
ta. Molt proper a aquest traçat hi ha un aeroge-
nerador situat vora de la carretera, a prop del 
Mas de Rasso. La segona zona parteix també 
de la carretera TV-7231, però segueix un traçat 
sud-oest – nord-est, instal·lant-se en els cims 
dels petits turons que hi ha als indrets de la Se-
tena i les Vinyes, fins arribar a les proximitats 
del barranc de Barball. Es tracta d’un terreny 
irregular de petits turons trencats per barrancs, 
en el qual predominen els camps de conreu ter-
rassats alternats amb zones boscoses.
Les prospeccions van donar resultats negatius 
en relació a la presència de restes arqueològi-
ques en superfície.
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Parc eòlic de Vilalba dels Arcs 
(Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic de Vilalba dels 
Arcs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Coordenades UTM: X: 283425; Y: 4554105
Direcció: Míriam García Fornós i Eduard Solà 
Agudo
Promotor: Parque Eólico Vilalba dels Arcs, SL
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El projecte d’instal·lació d’un sistema d’ae-
rogeneradors juntament amb una subestació 
elèctrica en terrenys del municipi de Vilalba 
dels Arcs va motivar una actuació arqueolò-
gica per a evitar la possible afectació de béns 
patrimonials existents en aquests indrets. La 
zona afectada dibuixa una línia que segueix la 
carretera TV-7333, i comprèn l’àrea de Qua-
tre Camins fins arribar al Tossal de la Gae-
ta. Aquesta zona fou escenari d’intensíssims 
combats entre agost i octubre de 1938 durant 
la batalla de l’Ebre. La prospecció arqueolò-
gica va documentar una gran concentració de 
trinxeres, pous de tirador, refugis, etc. en tot 
l’espai intervingut, amb concentracions desta-
cables a la vora de Quatre Camins. Els princi-
pals jaciments són els següents:

Quatre Camins

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en 
direcció a Gandesa per la carretera TV-7231. 
Poc més enllà del punt quilomètric 8 hi ha una 
cruïlla de camins que rep el nom de Quatre 
Camins. Els treballs de prospecció duts a ter-
me en el marc dels treballs arqueològics pre-
ventius lligats a la instal·lació del Parc Eòlic 
de Vilalba dels Arcs van permetre documentar 
un important complex de fortificacions de la 
Guerra Civil en el seu entorn. Així, sobre el 
turó de Punta Targa, situat al sud de la carre-
tera TV-7333, es van localitzar quatre refugis 
antiaeris excavats a la roca associats a línies 
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de trinxera orientades cap a l’encreuament 
de Quatre Camins. Just a l’altra banda de la 
carretera, al paratge dels Castellets, hi ha un 
complex fortificat a base de diverses línies de 
trinxera, una de les quals està acabada amb un 
parapet de pedra en sec, i nius de metralladora. 
Alguns metres més al nord es va localitzar un 
altre complex de refugis antiaeris, dels quals 
se’n compten fins a sis, relacionats amb trams 
de trinxera.

Lo Faristol

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en 
direcció a Gandesa per la carretera TV-7231. 
Poc més enllà de la cruïlla de Quatre Camins, 
entre els punts quilomètrics 7 i 8 hi ha un espai 
en vessant ascendent a mà dreta, conegut com 
el paratge de Faristol, on es va documentar 
un important complex de fortificacions de la 

Guerra Civil. Aquests consten de diverses líni-
es de trinxera, marges de pedra seca aprofitats 
per al combat, nius de metralladora, refugis, 
etc.
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Fig. 1. Niu de metralladora associat a una línia de trinxera 
(Fornós i Solà 2010)

Fig. 2. Refugi antiaeri associat a una línia de trinxera (Fornós 
i Solà 2010)
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Parc eòlic Bon Vent de Vilalba 
(Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic Bon Vent de 
Vilalba
Municipi: Vilalba dels Arcs
Coordenades UTM: X: 285245 ; Y: 4557223
Direcció: Jordi Ramos Ruiz, Damià Griñó 
Màrquez, i Vanesa Camarasa Pedraza (àtIcs, sl)
Promotor: Bon Vent Vilalba, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

El projecte d’instal·lació d’un sistema d’aero-
generadors en terrenys del municipi de Vilalba 
dels Arcs va motivar una actuació arqueològi-
ca per a evitar la possible afectació de béns pa-
trimonials existents en aquests indrets. L’àrea 
afectada és relativament extensa i les instal-
lacions es disposen seguint un traçat arbores-
cent complex. Un primer ramal ressegueix la 
cresta de la serreta que delimita pel nord la vall 
de la Novena i arriba a l’indret de Damunt la 
Font.. Un segon ramal se situa sobre els turons 
que delimiten pel nord la carretera TV-7333, a 
l’indret de la Xisca. Un tercer ramal ressegueix 
el camí dels Mollons fins arribar a les proximi-
tats del paratge d’Aigua d’en Serra. Un quart 
ramal és pràcticament paral·lel a l’anterior, i 
ocupa la zona de Bataller i Bataller de Cabús. 
Un cinquè ramal, del qual forma part una línea 
d’evacuació, ocupa alguns turonets de la Gaeta 
i segueix el barranc de l’Aube en direcció a la 
Fatarella. 
Es tracta d’un terreny irregular de petits tu-
rons trencats per barrancs, en el qual predo-
minen els camps de conreu terrassats alternats 
amb zones boscoses.
Aquesta zona fou escenari d’intensíssims 
combats entre agost i octubre de 1938 durant 
la batalla de l’Ebre. La prospecció arqueològi-
ca va documentar una important concentració 
de trinxeres, pous de tirador, refugis, etc. en 
tot l’espai intervingut. Particularment interes-
sants són quatre paratges concrets, ocupats 
per  notables complexos defensius, els quals 
a més han motivat sengles fitxes de jaciment 
que han estat incloses a la Carta Arqueològica.

La Gaeta de Ramonet

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333, i 
tombant a mà esquerra en un desviament que 
hi ha poc més enllà del punt quilomètric 4. 
Aquest va a parar a un camí asfaltat que s’ha 
de seguir en direcció nord al llarg d’1,15 qui-
lòmetres, fins que apareix una bifurcació en la 
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qual cal prendre el ramal de l’esquerra. Aquest 
ramal porta directament a un aerogenerador 
vora el qual hi ha les restes arqueològiques. El 
complex està constituït per una trinxera prin-
cipal que està situada a la vessant oest del turó, 
i a l’entorn de la qual hi ha diverses línies de 
trinxeres secundàries, pous de tirador, refugis 
i parapets.

Pla del Gardell

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333, 
i tombant a mà esquerra poc després d’haver 
superat el punt quilomètric 3. El desviament 
condueix a un aerogenerador, a l’entorn del 
qual hi ha les restes arqueològiques. En aquest 
paratge es van localitzar quatre línies de trinxe-
ra a la vessant oest de la zona boscosa, acom-
panyades de pous de tirador i d’impactes d’ar-
tilleria.

Fig. 1. Trinxera principal de la Gaeta de Ramonet, amb para-
pet de pedra seca (Camarasa 2008)

Fig. 2. Refugi-polvorí a la Gaeta de Ramonet (Camarasa 2008) Fig. 3. Trinxera al Pla de Gardell (Camarasa 2008)
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Damunt la Font de Matamelles

S’hi accedeix sortint del casc urbà de Vilal-
ba dels Arcs pel camí que parteix en direcció 
nord-est, en direcció al turó de Damunt la 
Font. Aquest camí s’ha de seguir al llarg d’uns 
2,13 quilòmetres fins arribar a l’indret. L’any 
2004, amb motiu d’un projecte anterior de 
construcció d’un parc eòlic, Josep M. Pérez va 
localitzar-hi les restes d’un mur transversal de 
70 cm de gruix, bastit amb pedra sense desbas-
tar, però amb una tècnica acurada. A l’entorn 

d’aquesta estructura es van recuperar alguns 
fragments de ceràmica d’obra aspra, elabora-
da a torn, i ceràmica vidrada. També s’ hi van 
localitzar punts fortificats per a la instal·lació 
de peces d’artilleria i metralladores relacionats 
amb els combats de la batalla de l’Ebre.

La prospecció duta a terme posteriorment, en 
motiu del Pac Eòlic Bon Vent de Vilalba, va 
permetre obtenir una descripció més detalla-
da de les fortificacions de la batalla de l’Ebre 
existents en aquest espai. Es va constatar 

Fig. 4. Polvorí al Pla de Gardell (Camarasa 2008)

Fig. 7. Búnquer (Camarasa 2008)

Fig. 5. Pou de tirador obrat (Camarasa 2008)

Fig. 6. Lloc de comandament del complex de Damunt la Font 
de Matamelles (Camarasa 2008)



487

Parc eòlic Bon Vent de Vilalba (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

l’existència d’un complex format per cinc líni-
es de trinxeres principals amb diferents ramals 
d’evacuació, i a les quals s’associen molts pous 
de tirador, refugis, i un búnquer, juntament 
amb un maset de pedra seca que podria haver 
servit com a lloc de comandament.

La Sisca de Portalero

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333, 
i tombant a mà esquerra al desviament que hi 
ha vora el punt quilomètric 5. Aquest condu-
eix al camí dels Mollons, que s’ha de seguir 
en direcció nord al llarg d’uns 3,8 quilòmetres. 
Transcorreguda aquesta distància, el jaciment 
se situa al turó que hi ha just a l’esquerra de 
la via. 
En aquest indret es documenta una sèrie de 
trinxeres que envolten bona part del turó, a la 
qual s’associen pous de tirador, refugis, un lloc 
de comandament i una zona de campament a 
la part més elevada.

Fig. 11. Interior d’un polvorí, excavat a la roca (Camarasa 
2008)

Fig. 8. Trinxeres que envolten el complex fortificat (Camarasa 
2008)

Fig. 9. Entrada a un polvorí (Camarasa 2008)

Fig. 10. Construcció en pedra seca a la part central del com-
plex  (Camarasa 2008)
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A banda dels elements relacionats amb la 
guerra civil, els resultats en relació a la troballa 
de restes arqueològiques va ser negatiu.
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Parc eòlic Bon Bent de Cor-
bera (Corbera d’Ebre, Terra 
Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic Bon Vent de 
Corbera
Municipi: Corbera d’Ebre
Coordenades UTM: X: 286368; Y: 4556845
Direcció: Vanesa Camarasa Pedraza, Cesc 
Busquets Costa, Damià Griñó Màrquez, i 
Lourdes Forcades Vidal (àtIcs, sl)
Promotor: Bon Vent Corbera, sl

Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

L’execució del projecte de construcció del 
Parc Eòlic “Bon Vent” a Corbera d’Ebre va 
motivar una sèrie de prospeccions superficials 
destinades a localitzar possibles elements pa-
trimonials que fossin susceptibles de ser afec-
tats per les obres. Les instal·lacions ocupen els 
cims de les altures que envolten una sèrie de 
barrancs que parteixen de la serra de Cavalls 
en sentit perpendicular. Un  primer sector 
afecta la zona de l’Aubatà. El segon sector se 
situa als paratges de los Ròssecs i lo Coll de 
les Saiges. El tercer sector es troba als turons 
que hi ha a la vora del barranc de Vilaverd. El 
quart es troba sobre els contraforts muntanyo-
sos que hi ha entre els Vilaverds de Polilla i el 
Mas de la Bellesa. El cinquè afecta de ple l’àrea 
del Mas de la Bellesa. El sisè voreja la plaça 
de la Pastora i va a parar prop de les Creve-
tes. El sisè ressegueix la serreta dels Mussols. 
Finalment el setè ressegueix la serreta de les 
Deveses.
Es tracta d’un terreny irregular de turons bai-
xos formant serretes  separades per barrancs 
i en el qual predominen els camps de conreu 
terrassats alternats amb zones boscoses.
Els treballs de prospecció han permès docu-
mentar un gran nombre d’estructures defensi-
ves modernes corresponents als combats lliu-
rats a de la batalla de l’Ebre, durant la Guerra 
Civil. Entre aquestes troballes es poden asse-
nyalar una sèrie de concentracions d’elements 
formant complexos singulars que es resumei-
xen a continuació.

La Gaeta 2

Al jaciment s’arriba anant de Vilalba dels Arcs 
a la Fatarella per la carretera TV-7333, i tom-
bant a mà dreta en una sortida existent entre 
els punts quilomètrics 4 i 3. L’indret de les tro-
balles és sobre el petit turó que s’eleva just a 
l’oest, entre el camí i la carretera.
L’any 2008, durant una prospecció dirigida per 
Jordi Ramos, es va descriure un complex de 
fortificacions en aquest indret del paratge de 
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la Gaeta que hi ha just al costat de la carretera 
pel seu costat sud-est. Es tracta d’un conjunt 
del qual formen part sis trinxeres. D’aquestes 
en destaca una de principal i que es relaciona 
amb altres trams de dimensions més modes-
tes, així com també diversos refugis i pous de 
tirador.

L’any següent aquests elements foren excavats 
en una intervenció preventiva encapçalada per 
Damià Griñó.

L’any 2010, una nova intervenció encapçalada 
per Damià Griñó i Vanesa Camarasa va per-
metre localitzar i excavar dos refugis en aquest 
sector que contenien restes humanes, corres-
ponents a combatents morts per ferides de 
guerra.

Fig. 1. Tram de trinxera a la Gaeta 2 (Ramos 2008)

Fig. 2. Pou de tirador vora l’aerogenerador C16 (Griñó 2009)

Fig. 4. Un dels cossos recuperats en un refugi del complex de 
la Gaeta 2 (Griñó i Camarasa 2010)

Fig. 3. Objectes metàl·lics recuperats al mateix pou de tirador 
(Griñó 2009)

Fig. 5. Beines de bales de Mauser recuperades vora els cossos 
(Griñó i Camarasa 2010)
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La Font del Mas del Tio

S’hi arriba anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333. 
Cal prendre una sortida que hi ha a mà dreta 
poc abans d’arribar al punt quilomètric 5, i que 
dóna a un camí anomenat Ramal de Vilaverd. 
Després d’haver recorregut uns 750 metres cal 
prendre el desviament que hi ha a mà dreta, i 
seguir-lo al llarg d’uns 90-100 metres. El jaci-
ment es troba just a l’àrea boscosa que hi ha a 
la dreta del camí. L’any 2004 Josep M. Pérez 
ja hi havia localitzat un important complex 
de fortificacions entre les quals hi ha un gran 
nombre de línies de trinxera, refugis construïts 
en pedra o excavats a la roca, etc.
Entre els anys 2009 i 2010 la instal·lació del 
Parc Eòlic Bon Vent de Corbera va motivar 
una nova prospecció i una intervenció pre-
ventiva que va afectar dos pous de tirador en 
aquest sector.

Les Crevetes

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333. 
Cal prendre una sortida que hi ha a mà dreta 
just després d’haver superat el punt quilomè-
tric 1, i que condueix al camí de la Bassa de la 
Pastora. Després d’haver seguit el camí al llarg 
de poc més de dos quilòmetres s’arriba a una 
bifurcació que envolta un petit turó a l’entorn 
del qual hi ha el jaciment. L’any 2004 Josep 
M. Pérez ja hi havia localitzat un important 
complex d’elements defensius amb la presèn-
cia de diverses línies de trinxera i nombrosos 
parapets de pedra. L’activitat dels excavadors 
furtius ha deixat a la vista una gran quantitat 
de restes humanes, les quals indiquen l’exis-
tència d’una fossa comuna en aquest indret. 
L’any 2008 es va dur a terme una nova actu-
ació arqueològica, dirigida per Sònia Pascual i 
Susana Carrascal, i que va posar de manifest la 
complexitat de les fortificacions

Fig. 7. Segment de trinxera de les Crevetes (Griñó 2009)
Fig. 6. Pou de tirador prop de la Font del Mas del Tio (Griñó 
i Camarasa 2010)
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La construcció del Parc Eòlic Bon Vent de 
Corbera va conduir a noves tasques de pros-
pecció i prevenció l’any 2009. Els treballs fo-
ren dirigits per Damià Griñó, el qual docu-
mentà sis pous de tirador i tres segments de 
trinxera només en l’extrem nord del complex.

Los Masos

S’hi accedeix anant de Vilalba dels Arcs en di-
recció a la Fatarella per la carretera TV-7333. 
Cal prendre una sortida que hi ha a mà dre-
ta entre el punt quilomètric 1 i l’enllaç amb 
la carretera TV-7331. La sortida va a parar al 
camí dels Mussols, el qual s’ha de seguir al llarg 
d’uns 900 metres. Arribats a aquest punt, la 
vessant que hi ha a l’oest és on hi ha l’indret. 
L’any 2004 Josep M. Pérez ja hi havia loca-
litzat un complex de fortificacions entre les 
quals destacaven diverses línies de trinxera i 
una sèrie de parapets bastits amb pedra.
L’any 2009, la instal·lació d’una línea d’ae-
rogeneradors per al Parc Eòlic Bon Vent de 

Corbera d’Ebre va fer necessària una actuació 
preventiva en aquest sector. Aquesta interven-
ció, dirigida per Damià Griñó, va permetre 
excavar una línea de trinxera, dos refugis, un 
refugi-polvorí, i un pou de tirador.

Fig. 11. Pou de tirador (Griñó 2009)

Fig. 9. Refugi al paratge dels Masos (Griñó 2009)

Fig. 10. Objectes recuperats al refugi (Griñó 2009)

Fig. 8. Pou de tirador amb parapet de pedra seca (Griñó 2009)
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Les Devees (1 i 2)

Al jaciment s’accedeix per la carretera TV-
7331, anant de Móra d’Ebre en direcció a la 
Fatarella, i tombant a mà esquerra en una sor-
tida que hi ha entre els punts quilomètrics 4 
i 3. La sortida va a parar al Camí Vell de les 
Camposines, que cal seguir al llarg d’uns 320 
metres, fins arribar al cim d’un turonet sobre 
el qual es disposen les restes de Les Devees 1. 
L’any 2009, amb motiu de la construcció del 
parc eòlic Bon Vent de Corbera d’Ebre, Cesc 
Busquets va localitzar-hi un complex de forti-
ficacions relacionats amb la Batalla de l’Ebre. 
Es tracta d’un enclavament militar construït 
per les tropes republicanes, i format per tres 
trinxeres principals encarades a l’oest, a les 
quals s’associen deu pous de tirador, algunes 
seccions de parapet i un possible niu de metra-
lladora. Al cim del turó es va documentar una 
sèrie d’estructures aixecades amb pedra seca i 
que constituirien el centre de comandament, 
molt afectat pels bombardejos. 

A banda, a la vessant est del tossal i vora el 
Camí Vell de Camposines es van localitzar un 
conjunt de set parapets orientats cap a l’est i 
que haurien estat obra de les tropes nacionals, 
un cop van haver conquerit la posició.

Les Devees 2 està situat vora el Camí Vell de 
les Camposines, que cal seguir al llarg d’uns 
970 metres, uns 650 metres enllà de les Devees 
1, aproximadament. El jaciment es troba a la 
vessant del turó que s’aixeca just a l’oest. L’any 
2009 Cesc Busquets va localitzar-hi un com-
plex de fortificacions. Les estructures foren 
reblertes  sota control arqueològic de Lourdes 
Forcades l’any següent.
Es tracta d’un enclavament militar format per 
tres trinxeres principals excavades en paral·lel 
al Camí Vell de Camposines i encarades cap a 
l’oest, i tres ramals secundaris. Al llarg d’una 
de les línies principals de trinxera es van do-
cumentar un seguit de polvorins excavats a la 
roca, que també haurien pogut ser utilitzats 
com a refugis.

Fig. 12. Línea de trinxera (Griñó 2009)

Fig. 14. Niu de metralladores (Busquets 2009)

Fig. 13. Trinxera del conjunt de les Devees 1 (Busquets 2009)
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Parc eòlic del Coll del Moro 
(Bot, Batea, Caseres, i Gande-
sa, Terra Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic del Coll del 
Moro
Municipis: Bot, Batea, Caseres, i Gandesa
Coordenades UTM: X: 276295; Y: 4546771
Direcció: Míriam García Fornós i Pilar Bravo 
Póvez (codex, sccl)
Promotor: Parc Eòlic Coll del Moro, sl

Any de la intervenció: 2008-2011
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La construcció del parc eòlic del Coll del Moro 
va motivar una prospecció superficial, dirigida 
per Míriam García Fornós,  destinada a localit-
zar possibles elements patrimonials que fossin 
susceptibles de ser alterats per les obres.
La superfície afectada per la instal·lació dels 
aerogeneradors ocupa una franja allargada i 
estreta a la cresta de la serra dels Pesells, ar-
rencant des del sud a l’altura del paratge de los 
Camins, i els turons delimitats pels barrancs 
de Bot, de Mare-caseu-me, i la Vall Major. 
Una ampliació del parc efectuada l’any 2010 
va afectar els turons que hi ha a la vora de la 
caseta de la Serra, el mas de Mascareta, mas 
de Redó, mas del Mosset, i el turó de lo Be-
nifet. Es tracta d’una zona de relleu trencat i 
accidentat, cobert en bona part per vegetació 
natural de pi blanc, combinada amb bancals de 
cultiu de vinya, olivera i ametller.
Deixant de banda elements arquitectònics 
d’interés etnogràfic com marges de pedra seca 
i casetes de pagès, la intervenció no va perme-
tre localitzar cap resta amb valor arqueològic.
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Parc eòlic Els Aligars (Beni-
fallet, el Pinell de Brai i Prat 
de Comte, Baix Ebre – Terra 
Alta)

Nom del jaciment: Parc Eòlic Els Aligars
Municipi: Benifallet, el Pinell de Brai, i Prat de 
Comte
Coordenades UTM: X: 285775; Y: 4539214
Direcció: Míriam Garcia Fornós (codex, Accl)
Promotor: Adantia, sl

Any de la intervenció: 2007
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament de Cultura

Descripció

La construcció del parc eòlic dels Aligars va 
motivar un estudi d’Impacte sobre el Patrimo-
ni Històric-Cultural, que s’havia d’incloure en 
el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental. 
En el marc d’aquest estudi es va dur a terme 
una prospecció arqueològica destinada a loca-
litzar possibles elements patrimonials que fos-
sin susceptibles de ser alterats per les obres.
L’espai afectat per la instal·lació dels aeroge-
neradors se situa a cavall de tres termes mu-
nicipals, Benifallet, Prat de Comte, i Pinell de 
Brai, seguint la cresta de les serres dels Aligars 
i de les Armes del Rei. L’extrem sud d’aquesta 
àrea està delimitada pel mateix turó de les Ar-
mes del Rei, per l’est la tanquen els barrancs 
de Xalamera i dels Prats, per l’oest ho fa l’espai 
de la Vall, mentre que pel nord arriba fins el 
Coll dels Aligars.
La prospecció va donar resultats negatius en 
relació a la presència de restes arqueològiques 
en superfície.
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